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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد

 الغسل باب
نائٍم غرِي من امبدوِنه ال بَلذٍَّة َدْفًقا اْلَمِنيِّ ُخروُج وُموِجُبه:  اهلل رمحه قال  . 

 جيب أنه ، املرأة من أو ، الرجل من املين خرج إذا أنه ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف ال (املين خروج:)قوله
 من أو،الرجل من املين خروج أن على اإلمجاع النووي حكى فقد ، إمجاعا ذلك عد بل ، الغسل منهما واحد كل على
 أمر فهو (املين خبروج واملرأة الرجل على الغسل وجوب على املسلمون أمجع): اهلل رمحه قال ، الغسل يوجب ، املرأة
 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني هعلي متفق

 :  ذلك على ودل

 .  {فاطهروا جنبا كنتم وإن} تعاىل قوله  :األول الدليل

 {اجلنب اجلار} ومنه ، باعده مبعنى حمله الشيء جانب من ،مأخوذة األصل يف هذا ، املين خروج باجلنابة املراد : قالوا
.  جنبا احلال هذه يف اإلنسان حمله،فيسمى من فيخرج ، غريه إىل فيه كان الذي حمله جيانب املاء أن البعيد،وذلك مبعنى  

 وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي سعيد أبي حديث من ، وغريه مسلم اإلمام أخرج ما : الثاني الدليل
 .  وقصته احلديث هلذا مزيد وسيأتي[ املاء من املاء إمنا] قال
 املاء فضخت فإذا ، للصالة وضوءك وتوضأ ذكرك فاغسل املذي رأيت إذا] وفيه ، هعن اهلل رضي علي عن:ثالثًا

 املاء فضخت فإذا] لفظة بدون الصحيحني يف وأصله،األلباني وصححه ، داود،والنسائي أبو أخرجه [فاغتسل
 .  فاغتسل ، وقوة بشدة منك املاء خرج إذا أي:(املاء فضخت:)قولهو [ فاغتسل

 .  الغسل عليه جيب فإنه ، امرأة أم كان رجال ، اإلنسان من املين خرج إذا:  إذن
 :  أيضا عليه ودل

 النيب سألت ، حديثها ألفاظ بعض يف سليم أم أن ، الصحيحني يف ، اعنه اهلل رضي سلمة وأم،سليم أم حديث:رابعًا
 احتلمت هي إذا غسل من رأةامل على ،هل احلق من يييستح ال اهلل إن اهلل يارسول :) فقالت ، وسلم عليه اهلل صلى

 [ . املاء رأت هي إذا نعم] قال ؟

 .  األصل هذا ، الغسل عليه جيب فإنه ، اإلنسان من املاء خرج فإذا

 :  املؤلف قيد

 والدفق ، انسيابا ، هكذا ، دفق غري من خرج فإن ، بلذة يكون وأن ، دفقا اخلروج يكون أن بد فال(بلذة دفقا:)قوله
 ، ( ِإْبِرَدة ) مبرض ، اإلنسان من خرج املين أن لو مبعنى ، الغسل جيب ال فإنه ، لذة وبدون ، تابعوت خروج نوع فيه
 ال بلذة دفقا املين خروج) قال املؤلف ألن ؛ الغسل عليه جيب ال فإنه ، دفق وبدون ، لذة بدون ، بعد املين خرج أو

 .  (بدونهما
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  املذهب وهو ، واملالكية ، احلنفية مذهب فهو ، بلذة دفقا املين خرج اإذ إال الغسل جيب ال أنه ، اجلمهور قول وهذا
 .  احلنابلة عند

 :  أدلتهم

 أن بد فال ، بتتابع اخلارج أي {دافق ماء من خلق.  خلق مم اإلنسان فلينظر} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل
 .  مدفوقا املاء يكون

[ فاغتسل املاء فضخت فإذا]:قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:  وفيه ، عنه اهلل رضي علي عن :الثاني الدليل
 .  الدفق مبعنى يأتي وهو ، شدة بنوع خروج فيه والفضخ

 على جيب فإنه املين خرج فكيفما ، املين خروج يف واللذة الدفق يشرتط ال أنه إىل ، رواية يف واحلنابلة،الشافعية وذهب
 .  يغتسل أن اإلنسان

  : أدلتهم

 عليه اهلل صلى فالنيب[ املاء من املاء إمنا] :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب عنه اهلل رضي سعيد أبي عن:األول الدليل 
 .  يغتسل أن عليه جيب اإلنسان فإن ، كانت صفة بأي املاء خرج فإذا ، املاء خبروج الغسل وجوب علق ، وسلم

 خرج إذا املاء فإن ، الغسل يوجب الذي اجلنابة معنى على يدل ملعنىا فإن ، املعنى عليه يدل كذلك :الثاني الدليل
 جيب فإنه ، جنبا يسمى كان وإذا ، جنبا احلالة هذه يف يسمى اإلنسان فإن ، فيه هو الذي احملل وباعد ، اإلنسان من

 .  حمله باعد قد املاء ؛ألنال أم ولذة بدفق خرج سواء  الغسل عليه

 :  والراجح

 . الغسل اإلنسان على جيب ال فإنه ، لذة وال دفق بدون خرج إذا املين وأن ، األول القول هو ، أعلم واهلل

 جيب فإنه ، ولذة بدفق املاء خرج إذا فإنه[ .. فاغتسل املاء فضخت إذا] حديثو اآلية ، النصوص لظاهر وذلك -
 املسائل بعض وستأتي ، االغتسال عليه بجي ال فإنه ، ولذة دفق بدون املاء خرج إذا وأما ، يغتسل أن اإلنسان على
 . املسألة هذه عن تتفرع اليت

 جزء وهما ، الغسل اإلنسان على جيب ال فإنه ، لذة وال دفق بدون املين خرج فإن أي .(بدونهما ال بلذة دفقا:)قوله
 له فسيأتي ، تأخر ، دفقا خيرج ومل ، به اإلنسان تلذذ فإن ، آخر جزء هذا (بلذة)و ، جزء هذا:  (دفقا خيرج) فـ ، علة

 .  حكم

 فاحلكم ، مستيقظ من أي ، نائم غري من يكون أن ، بلذة دفقا املين خروج من املؤلف استثنى(نائٍم غري من:)قوله
 ، مطلقا الغسل عليه جيب فإنه النائم وأما ، بلذة دفقا منه املين خيرج أن بد ال فاملستيقظ ، املستيقظ يف هو إمنا السابق
 مبعنى ، إمجاعا بعضهم وعده ، حلم بغري أم حبلم ، به حيس مل أم به أحس ، بدونهما أم ، وبلذة بدفق املين رجخ سواء

 مل أم بلذة أحس ، يذكر مل أم احتالما  ذكر سواء ، يغتسل أن عليه جيب فإنه ، نومه بعد ، منيا اإلنسان وجد إذا أنه
 . الغسل عليه جيب هفإن املاء وجد إذا ، خيرج مل أم بدفق خرج ، حيس

 :  ذلك على والدليل
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 له قالت ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، نعنه اهلل رضي سليم أم وحديث ، سلمة أم حديث من تقدم ما -
 خبروج احلكم ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فعلق[ املاء رأت إذا ، نعم] قال ؟ احتلمت هي إذا غسل من املرأة أعلى:

 . شيئا يشرتط ومل ، املاء

 ، الصباح يف اإلنسان يستيقظ قد ، حلما يذكر ال لكن ، املاء فيجد ، يستيقظ ثم ، حيتلم قد اإلنسان فإن ، كثري وهذا
 .  حلما ير مل وهو ، ثيابه على املين فيجد

 ير مل ألنه ؛ معليه اهلل رمحة العلم أهل عامة رأي يف ، غسل عليه فليس ، بلال جيد ومل واستيقظ اإلنسان احتلم فإن
 فال ، ُيَر مل واملاء[ املاء رأت إذا] فاحلديث ، املاء ير ملهوو ، املاء برؤية احلكم علق ، وسلم عليه اهلل صلى والنيب ، ماء

 .  يغتسل أن عليه جيب

 .  بلال فوجد اإلنسان استيقظ إذا:  مسألة

 :  أحوال اهل املسألة ههذ

 رأى سواء ، الغسل عليه فيجب ، مين أنه تيقن و ، بلال ثيابه على فوجد تيقظاس ، مين أنه يتيقن أن:  األول احلال
 .  حلما ير مل أم حلما

 و ، أمحد واإلمام ، الشافعي واإلمام،مالك اإلمام رأي وهو ، معنه اهلل رضي عباس وابن ، وعثمان،عمر قول وهذا
 .  خالفا فيه نعلم ال:  قدامة ابن قال حتى ، احلنابلة عند املذهب وهو ، إسحق رأي

 :  لفتة

 اإلمام عن يقال أن ، فيستحي أحيانا اإلنسان يقوله قد ، إمام بدون ، أمحد:  أقول أن وأحترج أحترز أنا حقيقة
 إمام بدون أمحد عن أو ، إمام بدون مالك عن أو ، إمام بدون حنيفة أبي عن أو ، إمام بدون الشافعي ، مثال الشافعي

 إال ينكرها ال ، فضل وسابقة سبق وهلم ، مكانة وهلم ، إمامة وهلم ، خاصة نكهة وهلم ، صةخا مزية هلم فهؤالء ،
 أن على ، واجلماعة السنة أهل أمجع وقد ، واجلماعة السنة أهل إمام هو الذي ، اهلل رمحه أمحد اإلمام خاصة ، مكابر

 رمحة اهلل رمحه ، اجلنة أهل من أنه ، عليه اهلل محةر تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر حتى ، اهلل رمحه ، هلم إمام الرجل هذا
 شهدُي ال إنه:  واجلماعة السنة أهل قال كما ولكن (اجلنة غري يف السنة أهل إمام يكون أن ميكن ال) وعلل ، واسعة
 يف به جيمعنا أن اهلل ونسأل ، له ويرجى يظن:  يقال ولكن ، له بالشهادة النصوص جاءت من إال ، نار أو جبنة ألحد
 .  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول صحابة ومع ، وإمامنا نبينا مع ، كرامته ودار رمحته مستقر

 وليس ، لوث ما و ذكره يغسل فهنا ، ذلك غري أو بوال أو مذيا يكون كأن ، منيا ليس أنه يتيقن أن:  الثانية احلال
 .  غسل عليه

 .  احلكم؟ فما ، مذي أو مين هو هل يشك أن:  الثالثة احلال

 يصيب مرض واإلْبِردة ، إبردة به كان أو ، مالعبة أو ، مداعبة أو ، فكر نومه سبق قد كان إن:  قالوا فالعلماء
 ال والغسل ، الظاهر هألن ؛ مذيا يعترب اإلبردة غري يف احلالة هذه يف فإنه ، ودفق لذة بدون املين منه فيخرج ، اإلنسان
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 ، وجوبه على ظن بغلبة أو ، بيقني إال جيب ال والواجب ، الغسل إجياب من الذمة براءة فاألصل ، باالحتمال جيب
 . الغسل عليه جيب فال إذن ، مذي أنه والظاهر فالغالب

 .  ؟ ال أو يغتسل هل ، شك يف ووقع ، مداعبة وال ، مالعبة نومه يسبق مل أنه مبعنى ، شيء إىل يصل مل ، شك فإن

 .  يغتسل أن عليه جيب أنه:  األول القول

 .  احلنابلة مذهب من الصحيح هو وهذا

 :  أدلتهم

 عليه اهلل صلى النيب أن ، اعنه اهلل رضي عائشة عن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يروى حديث:األول الدليل
 . والرتمذي،داود أبو أخرجه[  يغتسل:]  قال ؟ احتالما يذكر وال ، البلل جيد الرجل عن سئل ، وسلم

 .  عليهم اهلل رمحة ، العلم أهل من وغريه األلباني ضعفه احلديث اوهذ

 .  احتياطا يغتسل أن عليه قالوا :الثاني الدليل

 أن إىل وحيتاج ، سيصلي ألنه ؛ للعبادة االحتياط باب من يغتسل أن عليه جيب:  فقالوا ، وباالحتياط باألثر فاستدلوا
 .  تصح ال صالته فإن جنبا كان فإن ، متطهرا يكون

 وهو ، اهلل رمحه قدامة بن املوفق إليها مال رواية يف احلنابلة ذهب إليه ،واالغتسال عليه جيب ال أنه:  الثاني القول
 .  الشافعي مذهب
 :  أدلتهم

 .  بني واضح وبأمر ، بيقني إال جيب ال الشيء ألناالغتسال؛ عليه جيب ال أنه :األول الدليل

 .  يثبت ال األول القول اصحاب به استدل الذي النص إن : قالوا :الثاني الدليل

 .  الذمة براءة األصل ألنو:الثالث الدليل

 منه يكثر اإلنسان كان إذا خاصة ، بيقني العبادة ويؤدي ، ذمته يربئلو ، يغتسللف ، االحتياط اإلنسان أراد إذا و
 احتالمه أو ، مطلقا حيتلم أن عادته من ليس أو ، السن يف متقدما إنسانا كان لو لكن ، شابا يكون كأن ، االحتالم

 . يغتسللف ، بيقني العهدة من خيرج أن اإلنسان أراد إن لكن ، الثاني بالقول يقال رمبا ، جدا قليل

لُه اْغَتَسَل َيْخُرْج ومل اْنَتَقَل وإن:  اهلل رمحه قال  . 

 اخلصيتني إىل حمله من املين ينتقل ، مرض عن إال يكون ال الغالب يف وهذا ، خيرج مل لكن ، املين بانتقال أحس إن أي
 رمحة العلم أهل بني اخلالف فيها وقع مسألة هذه ؟ الغسل عليه جيب ال أو الغسل عليه جيب فهل ، خيرج ال ولكن ،

 :  قولني على ، عليهم اهلل

 الرواية هي ، رواية يف حلنابلةا ذهب إليه و ، يغتسل أن خيرج ومل املين انتقل إذا عليه جيب أنه:  األول القول
 .  احلنابلة مذهب مفردات من وهي ، األصحاب أكثر عليها واليت ، أمحد اإلمام عن املنصوصة

 :  أدلتهم
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 قد املاء ألن ؛ جنب أنه عليه يصدق اآلن وهو:  قالوا {فاطهروا جنبا كنتم وإن} وتعاىل تبارك اهلل قول:األول الدليل
 انتقل اإلنسان فهذا ، البعيد أي (اجلنب اجلار) قوهلم من ، املباعدة هي األصل يف واجلنابة ، نهع وانتقل حمله دباع
 .  فيغتسل جنب أنه عليه فصدق ، حمله جانبو ، منه املاء

 .  الشهوة أي املظنة بهذه احلكم فيعلق ، بشهوة مصحوبا يكون فإنه ، بانتقاله أحس إذا أنه الغالب وألن:الثاني الدليل

 أن ميكن ال فإنه خرج إذا أنه ، أمحد اإلمام قال كما ، أخرى مرة يرجع أن ميكن ال فإنه انتقل إذا وألنه:الثالث الدليل
 . خرج قد أنه عليه فصدق ، يرجع

 .  يغتسل ال فإنه ، خيرج ومل املين بانتقال أحس إذا أنه:  الثاني القول

 شيخ اختيار وهو ، رواية يف واحلنابلة ، والشافعية ، يةواملالك ، احلنفية مذهب فهو ، اجلمهور ذهب ذهب إليه و
 . تيمية ابن اإلسالم

 :  أدلتهم

 [  .املاء من املاء إمنا] عنه اهلل رضي سعيد أبي حديث :األول الدليل

 وهذا[ فاغتسل املاء فضخت فإذا] عنه اهلل رضي علي حديث يف ، وسلم عليه  اهلل صلى النيب قول :الثاني الدليل
 .  يره ومل املاء يفضخ مل الرجل

 ير مل اإلنسان وهذا[ املاء رأت إذا] عليه يدل لكن ، املنام يف كان وإن ، سلمة وأم سليم أم حديث :الثالث الدليل
 .  يغتسل فكيف ، املاء

 فال ، خترج ومل ، مثال الريح بانتقال أحس إذا اإلنسان فإن ، األصغر احلدث على األكرب حلدثا وقياس:الرابع الدليل
 .  يتوضأ

 ؛وضوءه ينتقض فال ، خترج مل لكنها ،  مثال مقعدته قريب إىل وتصل قلنتت ، بطنه يف بغازات حيس أحيانا فاإلنسان
 .  باخلروج معلق احلكم ألن

 :  الراجح

 أن احلال ههذ يف اإلنسان على جيب ال فإنه ، خيرج ومل املين انتقل إذا وأنه ، الثاني القول هو ، أعلم واهلل الراجح
 .أدلة من تقدم ملا ؛وذلك يغتسل

 ُيِعْده مل بعَده َخَرَج فإْن:  قال  . 

 .  يعده مل ، الغسل بعد أي ، بعده خرج فإن ، اغتسل خيرج ومل انتقل وإن:  قال ألنه ؛ الغسل بعد:  بعده

 .  الغسل يعد مل أي:  يعده مل

 .  يغتسل ال:  املؤلف قال ؟ احلكم ما ، املين خرج اغتسل ملا ، اغتسل ثم ، املين بانتقال أحس إنسان

 ، مرتني الشيء يوجب سببا أن عموما الشريعة يف ليسف ، الشريعة يف لغسلني موجبا السبب يكون أن ميكن ال ألنه -
 من اغتسل قد هو إذن:  قالوا ، ال ؟ مرتني تتوضأ أن عليك:  لاقي هل ، حدث أي اإلنسان ثأحد لو ، يوجد ال

 . بالغسل ابلامط يكن ومل ، الطلب وسقط ، ذمته برئت ، اغتسل فلما ، قبل
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 ال ؟ يغتسل هل ، املين بقية ، ذلك بعد املين من شيء خرج ثم ، واغتسل احتلم أو ، الرجل جامع إذا أيضا كذلك -
 .  يغتسل

 . حيصل مل وهذا ، بلذة دفقا اخلروج يكون أن بد ال أنه تقدم وقد ، لذة بدون الصورتني يف املين خروج وألن -

.  الغسل يوجب ال فاجلواب : ؟ يغتسل ال أو يغتسل فهل ، املين فخرج ، يغتسل ال إنه:  الراجح القول على قلنا فإن
 الزمن من فرتة بعد ثم ، املين خيرج ملو، بلذة وأحس ، مثال احتالم طور يف وهو استيقظ أو ، أهله جامع رجل:  مثال
 يكون أن يشرتط هل:  وهي ، عليه اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها مسألة هذه ؟ ال أم يغتسل هل ، املين خرج

 يشرتط هل ، لذة معه تكون وأن ، مدفوقا يكون أن أي ، دفقا:  املؤلف قال ؟ يشرتط ال أو للذة مصاحبا املين خروج
 .  ؟ ال أم للخروج مصاحبة اللذة تكون أن

 للخروج مصاحبة اللذة تكون أن ونيشرتط الف ، واحلنابلة ، واملالكية احلنفية:  عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور أما
 .  عليه جيب لغسل ا فإن ، منه املاء خرج ذلك بعد ثم ، بلذة أحس أنه فلو ،

 ال ألنهم ؛ عليهم املسألة ترد فال الشافعية أماو، جروللخ مصاحبة اللذة تكون أن يشرتط:  قال من ملالع أهل ومن
 . املين جورخب  احلكم يعلقون ألنهم ، اللذة وال الدفق يشرتطون

 ؛ للخروج مصاحبة اللذة تكون أن يشرتط ال بأنه ، القول هذا على اكله األربعة املذاهب إن لاقي أن ميكن:  إذن
 .  روجللخ مصاحبة اللذة تكون أن يشرتط ال أنه يرون الثالثة واألئمة ، واللذة الفق يرون الالشافعية ألن

 إذا أنه ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول هذا ألن ؛ القول هذا على منشي لكن ، إشكاال فيه أن عندي وهذا
 دفقا خرج قد املاء فإن ، تقدم ما مجيع عليه يصدق ألنه ؛ الغسل عليه جيب فإنه ، املاء خرج فرتة بعد ثم ، لذة وجد
 قد ألنه ؛ دفقا املاء خيرج مل ، ال:  ويقال يعاَرض قد أنه مع ، عليه واجبا الغسل فيكون ، خروجه تأخر لكن ، بلذة
 .  حيتمل وهذا ، بالدفق ماؤه خيرج مل لكنه ، ونشوة لذة جاءته هو نعم ، تأخر

يٍِّتَم أو َبهيمٍة من ولو ُدُبًرا أو كان ُقُبًلا َأْصِليٍّ َفْرٍج يف َأْصِليٍَّة َحَشَفٍة وَتَغيُُّب:  اهلل رمحه قال  . 

 .  الغسل موجبات من الثاني املوجب هو هذا

 .  إخفاء (تغييب:)قوله

 .  الذكر رأس (حشفة:)قوله

 .  املشكل اخلنثى حشفة وهي ، األصلية غري احلشفة من احرتازا(أصلية:)قوله

 .  االنفراج من والدبر، القبل يشمل(فرج:)قوله

 .  املشكل نثىاخل فرج وهو ، األصلي غري من احرتازا(أصلي:)قوله

 فرج يف ، أصلية حشفة غيب مقطوعة،فإذا كانت إن احلشفة مقدار أو ، موجودة كانت إذا(حشفة تغييب:)قوله و
 ، حالل فهو ةزوج من كان فلو ، حراما أو،حالال كان وسواء ، دبرا أو،قبال كان ءاسو ، الغسل جيب فإنه ، أصلي

 .  الغسل وجيب ، حرام فهو أجنبية من كان وإذا

  :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة هذه ؟ يشرتط ال أو اإلنزال يشرتط هل
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 جيامع اإلنسان أن فبمجرد ، اإلنسان ينزل مل ولو ، الغسل جيب فإنه ، احلشفة تغييب حصل إذا أنه:  األول القول
 .  ينزل مل أم أنزل ، االغتسال عليه جيب فإنه ، احلشفة ويوجل ، امرأته

 .  السلف فقهاء عامةو، التابعني وكذا ، الصحابة عامة وقول ، األربعة واألئمة ، األربعة اخللفاء قول وهذا

 :  أدلتهم

 ثم األربع شعبها بني جلس إذا] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن :األول الدليل
 . عليه تفقم [ينزل مل وإن] لممس زاد[ الغسل وجب فقد جهدها

[ الغسل وجب فقد اخلتانان التقى إذا] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، اعنه اهلل رضي عائشة عن  :الثاني الدليل
 . األلباني صححهو ، ماجه وابن الرتمذي و ، أمحد اإلمام أخرجه

 .  باإلمجاع الغسل جيب ال فإنه ، إيالج ونبد اخلتان اخلتان مس إذا وأما ، اإليالج هنا بااللتقاء واملراد

 كان رخصة[ املاء من املاء إمنا] يقولون كانوا اليت الفتيا إن:قال عنه،أنه اهلل رضي كعب بن أبي عن :الثالث الدليل
 أمحد اإلمام أخرجه (هابعد باالغتسال أمر ثم ، اإلسالم أول يف فيها رخص وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول

 .  عنه اهلل رضي كعب بن أبي إىل صحيح هإسنادو. وأبوداود

 .  باالغتسال ذلك بعد مرٌأ ثم ، اإلسالم أول يف كان األمر هذا أن بني ، عنه اهلل رضي فأبي

 .  اإلنزال على مرتب الغسل فوجوب ، الغسل جيب ال فإنه ، إنزال حيصل ومل اخلتانان التقى إذا أنه:  الثاني القول

 ، سعيد أبيو ، أيوب أبيو ، طلحةو ، الزبريو ، عليو ، عثمان عن مروي فهو ، الصحابة بعض إليه ذهب وهذا
 من بد ال إنه:  يقولون كانوا التابعني من وكذا ، األولني املهاجرين من مخسة مشتهرا به يقول فكان ، عنهم  اهلل رضي

 .  الظاهرية مذهب وهو ، اإلنزال

 :  أدلتهم

 :  فمثل ، السنة من أما  ، عنهم اهلل رضي الصحابة لأقوا ومن ، السنة من بأدلة

 ُيْمِن ومل أهله جيامع الرجل عن عنه اهلل رضي عثمان سأل أنه ، عنه اهلل رضي اجلهين خالد بن زيد عن :األول الدليل
 عليه اهلل صلى النيب من مسعته:  وقال ، ذكره ويغسل للصالة يتوضأ كما يتوضأ:  فقال ، - املين منه خيرج مل -

 .البخاري اإلمام أخرجه . بذلك فأمروه ، اوأبي،وطلحة،والزبري ، اعلي ذلك عن فسألت وسلم

 .  مبثله قالوا وكلهم ، معنه اهلل رضي وأبيا وطلحة والزبري ، عليا أيضا عنه وسأل :الثاني الدليل

 يقول كما ، وسلم عليه اهلل صلى لنيبا أن:  قصته ، قصة له و[ املاء من املاء  إمنا] سعيد أبي حديث :الثالث الدليل
 اهلل رضي ، األنصار أحياء من حي وهو ، سامل بين جاء فلما ، االثنني يوم قباء إىل ذهب ، عنه اهلل رضي سعيد أبو

 ، إزاره جير الرجل فخرج ، به صرخ ثم ، عنه اهلل رضي ِعتبان بيت عند ، وسلم عليه اهلل صلى النيب وقف ، عنهم
 عليه اهلل صلى النيب إىل جاء ملا ثم ، فأعجله أهله على كان أي[ الرجل أعجلنا] والسالم الصالة  ليهع النيب فقال

 ال أنه أي[ املاء من املاء إمنا] قال ؟ عليه ماذا ، مين ملو امرأته عن يعجل الرجل أرأيت ، اهلل رسول يا:  قال ، وسلم
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 رأسه يقطر الرجل فجاء ، دعاه وسلم عليه اهلل صلى النيب نأ األلفاظ بعض ويف ، املاء يرى حتى الغسل عليه جيب
 .  تغتسل أن عليك جيب ال أي[ الوضوء يكفيك إمنا] فقال ، ماء

 .  عنهم اهلل رضي الصحابة وعن ، وسلم عليه  اهلل صلى النيب عن منقولة نصوص فعندنا:  قالوا

 مثال وهلذا ؛ نسخت ثم اإلسالم أول يف كانت ، لموس عليه اهلل صلى النيب عن املنقولة النصوص هذه بأن:  نوقش
 عن سئل ملا زيدا فإن ، حياته آخر يف ، عنه اهلل رضي عنه رجع ثم ، القول هذا مبثل يقول كان ، عنه اهلل رضي أبي
 أن لقب عنه رجع أبيا إن:  فقال ، كذا يقول أبيا إن:  فقيل[ الغسل وجب فقد اخلتانان التقى إذا] قال ، املسألة هذه

 أول يف كان هذا:  فيقال ، خالفه عنهم أيضا منقول ، وعلي عثمان مثل ، الصحابة هؤالء عن واملنقول ، ميوت
 هي إمنا[ املاء من املاء إمنا] يقولون كانوا اليت الفتيا  إن:  قال ملا أبي حديث عليه ودل ، بعد نسخ ثم ، اإلسالم
 نسخ قد وأنه ، النسخ قضية عنه اهلل رضي الصحابي فبني ( ذلك دبع باالغتسال ُأمر ثم ، اإلسالم أول يف رخصة
 جهدها ثم األربع شعبها بني جلس إذا] هريرة أبي حديث يف جاء وهلذا ؛ األمر فيه الذي الثاني باحلكم األول احلكم

 .  باإلنزال جيب إمنا االغتسال أن يف واضح نص فهو ،[ ينزل مل ،وإن الغسل وجب فقد

 :  الراجح

 يسأل أحيانا ، الناس بعض فيه يقع قد وهذا ، ينزل مل وإن الغسل عليه جيب امرأته جامع من نأ أعلم واهلل اجحالر
 معلق احلكم  أن يظن ألنه ؛ الشيء هذا يفعل الناس بعض ، يغتسل وال ينزل وال امرأته جيامع رجل عن اإلنسان
 لنصوص ،وذلكالغسل وجب فقد اخلتانان التقى ذافإ ، باجلماع معلق احلكم فإن ، صحيح غري وهذا ، باإلنزال
 .اجلماع مبجرد معلق الغسل أن على الدالة السابقة

 احلكم يوردون هم إمنا ، حراما كونه مع بالشيء ميثلون قد الفقهاء(َميٍِّت أو َبهيمٍة من ولو ُدُبًرا أو كان ُقُبًلا:)قوله
 الفقهاء يقول قد فإنه املسائل بعض يف يقع وهذا ؟ حبرام ليس أو حرام هذا هل:  النظر  بغض ، للمسائل الشرعي

 ، وتقع تأتي التقاضي باب يف ثم ، يقوهلا أن اإلنسان يستسيغ ال اليت املسائل بعض ، أحيانا األبدان منها تقشعر مسألة
 عليه يبالن و ، أخرى مسألة هذه جائز غري أو جائز هو هل ، الشرعي باحلكم ويأتون ، األمثال لك يضربون فهم

 اهلل إال ختاف ال ، عدن إىل صنعاء من لتسري الظعينة إن] ذكر حينما فمثال ، أحيانا  به يأتي كان ، والسالم الصالة
 وهلذا ؛ الواقع عن إخبار هذا لكن ، جيوز ال ؟ حمرم بدون تسافر أن للظعينة جيوز هل[ غنمها على والذئب

 احلكم على يدل وال ، يقع قد أمر عن إخبار هذا ألن ؛ صحيحا ليس رمحم إىل حتتاج ال املرأة أن على به فاالستدالل
 . له الشرعي

 - بهيمة اإلنسان جامع لو أنه مبعنى ، ميت أو بهيمة يف اإليالج أو اجلماع كان ولو أي(َميٍِّت أو َبهيمٍة من ولو:)قوله
 فهي، تقدم كما ، الغريبة األمثلة من وهذه ، لالغس عليه جيب فإنه ، ميت يف أوجل أو ، بهيمة يف أوجل - باهلل والعياذ
 يف جاء وهلذا ؛ كثري فهو البهائم وأما،املاضي الزمن ويف اآلن ، موجودةوواقعة وهي ، بها ميثلون الفقهاء لكن حمرمة

 هو يقتلو البهيمة تقتل فإنه ، بالبهيمة فعل إذا أنه  يرى من العلم أهل من وهلذا[ معه البهيمة وتقتل ، يقتل] احلديث
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 ، تقتل ال البهيمة أن على أيضا العلم  أهل ومجهور ، يعزر أنه على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور كان وإن ،
 .  وإحراقها البهيمة وقتل ، بقتله يقول من العلم أهل من لكن

 وتغييب اإليالج هل : اختلفوا قد العلماء فإن ، سواء فيهما واخلالف ، سواء املسألتني يف واحلكم:  بهيمة من
 :  قولني على فيهما اختلفوا ؟ يوجبه ال أو الغسل يوجب امليت اآلدمي وفرج ، البهيمة فرج يف احلشفة

 .  اهلل رمحه حنيفة أبي مذهب وهذا،اإلنزال حصل إذا إال الغسل يوجب ال الفرجني يف اإليالج أن:  األول القول

 :  أدلتهم

 معنى يف داخال وال ، الدليل يف داخال فليس ، املنصوص معنى يف وال ، ليهع منصوصا ليس بأنه:األول الدليل
[ الغسل وجب فقد جهدها ثم األربع شعبها بني جلس إذا] املرأة يف قال وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن ، الدليل

 .  الغسل عليه جيب فال ، هلا اجلهد حيصل ال فإنه ، ميتة جامع لو اإلنسان أن املعلوم ومن

 يف باإليالج اجلنابة حتصل ال فإنه ، للشهوة حمال ليستا كانتا وإذا ، للشهوة حمال ليست والبهيمة امليتة أن :الثاني الدليل
 .  فرجيهما

 عجوزا جامع أو ، دميمة شوهاء اإلنسان  جامع فلو ، للشهوة حمال تكون أن املقصود ليس بأنه:  ذلك عن وجياب
 ، الغسل وجب فقد اخلتانان التقى فإذا ، اخلتانني بالتقاء معلق احلكم وإمنا ، الغسل يهعل جيب فإنه ، تشتهى ال كبرية
 .  التقيا قد وهنا

 العلم أهل مجهور قول وهذا،باإليالج الغسل عليه جيب فإنه ، ميتة أو بهيمة الرجل جامع إذا أنه:  الثاني القول
 . واحلنابلة والشافعية املالكية:

 :  أدلتهم

 .  خبتان ختان التقى قد وهنا[ الغسل وجب فقد اخلتانان التقى إذا] وسلم عليه اهلل صلى الرسول قول:ولاأل الدليل

 ، وجدت قد اللذة أن دام فما ، - والعافية العفو اهلل نسأل - الناس بعض عند لذة به حتصل وألنه  :الثاني الدليل
 .  الغسل عليه فيجب

 :  جحاالر

 من وجاهة له األول القول وكذلك ،بهيمة أو ميتة جامع من على واجب الغسل وأن ثانيال القول هو ، أعلم اهللو
 .  أعلم واهلل ، التعليل حيث
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 . أمجعني وصحبه آله وعلى حممد، نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى العاملني، رب هلل احلمد

 الغسل باب تابع 

َكافٍر َوِإْسالُم: اهلل رمحه املؤلف قال. 

 الكافر هذا كان سواء يغتسل، أن عليه جيب فإنه الكافر أسلم فإذا الكافر، إسالم املذهب على الغسل موجبات من
 كفره، حال يف جنابة منه حصل أنه لو مبعنى يأت، مل أم كفره، أثناء يف الغسل يوجب مبا أتى وسواء ، مرتدا مأ أصليا

 . يغتسل أن عليه جيب فإنه الغسل، يوجب ما منه حيصل مل أم ردته، حال يف أو

 أن عليه جيب أنه جنب، وهو أسلم إذا الكافر أن على بينهم واتفقوا اهلل، رمحهم السلف فيها اختلف املسألة وهذه
 رمحهم بينهم فيه خالف ال وهذا يرفعها، أن إىل فيحتاج باقية، تزال ال جنابته فإن جنب، وهو أسلم إذا ألنه يغتسل؛

 غري وهو أسلم لو ؟ عليه جيب ال أو يغتسل، أن عليه جيب فهل أسلم إذا مبعنى ذلك، سوى فيما واختلفوا اهلل،
 على فيها اختلفوا ؟ عليه جيب ال أو الغسل عليه جيب فهل واغتسل، كفره حال يف أجنب وقد أسلم أو جنب،
 : قولني

 .يغتسل أن أسلم إذا الكافر على جيب أنه: األول القول

 أو أصليا، كافرا كان سواء يغتسل، أن أسلم إذا الكافر على يجبف احلنابلة، عند املذهب هوو املالكية، ذهب إليهو
 يف منه وجد إذا جيب:  احلنابلة بعض وقال ،املنذر وابن،ثور أبي رأي هوف السلف من طائفة عن منقول وهو مرتدا،

 . الغسل مايوجب كفره حال

  :أدلتهم
 فأمرني أسلم، أن أريد وسلم عليه اهلل صلى النيب أتيت:]قال أنه عنه، اهلل رضي عاصم، بن قيس عن :األول الدليل

 .ماجه ابن إال اخلمسة رواه. [وسدر مباء أغتسل أن

 أسلم من على فيجب الوجوب، على يدل واألمر باالغتسال، أمره وسلم، عليه اهلل صلى النيب أن :االستدالل وجه
 . يغتسل أن

 ألفاظها بعض ويف [ يغتسل أن أمره ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ] ُأثال بن امةمث قصة يف ورد ما :الثاني الدليل
 . الصحيحني يف هوأصل ،الرزاق عبد أخرجه . فاغتسل يغتسل أن فأمره: قال

 . [ اغتسلف املسجد من قريب خنل إىل - مثامة يأ - فانطلق ]عنه اهلل رضي هريرة أبي رواية من وجاء

 ، بالغسل أمرهما وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ االغتسال وجوب على دليل احلديثني ففي اقالو :االستدالل وجه
 .واجب أسلم إذا الكافر فغسل ، للوجوب واألمر ، الوجوب على دليل فهذا
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 حال اغتسل لو والكافر ، تصيبه جناسة من أو ، تلحقه جنابة من كفره حال يف يسلم ال الكافر أن :الثالث الدليل
 أقيم كما ، احلدث مقام املظنة فأقيمت ، لألداء أهاًل ليس ألنه ؛ منه النية صحة لعدم ترتفع؛ ال اجلنابة فإن ره،كف

 . احلال هذه يف يغتسل أن عليه فيجب ، احلدث مقام النوم

 . له يستحب بل ، يغتسل أن أسلم إذا الكافر على جيب ال أنه: الثاني القول

 مبا يأت مل إذا ما: بـ قيدوه احلنابلة و ، يغتسل أن عليه جيب الف ، رواية يف واحلنابلة ، عيةوالشاف ، نيفةاحل ذهب إليهو
 . كفره حال يف الغسل يوجب

  :أدلتهم
 .السنية على أما

 أمرهما ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن ، عنهما اهلل رضي أثال بن ومثامة عاصم، بن قاسم يثاحد:األول الدليل
 ال لكن أسلم، إذا يغتسل أن مرتدا، أو أصليا كان سواء للكافر، فيستحب االستحباب، على حيمل راألمو بالغسل،

 . الغسل عليه جيب

 : الوجوب عدم على الدليل وأما

 بينا واضحا نقال ينقل ومل الغفري، واجلم الكثري، العدد زمنه يف أسلم وسلم، عليه اهلل صلى النيب ألن :األول الدليل
 أمرا وسلم، عليه اهلل صلى النيب ألمرهم واجبا، الغسل كان ولو بالغسل، أمرهم وسلم، عليه اهلل  صلى النيب أن

 .بينا واضحا نقال إلينا ولنقل صرحيا،

 مثامة قصة وكذلك ثابتة، عاصم، بن قيس قصة وهذه نقل، قد األمر بأن: الدليل هذا األول القول أصحاب وناقش
 إذا األمر ألن باالغتسال؛ جديد  كل يأمر قضية كل يف وسلم، عليه اهلل صلى النيب أن يلزم وال ، أيضا ثابتة أثال، بن

 . مرة كل لذكره حاجة ال شائعا، معلوما كان

 يف وسلم، عليه اهلل  صلى النيب أنٍب كفارة؛ال فيها جتب اإلكرام حال يف اليمني بأن يقولون الذين العلماء، واستدل
 بكر أبو يأتي حتى يأكلوا أال األضياف وحلف بيته، يف وجعلهم أضيافه، ومعه ر،بك أبو ذهب ملا بكر، أبي قصة

 وحلف معهم، يطعم حتى يطعموا أن ورفضوا اخل،.. وسب جدع بكر أبو جاء فلما عليهم، وتأخر عنه، اهلل رضي
 وسلم عليه اهلل لىص النيب يأمره ومل[ وأصدقهم هلل أبرهم أنت] فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب فأخرب يطعم، أال

 ، له إكراما غريه على اإلنسان حلف إذا جتب، ال اإلكرام حال يف الكفارة إن: وطائفة اإلسالم شيخ فقال بالكفارة،
 جاءت اليت النصوص عموم وجوبها، يف السبب إن: وقالوا واجبة، الكفارة بل: اجلمهور وقال جتب، ال الكفارة فإن

 إال منها، خريا غريها فأرى ميني، على أحلف ال إني واهلل] جاءت اليت األخرى حاديثواأل املائدة، آية مثل بالكفارة،
 أراد حال يف التكفري، وجوب فيها ثبت اليت األحاديث من ذلك وغري[ مييين عن وكفرت خري، هو الذي أتيت

 يذكر وسلم، عليه هللا صلى النيب أن حاجة وال تركه، على حلف ما يفعل أو فعله، على حلف ما خيالف أن اإلنسان
 النيب يذكر أن حاجة ال فإنه مثله، وهذا: قالوا عنهم، اهلل رضي الصحابة عند متقررا معلوما كان ما مسألة، كل يف

 .متقرر معلوم أمر هذا ألن يغتسل؛ أن أسلم من لكل وسلم، عليه اهلل صلى
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 أول فليكن كتاب، أهل قوما تأتي إنك: ]وقال ،اليمن إىل معاذا بعث وسلم، عليه اهلل صلى النيب أن :الثاني الدليل
 منهم أسلم من يأمر بأن معاذا يأمر مل وسلم، عليه اهلل صلى والنيب: قالوا... [ اهلل  إال إله أال شهادة إليه تدعوهم ما
 . يغتسل أن

 أن معاذا لموس عليه اهلل صلى النيب يأمر أن يلزم ال أنه السابق، باحلديث االستدالل عن كاجلواب: واجلواب
 أن حاجة الف لذكره، حاجة ال فإنه الناس، عند متقررا معلوما كان فإذا متقرر، معلوم أمر األمر هذا ألن يأمرهم؛

 .ظاهرة بينة معلومة أشياء هذه ألن كذا؛ يفعلوا أن هلم وقل كذا، علمهم: له ويقول والسالم الصالة عليه النيب يذكر

 : الراجح

 فهي هلا، معارض ال اليت األحاديث لوجود يغتسل؛ أن أسلم من على جيب وأنه ول،األ القول هو أعلم واهلل
 جنابة من غالبا خيلو ال تقدم كما الكافر نوأل مبقتضاها؛ العمل جيب فإنه ، ثابتة كانت وإذا ، وثابتة صحيحة أحاديث
 الصعوبة، بتلك ليس األمرو قني،بي احلدث من متطهرا يكون حتى يغتسل، أن له فينبغي تصيبه، جناسة من أو تلحقه،

 الكافرين سبيل عن خرج قد بذلك يكون فإنه له، حصل إن واختنت الكفر، شعر عنه وألقى ، وتنظف اغتسل فإذا
 . وطريقتهم وعملهم املؤمنني سبيل يف ودخل وطريقتهم،

َوَمْوٌت: قال . 

 وسيأتينا تغسيله، جيب فإنه مات من أن عليهم، اهلل رمحة العلم أهل مجاهري عند وهذا املوت، الغسل يوجب مما أيضا
 الباقني، عن يسقط فإنه البعض، به قام إذا الكفاية، فروض باب من امليت تغسيل أن اجلنائز، باب يف اهلل، شاء إن

 من وطائفة اإلسالم وشيخوالنووي، ،قدامة وابن ،املنذر وابن ،الطربي امليت غسل وجوب على اإلمجاع نقل وقد
 .(نزاع بال اجلملة يف موجب واملوت :) الزركشي قال ، عليهم اهلل رمحة مالعل أهل

 القرطيب، و اجلّلاب، ابن و زيد، أبي ابن عن نقل كما بالسنية، بل الوجوب، بعدم القول املالكية بعض عن قلُن وقد
 رمحه حجر ابن نتقدا وهلذا االستحباب؛ باب من وأنه امليت، غسل وجوب بعدم القول عنهم نقل منهم، طائفة وعن

 القول إىل ذهبوا قد املالكية وبعض اإلمجاع حيكي كيف اإلمجاع، حكى ملا منه شديد ذهول هذا: فقال النووي، اهلل
 .باالستحباب القول رجح قد مسلم، على شرحه يف القرطيب إن: قال حتى واالستحباب، بالسنية

 حزم وابن ، الرب عبد ابن نقله فقد ، اإلمجاع نقل نم فقط النووي ليس: وقالوا حجر، ابن على العلم أهل ورد
 ابن أنكر وهلذا ؛ واجب امليت غسل أن على اإلمجاع وانقل ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل من وجمموعة ،والكاساني،

 صلى والنيب ؟ باالستحباب يقال كيف: وقال باالستحباب، القول ، املالكية بعض على أنكر مالكي، وهو ، العربي
 . ضعيف قول مستحب امليت غسل بأن القول أن شك وال ُغسل، البشر أفضل وهو وسلم عليه اهلل

 .الباقني عن يسقط فإنه ، البعض به قام إذا ، الكفاية فروض سبيل على لكنه ، امليت تغسيل فيجب: إذن

  :أدلتهم
 قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، ناقته وقصته الذي الرجل قصة يف عنهما اهلل رضي عباس ابن عن :األول الدليل

 . للوجوب واألمر.عليه متفق[ وسدر مباء اغسلوه]
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 ابنته يغسلن الالتي للنسوة قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، اعنه اهلل رضي عطية أم عن :الثاني الدليل
 . للوجوب واألمر، عليه متفق[ ذلك رأينت إن ، ذلك من أكثر أو ، سبعًا أو،مخسا أو،ثالثا اغسلنها]

َوِنفاٌس َوَحيٌض: اهلل رمحه قال. 

 أمجع فقد عليهم، اهلل رمحة العلم أهل عند عليه  جممع أمر وهذا والنفاس، احليض من الطهر عند الغسل جيب
 واحدة كل على جيب فإنه نفاسها، من طهرت إذا النفساء وكذلك حيضها، من طهرت إذا املرأة أن على العلماء
 اإلسالم وشيخ ،والنووي ، قدامة وابن املنذر، وابن الطربي، جرير ابن ذلك على  اإلمجاع حكى وقد ،الغسل منهما

 .اهلل مرمحه تيمية ابن

 .ثالثة أو يومني أو بيوم قبلها أو الوالدة، مع خيرج الذي الدم: هو النفاس

 .معلومة أوقات يف معلومة، سن يف الرحم ُترخيه وطبيعة، جبلة دم: واحليض

 . ؟ والنفساء للحائض الغسل وجوب على الدليل هو ما

 تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول:األول الدليل
 .اغتسلن به املراد {تطهرن فإذا} الدم، انقطاع هنا بالطهر املراد {يطهرن حتى

 انقضي] قال حاضت، أنها أخربته ملا وسلم، عليه اهلل  صلى النيب أن ، هاعن اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 . الصحيحني يف أخرجاه [وامتشطي شعرك

 فسألت تستحاض، كانت عنها، اهلل رضي حبيش أبي بنت فاطمة أن ، عنها اهلل رضي عائشة عن :الثالث الدليل
 أدبرت إذاو ، الصالة فدعي حيضتك أقبلت فإذا،ةباحليض وليست عرق ذلِك] هلا فقال وسلم، عليه اهلل صلى النيب
 . بالصالة ثم باالغتسال وسلم، عليه اهلل صلى النيب فأمرها الصحيحني يف أخرجاه [وصلي سليتفاغ

 عليه اهلل صلى النيب أن: فاجلواب ؟ الدليل أين ؟ النفساء أين لكن للحائض، بالنسبة واضح هذا: قائل قال فإن
 ما] قال ، الوداع حجة يف تبكي وهي ، عائشة على دخل ملا ، وسلم عليه اهلل صلى فإنه ،نفاسًا احليض مسى وسلم،
 وهذا ، نفاسًا احليض وسلم، عليه اهلل صلى النيب فسمى ، احليض أصابك حضت، أي[  ؟ نِفسِت لعلك ؟ يبكيك

 وجوب هيو احليض، امأحك هذه كانت فإذا احليض، من أكرب النفاس وأن احليض، حكم له النفاس أن على تنبيه
 احليض تسمية جاءت قد أنه خاصة أوىل، باب من النفساء على جيب كذلك فإنه والصوم، الصالة وترك الغسل،
 .احلديث يف كما نفاسا،

 َدٍم عن عاريٌة ِوالدٌة ال: اهلل رمحه قال . 

 .النفي تفيد عطف حرف هذه: ال

 املعلوم من وهذا ، دم معها خيرج ومل ، ولدت امرأة أن قدر فلو ، الدم عن العارية الوالدة يف كذلك احلكم ليس أي
 الغسل سبب ألن ؛ الغسل عليها جيب ال فإنه ، دم هانم خيرج ومل ، ولدت امرأة أن قدر لو لكن نادر، شيء أنه

 .عليه تباملرت املسبَّب فقد السبب، فقد إذا ألنه ؛ تغتسل أن عليها جيب فال ، معها خيرج مل والدم ، الدم خروج
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 .تغتسل أن احلال هذه يف أمر الشريعة من يأت ومل املنصوص، معنى يف وال عليه، منصوصا ليس هذا وألن -

 . اهلل رمحهم احلنابلة مذهب من املشهور هو هذا 

 ال بالوالدة، احلكم ويعلقون الغسل، عليها جيب فإنه دم، عن عارية والدة ولدت إذا املرأة أن املذهب، يف وجه وهناك
 والتقاء بالنوم احلكم علق كما بالدم، ال بالوالدة احلكم فعلق الدم، خروج مظنة الوالدة ألن: ويقولون بالدم،

 . به احلكم فعلق احلدث، خروج مظنة ألنه باحلدث؛ ال اخلتانني،

 وهي املرأة طلقت إذاف ؟ الرحم براءة به حتصل احليض إذ احليض، فأشبهت الرحم، براءة بها حيصل الوالدة وألن -
 املرأة ولدت فإذا بالولد، الرباءة حصلفت بالوالدة، هنا احلكم فعلق حيض، ثالث باحليض، عدتها إنف حتيض، حائل

 اهلل شاء إن سيأتي كما بطنها، يف ما بوضع عدتها تنتهي عنها، متوفى غري أو عنها، متوفى كانت سواء عدتها، انتهت
 .مطلقة أو عنها، متوفى كانت سواء عدتها، انتهت ولدت إذا املرأة نوأ العدد، أم احلمل أن العدة، باب يف

القرآِن ِقراءُة عليه َحُرَم الُغْسُل َلِزَمه وَمن: قال . 

 أنهاو الغسل، وجوب أسباب قبل من قدتقدمو الغسل، وجوب على املرتتبة األحكام عن اهلل، رمحه املؤلف سيتكلم
 أول هذاو القرآن،  قراءة: الستة وجباتامل هذه فيه وجدت من ىعل حيرم فإنه وجدت، إذا ، وجباتم ستة

 .ذلك له جيوز وال واحدة، آية ولو القرآن، يقرأ أن عليه فيحرم ،املمنوعات

 : أصناف ثالثة عن تكلموا والعلماء

 اجلنب عن. 

 احلائض وعن. 

 والنفساء. 

 : قولني على املسألة هذه يف العلماء اختلف ؟ للقرآن اجلنب قراءة حكم ما: أوال

 .آية ولو مطلقا، القرآن قراءة له جيوز ال اجلنب أن: األول القول

 تفاصيل هذه الدعاء، أو الذكر القراءة، قصد بغري آية قرأ إذا آية، من أقل قرأ إذا مذهب، كل يف التفاصيل بعض وهلم
 . للجنب القرآن قراءة جتوز ال اجلملة يف لكن نفسه، املذهب يف

 أبي بن علي ورأي عنه، اهلل رضي عمر رأي وهو احلنابلة، عند املذهب وهو والشافعية، واملالكية، يةاحلنف ذهب إليهو
 . والزهري،والنخعي،احلسن رأي وهو،عنهم اهلل رضي طالب،

  :أدلتهم
 القرآن قراءة عن حيجزه أو حيجبه نكي مل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :] عنه اهلل رضي علي عن :األول الدليل
 .[جنبا يكن مل ما ، حال كل على القرآن يقرئنا كان] الرتمذي لفظ اخلمسة،ويف رواه [اجلنابة ليس شيء

 الشافعي،واإلمام اإلمام ضعفه فقد إسناده، عن الكالم ويف صحته يف اهلل، رمحهم السلف بني معرتك هذا واحلديث
 أهل من وطائفة حجر، شعبة،وابن وحسنه والبغوي، احلق، وعبد السكن،  الرتمذي،واحلاكم،وابن وصححه أمحد،

 وهم (سِلمة بن اهلل عبد) امسه رجال إسناده يف ألن اهلل؛ رمحهم احلديث أهل بني خالف فيه وقع قد أنه املهم العلم،
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 ليس أو ثابت احلديث هل: اختلفوا ذلك على وبناء حديثه، حيسن من ومنهم يضعفه، من فمنهم فيه، اختلفوا قد
 .احلديث يضعف اهلل رمحه انيواأللب ؟ بثابت

 من شيئا احلائض وال اجلنب يقرأ ال] قال وسلم، عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي جابر عن:الثاني الدليل
 داود،والرتمذي،والدارقطين أبو أخرجه  [.القرآن

 احلجازيني عن روايته يلوإمساع عياش، بن إمساعيل رواية من فهو اهلل،  رمحه البخاري اإلمام ضعفه احلديث وهذا
 ال احلديث إن: فقالوا احلجازيني، عن الرواية وهذه صحيحة، الشاميني عن وروايته البخاري، حقق كما ضعيفة،
 . عليهم اهلل رمحة العلم أهل من وطائفة الرتمذي،والبيهقي،واأللباني، أيضا وضعفه يصح؛

 :قال ثم القرآن من شيئا قرأ ثم توضأ، وسلم عليه اهلل صلى النيب رأيت:  قال عنه اهلل رضي علي عن :الثالث الدليل
 .آية وال القرآن من شيئا يقرأ ال اجلنب: ،أي أمحد اإلمام رواه[ آية وال فال، اجلنب وأما ، جبنب ليس ملن هكذا]

 عليه، هللا رمحة باز بن العزيز عبد الشيخ وكان األلباني، وضعفه موثوقون، رجاله: اهليتمي عنه قال احلديث وهذا
 .يصححه أو حيسنه

 .  صحيح بسند الرزاق عبد رواه[ للجنب القرآن قراءة من ومينع ينهى كان أنه:]عنه اهلل عمررضي عن:الرابع الدليل

 يبول وهو وسلم عليه اهلل صلى النيب أتى هأن ] مسلم، صحيح يف وأصله قنفذ، بن املهاجر حديث :اخلامس الدليل
 أنه قنفذ، بن املهاجر حديث من داود، أبي عند األخرى الرواية جاءت وقد ،[توضأ حتى  عليه يرد فلم ، عليه فسلم
 وجل عز  اهلل أذكر أن كرهت إني] وقال إليه، واعتذر السالم، عليه يرد فلم وسلم، عليه اهلل صلى النيب على سلم

 [.طهارة على قال أو طهر على إال

 منف ؟ جنبا اإلنسان كان إذا فكيف طهارة، غري على اهلل يذكر أن كره وسلم، عليه اهلل صلى النيب كان فإذا: قالوا
 فهو بيده، اإلنسان وجنابة جنابته، حال يقرأه أن للجنب فليس وأبركه، وأعظمه الكالم أشرف القرآن نألأوىل، باب

 .عنه اجلنابة وتزول يتيمم ماء عنده يكن مل وإن اجلنابة، فرتتفع يغتسل أن يستطيع

 من ومنهم يصححها، من العلم أهل ومن ضعف، أسانيدها يف األول القول أصحاب أحاديث أن ظاملالح منو
 .بها يستدل أن تصلحو ،أصال هلا أن يثبت وأنه أعلم، واهلل االحتجاج درجة إىل تصل أنها مبجموعها لكن يضعفها،

 املسيب، بن سعيد وعن عنهما، اهلل رضي عباس ابن عن مروي ووه،القرآن يقرأ أن للجنب جيوز أنه: الثاني القول
 . الظاهرية رأي وهو

  :أدلتهم
 أخرجه[ أحيانه كل على اهلل يذكر كان وسلم عليه  اهلل صلى النيب أن :] عنها اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
 .جنب غري أو جنبا كان سواء ، وقت كل يف القرآن، وغري القرآن يشمل عام لفظ وهذا . مسلم

 حتى أحاديث، من تقدم مبا خمصوص الذكر، يف عام السابقة، باألحاديث خمصوص عام هذا بأن: لاالستدال نوقش
 هذا عموم خيصص وهذا والسالم، الصالة عليه طهر، غري على اهلل يذكر أن كره فإنه قنفذ، بن املهاجر حديث

 .احلديث
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 .عنهما اهلل رضي عباس ابن فعل :الثاني الدليل

 .للقرآن اإلنسان قراءة من املنع يف صريح صحيح نص يأت مل أنه :الثالث الدليل

 .بها ستدلفي ،بصحتها: ويقولون األحاديث، يثبتون األول القول أصحاب بأن: نوقش

 الشريعة تأتي أن ميكن وال كثري، خري من مينع هفإن القرآن، قراءة من ومنع جنبا، كان إذا اإلنسان أن  :رابعال الدليل
 يف القرآن إىل حمتاج واإلنسان والتسديد، والتوفيق اهلداية مصادر وأعظم التلقي، مصادر مأعظ من مصدر من مبنعه
 .القراءة جواز وهو األصل، على اإلنسان فيبقى منه، مينع واضح دليل عندنا فليس أحيانه، كل

 : الراجح

 فإنها السابقة، األحاديث جملموع وذلك مطلقا؛ القرآن قراءة للجنب جيوز ال وأنه األول، القول هو أعلم، واهلل
 ال فإنه بتصحيحها قال من وأما األحاديث، هذه بتصحيح ُيقل مل إذا هذا أصال، هلا أن ثبتي أعلم، واهلل مبجموعها

 وهو القرآن قراءة لإلنسان جيوزال أنه أعلم، واهلل رتجحي عنه، اهلل رضي عمر عن ثبت ما إىل إضافة عنده، إشكال
 مسائل كل يف وهذا اآلخر، بالقول العلماء  من أحد قال لو مبعنى واسعا، هذا يف راألم يكون هذا ومع جنب،

 ؟ القرآن يقرأ اجلنب أن وكيف القرآن، قراءة يف التشدد بعض عنده يكون قد الناس بعض ألن أيضا؛ هنا و اخلالف،
 نوع فيها وأدلتها خالف، فيها املسألة ألن عليه؛ ينكر ال فإنه اجلواز، وذكر العلم، أهل بعض خالف لو حتى: فيقال

 شيخ ذكر كما فيها اإلنكار ينبغي ال االجتهاد مسائل كل وليست االجتهاد، مسائل يف اإلنكار ينبغي فال ضعف،
 .فيها اإلنكار لإلنسان فيحق قوية، األدلة كانت إذا وأما ،اضعف فيه الدليل كان إذا مبا مقيد هذا وإمنا ، اإلسالم

 : للقرآن احلائض قراءة

 : قولني على السلف فيها اختلف مسألة أيضا هذه ؟ هلا جيوز ال أم حيضها حال القرآن تقرأ أن للحائض جيوز هل

 .حيضها حال القرآن تقرأ أن للحائض جيوز ال أنه: األول القول

 فال ،وجابر وعلي ،عمر عن مروي وهو، احلنابلة عند املذهب وهو ، اجلديد يف والشافعية ، احلنفية ذهب إليهو
 .حيضها حال القرآن تقرأ أن للحائض جييزون

 : أدلتهم

 أن هلا جيوز ال فاحلائض القرآن، يقرأ أن له جيوز ال كان إذا اجلنب فإن اجلنب، على احلائض قياس :األول الدليل
 . أوىل باب من القرآن تقرأ

 فإنه اجلنب، خبالف بيدها، يستل حيضتها احلائض ألن الفارق؛ مع قياس اهلل رمحه اإلسالم شيخ ذكر كما وهذا
 .باالغتسال نفسه عن اجلنابة يرفع أن يستطيع

 أجنب فإذا مدتها، تطول ال الغالب يف اجلنابة فإن اجلنابة، خبالف مدته، تطول احليض أن: آخر وجه من وفارق
 تيمم وإذا يتيمم، إنهف ماء، عنده ليس ملن ،مثال ليلة أو يوما جنابته تطال إنف جنابته، رتتفعف يغتسل، اإلنسان،
 . الراجح على جنابته ارتفعت

 .الفارق مع قياس اجلنب على احلائض فقياس وهلذا
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 من شيئا احلائض وال اجلنب قرأي ال] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضيجابر عن :الثاني الدليل
 وهذا ، ضعف إسناده ويف عياش، بن اعيلإمس رواية من وهو.داود،والرتمذي،والدارقطين وأب أخرجه [القرآن

 .جابر عن وال عمر عن  ال يصح، ال و جابر، عن ويروى عمر، ابن عن يروى احلديث

 هلا جيوز ال فإنه ، الدم انقطع فإذا ، الدم انقطاع قبلو، حيضها حال القرآن ةقراء هلا جيوز احلائض أن: الثاني القول
 .تغتسل حتى القرآن تقرأ أن

 أن قبل الدم انقطع فإذا القراءة، هلا جيوز ال فإنه معها، ينزل الدم دام ما أنه القولني، بني الفرقو املالكية، ذهب إليهو
 .مطلقا القراءة هلا الجتوز األول والقولالقرآن، قراءة هلا جازت تغتسل،

 .تفصيل بال مطلقا، القرآن قراءة هلا جيوز أنه : الثالث القول 

 .عليهم اهلل رمحة اإلسالم شيخ اختيار وهو والظاهرية، القديم، يف الشافعية ذهب إليهو
 : أدلتهم 

 .والدليل التحريم على يدل دليل يقوم حتى واإلباحة احلل األصل أن :األول الدليل
 .القرآن قراءة من احلائض مينع صحيح، صريح نص عندنا ليسالدليل،و عدم :الثاني الدليل

 قراءة من مينع وسلم، عليه اهلل صلى النيب نع نص يأت ومل حيضن، كن وسلم، عليه اهلل صلى النيب عهد يف والنساء 
 وكان وسلم، عليه اهلل صلى نبينا على السماء من اتآي تنزل وسلم، عليه اهلل  صلى النيب عهد يف خاصة القرآن،

 القرآن قراءة كانت ولو ونساءهم، أهليهم ويعلمون وجل، عز اهلل كالم حفظ يف يتسابقون عنهم، اهلل رضي الصحابة
 وجل، عز الرب لبينه وسلم، عليه اهلل صلى النيب يبينه مل ولو وسلم، عليه اهلل صلى النيب لبني ، جتوز ال للحائض

 يتسابقون وهم والعمل، واإلهلام هلم، بالنسبة التلقي مصادر من مصدر وهو القرآن، وهو جدا، عظيم أمر يف خاصة
 حيضر بعضهم إن حتى مجيعا، يتسابقون فهم اآلن، كحالنا حاهلم وليس وقراءته، به، عملوال أخذه يف عنهم اهلل رضي

 يرجع ثم فيحفظ، وسلم عليه اهلل صلى النيب حلق وحيضر عنه، حيفظ من يرسل احلضور يستطيع ال والذي وحيفظ،
 . السنة من أم القرآن من كان سواء فيبلغ،

 . القرآن قراءة من احلائض مينع صريح، صحيح نص ندناع ما: يقولون معه، ومن اإلسالم شيخ وهلذا

  وسائل من وسيلة هو ذلك، غري إىل.. واستدالل وإهلام، علم، مصدر كونه عن فضال القرآن كذلك :لثالثا الدليل
 .وجل عز اهلل إىل والتقرب التعبد

[ ؟ ليلة يف القرآن يقرأ أن أحدكم أيعجز] القرآن قراءة على كثريا أصحابه حيث وسلم، عليه اهلل صلى النيب كان وقد
 ثالث اإلنسان قرأها فإذا أي[ القرآن ثلث تعدل أحد اهلل هو قل] قال ؟ اهلل رسول يا ذلك يستطيع وأينا: قالوا

 .ليلة يف القرآن قرأ فكأمنا مرات

 على الدالة اديثاألح اخل..[.. حرف آمل أقول ال: ]اخلطاب هذا مبثل خياطبهم وسلم، عليه اهلل صلى النيب وكان -
 . وقراءته وحفظه القرآن فضيلة
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 . وسلم عليه  اهلل  صلى النيب لبينه للحائض، بالنسبة ممنوعة قراءته كانت ولو

 : الراجح

 التقييد حتى لكن باحلاجة، هقيد من العلم أهل منو مطلقا، القرآن قراءة للحائض جيوز أنه أعلم، واهلل الراجح
 يف القرآن قراءة إىل حتتاج أو القرآن، أبناءها تعلم أو القرآن، طالباتها تعلم معلمة تكون أنك دليل، إىل حيتاج باحلاجة،

 .دليل إىل حيتاج هذا و واملساء، الصباح أذكار

 ؛ اجلنابة كمسألة املسألة وليست دليل، عندنا ليس ألنه مطلقا؛ القرآن تقرأ أن هلا جيوز أنه أعلم واهلل الراجح بل
 ناحية ومن احليض، إزالة على القدرة وعدم اجلنابة، إزالة على  والقدرة املدة، ناحية من واحليض، بةاجلنا بني للفرق
 تصل بأنها القول على أو صحتها، فرض على احلائض، يف تأت ومل اجلنب، يف جاءت اليت السابقة، النصوص وجود

 وقبل دمها، انقطاع بعد حتى وقت، كل يف نالقرآ تقرأ أن للحائض جيوز: فيقال أصال، هلا وأن االحتجاج درجة إىل
 حتى تقرأ أن هلا جيز مل الدم انقطع إذا: يقال حتى بالضرورة مقيد أنه السبب ليس مطلقا، هلا جيوز ألنه غسلها؛
 أو ضرورة أنه باب من ليس ، باجلواز القول إن: يقال وإمنا نفسها، عن احليضة ترفع أن تستطيع اآلن ألنها تغتسل؛

 حال وهي ضرورة، حبال تقييد غري ومن حباجة، تقييد غري من مطلقا، هلا جيوز ألنه بل القرآن، قراءة هلا زنافأج حاجة
 . أعلم واهلل احليض، فرتة حال أو الدم، نزول فرتة

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

 الغسل باب تابع

ُوضوٍء بغرِي فيه َيْلَبُث وال حلاجٍة املسجَد وَيْعُبُر:  اهلل رمحه قال  . 

 ذلك بعد ثم ، اللبث مسألة أواًل تقدم أن ينبغي الذي الرتتيب اللبث،و ثم العبور مسأليت ذكر اهلل رمحه املؤلف 
 .  املرور مسألة عن يتكلم

 عليه وجب ملن جيوز ال أنه على ، املذهب هو كما ، اهلل رمحهم العلم أهل فجمهور ، املسجد يف اللبث مسألة أما
 مذهب ،فهو املسجد يف البقاء للكافر للجنب،وال وال ، للنفساء وال ، للحائض جيوز فال ، املسجد يف يبقى أن الغسل

 . احلنابلة عند املذهب وهو احلنفية،واملالكية،والشافعية،

 :  لتهمأد

 تقربوا ال} فقوله ، {سبيل عابري إال جنبا وال سكارى وأنتم الصالة تقربوا ال} وتعاىل تبارك اهلل لاق:األول الدليل
 قالوا ، فيه تقام الذي وحملها مكانها هو عربُي الذي وإمنا ، عربُت ال الصالة ألن ؛  موضعها هنا بالصالة املراد {الصالة

 .  بالطريق مارا ، سبيل عابر كونه حال إال ، جنب وهو العبادة مكان يف يبقى أن سلمامل نهى قد وجل عز لهلف: 

 :  منها ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة األدلة من مبجموعة واستدلوا

 اجاحل يفعل ما افعلي] ، حاضت ملا هلا قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنها اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 .  الصحيحني يف أخرجاه[ تطهري حتى بالبيت تطويف أال غري ،

 معتكف وهو ، حائض وهي وسلم عليه اهلل صلى النيب ترجل كانت هاأن]، عنها اهلل رضي عائشة عن :الثالث الدليل
 .  مسلم اإلمام أخرجه [ حجرتها يف وهي ، رأسه يناوهلا املسجد يف

 وسلم عليه اهلل صلى النيب خيرج أن ، عنها اهلل رضي احتاجت ملا ، املسجد دخول هلا جيوز احلائض كانت ولو:  قالوا
 رأسه متشط أن أن بدل رأسه ورجلت املسجد داخل عليه لدخلت ، املسجد خارج وهي ترجله أن أجل من هلا رأسه

 .  وسلم عليه اهلل صلى ، النافذة من

 نفس يف ذكرته وهلذا ؛ املسجد يف البقاء هلا جيوز ال احلائض أن على يدل هذا (حائض وهي(:احلديث يف وقوله
 .  املسجد تدخل أن هلا جيوز ال أنه على يدل مما (حائض وهي( ذكرتها ملا فائدة اللفظة هلذه يكن مل ،ولواحلديث

 وسلم عليه اهلل صلى النيب نامرأ:]  ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها  اهلل رضي ، عطية أم عن :الرابع الدليل
 بعض ويف [ ...مصالهن احليض ويعتزل ، مودعوته املسلمني مجاعة فيشهدن اخلدور وذوات احُليض خنرج أن

 . الصحيحني يف أخرجاه[ الصالة يعتزلن] األلفاظ بعض ويف[ املصلى يعتزلن] األلفاظ

 جيوز فال ، اجلنب عليها يقاسو ، النفساء وكذلك ، املسجد يف البقاء هلا جيوز ال احلائض أن على دليل فهذا:  قالوا
 .  املسجد يف يبقوا أن مجيعا هلم
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 ألنه ؛ املسجد يف يبقوا أن ، للحائض،والنفساء،واجلنب جيوز أنه يرون والظاهرية ، اجلمهور مذهب قلنا كما وهذا
 فلما ، احتمال افيه ، حمتِملة أدلة جاءت اليت األدلة كل ، املسجد يف البقاء من هؤالء منع على يدل دليل هناك ليس

 .  املسجد يف يبقوا أن مجيعا هلؤالء فيجوز إذن ، املنع عدم فاألصل ، املنع وعدم املنع حتتمل األدلة كانت

 :  الراجح

 بقاء من املنع يف الصريح من قريبا يكون قد بعضها لكن ، حمتمل بعضها النصوص فإن ، اجلمهور مذهب هو الظاهر
 بقاء من املنع على الداللة قريبا فهما ، عطية أم حديث وكذلك ، الرتجيل يف شةعائ كحديث ، املسجد يف احلائض
 .  املسجد يف احلائض

 .  ؟ توضؤوا إذا البقاء هلؤالء جيوز هل

 من وهو ، البقاء له جاز توضأ فإذا ، يتوضأ أن إال عندهم املسجد يف يلبث أن جيوزللجنب الف:  احلنابلة مذهب أما
 . ذهبامل مفردات

 .  يتوضأ مل أم توضأ سواء ، مطلقا جيوز ال أنه فريون:  اجلمهور ماأو

 شيئا وضوؤهن ينفع ال والنفساء،احلائض ألن ؛ فال والنفساء احلائض أما ؟ احلائض،والنفساء يشمل احلكم هذا وهل
 يف وجودم للوضوء املبطل والنفساء واحلائض ، (املبطل انقطاع) ، احلدث انقطاع الوضوء صحة شرط من ألن ؛

 .  اجلنب حكم فحكمها ، تغتسل أن قبل دمها انقطع إذا لكن ، حقهن

 . تقدم كما املذهب ،وهوبالوضوء جنابته خفف إذا البقاء له جيوز اجلنب

 :  أدلتهم

 بن سعيد عند كما ، يسار بن عطاء عن جاء فقد ( أ:)  عنهم اهلل رضي الصحابة عن رويت آثار :األول الدليل
 توضؤوا إذا جمنبون وهم املسجد يف نلسوجي وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أصحاب كان] : الق أنه ، منصور
 .  [الصالة وضوء

 كانوا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب أن]، شيبة أبي ابن عند كما ، أسلم بن زيد عن مروي ومثله ( ب) 
 يدل وهذا [املسجد ويدخل يتوضأ فإنه جنبا كان إذا أما ، حمدثا منهم الواحد كان إذا فيتحدثون ، املسجد يدخلون

 وتوضوؤا عنهم اهلل رضي للوضوء احتاجوا وإمنا ، جمنبني كونهم حال متوضئون وهم املسجد يف يبقون أنهم على
 اإلنسان يتوضأ أن بد ال أنه على تدل سنة مثة كان إذا إال ، ابتداء يتوضؤوا أن ميكن ال وهم ، مطلوبا بكونه لعلهم

 .  املسجد دخوله عند جنبا كان اإذ

 أيرقد:  سئل ملا ، الصحيح يف كما ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن ، للجنابة ختفيفا الوضوء يف وألن:الثاني الدليل
 [  .فلريقد توضأ إذا] قال ؟ جنب وهو أحدنا

 الطهور إىل يصري فإنه( الغسل) األكرب الطهور اإلنسان يستطع مل فإذا ، الطهورين أحد الوضوء وألن:الثالث الدليل
 .الوضوء وهو األصغر
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 :  الراجح

 ، املسجد يف اللبث للكافر للنفساء،وال للحائض،وال للجنب،وال جيوز ال أنه ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل أقوال من
 ختفيفا ضوءالو يف وألن ؛ عنهم اهلل رضي الصحابة فعل هذا ألن ؛ توضأ إذا املسجد يف يبقى أن للجنب وجيوز

 .  للجنابة

 جيوز وهل ؟ للمرور احتاجوا إذا املسجد من ميروا أن هلؤالء جيوز هل ؟ املسجد من هؤالء مرور حكم ما:  مسالة
 :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلماء بني خالف فيها املسألة هذه ؟ مطلقا املرور هلم

 ابن ذهب وإليه ، التلويث يأمنوا أن بشرط املسجد من عربواي أن وللنفساء وللحائض للجنب جيوز أنه:  األول القول
 . احلنابلة مذهب من والصحيح ، الشافعية مذهب وهو ، جبري وابن،واحلسن،املسيب وابنمسعود، عباس،وابن

 :  أدلتهم

 .  {سبيل عابري إال جنبا وال} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل

 من الطريق تعربوا أن لكم جيوز فإنه ، منه طريقكم كان إذا إال املسجد عبور لكم وزالجي أنه أي: باآلية فاملراد قالوا
 حتى سبيل عابري إال جنبا وال سكارى وأنتم الصالة تقربوا ال} قال اهلل ألن ؛ البقاء لكمجيوز ال و ، املسجد خالل

 .  تقدم كما ، الصالة مواضع هنا بالصالة واملراد ، املسجد يف البقاء عن فنهاهم {تغتسلوا

 ، حائض إني:  قالت[ اخُلْمرة ناوليين] لعائشة قال وسلم عليه  اهلل صلى النيب أن ، الصحيح يف جاء ما:الثاني الدليل
 دليل وهذا ، باخلمرة تأتَي وأن ، املسجد تدخل أن وسلم عليه اهلل  صلى النيب فأمرها[ بيدك ليست حيضتك إن] قال

 .  املكث ال ، املرور جواز على

 .منصور بن سعيد رواه[جمتازًا جنبًا املسجد يف مير أحدنا كان ] : قال عنه اهلل رضي جابر عن:الثالث الدليل

 قولهوو ، احلنفية،واملالكية ذهب وإليه ، مطلقا املسجد يف املرور للحائض وال للجنب جيوز ال أنه:  الثاني القول
 . احلنابلة عند وزجي فإنه ، حاجة مثة كان إذا إال ، احلنابلة عند

 :  أدلتهم

 وليس ، املسافرون السبيل بعابري فاملراد:  قالوا {سبيل عابري إال جنبا وال} وتعاىل تبارك اهلل قول:األول الدليل
 تبارك اهلل قول فسروا فإنهم ، عنهم اهلل رضي عباس ،وابنعلي تفسري وهذا:  قالوا ، الطريق عابري مبه املراد

 أن له جيوز فإنه ، منكم الواحد وأجنب ، مسافرين كنتم إذا:  يقول وجل عز فاهلل ، سافرينبامل {سبيل عابري} وتعاىل
 ماء جتدوا ومل ، سبيل عابري كنتم إذا إال ، جمنبني كونكم حال تصلوا ال املرادف:  قالوا،يتيمم أن بعد ، يصلي

 املعنى وليس ، عنهما اهلل رضي عباس وابن ، يعل تفسري وهذا ، بعيدا املعنى فذهب ، وصلوا فتيمموا ، به تغتسلون
 . جمنبني كونكم حال ، املساجد هي اليت الصالة مواضع يف متروا أن أي ، سبيل عابري إال جنبا وال: 
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 وال جلنب املسجد أحل ال فإني]:قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، اعنه اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 ال فإنه ضعيفا احلديث كان وإذا ، وغريه البيهقي أعله ، معلول احلديث وهذا .ود،والبيهقيدا أبو أخرجه[ حلائض
 .به االحتجاج يستقيم وال ،تهدالل تستقيم

 :  الراجح

 يقيد املسجد،وهل خالل من املرور للجنب،واحلائض،والنفساء،والكافر جيوز األول،وأنه القول هو أعلم واهلل
 أن ، وغريه ، أمحد اإلمام عن نقل كما العلماء كره باحلاجة،لكن التقييد عدم أعلم واهلل رباألق ؟ يقيد ال أو باحلاجة

 يتخذ أن من فمنعوا ، اهلل رمحهما تيمية ابن اإلسالم شيخ ذلك من منع كما ، ممرا يصري ، طريقا املسجد يتخذ
 األخرى اجلهة يف املياه ودورات ، نباج يكون كأن ، املسجد خالل من مير أن اإلنسان احتاج لو لكن ، ممرا املسجد

 أثناء من دخل لو لكن ، بعيدة املسافة و، آخر باب من خيرج و باب من يدخل أن أرادف ، كبري واملسجد ، املسجد من
 .فيجوز قريبة تكون املسافة فإن ، وعرب املساجد

 داخل من مير أن وأراد ، الشرقية الشمالية للجهة ويذهب ، الغربية اجلنوبية اجلهة من مير أن أراد أيضا،لو احلرم:ومثل
 واهلل الراجح هو هذا ، طريقا املسجد تخذُي ال:األئمة قال كما لكن ، جيوز فإنه ، األخرى اجلهة من وخيرج ، احلرم
 .  أعلم

 الُغْسُل له ُسنَّ ُحْلٍم بال إغماٍء أو ُجنوٍن من َأفاَق أو َميًِّتا َغسََّل وَمن: اهلل رمحه قال.  

 ، سنة امليت تغسيل من االغتسال أن املؤلف أفادو، واجب امليت تغسيل أن ليعلم:  الغسل له سن ميتا غسل من
 .  يغتسل أن له يسن فإنه ميتا اإلنسان غسل فإذا ، مسألتان هاتان

  ؟ جيب أو امليت تغسيل من الغسل يسن هل ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة وهذه
 .  ويستحب يسن بل ، الغسل عليه جيب وال ، يغتسل أن ميتا غسل ملن يسن أنه:  األول القول

 ، احلنابلة عند واملذهب ، والشافعية ، املالكية مذهب ،وهو عنهم اهلل رضي ، عباس وابن ، عمر ابن ذهب هذا وإىل
 .  امليت ليغست من الغسل يستحب أنه ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول فهو

 :  أدلتهم

 ومن ، فليغتسل ميتا غسل من] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي ، هريرة يأب عن:األول الدليل
 ، طريقا عشر أحد القيم ابن له وذكر ، اهلل رمحه حزم ابن وصححه ، النسائي إال اخلمسة أخرجه[  . فليتوضأ محله
 وابن ، أمحد اإلمام ضعفه احلديث لكن ، اهلل رمحه حجر ابن احلافظ وحسنه ، أصال له أن على يدل هذا:  وقال

 عليه اهلل صلى النيب إىل مرفوعا وليس ، هريرة أبي على موقوف أنه العلم أهل من مجع ورجح ، املنذر وابن ، املديين
 هؤالء كل ، والبيهقي ، ملنذرا وابن ، املديين وابن ، والبخاري ، أمحد واإلمام ، حامت أبو وقفه رجح فممن ، وسلم

 .  صحابي قول يكون فإنه ، هريرة أبي على موقوفا احلديث كان وإذا ، هريرة أبي على موقوف احلديث أن رجحوا

 بأن :يقول العلم أهل اختالف،فبعض فيه احلديث ألن ؛ امليت تغسيل من الوضوء يستحب إنه:  فقالوا اجلمهور أما
 وهو ، االستحباب إىل الوجوب عن صرفه صارف مثة لكن ، صحيح احلديث إن:  قولي وبعضهم ، مقاال إسناده يف
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 من فمنا ، امليت نغسل كنا ]: قال ، ماعنه اهلل رضي عمر ابن عن نافع عن ، والدارقطين البيهقي عند ثبت ما: 
:  قالوا ، اهلل رمحه دأمح اإلمام و ، اهلل رمحه حجر ابن احلافظ صححه االثر  وهذا ،[ يغتسل ال من ومنا ، يغتسل

 .  خمريين يكونوا مل واجبا الغسل كان ولو ، االستحباب إىل الوجوب يصرف فهذا

 .  املسألة هذه يف احلديث خمتلف بني جيمع الذي هو ، اهلل رمحه حجر ابن احلافظ قال كما وهذا

 اجلنابة،واجلمعة من يغتسل كان] ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي ، عائشة عن :الثاني الدليل
 ضعفه فقد ، أيضا معلول احلديث هذا لكن ، خزمية ابن وصححه ، داود أبو أخرجه [امليت غسل واحلجامة،ومن

 .  زرعة أمحد،والبخاري،وأبو اإلمام

 ال هأن مبعنى ، مشروع غري فهو يسن ال كان وإذا،يسن وال امليت غسل  من الغسل يستحب ال أنه:  الثاني القول
 .   امليت تغسيل  من يغتسل أن لإلنسان يشرع

 . مشروع غري:  فيقولون ، رواية يف واحلنابلة ، اهلل رمحهم احلنفية ذهب إليهو
 :   أدلتهم

 .  بالغسل زمانه يف املوتى يغسلون الذين يأمر يكن مل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن :األول الدليل

 مباء غسلوه]:قال ، عرفة يف ناقته وقصته الذي الرجل قضية يف ،ماعنه اهلل رضي عباس ابن حديث يف (:أ) كما -
 .  غسلتموه إذا سلواتاغ:  هلم يقل ومل[ وسدر

 :ابنته غسلن الالتي لنساءل قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي عطية أم حديث يف وكما (:ب)
 .  اغتسلن:  هلن يقل ومل[ اغسلنها]

 يكون واالستحباب ، االستحباب سبيل على هذا وإمنا ، بالوجوب نقول ال حنن:  فقالوا هذا نع اجلمهور وأجاب
 عندهم ألنه ؛ هريرة أبي حديث يف هذا بني قد ، وسلم عليه اهلل صلى والنيب ، نفسه اإلنسان إىل موكوال أمره

 إذا بل ، حدث كل ويف مرة كل يف احلكم يذكر نأ حيتاج ال نهأل: هنا وسلم عليه اهلل صلى النيب يذكره ملو ، صحيح
 .  تكراره إىل حاجة ال فإنه ، الصحابة عند متقررا معلوما احلكم كان

 [  .ينجس ال املؤمن إن] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :الثاني الدليل

 واملؤمن ، ينجس ال املغسَّل املؤمن ألن ؛ يغتسل أن ميتا غسل إذا اإلنسان حيتاج الف ، ينجس ال املؤمن كان وإذا
 .  أيضا بنجس ليس له لاملغِس فإن ، جنسا املغسَّل يكن مل إذاو ، أيضا ينجس ال يغسله الذي

 جّنسوا إذن ، ال ] : قال ؟ الغسل ميتا غسل من أعلى:  سئل حينما ماعنه اهلل رضي عباس ابن أثر:الثالث الدليل
 .  [الوضوء لكن ، صاحبهم

 ال كان وإذا ، يثبت ال ضعيف حديث األول القول أصحاب به استدل الذي هريرة أبي ديثح:  يقولون كذلك
 .  يغتسل أن له يشرع فال ، ميتا غسل فمن إذن ، حكم عليه يبنى أن ميكن فال يثبت
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 .  قول يف واحلنابلة حزم، ابن مذهب وهذا،يغتسل أن ميتا غسل من على جيب أنه:  الثالث القول

 :  واستدلوا

 أخرجه[ فليتوضأ محله ومن ، فليغتسل ميتا غسل من] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، هريرة أبي حبديث -
 .  حزم ابن وصححه ، النسائي إال اخلمسة

 فيجب ، الوجوب األمر فمقتضى ، أمر وهو صحيحا احلديث كان وإذا ، احلديث صحة يرى اهلل رمحه حزم فابن
 .  ليغتس أن ميتا غسل من على

 :  والراجح

 وأن ، هريرة أبي حديث بصحة قلنا إن ، يغتسل أن امليت غسل ملن يستحب وأنه ، األول القول هو أعلم واهلل
 تدل ، وغريه القيم ابن نقل اليت الطرق وكثرة ، ضعف إسناده يف احلديث إن:  قلنا أو ، عمر ابن أثر له الصارف

 .  يغتسل أن ميتا غسل نمل يستحب عليه فبناء ، أصال للحديث أن على

 ، عباس ابن مثل ؟ يغسل فكيف ينجس ال امليت وأن ، السلف وبعض ، هذا يف اإلنكار الصحابة بعض عن ينقل
 .  االغتسال استحباب أيضا عنهم ينقل كما ، طالب أبي بن وعلي

 ؟ نغتسل ملاذا ، باالغتسال أمرنا فالشارع ، تعبدية علة احلنابلة ذكر كما العلة:  أنكروا الذين إنكار على ردا:لاقيف
 غسل وجوب ويف ، بالتعبد عللوا اجلزور حلم أكل يف:  فمثال ، بالتعبد يعللون مسائل عدة يف احلنابلة و ، أعلم اهلل
 .  املسائل بعض يف الفقهاء بها يعلل العلة وهذه ، التعبدب عللوا وهنا ، بالتعبد اعللو ،اإلناء يف الغمس قبل اليد

 اإلغماء من أو اجلنون من اإلنسان أفاق إذا ، أخرى مسألة فهذه (الغسل له سن ، حلم بال إغماء من أفاق أو :)قوله
( العقل وزوال:) املؤلف قول يف ذكرنا أن ، الوضوء نواقض يف تقدم وقد ، عليه جيب وال ، الغسل له يستحب فإنه ،

 اإلغماء أن ، وغريهما املنذر وابن النووي ذكره هذا وأن ، باإلمجاع الوضوء ينقض واإلغماء اجلنون أن هناك ذكرنا
 .  ؟ يغتسل ال أو يغتسل هل ، االغتسال قضية تبقى لكن ، باإلمجاع ، للوضوء ناقضان ، واجلنون

  .  االغتسال عدم على:  العلم أهل عامة

 ، يغتسل أنه الرافعي ذكر:  قال ، يغتسل أنه ذكروا الشافعية بعض أن ذكر ملا -اجملموع يف - اهلل رمحه النووي وهلذا
 هذه أن يرون فهم ،( يغتسل أن عليه املغمى على جيب بأنه:  قال من منه وأشذ - للمجنون بالنسبة - شاذ قول وهذا

 وهو ،( عليه واملغمى اجملنون) يغتسل أن عليه جيب أنه إىل ، رواية يف احلنابلة ذهب هذا مع لكن ، الشاذة األقوال من
 .  اهلل رمحه الشافعي عن أيضا مروي

 .  فاغتسل أفاق ثم ، عليه أغمي ثم ، فاغتسل أفاق ثم ، عليه أغمي ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -

 .  الوجوب على يدل الفعل وهذا:  قالوا

( حلم بال ءإغما من:)قالوا ملا غريب كالمهم ، غالبا ينزل أن من ُجن من خيلو ال إنه:  يقال ، اهلل رمحه الشافعي وقال
 وبعضهم ، يغتسل أن عليه فيجب ، ينزل أن من جن من خيلو ال ألنه:  بعضهم يقول ؟ باحللم اإلغماء عالقة ما
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 ، الغسل عليه جيب ال أنه على ، العلم أهل من كثري لكن ، االحتياط باب من يغتسل فإنه شك وإذا:  يقول
 .  جيب وال ، الغسل له يسن أنه ، احلنابلة عند املذهب وهو ، الشافعية مذهب من والصحيح

 :  اخلالصة

 أفاق ثم ، عليه أغمي ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ يغتسل أن جنون من أفاق أو عليه أغمي ملن يسن أنه
 االغتسال أن على يدل فهذا:  قالوا ، مرتني واغتسل ، مرتان عليه أغمي ، فاغتسل أفاق ثم عليه أغمي ثم ، فاغتسل

 ليكون اغتسل إمنا ، والسالم الصالة عليه الرسول إن:  ويقول ، هذا يف يعارض قد العلماء بعض كان إنو ، سنة
 له وهذا ، نفسه من يشد أن باب من فاغتسل ، عليه وأغمي ، أيضا املوت ومرض ، مريض ، له وأقوى له أنشط
 إىل ويذهب ، يقوم حتى ، نفسه من يشد أن ديري كان أنه على يدل فهذا ، فاغتسل ، ثانية مرة عليه أغمي ألنه ؛ وجه

 .  عنهم اهلل رضي الصحابة

 على الغسل الجيب أنه على اإلمجاع الصباغ وابن،املنذر ابن حكى وقد، ضعيف قول فهو ، جيب بأنه القول وأما
 . عليه املغمى

 فكيف ، معارضة فيه ، السنية على به االستدالل إن:  يقول العلم أهل بعض ، ضعف فيه باحلديث واالستدالل 
 ال وقد ، له يسن أنه:  أعلم واهلل يقال وهلذا ؛ معارضة فيه يكون أن أوىل باب من ؟ الوجوب على باالستدالل

 يستحب أنه على الشافعية ومذهب ، عندنا املذهب لكن ، فيه الذي لالحتمال ؛ بالسنية القول على اإلنسان يتجاسر
 .  يغتسل أن عليه أغمي ملن

 ، الوجوب باب من ، وجوبا يغتسل ؟ يغتسل فهل ، جمنونا أو ، عليه مغمى كونه حال احتلم فإن(حلم بال:)قوله
 .  جنونه من أفاق إذا ، فيه إشكال ال هذا

 لو حتى ، شابا يكون كأن ، االحتالم منه حيدث ثم ، أياما يبقى أو ، جنونه فرتة تطول ، للمجنون حيدث قد وهذا
 .  باالغتسال يؤمر فإنه ، جنونه من أفاق فإذا ، النية لعدم ؛ هذا معه ينفع ال ، جنونه حال غسلوه

ينوي نأ الكامل والغسل:  اهلل رمحه قال  . 

 له الغسل أن ، اهلل رمحه املؤلف بني وقد ، وطريقته ، وهيئته ، الغسل صفة عن ، اهلل رمحه املؤلف سيتكلم اآلن
 :  صفتان

 كاملة صفة  . 

 جمزئة وصفة  . 

 الصفة فهي ، اجملزئة الصفة وأما ، املسنونات أو واملستحبات الواجبات على تشتمل اليت فهي:  الكاملة الصفة ماأ
 :  قسمني إىل ينقسم الوضوء فإن ، الوضوء مثل ، فقط الواجبات على تشتمل اليت

 كامل وضوء  . 

 جمزئ ووضوء  . 



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

 

 www.dwrah.com 26                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 الواجبات على يشتمل الذي هو اجملزئ والوضوء ، تواملسنونا الواجبات على يشتمل الذي:  هو الكامل الوضوء
 بالسنة يأتي كان وإذا ، جمزئا يعترب الوضوء هذا فإن ، وضوءه وأسبغ ، مثال مرة مرة يتوضأ اإلنسان كان فإذا ، فقط

 .  كامال وضوءا يعترب فإنه ، الوضوء يف

 أن وعرفنا( كلها األحداث لطهارة شرط نيةوال:) املؤلف قال ملا ، النية ، قبل من أخذناه وهذا (ينوي أن:)قوله
 والغسل الوضوء يف النية تشرتط ال أنه يرون احلنفية وأن ، والتيمم والغسل الوضوء يف النية تشرتط أنه على اجلمهور

 .  شرط النية أن الراجح القول أن وعرفنا ،

 رفع ينوي أو ، األكرب احلدث رفع ينوي وأ ، احلدثني يرفع أنه:  اهلل شاء إن وسيأتينا ، الغسل ينوي ؟ ماذا ينوي
 .  شيئا ينوي وأال ، األصغر احلدث

 دورة راح هو:  نقول ؟ ينوي كيف ، والعافية العفو اهلل نسأل ، املوسوسني قضية هذه ؟ ينوي كيف:  قائل قال لو
 ؟ سيصنع ماذا ، املنشفة ومعه ، املياه دورة داخل وهو ، جنب رجل ؟ املياه دورة يف سيصنع ماذا ، انتهى ، املياه

 صالة بعد تعشى ثم ، اإلنسان أفطر إذا ، نية فهذه ، عشائه من اإلنسان خفف إذا الصيام يف بل ، نية هذا ، يغتسل
 نوما ينام لكي ، يسريا شيئا أكل ، كثريا يأكل مل فهو ، يتسحر لكي ، نية هذه ، كثريا يأكل ومل ، الرتاويح بعد ، العشاء
 ما أسهل من النية وهلذا ؛ فيصوم الليل آخر يف يتسحر أن أجل من إال طعامه من خفف ما ألنه ؛ نية فهذه ، خفيفا
 ، أنفسنا وشر الشيطان شر يكفينا وأن ، وأدياننا عقولنا لنا وحيفظ ، نعمته علينا يتم أن تعاىل اهلل نسأل ، يكون

 ابن عن العلماء ذكر كما بعضهم ، عظيما ضييقات الباب هذا يف أنفسهم على ضيقوا املوسوسون ، الشيطان ووسوسة
 ما كلها بدجلة اغتسلت لو:  قال ، ارتفعت ما جنابيت أن وأظن النهر يف أنغمس:  فقال ، رجل جاءه أنه عقيل

 حتى:  يقول ؟ دخلت ملاذا:  تسأله ، عليه ينزل واملاء ، املاء صنبور اإلنسان يفتح كيف ، طبيعي!  جنابتك ارتفعت
 كما اجلنابة ، والعافية العفو اهلل  نسأل ، غريب شيء ، جنابيت ارتفعت ما ، اآلن إىل نويت ما أنا:  يقول ثم ، أغتسل

 اإلنسان بأن حكمت ، الشريعة ؟ الوصف بهذا حكم الذي هو من ، بالبدن قائم وصف ، الوضوء يف واحلدث تقدم
 فإذا {فاطهروا جنبا كنتم وإن} ، متطهرا أصبح ، دهجس على املاء وضع وإذا ، حمدثا أصبح وكذا وكذا كذا فعل إذا

 .  يكون ما أسهل من ، سهلة العملية ، اآلن متطهرا أصبح جسده على املاء وضع

يسمي ثم:  اهلل رمحه قال  . 

 العلم أهل مجاهري قول وهذا ، بواجبة وليست ، سنة التسمية أن الراجح أن وعرفنا ، قبل من التسمية حكم وتقدم
 .  عليهم هللا رمحة

 ثالثا يديه ويغسل: اهلل رمحه قال  . 

 :  جاء قد وهذا ، ثالثا يديه يغسل أن به يبدأ شيء أول ، يغتسل أن أراد إذا مبعنى

 إذا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب نكا] قالت عنها اهلل رضي عائشة حديث من ، نيالصحيح يف: األول احلديث
 . [ للصالة وضوءه وتوضأ ، يديه غسل اجلنابة من  أغتسل
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 يديه فغسل ، اجلنابة من غسله وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول أدنيت]:  قالت ميمونة حديث يف: الثاني احلديث
 . ومسلم،البخاري اإلمام رواه[ ثالثا أو مرتني

 .  يديه لتنظيف الغسل فهذا

 .  اليسرى بيده فرجه غسل ثم ، اإلناء أو التور من يديه على أفرغ أنه األلفاظ بعض يف وجاء: الثالث احلديث

 بدء يف أنه كما ، ثالثا البدء قبل يديه اإلنسان يغسل أن السنة فمن ، يديه غسل:  فيها األخرى األحاديث لكن
 .  ثالثا يديه يغسل الوضوء

 لوثه وما: اهلل رمحه قال  . 

 .  ذلك غري  إىل..  مين أو مذي من ، فرجه أصاب ما أي

 :  هعلي دل

 ألفاظ بعض ويف[ أذى من أصابه وما بيده فرجه فغسل:]قالت ، ميمونة عن الصحيحني يف عباس ابن حديث -
 غسله من ، وسلم عليه اهلل  صلى يده لتنظف[ غسلها ثم ، احلائط بها دلك ثم ،بيده فرجه غسل أنه] ميمونة حديث
 .  لفرجه

 ويتوضأ: اهلل رمحه قال  . 

 [ . للصالة وضوءه ويتوضأ:] قالت ، عنها اهلل رضي ، ةعائش حديث يف كما -

 عليه دل وقد ، للصالة وضوءه يتوضأ ثم ، أذى من لوثه وما فرجه يغسل ثم ، ثالثا يديه يغسل أن السنة فمن
 .  احلديث

 افإذ ، مهمة مسألة هذه ؟ األعضاء هذه يف األكرب احلدث لرفع أنه أم ؟ األصغر احلدث لرفع الوضوء هذا وهل
 .  ؟ أخرى مرة الوضوء مواضع يغسل أن إىل حيتاج هل توضأ

 . اجلنابة غسل من جزء الوضوء هذا أن:  اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار املالكية مذهب

 ذكر كما ، امليت غسل من جزءا الوضوء مواضع جعل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، امليت تغسيل يف قلنا كما
 .  اهلل رمحه ماإلسال شيخ

 عن األكرب احلدث  رفع به فينوي ، اجلنابة غسل من جزءا يكون الوضوء هذا فإن ، البدء يف  اإلنسان توضأ إذا:  إذن
 .  وضوء بدون الغسل صحة على اإلمجاع جرير ابن حكى وقد ، السنة عليه تدل الذي  وهذا ، األعضاء هذه

 .  جسده سائر على املاء يفيض ثم ، ثالثا رأسه يغسل ثم ، وضأيت كان ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن -

 ال ، وجهه ويغسل ، ويستنشق ، يتمضمض أنهكان ينقل فلم ، أخرى مرة األعضاء هذه يغسل كان أن عنه ينقل ومل
 يف رباألك احلدث لرفع الوضوء أن على يدل وهذا ، انتهت األجزاء هذه فإن ، اآلن توضأ أنه دام ما ، انتهت هذه ،

 وسلم عليه اهلل صلى النيب قال وهلذا ؛ غسله من جزء امليت توضئة أن كما ، الغسل من جزء فهو ، األعضاء هذه
 فجعل[ منها الوضوء  ومواضع مبيامنها وابدأن ، ذلك رأينت إن ذلك من أكثر أو ، سبعا أو مخسا أو ثالثا اغسلنها]

 .  ككل امليت تغسيل من جزءا الوضوء مواضع
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 :  جحالرا

 حديث يف ، وسلم عليه اهلل  صلى النيب  فإن ، السنة عليه تدل الذي هذا ألن ؛ أعلم واهلل الراجح القول هو هذا
 ، جسده سائر على املاء يفيض كان ، وسلم عليه اهلل صلى أنه ، كلها األحاديث يف ، عباس ابن حديث ويف ، عائشة
 يف ارتفع قد احلديث أن على يدل مما ؛ املواضع هذه غسل يعيد نكا أنه فيها يأت ومل ، جسمه وعلى ، جلده وعلى

 . األكرب احلدث رفع بنية وضوء فهو ، األكرب احلدث رفع نية باعتبار فغسلها ، األعضاء هذه

ثالثا رأسه على وحيثي:  اهلل رمحه قال  . 

 .  ؟  التثليث فيه يستحب هل الوضوء هنا

 .  الوضوء كسائر( ثالثا ثالثا) فيه يستحب ، نعم:  اجلمهور

 .  مرة مرة يتوضأ ، واحدة مرة يكفي:  يقولون واملالكية

 مرة مرة فيكفي ، جنابته ارتفعت فقد ، مرة توضأ فإذا ، اجلنابة لرفع فهو ، الغسل من جزء املالكية عند الوضوء ألن
 بها يأتي اليت بالسنة يأتي هأن على يدل ، للصالة وضوءه يتوضأ أنه ، عنها اهلل رضي عائشة قول ظاهر لكن ،

 جزء هذا إن:  يقال أن هذا مينع وال ، ثالثا ثالثا يتوضأ أن للصالة للوضوء بها يؤتى اليت والسنة  ، للصالة للوضوء
  . أعلم واهلل ، ثالثا ثالثا بالوضوء يأتي أن فيه يستحب لكن ، اجلنابة ويرفع ، الغسل من
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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

 الغسل باب تابع

 
 النيب عن ثبت كما رأسه يغسل اإلنسان ،أن الكامل الغسل صفة يف َتْرِويِه ثالًثا رأِسه على وُيْحِثَي: اهلل هرمح قال 

 اليت السنن من أنها ، وغريه رجب ابن ذكر اليت السنن من التخليل وهذا ، رأسه شعر وخيلل ، وسلم عليه اهلل صلى
 ابن أيضًا وذكرها ، الشريازي وذكرها ، قدامة ابن وذكرها ، اهلل  رمحه مالك اإلمام ذكرها وقد ، الفقهاء عنها يغفل

 :  يف ثبت وهذا ، رأسه شعر فيخلل ، رجب

 املاء أفاض ثم ، بشرته أروى قد أنه ظن إذا حتى شعره بيديه خيلل ثم] الصحيح يف عنها اهلل رضي عائشة حديث -
 .  [مرات ثالث عليه

 .  ؟ كله الرأس تشمل الثالث الغسالت وهل ، مرات ثالث رأسه فيغسل إذن

 ثم ، األيسر ثم ، األمين رأسه شق يف وضعه ثم ، بكفه ماء أخذ ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن الصحيح يف جاء -
 .  - رأسه وسط لىع - هكذا به قال ثم ، يديه يف وضعه

 خيلل حتى ، مجيعا رأسه على أفاض أنه ولو ، والوسط واليسار اليمني ، الرأس أجزاء على موزعة الثالث فتكون
 رأسه شعر فيخلل ، مفقودة سنة وهي ، التخليل أيضا والسنة ، السنة هي هذه أن املهم ، به بأس ال فإنه ، كله الرأس

 .  ثالثا رأسه ويغسل ،

 ثالًثا ُغْسًلا بَدَنه وَيُعمَّ: اهلل هرمح قال  . 

 ثم ، للصالة وضوءه يتوضأ ثم ، لوثه وما فرجه يغسل ثم ، يديه يغسل أن بعد ، ثالثا بالغسل البدن مجيع يعمم أي
 .   بالغسل مجيعا بدنه يعم ذلك بعد ثم ، حثيات ثالثا عليه وحيثو ، شعره وخيلل ، رأسه يغسل

 ، الغسل يف واالستنشاق املضمضة من بد ال ، نعم اجلواب : ؟ واالستنشاق املضمضة يشمل هل: ( البدن يعم:)قوله
 على الكالم تقدم وقد ، والغسل الوضوء يف فرضان واالستنشاق املضمضة أن احلنابلة مذهب وأن ، تقدم كما

 .  مجيعا والغسل الوضوء يف واالستنشاق املضمضة بجت أنه الراجح وأن ، املسألة

 اهلل رضي سلمة أم حديث يف جاء ؟ ال أم مظفرا جمدوال كان إذا الرجل وشعر ، املرأة رأس شعر هذا ليشم هل
 إمنا ،ال] وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال ؟ للجنابة أفأنقضه ، رأسي ظفر أشد إني ، اهلل رسول يا:  قالت أنها ، عنها

 الغسلني يف عام هذا هل[ فتطهرين ، جسدك سائر لىع املاء تفيضني ثم ، حثيات ثالث رأسك على حتثي أن يكفيك
 :  السلف بني خالف فيها مسألة هذه ؟ فقط باجلنابة خاص أنه أم( الشعر نقض عدم) واجلنابة احليضة غسل ،

 .  مجيعا الغسلني يف عام أنه:  األول القول
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 ، سلمة أم رأي وهذا ، احليض غسل يف وال ، اجلنابة  غسل يف ال ، مظفائره وننقضي ال املرأةو الرجل أن مبعنى
 يكن ملو، امرأة كانت إن واحلنفية ، رواية يف واحلنابلة ، والشافعية ، املالكية مذهب وهو ، عنهما اهلل رضي ، وعائشة

 .  رجال

 :  دليلهم

 واحليضة ةللجناب أفأنقضه ، اهلل رسول يا:]قالت أنها ، عنها اهلل رضي سلمة أم حديث ألفاظ بعض يف جاء قد بأنه -
 .  احليضة زيادة فيه فجاء ،.. [  حتثي أن يكفيك إمنا: ] فقال [؟

 ،( شاذة أنها):  ورجحه -السنن تهذيب يف- اهلل رمحه القيم ابن قال كما فيها الراجح احليضة لفظة بأن:نوقش
 . احلديث يف ثابتة ليستف

 رمحهم احلنابلة مذهب من املشهور هو وهذا،نابةاجل غسل دون احليض غسل يف شعرها تنقض املرأة أن:  الثاني القول
 . حزم ابن واختيار ، اهلل

 : أدلتهم

 إمنا: ] فقال [؟ للجنابة أفأنقضه ، اهلل رسول يا:]قالت أنها ، املتقدم عنها اهلل رضي سلمة أم حديث :األول الدليل
 .. [  حتثي أن يكفيك

 شعرك انقضي] حاضت حينما هلا قال ، وسلم عليه  اهلل ىصل النيب أن عنها اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 .  احليضة غسل يف ووه ، بالنقض األمر فيه فهذا[ وامتشطي

 ، الطبيعية للمرأة بالنسبة ، شهر كل واحدة مرة فإنه ، احليضة غسل خبالف ، يتكرر اجلنابة غسل أن :الثالث الدليل
 .اجلنابة غسل خبالف ، شعرها تنقض أن هاعلي يصعب ال فإنه ، شهر كل واحدة مرة كان وإذا

 :  الراجح

 على للدليل ؛ اجلنابة غسل يف ال احليضة غسل يف رأسها شعر تنقض املرأة وأن ، الثاني القول هو ، أعلم واهلل
   .الشريعة به التأتي ومشقة عسر اجلنابة لغسل املرأة شعر نقض يف أدلة؛وألن من تقدم ،ملاذلك

 يف ال احليضة غسل يف رأسها شعر تنقض املرأة أن تقدمو ، واجبان واالستنشاق املضمضة أن دمتق (بدنه يعم:)قوله
 أن ذلك من يلزم فإنه ، حثيات ثالث رأسها على حثت إذا أنها املعلوم ومن ، النقض هامزلي فال ، اجلنابة غسل

 . اباطنه إىل املاء يصل لن والظفائر القرون

 عائشة ميمونة،وحديث حديث ، ثالثا غسال فيه ليس والنص ، ثالثا بدنه يغسل أنه املؤلف أفاد(ثالثا غسال:)قوله
 كان ، وسلم عليه اهلل صلى أنه فيها يثبت مل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ثبتت اليت واألحاديث ، عنها اهلل رضي
 .  ثالثا الغسل فيها يأت مفل ، بدنه سائر على املاء يفيض كان أنه ، عنه الثابت وإمنا ، ثالثا بدنه يغسل

 غسل  يف تثليث ال أنه ، مجيعا عليهم اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره وجه يف واحلنابلة املالكية ذهب ذاهلو
 .  اجلنابة يف البدن
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 : دليلهم

 ، النص وضعم على قتصريف ، ثالثا بدنه غسل أنه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يثبت مل فإنه ، الدليل عدم -
 .النص ظاهرل ، واحدة مرة غسله يكفيف

 ثالثا بدنه يغسل:  فيقولون ، احلنفية،والشافعية،واحلنابلة ذهب إليه ، ثالثا يغسل وأنه ، التثليث فريون اجلمهور وأما
 .  عندنا نص وال ، نص إىل حيتاج وهذا ،

وَيْدُلُكه:  اهلل رمحه قال  . 

 والعلماء ، الدلك إىل فيحتاج ، املاء وصول مينع شيء البدن على يكون قد ؛ألنهيهإل املاء يوصل حتى ، جسده يدلك
 .  ؟ مسنون أو واجب هو هل ، دلكال يف اختلفوا قد

 .احلنفية،والشافعية،واحلنابلة ، بواجب وليس ، سنة أنه على:  فاجلمهور

 :  أدلتهم

 إمنا] قال ، عنها اهلل رضي سلمة أم حديث مثل ، وسلم هعلي اهلل صلى النيب عن الثابتة األدلة عموم  :األول الدليل
 وسلم عليه اهلل صلى النيب يأمرها ملو[جسدك سائر على املاء تفيضني ثم ، حثيات ثالث رأسك على حتثي أن يكفيك
 .بالدلك

 اهلل لىص النيب فدعاه ، الناس معتزل كان الذي الرجل يف ، عنه اهلل رضي حصني بن عمران حديث :الثاني الدليل
  .بالدلك وسلم عليه اهلل صلى النيب يأمره ملو [نفسك على أفرغه] وقال ، اماء وأعطاه ، وسلم عليه

 وليمسه اهلل فليتق املاء وجد فإذا.. ] والسالم الصالة عليه قال ،حيثعنه اهلل رضي ذر أبي حديث :الثالث الدليل
 .  بالدلك والسالم الصالة عليه يأمره ومل [بشرته

 .  الدلك وجوب إىل:  املالكية وذهب

 .  غسال يسمى ال فإنه ، دلك معه يكن مل إذا وأما ، دلك معه كان إذا إال غسال يسمى ال الغسل ألن -

 :  والراجح

 النيب ألمر ، واجبا الدلك كان لو وألنه ، الدلك على دليل ال وأنه ، األول القول أصحاب قول هو ، أعلم واهلل
 يأمرهم مل ملا لكن ، تبوك قصة يف املعتزل والرجل ، سلمة كأم بالغسل أمرهم الذين ، الصحابة وسلم عليه اهلل صلى

 .  بواجب ليس أنه علم ،

 وَيَتَياَمُن: اهلل رمحه قال  . 

 قبل ىاليمن باألعضاء يبدأ أن أصال فيه السنة الوضوء ألن ؛ فيه إشكال فال الوضوء يف أما ، األمين جبانبه يبدأ أي
 املاء تفيضني ثم] :قال عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ يهعل دليل هناك فليس الغسل وأما ، عضوين كانا إذا ، يسرىال

 على املاء يفيض كان أنه ، امعنه اهلل رضي ميمونة وعن ، عائشة عن الثابتة األحاديث وكذلك[ جسدك سائر على
 .  املسألة يف خاص دليل مثة فليس ، لدلي إىل حيتاج وهذا ، التيامن فيها يأت ومل ، جسده سائر

 : عنها اهلل رضي عائشة حبديث يستأنس أن ميكن لكن
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 . كله وشأنه ، طهوره تنعله،وترجله،ويف يف مناالتي يعجبه كان وسلم عليه  اهلل صلى النيب أن -

 من مينع دليل فال ، ميينه أو همشال أو ، كله جسده على املاء أفرغ وإن ، باليمني يبدأ أنه ، استئناسا به يستدل أن ميكن
 .  هذا يف السنية يثبت دليل هناك وليس ، هذا

 آَخَر مكاًنا َقَدْمِيه وَيغِسُل:  اهلل رمحه قال  . 

 .  للصالة وضوءه يتوضأ ثم ، يديه يغسل كان:  قالت ، اجلنابة غسل يف ، عنها اهلل رضي عائشة حديث يف -

 وسلم عليه اهلل صلى توضأ ثم ، مذاكريه غسل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنها اهلل رضي ميمونة حديث ويف -
 .  آخر مكانا قدميه غسل ثم ، جسده سائر غسل ثم ، رأسه على املاء على أفاض ثم ،
 موضع يف قدميه غسل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، مسلم يف عنها اهلل رضي عائشة حديث ألفاظ بعض ويف -

 .  آخر

 املسألة هذه ؟ الوضوء أول يف قدميه يغسل أنه أم ، األخري إىل القدمني غسل يؤخر أنه ؟ مقصودة سنة هذه لفه
 .  والسالم الصالة عليه الرسول فعل حكاية يف واأللفاظ النصوص على بناء السلف فيها اختلف

 .  الغسل آخر يف آخر موضع يف ، قدميه يغسل أنه إىل:  املشهور يف واحلنابلة احلنفية فذهب

 :  ويستدلون

 .  عائشة حديث ألفاظ وببعض ، عنها اهلل رضي ميمونة حبديث -

 .  الوضوء أثناء يف قدميه يغسل أنه إىل ، رواية يف واحلنابلة والشافعية املالكية وذهب

 :  ويستدلون

 .عنها اهلل رضي عائشة حبديث -

 الرسول ألن:  بعضهم قال ؟ آخر موضعا قدميه وسلم عليه اهلل  صلى النيب غسل ملاذا ولكن ، واسع هذا يف واألمر
 ، طينا صبحست ، املاء اعليه جاءو ، طينية أرض يف اغتسل وإذا ، طينية أرض يف يغتسل كان ، والسالم الصالة عليه
 يهقدم فيغسل ، األخري يف قدميه غسل ويؤخر ، يغتسل أن إىل وسلم عليه اهلل صلى النيب فاحتاج ، برجليه يعلق
 ويف ، األخري إىل الغسل وسلم عليه اهلل صلى النيب فأخر ، قليال كان املاء ألن أو ، تنظفا أن أجل من ، آخر مكانا

 يعلقالف املاء عليه ينزل ، يابس شيء عليها األرض تكون قد أو ، طينية ليست األرض تكون قد ، عائشة حديث
 .  بالرجل

 عندنا هي كما املغتسالت كانت نوإ ، األخري إىل هقدمي غسل ،أخر ترابية أو طينية األرض كانت إن:  لاقي عليه بناء
 األقرب هذا ، توضأ إذا البدء يف قدميه يغسل اإلنسان فإن ، - شكرها ويرزقنا نعمته علينا يديم أن اهلل نسأل - اآلن
 .  أعلم واهلل

 غسل بدء يف الذي الوضوء أن من ، عليهم اهلل رمحة ، تيمية،واملالكية ابن اإلسالم شيخ ذكره ما على يدلك وهذا
 غسل أخر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ اجلنابة غسل من جزء وأنه ، األكرب احلدث رفع به نوىُي ، اجلنابة
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 يف شرتطت ال املواالة ألن؛أخر إمنا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب إن:  ويقال ، يستشكل قد أنه مع ، لألخري رجليه
 .  اهلل شاء إن املواالة يف وسيأتي ، داللة نوع فيه يبقى لكن ، يطول ال الوقت ألن أو ؛ الغسل

وُيَسمَِّي َيْنِوَي أن(  اْلُمْجِزُئ)  و:  اهلل رمحه قال  . 

 اشتمل الذي هو اجملزئ الغسل أن وُعرف ، اجملزئ الغسل عن تكلم ثم ، الكامل الغسل من اهلل رمحه املؤلف انتهى
 .  السنة فيه تفعل ومل ، فقط بالواج على

 . شرط النية ألن:  ينوي

 .  الراجح على سنة أنها تقدمو ، واجبة التسمية أن على:  يسمي ثم

 َمرًَّة بالُغْسِل َبَدَنه وَيُعمَّ: اهلل رمحه قال  . 

 اهلل بقول واستدلوا،بالغسل البدن تعميم جيب أنه على اإلمجاع عليه دلو.ثالثا الغسل ،باعتبارمشروعية(َمرًَّة :)قوله
 بالغسل البدن يعمم أن فيجب[ فاطهروا جنبا كنتم وإن] تعاىل وقوله [تغتسلوا حتى سبيل عابري إال والجنبا] :تعاىل

 . الرأس ضفائر إال

 عنده واالستنشاق املضمضة أن قدمت قد املؤلف ألن ؛ لذكرها حاجة ال ؛ألنه واالستنشاق املضمضة املؤلف يذكر ومل
 ؛ مرة كل األحكام يذكر أنه حيتاج الف ، واالستنشاق املضمضة الوجه ومن ، الوجه حد من وأنهما ، فرضان هماأن

 .  أخرى مرة ذكرها إىل املؤلف تاجحي الف ، املسألة هذه قرأ قد فالقارئ ، قبل من تقدم قد ألنه

بَصاٍع وَيغتِسَل ِبُمدٍّ وَيتوضَأ:  اهلل رمحه قال ثم . 

 .  بصاع ويغتسل مبد يتوضأ ، به يغتسل وما اإلنسان به يتوضأ ما مقدار اهلل رمحه املؤلف ذكر

 مخسة إىل بالصاع ويغتسل ، مبد يتوضأ كان] ، عنه اهلل رضي أنس حديث كما وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -
 .عليه تفقم [أمداد

 :  والصاع املد مقدار

 حققه كما ، غ 2141 غراما وأربعون ألفان بالغرامات ومقدارها ، أمداد أربعة من تتكون ، مكيال وحدة:  الصاع
 . أعلم واهلل األقرب هوو اهلل رمحه شيخنا

   . غ 511 وزنه فيكون ، الصاع ربع:  واملد

 عنه اهلل رضي رةجع بن لكعب قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن والدليل ، وثلث أرطال مخسة باألرطال والصاع
 كل آصع الثالثة كونتف ، رطاًل 16 – الفرق أي – وهو، آصع ثالثة:  والفرق ،[  طعام من فرقًا مساكني ستة أطعم]

 .  أرطال مثانية أنه يرون واحلنفية ، واحلنابلة،والشافعية ،املالكية ، اجلمهور مذهب وهذا وثلث أرطال مخسة واحد

:  له فقالوا ، الصاع مقدار يف حياجهم وكان ، املدينة دخل ملا يوسف أبا أن ، وغريه الشرح صاحب ذكر كما وحيكى
 املدينة شيوخ من شيخا سبعني دعوا ثم ، غدا:  فقالوا  ؟ دليلكم ما:  فقال ، وثلث أرطال مخسة الصاع مقدار إن
..  جده عن جدي عن أبي صاع هذا:  قال ، إبطه يف وضعه قد صاع معه الصباح يف جاء واحد كل ،( السن كبار)
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 ووزنه ، وثلث أرطال مخسة الصاع وأن ، قوهلم إىل قوله عن يوسف أبو رجع ثم ، والسالم الصالة يهعل النيب إىل
 .  لرت 3 قرابة ، اآلن بالليرتات

 دمب يتوضأ وكان ، أمداد مخسة إىل أمداد أربعة أي ، أمداد مخسة إىل بالصاع يغتسل كان ، وسلم عليه اهلل صلى النيب
 مخسة إىل بالصاع ويغتسل باملد يتوضأ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان] عليه فقاملت أنس حديث يف كما واحد،
 [. أمداد

 ما:  رجل فقال ، صاع يكفيك:  فقال ، اجلنابة غسل عن سئل عنه اهلل رضي جابر أن أيضا الصحيح يف وجاء -
 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب يعين [منك خريو ، شعرا منك أوفى هو من يكفي كان]: قال ، يكفيين

 َأْجَزَأ اْلَحَدَثْيِن بُغْسِله َنَوى أو بَأَقلَّ َأْسَبَغ فإْن: اهلل رمحه قال  . 

 .  جيزئ فإنه مد من بأقل أسبغ وإذا ، جيزئ فإنه ، صاع من بأقل اإلنسان بغسأ إن أي

 .  نعمه عليكم أمت أي {وباطنة ظاهرة نعمه عليكم وأسبغ}تعاىل اهلل قال ، اإلمتام:  اإلسباغ ومعنى

 يكفي وال ، الغسل من بد ال ، غسال يغسل أن مبعنى ، جيزئ فإنه مد من بأقل أو صاع من بأقل اإلسباغ حصل فإذا
 .  يكفي فإنه صاع من وبأقل مد من بأقل اإلسباغ حصل فإذا ،  املسح

 .  ةاملالكية،والشافعية،واحلنابل مذهب فهو ، عليهم اهلل  رمحة اجلمهور ذهب إليهو

 :  أدلتهم

 يسع واحد إناء من ، وسلم عليه اهلل صلى والنيب أنا أغتسل كنت:]قالت ، عنها اهلل رضي عائشة عن  :األول الدليل
 .مسلم اإلمام أخرجه  [ذلك من قريبا أو أمداد ثالثة

 ثالثة يسع إناء من وسلم عليه اهلل صلى والرسول هي تغتسل كانت عنها اهلل رضي عائشة أن:االستدالل وجه 
 بد ال:  تقدم كما يقال لكن ، جيزئه فإنه صاع من بأقل أسبغ إذا اإلنسان أن على يدل وها ، ذلك من قريبا أو أمداد

 .  املسح يكفي وال ، الغسل من

 توضأ وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ]،عنها اهلل رضي عمارة أم حديث من ، داود أبي عند جاءما: الثاني الدليل
 .  وطائفة زرعة،واأللباني أبو وصححه ، النووي،والعراقي حسنه احلديث وهذا [ مد بثلثي

 . ذلك جواز على يدل ،مما كامال مدا وليس ، مد بثلثي توضأ وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:االستدالل وجه 

 ، مد بنصف توضأي) كان أنه اهلل، رمحه املسيب بن سعيد عن روي فقد: السلف بعض عن مروي أنه :لثالثا الدليل
 . (منه ويفضل

 .  وسلم عليه  اهلل صلى النيب أصحاب عن هذا أن وذكروا ، يسار بن سليمان عن روي وكذلك -

 .  جدا قليل ألنه ؛ بعده من وضوئه موضع يدفن أصحابه بعض كان أنه ، اهلل رمحه أمحد اإلمام أن ويروى -

 .  سرف وال وسوسة عندهم ليس ، يتزيدون ال أنهم على يدل وهذا
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 أرطال مخسة كاجلمهور ليسو، أرطال مثانية عندهم والصاع ، صاع من أقل جيزئ ال أنه إىل احلنفية ذهبو     
 .  وثلث

 :  ويستدلون

 ومن ، مد الوضوء من جيزئ ]:وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال ،عنه اهلل رضي جابر حديث يف جاء نهبأ -
 . طرقه مبجموع  األلباني وصححه ، ماجه وابن ،وأبوداود ،دأمح اإلمام أخرجه [صاع اجلنابة

 .  مد من أقل وال صاع من أقل جيزئ ال:  مفهومه (جيزئ:) وسلم عليه اهلل صلى فقوله

 :  احلديث هذا مع السابقة األحاديث من وقفامل

 كان وهناك ، جيزئ ال فمهومه ، منطوق داللة داللتها األحاديث وتلك ، مفهوم داللة داللته احلديث هذا إن:  يقال 
 اجتمع إذاو ، ذلك من قريبا أو أمداد بثالثة معه تغتسل عائشة ، مد بثلثي يتوضأ كان ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول
 .  املنطوق يقدم ومفهوم منطوق

 أنهو لبالغا على أيضا، صاع الغسل ومن ، أعلم واهلل الغالب على هذا (مد الوضوء من جيزئ:)قوله بأن:ويناقش
 يف يسبغون الصحابة كان وكما ، يسبغ وسلم عليه اهلل صلى النيب كان كما ، بأقل اإلنسان يسبغ قد لكن ، يكفي

 .  صاع ومن مد من بأقل والوضوء الغسل

 :  الراجح

 .  السابقة لألحديث ؛ وجيزئ جيوز انه ، بأقل بغسأ إن أنه ، أعلم واهلل

 من الراجح أن تقدمو ، بها يتعلق وما األحداث يف ، قبل من مسألة هذه قدمتت(َأْجَزَأ ْيِناْلَحَدَث بُغْسِله َنَوى أو:)قوله
 قد احلنابلة وأن ، جيزئ فإنه احلدثني رفع بغسله نوى إذا وأنه ، اجلمهور قول هو عليهم اهلل رمحة العلم أهل أقوال

 .  هناك قول كل أدلة وتقدمت ، ذلك يف خالفوا

 :  أقسام إىل سمتنق املسألة أن تقدمو

 مجيعا ارتفعا احلدثني رفع نوى إذا:األول القسم  . 

 مجيعا يرتفعان فإنهما األصغر احلدث ينو ومل األكرب احلدث رفع نوى إذا:الثاني القسم  . 

 األكرب احلدث يرتفع وال ، األصغر احلدث ريتفعف األكرب، دوناألصغر احلدث نوى إذا:الثالث القسم  . 

 األصغر دون األكرب عن فيجزئ ، مثال القرآن كقراءة ، بالغسل إال يباح ما رفع نوى إذا:الرابع القسم  . 

 قال ، األصغر احلدث رفع ينو ومل ،ذلك أجل من غتسلفا ، القرآن يقرأ أن أرادو ، ًاجنب اإلنسان كان لو:  لمامث
 .  النية حدد ألنه ؛ األصغر احلدث دون ، األكرب احلدث يرتفع: الفقهاء

 يغتسل أنه ينوي ،آخر شيئا والينوي (غالبا الصالة ينوون زماننا يف الناس):  فقال املمتع يف اهلل رمحه شيخنا علق وقد
 . عليه جتب اليت العبادات يؤدي حتىو ، طاهرا يصبح أن أجل من
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 َفْرِجُه َغْسُل ِلُجُنٍب َوُيَسنُّ: اهلل رمحه قال 

 الليل من جينب أنه ، وسلم عليه اهلل صلى للنيب عمر قال حينما ، امعنه هللا رضي عمر بن اهلل عبد ديثحل وذلك -
 [ . من ثم ذكرك واغسل توضأ] فقال ، يرقد أن ويريد ،

 .  ويتوضأ ، ينام أن قبل ذكره اإلنسان يغسل أن السنة فمن

 امرأته جيامع وأن ، يأكل وأن ينام أن لإلنسان جيوز إذن:  باإلمجاع جائزة فهي الغسل قبل واجلماع واألكل النوم أما
  ؟ احلكم  ما جيب أم الوضوء له يسن هل لكن ، يغتسل أن قبل

ونوم  أَلْكٍل والُوضوُء: اهلل رمحه قال  

 :قولني على اختلفوا يغتسل؟ أن قبل يأكل أن للجنب جيوز هل العلماء اختلف
 .  يأكل أن قبل يتوضأ أن للجنب يسن أنه:  األول القول

 يسن:  قالوا ، عنهم اهلل عمرو،رضي ،وابن عمر ،وابنعنه اهلل رضي علي رأي وهو،واحلنابلة،الشافعية بذه إليه و
 .  يأكل أن قبل الوضوء له

 :  أدلتهم

 يأكل،أو أن فأراد جنبا كان إذا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب كان]:  قالت عنها، اهلل رضي عائشة عن :األول الدليل
 . مسلم اإلمام أخرجه [صالةلل وضوءه توضأ ، ينام

  . واضح املوضوع يف نص وهذا
 يثبت مل وأنه ، غريه و أمحد اإلمام عن ينقل كما ، شاذة زيادة (يأكل أو) قوهلا بأن :احلديث بهذا االستدالل نوقش

 .  يأكل أن أراد إذا يتوضأ كان أنه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن
 للجنب يستحب أنه ، عنهم اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد وعن ، عمر ابن وعن ، علي عن مروي أنه : الثاني الدليل

 .  يأكل أن قبل يتوضأ أن

 .رواية يف واحلنابلة ، احلنفيةاملالكية،و ذهب إليه و،يديه يغسل أن يأكل أن أراد إذا للجنب يسن أنه:  الثاني القول

 :  واستدلوا

 أخرجه [يديه غسل جنب وهو يأكل أن أراد إذا كان ، وسلم عليه هللا صلى النيب أن ] عنها اهلل رضي عائشة عن -
 .  عليهم اهلل رمحة،،واأللبانيوالبغوي، الدارقطين صححه احلديث و الرتمذي إال اخلمسة

 :  األقرب

 أنهو، عنهم ثابتة صحابةال أقوال الدليلف ، اللفظة تصح مل فإن ، اللفظة صحة على بناء ؛ األول القول هو أعلم واهلل
 .  يديه يغسل أن من أقلالف لهتيسري مل فإن ، يأكل أن قبل يتوضأ أن للجنب يستحب
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 .  اجلنب لنوم الوضوء:  مسألة

 :  أقوال ثالثة على خالف فيها املسألة هذه ؟ له بالنسبة الوضوء حكم فما ، ينام أن اجلنب أراد إذا

 .املالكية،والشافعية،واحلنابلة مذهب فهو ، اجلمهور ذهب إليه ينام،و أن قبل يتوضأ أن للجنب يسن أنه: األول القول

 :  أدلتهم

 يأكل أن فأراد جنبا كان إذا ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نكا :] قالت عنها اهلل رضي عائشة عن: األول الدليل
 .مسلم اإلمام أخرجه [للصالة وضوءه توضأ ، ينام أو

 .  يتوضأ أن ينام أن وأراد جنبا كان إذا للمسلم يستحب عليه بناءا

 ، نعم : ] قال ؟ جنب وهو أحدنا أيرقد:  وسلم عليه اهلل صلى النيب سأل ملا ، عنه اهلل رضي عمر عن :الثاني الدليل
 .  البخاري اإلمام أخرجه [جنب وهو فلريقد أحدكم توضأ إذا

 من ةباناجل تصيبه أنه ، وسلم عليه اهلل صلى لنيبل ذكر عمر أن ، عنهما اهلل رضي عمر بن اهلل عبد عن:الثالث الدليل
 .ومسلم البخاري أخرجه[ من ثم ذكرك واغسل توضأ] وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول له فقال ، الليل

 كتبهم من املواضع بعض يف مييلون وقد ، بأس فال ترك وإن ، بأس فال توضأ إن وتركه فعله سواء أنه:  الثاني القول
 .  اهلل رمحهم احلنفية مذهب وهذا ، السنية سبيل على ليس لكن ، الوضوء ضليةبأف القول إىل

 :  أدلتهم

  وسلم عليه اهلل صلى النيب نكا :] قالت عنها اهلل رضي عائشة عن ، النسائي إال ، اخلمسة روى ما  :األول الدليل
 .  اهلل رمحهم حجر وابنمذي،أمحد،والرت اإلمام ضعفه احلديث وهذا [ماء ميس أن غري من ، جنب وهو ينام

 .  للصالة وسيلة هو بل ، فيه فضيلة ال الوضوء ألنو  :الثاني الدليل

 شطر الطهور] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن ، فضيلة فيه الوضوء بل ؛ صحيح غري التعليل هذا بأن:نوقش
 املاء قطر مع خطاياه تتحاتُّ أنه احلديث يف ءجا وهلذا ؛ العبادات أجل من عبادة والوضوء ، فضيلة فالوضوء[ اإلميان

 عز اهلل إىل بها يتقرب عبادة أنه وعلى ، الوضوء فضيلة على الدالة األدلة من ذلك غري إىل..  املاء قطر آخر مع أو ،
 .  عبادة أيضا نفسه يف هو لكن ، وسيلة هو نعم ، وإباحتها فقط الصالة إىل وسيلة وليس ، نفسه الوضوء ، وجل

 :  لراجحا

 شيخ ذكر كما ، جنب وهو النوم له ويكره بل ، يتوضأ أن جنب وهو ينام أن أراد إذا لإلنسان يسن أنه ، أعلم واهلل
 عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ احلال هذه مثل يف الوضوء وجوب إىل ذهبوا قد الظاهرية كان وإن ، اهلل رمحه اإلسالم

 ، أمرا هناك أن دام فما ، للوجوب واألمر ، بالوضوء فأمره[ من ثم فرجك واغسل توضأ] عمر حديث يف قال وسلم
 .  يتوضأ أن عليه فيجب ، عندهم للوجوب واألمر

 َوْطٍء وُمعاودِة: اهلل رمحه قال  . 

 .  يتوضأ أن أخرى مرة الوط يعاود أن أراد ثم ، أهله جامع إذا ، له ويسن لإلنسان يستحب أنه أي

 :  عليه دل وقد
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 أن أراد ثم أهله أحدكم أتى إذا] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي اخلدري سعيد أبي ثحدي -
 ابن اللفظة هذه صحح وقد[ دْوللَع أنشط فإنه] احلاكم زاد و.مسلم اإلمام أخرجه[ وضوءا بينهما فليتوضأ ، يعود
 .  احملرر يف اهلادي عبد

 يكون فإنه ، توضأ فإذا ، األوىل باملرة يضعف ألنه ؛ أخرى مرة أهله إتيان يف نسانلإل أنشط يكون أنه منفعة فيه:  إذن
 .  له أنشط

 ، وضوءا بينهما يتوضأ أن عليه جيب:  يقولون والظاهرية ، االستحباب سبيل على واحلنابلة الشافعية عند وهذا
 .  دليل إىل حيتاج وهذا

 :  والراجح

 .  بينهما وضوءا يتوضأ أن له يستحب أنه ، واحلنابلة الشافعية ذكره ما هو ، أعلم واهلل

 .  واحليض اجلنابة غسل يف املواالة حكم:  مسألة

 من أو أسفل من جسده بغسل بدأ فإذا ، الواحد كالعضو البدن ألن ؛ واجبا ليس الغسل يف الرتتيب أن املعلوم من
 العلم أهل بني اخلالف إمنا ، الواحد كالعضو يصبح البدن ألن ؛ جيزئه فإنه ، الشمال من أو اليمني من أو ، فوق
 ، بعُد اآلخر اجلزء أخر ثم ، بدنه من جزءا اإلنسان غسل فإذا ، للغسل بالنسبة املواالة حكم يف ، عليهم اهلل رمحة
 ذهبم وهو ، شرط املواالة بأن قول ، أقوال على خالفا الوضوء يف املواالة يف أن الوضوء يف تقدم؟ ال أم يصح فهل

 ، اهلل رمحه اإلسالم شيخ واختيار ، املالكية مذهب وهو ، العذر عند إال شرط املواالة بأن قول وهناك ، احلنابلة
 حكم ما الغسل يف هنا ، والشافعية احلنفية مذهب هو كما ، سنة املواالة أن ثالث وقول ، العلم أهل من وطائفة
 :  قولني على ؟ املواالة

 .  الغسل صحة شروط من شرط الغسل يف واالةامل أن:  األول القول

 .  واحليض اجلنابة غسل يف املواالة تشرتط أنه ، اهلل رمحه شيخنا اختيار ،وهو رواية يف واحلنابلة ، املالكية ذهب وإليه

 :  أدلتهم

 :  املسألة يف نص هناك ليس ، مجيعا القولني ألصحاب تعاليل

 فاشرتطت ، كالصالة التفريق مع البناء ميكنوال بعض، على بعضها ينبين ، واحدة عبادة الغسل أن :األول الدليل
 .  املواالة

 أو املرأة غسلت فلو ، كبري تفريق بينهما صار إذا فيها الفعل إىل الفعل ينسب أن ميكن ال ألفعالا أن :الثاني الدليل
 إىل الثاني الفعل نسبة ميكن ال فإنه ، الفجر يف أو الليل، آخر يف جسده بقية غسل ثم ، مثال الليل أول يف رأسه الرجل
 . األول الفعل

 .  الوضوء مثل املواالة هلا فاشرتطت ، حدث عن عبادة اأنه  :الثالث الدليل
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 .  بواجبة وليست سنة املواالة أن:  الثاني القول

 .اهلل رمحهم واحلنابلة ، والشافعية ، احلنفية مذهب فهو ، اجلمهور ذهب وإليه
 :دليلهم

 .  املواالة فيها تشرتط فال ، الرتتيب فيها يشرتط ال عبادة الغسل أن -

 املواالة خبالف ، فيه الرتتيب يتصور فال ، الواحد كالعضو اجلسد ألن ؛ الغسل يف ميكن ال الرتتيب بأن :يناقش وهذا
 .  تتصور فإنها ،

 :  واألقرب

 ميكن ال فإنه ، فرتة بعد الباقي ترك ثم ، بدنه من جزءا اإلنسان لغس فإذا ، الغسل يف املواالة تشرتط أنه ، أعلم واهلل
 .  أعلم واهلل ، مواليا فيغتسل بعض، إىل بعضه الفعل يضم بأن ويؤمر ، إليه ينسب وال ، بعض على بعضه الفعل بناء

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

 التيمم باب

:  أي {بآخذيه ولستم تنفقون منه اخلبيث تيمموا وال} وتعاىل تبارك اهلل قال ، القصد به ويراد يطلق:  اللغة يف التيمم
 : القيس امرئ قول أيضا ومنه قاصدين، أي{اهلل من فضال يبتغون احلرام البيت آمني وال}وجل عز وقالتقصدوا، ال

 طامي عرمضها الظل َعَلْيَها َيِفيُء ... َضاِرٍج ِعْنَد الََِّتي اْلَعْيَن َتَيمَََّمت                        

 .العني تلك قصدت أي  

 .  خمصوصة صفةب واليدين الوجه ملسح ، الطيب الصعيد بقصد ، وجل عز هلل التعبد:  اصطالحا التيمم تعريف

 :  ةفائد

 التعريف يأتي قد املواضع بعض يف أنه إال ، االصطالحية التعاريف من أعم اللغوية التعاريف أن الغالب
 .  اخل..  والصالة كاإلميان ، اهلل شاء إن موضعه يف وسيأتي ، اللغوي التعريف من أعم االصطالحي

 :  التيمم مشروعية على دل وقد

 .  واإلمجاع والسنة الكتاب

 :  الكتاب أما

 جتدوا لمف النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن}:وتعاىل تبارك اهلل فقول -
 .  {.. وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طبيا صعيدا فتيمموا ماء

 :  منها ، كثرية فيها فاألحاديث السنة من وأما

 بالرعب نصرت:  قبلي أحد يعطهن مل مخسا أعطيت] :قال لموس عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل جابررضي عن -
 يف أخرجاه [فيصل الصالة أدركته أميت من رجل فأميا ، وطهورا مسجدا األرض لي وجعلت ، شهر مسرية

 .  التيمم مشروعية على دليل فهذا الصحيحني

 صفوفنا جعلت:  بثالث ناسال على فضلنا] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي حذيفة حديث -
 أخرجهاإلمام [املاء جند مل إذا طهورًا لنا تربتها وجعلت ، مسجدا كلها األرض لنا وجعلت ، املالئكة كصفوف

 . مسلم

 :  التيمم مشروعية سبب 

 ، وسلم عليه اهلل صلى النيب مع ذهبوا حينما ، اجليش قصة يف كما ، الِعقد وضياع ، عنها اهلل رضي عائشة قصة
 نزلت فلما ، التيمم آية نزلت حتى ، العقد عن للبحث الناس حبس ثم ، وضاع عنها اهلل رضي لعائشة عقد فانقطع

 بأول هذه ما:  املشهورة كلمته حضري بن أسيد فقال ، حتته العقد فوجدوا ،تركبه الذي اجلمل بعثوا التيمم آية
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 تبتلني عائشة يا أنك:  كالمه مبعنى األلفاظ بعض يف وجاء ، وأرضاها عنها اهلل رضي ، بكر أبي آل يا بركاتكم
 .  عنها اهلل رضي لعائشة قضية كم يف وقع قد وهذا ، للمسلمني وخريا وفرجا ، لك فتنة الشيء فيكون

 :  اإلمجاع أما

 ، بالبا داخل مسائل يف اختلفوا وإن ، اجلملة يف التيمم مشروعية على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل أمجع فقد -
 .  مشروع التيمم اجلملة يف لكن

 قدامة، وابن ، الرب عبد ابن: منهم ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل من كبري مجع ، التيمم مشروعية على اإلمجاع نقل وقد
 .  اجلملة يف التيمم مشروعية على اإلمجاع نقلوا ، العلم أهل من وطائفة ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، والنووي

 .  اهلل شاء إن الباب هذا يف ستأتي كلها ، مبطالت وله ، صفة وله ، وصح التيمم جاز توفرت إذا شروط هل والتيمم

املاِء َطهارِة َبَدُل وهو:  اهلل رمحه يقول  . 

 أو ، املاء فقد إذا ، البدلية سبيل على مطهر هو وإمنا ، االبتداء سبيل على مطهرا ليس التيمم أن اهلل رمحه املؤلف أفاد
 اهلل قال وهلذا ؛ األوىل املرحلة يف وليس ، ثانية مرحلة ، بدل فهو ، التيمم إىل ينتقل فإنه ، استعماله عن اإلنسان عجز
 فتيمموا ماء جتدوا فلم النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن} وتعاىل تبارك

  .{طيبا صعيدا

  : مسائل جمموعة حتته هذا: ( اءامل طهارة بدل وهو:)قوله

 ؟ احلدث يرفع ال التيمم أن أم ، املاء كطهارة احلدث يرفع التيمم فهل ، احلدث ترفع املاء طهارة أن:  األوىل املسألة
 :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلم أهل فيها اختلف مسألة هذه

 اهلل رمحة العلم أهل مجهور ذهب إليهو،للحدث رافعا وليس ، الطهارة له جتب ملا مبيح التيمم أن:  األول القول
 . احلنابلة مذهب من الصحيح وهو ،اجلديد يف املالكية،والشافعية مذهب فهو ، عليهم

 :  أدلتهم

 فإن ، معهم يصل ومل ، القوم اعتزل الذي الرجل قصة يف ، ماعنه اهلل رضي حصني بن عمران عن :األول الدليل
 . الصحيحني يف أخرجاه[ عليك فأفرغه ( اذهب) هذا خذ] قال املاء جاء ملا ، سلمو عليه اهلل صلى النيب

 مل وإن ، املسلم طهور الطيب الصعيد] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي ذر أبي عن:الثاني الدليل
 قال أنه األلفاظ بعض ويف ،[ خري هو ذلك فإن ،بشرته ولُيمسه اهلل فليتق املاء وجد فإذا ، سنني عشر املاء جيد

 وابنحامت، أبو منهم العلم أهل من مجع وصححه ، ماجه ابن إال اخلمسة أخرجه[ املسلم وضوء الطيب الصعيد]
 .واأللباني ، والذهيب ، والنووي ، والدارقطين ،القطان

 هذا خذ] للرجل وقوله[ هبشرت وليمسه اهلل فليتق املاء وجد فإذا] وسلم عليه اهلل صلى قوله أن:االستدالل وجه
 عدم فرتة وهي ، حمددة فرتة الطهارة له وجبت ما يبيح وإمنا ، احلدث يرفع ال التيمم أن على يدل[ عليك أفرغه
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 إىل املتيمم حيتج ومل احلدث الرتفع للحدث رافعا كان لو ألنه ؛ أخرى مرة احلدث عاد املاء وجد فإذا ، املاء وجود
 . أخرى مرة الوضوء

 التيمم كون عدم على تدل ال ،غريهو[ عليك أفرغه] وسلم عليه اهلل صلى النيب قول بأن:  االستدالل ذاه نوقش
 ورجعنا ، التيمم بطل املاء وجد فإذا ، املاء وجود عدم حال يف ، مؤقتا رفعا للحدث رافع التيمم بل ، للحدث رافعا

 وردها ، منه أخذها صاحبها جاء فإذا ، اللقطة ملك ، احلول مت إذا امللتقط فإن:  امللتقط ومثله ، األصلية الطهارة إىل
 جاء إذا ذلك بعد ثم ، مؤقتا ملكا ملك يل ، ميلك مل إنه:  يقال ما ، اآلن ملك هو ، مؤقت ملك فِملكه ، عليه

 .عليه اللقطة يرد أن يلزمه فإنه ، صاحبها

 .  املاء وجود إىل ، للحدث رافع التيمم أن:  الثاني القول

 شيخ الرواية هذه واختار ، القياس هو هذا إن:  أمحد اإلمام عنها قال ، رواية يف واحلنابلة ، احلنفية ذهب إليهو
 .العلم أهل من احملققني من مجع اختيار وهي ، عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم

 :  أدلتهم

 عز اهلل ، {وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل
 .  {ليطهركم يريد ولكن حرج من عليكم ليجعل اهلل يريد ما } قال نفسها اآلية يف وجل

 [  .املسلم طهور الطيب الصعيد] :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضي ذر أبي عن :الثاني الدليل

 [  .وطهورا مسجدا األرض لي جعلت] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ،أن عنه اهلل جابررضي عن :الثالث الدليل

 [ . طهورا لنا تربتها وجعلت] :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضي حذيفة عن :الرابع الدليل

 ألن ؛ حلدثا يرتفع أن التطهري فمقتضى ، تطهر هذه كانت فإذا والطهور التطهري ذكر جاء واألحاديث اآلية ففي
 ما فريتفع ، وسلم عليه اهلل صلى النيب كذابالطهورية،و حكم وجل عز واهلل ، حدث وإما طهارة إما:  أمرين عندنا
 إذا ألنه ؛ يرتفع احلدث فإن مطهرا كان فإذا ، مطهر التيمم أن ، واضح استدالل وهذا ، احلدث وهو ، هلا مقابال كان

 .  احلدث ارتفع التطهري حصل

 رافعة الرتاب طهارة فتكون ، املاء طهارة:  منه واملبدل ، منه املبدل حكم له والبدل ، بدل التيمم أن :امساخل الدليل
 .  للحدث رافعة املاء طهارة أن كما ، للحدث

 :  الراجح

 .  واملراد املقصود يف وصراحتها ، الثاني القول أصحاب أدلة لقوة وذلك للحدث، رافع التيمم أن أعلم واهلل

 لفظيا خالفا اخلالف فليس ، اهلل رمحه املؤلف كالم يف تباعا اهلل شاء إن ستأتينا ، كبرية مثرة عليه ينبين اخلالف وهذا
 . معنوي خالف هو بل ،
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 بدل أنه ومقصوده املؤلف مراد لكن ، دقيقة ليست هي التامة بالدقة أردناها إذا( املاء طهارة بدل) املؤلف فعبارة إذن 
 . احلدث يرفع ال كان وإن ، ءاملا طهارة

 احلدث رفع يف وتستعمل ، األصغر احلدث رفع يف تستعمل املاء طهارة أن املعلوم من(املاء طهارة عن بدل هو:)قوله
 رفع يف وتستعمل ، البدن على من النجاسة رفع يف وتستعمل ، الثوب على من النجاسة تطهري يف وتستعمل ، األكرب

 ، األصغر احلدث رفع:  مسائل أربع بقىت ،( التيمم) يف مدخل هلا ليس البقعة لكن ، األرض على من النجاسة
 .  البدن على من النجاسة ورفع ، الثوب على من النجاسة وإزالة ، األكرب احلدث ورفع

  ؟ باملاء التطهري به يقوم ما بكل يقوم هو هل ؟( املاء) املبدل مهمة مع باملقارنة( البدل) التيمم مهمة هي ما
 .   األصغر احلدث رفع يف املاء به يقوم مبا يقوم التيمم أن ، باإلمجاع فهذا:  األصغر احلدث رفع أما/ج 

 المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن} وجل عز قال ، فيه واضح النص ألن -
   األكرب باحلدث يتعلق ما فيها ذكر وأيضا ، وضوءال آية يف وهذه {.. طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم النساء

 .  بالتيمم يرتفع األكرب احلدث أن على كذلك العلم أهل عامة بل العلم أهل مجاهري:  األكرب احلدث

 على اليت للنجاسة يتيمم ال أنه على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل باتفاق املسألة هذه:  البدن على النجاسة تطهري
 .الثوب

 اليت النجاسة أجل من يتيمم هل ، األصغر للحدث وتيمم ، للماء واجدا وليس ، جناسة اإلنسان ثوب على كان فلو
 .  باإلمجاع ، ال ؟ ثوبه على

 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه ؟ هلا يتيمم ال أم هلا يتيمم هل:  البدن على اليت النجاسة

 .  املفردات من وهو ، احلنابلة ذهب إليهو،هلا يتيمم البدن على اليت النجاسة أن:  األول القول

 :  أدلتهم

 [ . املسلم طهور الطيب الصعيد] :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضي ذر أبي عن :األول الدليل

 .[ طهور تربتها لنا وجعلت] :قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضي جابر عن:الثاني الدليل

 يستخدم فهو إذن ، يطهر التيمم كان وإذا ، مطهر بأنه التيمم وصف ، وسلم عليه اله صلى النيب أن :االستدالل وجه
 .  البدن على تكون اليت النجاسة من ريطهتال يف

 يتال النجاسة فإن ، اإلنسان تيمم لو وحتى ، إزالتها النجاسة من واملقصود ، النجاسة يزيل ال التيمم بأن:  يناقش 
 .  احلال هذه يف منه فائدة ال التيمم إذن ، تزول ال بدنه على

 جيب البدن أليس ، الطهارات كسائر ، مشروعا فكان ، بالبدن تتعلق طهارة ، النجاسة عن التيمم نأ:الثالث الدليل
 يتيمم كما ، هلا مفليتيم إذن ، تشرع طهارة كانت فإذا ، تشرع طهارة فهذه:  ،قالوا  قادرا اإلنسان كان إذا تطهريه

 .  األكرب احلدث ورفع األصغر احلدث لرفع
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 طهارة هذه كانت وإذا ، بلى ؟ بدنه على اليت النجاسة من اإلنسان يتطهر أن شرعا مطلوبا أليس:  أخرى بعبارة
 ةالنجاس عن التطهر فليكن إذن ، واألكرب األصغر احلدث وهي ، املشروعة الطهارات يف يشرع والتيمم ، مشروعة

 .  عقلي تعليل وهو ، أيضا مشروعا البدن على اليت

 .  البدن على اليت النجاسة عن يتيمم ال أنه:  الثاني القول

 .  احلنفية،واملالكية،والشافعية مذهب فهو ، العلم أهل مجهور ذهب إليهو

 :  أدلتهم

 .. [  . املسلم طهور الطيب الصعيد] وسلم عليه اهلل صلى قوله :األول الدليل

 [ . وطهورا مسجدا تربتها لنا وجعلت] وسلم عليه اهلل صلى قوله:الثاني الدليل

 بدل ، التيمم طهارة ألن ؛ األكرب واحلدث األصغر احلدث برفع يتعلق ما[ طهورا] بقوله املراد أن: االستدالل وجه
 ، الطهارة له تشرتط ما فعلي وأن ، يصلي أن أجل من عنه احلدث رفع أو ، للعبد الصالة إباحة يف املاء طهارة عن
 يباح يرتفع،أو احلدث فإن احلدث خبالف ؛ بالتيمم حتصل أن ميكن ال تهاوإزال ،تهاإزالب فتطهريها النجاسة وأما

 .  شيئا يستفد مل عنها تيمم لو ، حاصل حتصيل فهي النجاسة أما ، عليه حمرما كان ما يفعل أن لإلنسان

 ألف النجاسة عن تيمم فلو ، عنها التيمم يف حتصل أن ميكن ال واإلزالة ، إزالة ىلإ حتتاج النجاسة أن:الثالث الدليل
 ، بالبدن قائم وصف احلدث فإن ، احلدث خبالف وهي ،  تزول لن ، موضعها على تبقى سوف النجاسة فإن ، مرة

 وأما ، باإلباحة القول على ، له مباحا الشيء فيكون ، الفعل اإلنسان يفعل أن:  تقدير أقل على أو ، رفع إىل حيتاج
 .  بالتيمم ميكن ال وهذا ، منها والتخلص تهاإزال هو شرعا فاملقصود النجاسة

 :  الراجح

 نصوص مومع يف دخوهلا لعدم ؛ هلا يتيمم ال فإنه ، البدن على كانت إذا النجاسة أن ، اجلمهور قول هو أعلم واهلل
 أن ميكن ال وهذا - إزالتها النجاسة من املقصود ألن - فائدة مثة يكن مل افإذ ، هلا التيمم من فائدة ال وألنه ؛ التيمم
 .هلا التيمم فاليشرع بالتيمم حيصل

 اليت النجاسة عن تتيمم ال أنك ،كما تتيمم ال:  يقال ؟ بدني على جناسة عن أتيمم هل:  اإلنسان قال لو:  عليه بناء
 .  بدنك على اليت النجاسة عن تتيمم ال فأنت ، ثوبك على

 باإلمجاع له يتيمم ال والثالث ، العلم أهل عامة قول على األكرب واحلدث ، باإلمجاع له يتيمم األصغر احلدث:  إذن
 . قولني على خالف فيه البدن والرابع( الثوب)

 نافلٌة ُأِبيَحْت أو فريضٍة وقُت َدَخَل إذا: اهلل رمحه قال . 

 : شروط جلوازه يشرتط التيمم

 وقت يدخل مل فإذا ، النافلة تباح أو ، الفريضة وقت يدخل حتى اإلنسان يتيمم فال.  الوقت دخول:  ولاأل الشرط
 ؟ اإلنسان يتيمم متى ،إذن يتيمم ال فإنه ، نهي وقت الوقت كان إذا ، النافلة تبح مل وإذا ، يتيمم ال فإنه ، الفريضة

 . النافلة أبيحت إذا ويتيمم الوقت، دخل إذا يتيمم
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 ، النهي وقت يف تفعل األسباب ذوات أن الراجح ؟ تفعل ال أو النهي أوقات يف تفعل األسباب ذوات هل: أتيوسي
 يتيمم هل:  عليه بناء ، العلم أهل من وطائفة ، اإلسالم شيخ واختيار ، احلنابلة عند ورواية ، الشافعية مذهب وهو

 .  يصليها أن أراد إذا هلا يتيمم األسباب ذوات صالة وازجب القول على ، سبب ذات سيصليها اليت النافلة كانت إذا

:  قلنا فإذا  النزاع مثرات من مثرة أول هذه ؟ رافع أم مبيح هو هل التيمم مسألة على مبنية املسألة هذه أن وليعلم
 ، للحدث رافع التيمم إن:  قلنا وإذا ، النافلة له وتباح ، الفريضة وقت يدخل حتى يتيمم أن له فليس ، مبيح التيمم

 .  نهي وقت الوقت كان لو ، النافلة فعل إباحة قبل وكذلك ، الفريضة وقت دخول قبل من يتيمم أن يف احلق له فإن

 :  قولني على خالف فيه الشرط هذا ؟ النافلة وإباحة الوقت دخول يشرتط وهل

 .  النافلة إباحة وال ، الوقت دخول للتيمم يشرتط ال أنه:  األول القول

 . العلم أهل من وطائفة ، وشيخنا ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، رواية يف احلنفية،واحلنابلة ذهب إليهو

 :  أدلتهم

 .  [سنني عشر املاء جيد مل وإن ، املسلم طهور الطيب الصعيد] وسلم عليه اهلل صلى النيب قول:األول الدليل

 فعليه قيد ومن ، مطلقة جاءت بل ، حمدد بوقت التيمم تقيد مل فإنها ، يممالت أدلة مجيع:  يقال أن ميكن أخرى وبعبارة
 .  الدليل

 إنه: قيل إذا هنا فكذلك ، شاء وقت أي يف يتوضأ اإلنسان أن املعلوم ومن ، املبدل حكم له البدل أن:الثاني الدليل
 .  شاء وقت أي يف يتيمم فإنه ، بدل

 .  الطهارات كسائر ، قبلها فعله فجاز للعبادة شرط التيمم أن :الثالث الدليل

 دخول قبل تتوضأ أن لك أم ، وقتها يدخل حتى للصالة تتوضأ ال:  له يقال هل ، يصلي أن أراد لو اإلنسان فإن
 بنصف العشاء قبل أو ، ساعة بنصف الظهر  صالة قبل توضأ فلو ، الوقت دخول قبل توضأي أن له /ج؟ الوقت
 .  لك له جاز ، ساعة

 األمة عن احلرج رفع اآلية يف وجل  عز الرب وذكر ، للحدث رافعا التيمم جعل وجل، عز اهلل أن:الرابع يلالدل
 دليل غري من بالناس احلرج نلحق وأن ، وجل عز الرب أطلقه ما نقيد  أن يف احلق لنا فليس ، رافعا هلم التيمم جبعل

 باملكلف احلرج اقحلإ ذلك فمعنى ، الفريضة وقت يدخل حتى  يتيمم أن لإلنسان جيوز ال إنه:  يلق فإذا ، واضح
 .  الوقت دخول بعد إال يتيمم بأال بتقييده

 فإنه ، تيمم إذا اإلنسان فإن ، للحدث رافعا التيمم كان  فإذا ، للحدث رافع الراجح على التيمم أن :اخلامس الدليل
 .  دثهح ارتفاع:  وهي ، توضأ نمل حتصل اليت واملزية امليزة له حتصل

 احلال هذه يف سيكون فإنه تيمم  فإذا ، دائما طهر على يكون أن لإلنسان يشرع أنه املعلوم من أن :السادس الدليل
 الطهر دائم احلال هذه يف فيكون ، حدثه يرتفع فإنه ، وقت أي يف اإلنسان وتيمم ، رافع التيمم إن قلنا وإذا ، متطهرا

 أوقات يف إال حدثه يرفع بأال نقيده فنحن ، الوقت يدخل حتى يتيمم ال إنه:  قلنا إذا  وأما ، احلدث  مرتفع ،
 .  النافلة فعل إباحة عند  أو ، الصلوات
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 .  النافلة تباح أو الفريضة وقت يدخل حتى ، التيمم يشرع ال أنه:  الثاني القول

 .  املذهب من الصحيح على واحلنابلة ، والشافعية ، املالكية مذهب عليهم،فهو اهلل رمحة العلم أهل مجهور ذهب إليهو

 :  أدلتهم

 وإن..  وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك  اهلل قول :األول الدليل
 فاهلل {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم

 إذا إال يتيمم أن له يشرع ال اإلنسان أن على يدل مما ؛ الصالة إىل القيام إرادة عند والتيمم بالوضوء أمر وجل عز
 .  يصلي يقوم أن أراد و الفريضة وقت دخل

 جواز من متنع مل ، للصالة القيام عند بالوضوء األمر فيها جاء اليت الوضوء آية إن:  يقال بأن االستدالل يناقش 
 .  الفريضة وقت دخول قبل يتوضأ أن لإلنسان جيوز وهلذا ؛ الصالة وقت قبل لوضوءا

 وجه .[فليصل الصالة  أدركته أميت من رجل فأميا] وسلم عليه اهلل صلى قال ، عنه اهلل رضي جابر عن:الثاني الدليل
 ؛ إباحتها بعد نافلة يصلي  أن رادأ ،أو الوقت دخل إذا إال تيممال يشرع ال أنه على يدل اإلدراك ذكر أن:االستدالل

 [  .الصالة أدركته] قال ألنه

 هذا ، الفريضة وقت ودخل يصلي أن أراد إذا إال يتيمم ال اإلنسان أن الغالب إن:  يقال بأن:االستدالل يناقش
 .  الغالب

 الصورة هذه سوى ما نعمت مل، واحلديث واآلية ، الوقت ودخول الصالة إرادة عند إال يكون ال الواجب إن:  يقال أو
 .  األخرى لألدلة ينظر بل ، جائز غري سواه ما يكون أن يلزم ال ، غالب هو ما يذكر الدليل وكون ،

 للصالة تتوضأ املستحاضة ؛ألناملستحاضة طهارةك ، الوقت يف إال جيز فلم ، ضرورة طهارة التيمم أن:الثالث الدليل
 .[صالة لكل وتوضئي] احلديث يف جاء كما

 هذه أن قبل من تقدمو ، اهلل مارمحه مسلم، اإلمام عمدا وتركها ، البخاري اإلمام أخرجها اللفظة هذه نبأ:  وقشن
 تيمية ابن اإلسالم وشيخ داود،والبيهقي، وأبو ، مسلم اإلمام عليها حكم نممبالشذوذ،و عليها العلماء حكم اللفظة
 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب كالم من ليست وأنها ، شاذة اللفظة هذه بأن حكموا ، وغريهم ، رجب ،وابن

 خبروج وضوؤهم ينتقض وال ، يتوضؤون ، الدائمة األحداث أصحاب كذاو ، املستحاضة أن الراجح أن تقدمو
 . آخر جنس من ناقض أي، معهم املستمر الناقض غري ناقض حصل إذا إال ينتقض وال ، الوقت

 . معليه اهلل رمحة وشيخنا ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، رواية يف واحلنابلة ، املالكية مذهب وهذا

 وقتل تتوضأ املستحاضة أن:  وهو املذهب على مبين التعليل هذا ؟ ال أو الذكور تعليلهم يصح هل:  عليه بناء
 الوقت لدخول ضأتتو:  أي ، نفية،واحلنابلةاحل مذهب هو يبطل،كما وضوءها فإن الصالة وقت انتهى وإذا ، الصالة

 تقدم مسألة على مبين ؛ألنه ، يصح ال ذكروه الذي التعليل  فهذا ، الصالة لفعل تتوضأ الشافعي مذهب على أو ،
 .  ذكروا ما خالف فيها الراجح أن
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 تيمم فلو ، الوقت دخول يشرتط ال أنه الراجح ؟ ال أو النافلة وإباحة الوقت دخول التيمم يف يشرتط هل:  عليه بناء
 ما على باقية طهارته فإن ، الوقت خرج لو كذلك ، حدثه ويرتفع ، صحيح تيممه فإن ، الوقت دخول قبل اإلنسان

 يف تكون كأن ، بعد تبح مل نافلة لفعل يتيمم أن له بل ، النافلة تباح أن يشرتط ال:  يقال النافلة إباحة عند ، عليه هي
 هذا كل ، التيمم إعادة إىل حيتاج وال ، صالها النهي وقت خرج إذاف ، النهي وقت زوال قبل هلا فيتيمم ، نهي وقت
 .؟ رافع أم مبيح التيمم هل:  مسألة على مبين

 املاُء وُعِدَم:  اهلل رمحه قال  . 

 هاستعمال ويستطيع ، موجودا املاء كان فإن ، معدوما املاء يكون أن وهو ، التيمم إباحة شروط من الثاني الشرط هذا
 .  اخل..  يضره أو مريضا لكونه ، استعماله تعذر أو ، املاء عدم إما عدمالو ، التيمم له يباح ال فإنه ،

 :  خيلو ال املاء وعدم

 السفر يف يكون أن إما  . 

 احلضر يف يكون أن وإما  . 

 منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن} قال اهلل ألن ؛ يتيمم أن له جيوز أنه فباإلمجاع ، السفر يف كان فإن
 هألن ؛ ، جائز أنه باإلمجاع السفر يف التيمم فحكم {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم النساء المستم أو الغائط من

 ، وطائفة اإلسالم وشيخ ، رشد وابن ، الرب عبد ابن ، املسألة هذه يف اإلمجاع حكى قدف ، األمة وإمجاع ، القرآن نص
 .  السفر حال يف تيممي أن لإلنسان جيوز أنه حكوا

 :  قولني على خالف فيها املسألة فهذه:  املاء وعدم احلضر يف كان إذا أما

 مذهب فهو ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور ذهب إليهو،يتيمم فإنه احلضر يف املاء عدم من أن:  األول القول
 . احلنابلةو، احلنفية،واملالكية

 :  أدلتهم

 عن اإلجابة وسيأتي ، التيمم آية إال  ، بسفر تقيد مل مطلقة جاءفقد، التيمم يف جاءت اليت دلةاأل عموم :األول الدليل
 فاملطلق ، وجل عز اهلل قيد ما إال نقيد أن لنا فليس ، التقييد عدم على األدلة فعامة ، بالسفر قيدت ملاذا:  السبب

 .  إطالقه على يبقى

 فلقيه ، مجل بئر حنو من وسلم عليه اهلل صلى النيب أقبل:]قال عنه اهلل رضي ةالصم بن احلارث عن :الثاني الدليل
 عليه رد ثم ، ويديه وجهه فمسح  اجلدار على لقبأ حتى وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يرد فلم ، عليه فسلم رجل

  .   مسلم اإلمام أخرجه [ السالم
 فالبئر ، مجل بئر حنو من أتى أنه احلديث يف بل ، حلضرا يف تيمم ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن:االستدالل جهو

 يذكر أن:  وهي ، بالسنة تياناإل عليه يفوت أال أجل من لكنه ، والسالم الصالة عليه البلد يف يزال ال فهو ، قريبة
 ، مالسال عليه رد ثم ، ووجهه يديه فمسح اجلدار أتى حتى ، السالم الرجل على يرد مل ، طهر على وجل عز اهلل

 .  احلضر يف التيمم مشروعية على دليل وهذا
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 :  هلم يستدل أن وميكن: الثالث الدليل

 كان سواء ، املاء اإلنسان فقد فإذا ، املاء فقد هو التيمم وشرط {فتيمموا ماء جتدوا فلم} قال وتعاىل تبارك اهلل بأن -
 .  فرق الف ، يتيمم أن له جاز ، احلضر يف أو السفر يف

 .  احلضر يف كان إن الوقت يف ويعيد يتيمم أنه:  ثانيال القول

 . رواية يف واحلنابلة،الصحيح على الشافعية ذهب إليهو

 جيد حتى صالة بدون يبقى أي ، ،واحلنابلة احلنفية عند رواية ووه،يسافر أو املاء جيد حتى يصلي ال بأنه:  قول وهناك
 . ريبغ قول هذا ، احلضر يف كان إذا ، يسافر أو املاء

 :  دليلهم

 ماء جتدوا فلم النساء المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن} قال تعاىل اهلل أن -
 .  احلضر حال يف ال السفر حال يف مشروع فالتيمم:  واقال {طيبا صعيدا فتيمموا

 يفقد اإلنسان أن الغالبف ، الغالب هألن ؛ رالسف يف شرع التيمم أن :األول الوجه: وجهني من االستدالل هذا نوقش
 خرج قد كان إذا فالشيء ، له عموم فال ، الغالب خمرج خرج وما ، الغالب خمرج خرجت واآلية ، السفر يف املاء

 معنى هل {مقبوضة فرهان كاتبا جتدوا  ومل سفر على كنتم وإن} السفر يف الرهن:  مثل ، له عموم ال الغالب خمرج
 يف يهودي عند مرهونة ودرعه مات ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ ال ؟ احلضر حال يف يرهنون ال اسالن أن هذا

 . الغالب خمرج خر فهذا ، شعري آصع
 احلرج يلحق القول هذا إن ثم املاء بفقد اجلواز علق والذي للتيمم املبيح النص مقابل يف تعليل أنه :الثاني الوجه

 .  به القول فامتنع باملكلف واملشقة

 هذا أنب:  وعللوا ، يعيد وال يتيمم فال الوقت خرج فإن ، الوقت يف ويعيد ويصلي يتيمم نهإ:فقالوا الشافعية وأما
 .  له حكم ال والنادر ، نادر

 :  والراجح

 ، املاء فقد اإذ السفر يف يتيمم أن له جيوز كما احلضر يف يتيمم أن له جيوز اإلنسان أنو ، اجلمهور قول هو أعلم واهلل
 األحاديث عليه تدل الذي هو وهذا ، يتيمم أن له جاز ، املاء اإلنسان فقد فإذا ، املاء فقد هو التيمم حل فشرط

 اهلل صلى النيب أطلقه ما تقييد على تقوى ال أدلة الثاني القول أصحاب وأدلة ، الدليل فعليه قيد فمن ، بإطالقها
 . وسلم عليه

كثرًيا َثَمِنه على اَدز أو: اهلل رمحه قال  . 

 :  يكون أن إما خيلو فال ، املاَء املاِء فاقد وجد إذا مبعنى

 املثل مثن من بأقل  . 

 املثل بثمن أو  . 

 يسريًا املثل مثن على زائد أو  . 
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 كثريًا املثل مثن عن زائد أو  . 

 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجاهري عند وهذا ، الشراء لزمه:  دونه أو املثل بثمن كان فإن  

 . نابلةاحلنفية،واملالكية،واحل ، الشافعية إال ، اجلمهور قول الشراءعلى فيلزمه:  يسريا املثل مثن على زائدا كان إذاو

 زاد إذا املهم ، خالف بينهم ؟ الثلث فوق أو الثلث دون هو هل ؟ الكثري مقدار ماو:  كثريا مثله مثن على زاد إذاو
 على ، احلنفية،والشافعية،واملالكية،واحلنابلة مذهب فهو ، الشراء يلزمه ال أنه على مجيعا اجلمهورف كثريا مثنه على

 .  الزيادة مقدار يف بينهم خالف

 فإذا ، معنوي عدم هناك بل ، فقط حسيا عدما ليس العدم ألن ؛  كاملعدوم فهو ، املثل مثن على زائدا كان إذا ألنه -
 .  حسا كاملعدوم فهو املثل مثن على زائدا كان

 .  التيمم إىل فينتقل ، بشرائه ضرر عليه ، بالتيمم املطالب الشخص على ضررا فيه أن -

 .  الشراء على قادرا يكون وأن ، مباله جيحف أال بشرط ، يشرتيه أن يلزمه أنه:  ثان قول هناك

 من ، يشرتي أن يلزمه فإنه الشراء على قدرة دهعن كان إذا أنه ، هذا اختار اهلل رمحه وشيخنا ، احلنابلة عند وجه وهذا
 المستم أو الغائط من منكم أحد جاء أو سفر على أو مرضى كنتم وإن} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن ؛ تفاصيل غري

 .  للماء واجد أنه عليه يصدق وهذا {ماء جتدوا فلم النساء

 :  والراجح

 املثل مثن عن زاد ما ألن ؛ الشراء يلزمه ال فإنه ، كثريا املثل مثن ىعل زاد إذا وأنه ، اجلمهور قول هو ، أعلم واهلل
 الواقع يف فإنه ، مال وعنده ، الشراء على قادرا اإلنسان كان لو حتى ، عليه  ضررا فيه وألن ؛ حسا كاملعدوم كثريا

 .  الشراء يلزمه ال أنه األقرب لكن ، قوي وجه له بالشراء القول كان وإن ، كاملعدوم

 ُيْعِجُزه َثَمٍن أو:  اهلل رمحه قال  . 

 . أعلم واهلل ، الشراء يلزمه ال فإنه ، السابقة التقسيمات يف يدخل فهذا ، الثمن دفع استطاع ما إذا
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  أمجعني وصحبه آله وعلى حممد، نبينا على وسلم اهلل وصلى العاملني، رب هلل احلمد
 

 التيمم ابب تابع

 حرمته أو رفيقه أو بدنه يف ضرر طلبه أو باستعماله أوخاف :اهلل رمحه املؤلف لقا   : 
 فإنه معه من أو زوجه، ضرر أو رفقته، ضرر أو نفسه، ضرر إما ، املاء باستعمال ضررًا خاف إذا التيمم له يشرع مما

 . التيمم له يشرع
 يف واألوىل ،( أقاربه من) زوجة غري أو له زوجة كانت ،سواء معه اليت( النساء) احلريم به واملراد(أوحرمته:)قوله

 أو معه مسلم على خاف فلو ، غريه على أو معه اليت الرفقة على أو ، نفسه على الضرر خاف:  يقال أن العبارة
 معه من على أو عليه الضرر حيصل أن املاء بطلب خاف أو ، قليال املاء يكون أن مبعنى ، التيمم له يشرع فإنه حوله
 .  احلال هذه يف يتيمم فإنه
 بعطش ماله أو :اهلل رمحه قال  
 ، وحرمته رفقته من معه من وتكفي تكفيه  املاء من كمية وجود مع ، وحنوه بالعطش الضرر ماله على خاف يعين
 املؤلف نأل ؛ للماء عادم أنه عليه يصدق حتى ، يتيمم فإنه الوضوء يف معه الذي املاء باستعمال الضرر خشي إذا إذن
 . به يغتسل أو يتوضأ ماء جيد فال املاء يعدم أن ،مبعنى املاء عدم وهو الثاني الشرط يف املسائل هذه ذكر – اهلل رمحه –

 عليه وهذا ، الكربى أو الصغرى الطهارة يف املاء هذا استعمل لو يعطشوا أن عليهم خيشى أنه مبعنى(بعطش:)قوله
 ابن عده هذا – ويتيمم؟ للشرب املاء جيعل فهل ، لشربه يكفي ماء كان إذا عنىأ – عده قد بل ، العلم أهل مجاهري
 مذهب وهو ، ذلك ،أوغري غنم بقر،أو إبل،أو معه يكون كأن ، معه من لشرب أو لشربه املاء فيجعل.  إمجاعًا املنذر

 . إمجاعًا عد قد بل ، والشافعية،واحلنابلة احلنفية،واملالكية
 مرض أو :اهلل رمحه قال  : 

 . عنه يبحث وال ، يتيمم فإنه مرض له حلصل املاء عن يبحث ذهب لو
 وحنوه هالك أو :اهلل رمحه قال : 

 . يتيمم احلال هذه يف فإنه سيهلك فإنه املاء عن يبحث ذهب لو ، اهلالك خشي لو
 .يتيمم فإنه املاء عن بالبحث بالغة مشقة حلقته إذا أنه:  يقال بسيطة بعبارة إذن

 . احلال هذه يف يتيمم فإنه ، دوابه ، ماله على ، مسلم على ، معه من على الضرر خاف
 التيمم شرع :اهلل رمحه قال  : 
 واجبًا يكون الغالب يف وهو ، مشروع وأنه عمومًا حلكما لك يورد املؤلف ؛ألن اخل..  سن أو وجب يقل ومل ، شرع
 . بنفسه أو معه مبن واهلالك الضرر عليه سيرتتب ذهب لو ؛ألنه
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 استعماله بعد تيمم طهره بعض يكفي ماء وجد ومن :اهلل رمحه قال : 
 يكفي ماء وجد ، أصغر حدثًا حمدثًا أو أكرب حدثًا حمدثًا كان سواء طهره لبعض يكفي ماء وجد إذا:  مهمة مسألة هذه

 ذكر كما – املذهب. ؟ ويتيمم كهيرت أنه أم ويتيمم املاء هذا يستعمل فهل ، الطهر لكامل يكفي ال لكن الطهر لبعض
 . للماء فاقد أنه عليه ليصدق يتيمم ثم باملاء فيبدأ ، يتيمم ذلك بعد ثم املاء يستعمل أنه -املؤلف

 : قولني على عليهم، اهلل رمحة العلم أهل بني فيها خمتلف مسألة وهي

 .لباقيا عن ويتيمم هيستعمل فإنه ، طهره لبعض يكفي ماء وجد من أن: األول القول

 .مجيعا اهلل رمحهم عطاء رأي وهواحلنابلة، مذهب من الصحيح وهو الشافعية، ذهب إليه و

 :أدلتهم

 عليه يصدق ال طهره بعض عنده والذي {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول:  األول الدليل
 . ماء عنده ليس أنه عليه فيصدق م،تيم املاء انتهى إذا ثم املاء فيستعمل للماء، واجد غري أنه

 مل وإن املسلم طهور الطيب الصعيد] قال  وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن ، عنه اهلل رضي ذر أبي عن:  الثاني الدليل
 ، الدارقطين وصححه ، ماجه ابن إال اخلمسة أخرجه [.بشرته وليمسه اهلل فليتق املاء وجد فإذا سنني، عشر املاء جيد

 .العلم أهل من ،وطائفةواأللباني والذهيب، ،نوويحامت،وال وأبو طان،الق وابن

 هبعضأو ،كله الوضوء اءم وجود يشمل مطلق، لفظ[: املاء وجد فإذا] وسلم عليه اهلل صلى قوله أن:االستدالل وجه
 أن عليه جبفي بشرته، بعض املاء ميس أن على قادر ؛ألنهبشرته ميسه أن عليه جيب فإنه املاء، بعض وجد فإذا ،

 . التيمم إىل ينتقل ذلك بعد ثم معه، ما يستعمل

 أهلك فإمنا ، تركتكم ما ذروني] قال  وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن:  الثالث الدليل
 فأتوا منه بأمر أمرتكم وإذا ، فاجتنبوه شئ عن نهيتكم فإذا ، أنبيائهم على واختالفهم ، أسئلتهم كثرة قبلكم كان من
 ، هبعض يف املاء يستخدم أن عليه فيجب ، باملاء طهره بعض يستطيع اإلنسان هذا:قالوا ، عليه متفق [استطعتم ما منه
 . [استطعتم ما منه فأتوا منه بأمر أمرتكم وإذا :)وسلم عليه اهلل صلى قوله يف داخل ،ألنهالباقي عن يتيمم ثم

 ،البعض إال يكن مل إذا كالسرتة، ابعضه حتصيل فوجب الصالة، شروط من شرط ملاءبا الطهارة وألن: الرابع الدليل
 لبعض يكفي ماء عنده كان إذا أيضا فكذلك عليه؛ فيجب عورته، جزء به يسرت شيء عنده كان إذا اإلنسان فإن

 .يتيمم ذلك بعد ثم املاء، هذا يستخدم أن عليه جيب فإنه طهره،

 .التيمم إىل مباشرة ينتقل بل معه، الذي املاء يستعمل ال أنه: الثاني القول

 .حمدثًا كان إن وجه ويف جنبًا كان إن رواية يف واحلنابلة،  والزهرياحلسن، رأي وهو احلنفية،واملالكية، ذهب إليه و
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 :أدلتهم

 يصدق ال املاء، ضبع جيد والذي: قالوا {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول:  األول الدليل
 عليه يصدق فال املاء، بعض جيد فإنه هذا وأما املاء، كامل جيد من هو للماء، حقيقة الواجد ألن للماء؛ واجد أنه عليه

 .كامال املاء وجود

 بدلال بني واجلمع ، واملبدل البدل بني اإلنسان جيمع أن ، بالتيمم والطهارة باملاء الطهارة من يلزم ألنه: ثانيال الدليل
 .يشرع ال واملبدل

 األعضاء، بعض يف املاء يستعمل ألنه واملبدل؛ البدل بني اجلمع فيه ليس املاء، بعض استعمال مع التيمم بأن: يناقش
 .آخر شيء يف وذاك شيء، يف هذا وإمنا واحد، عضو يف واملبدل البدل جيمع مل فهو اآلخر، البعض يف والتيمم

 : والراجح

 أن عليه جيب فإنه لطهره، يكفي الذي املاء بعض وجد إذا اإلنسان على جيب أنهو األول، القول هو أعلم واهلل
 ال مطلق، {ماء جتدوا فلم} قوله ألن للماء؛ واجد غري أنه عليه يصدق ال هن؛ألللتيمم ينتقل ذلك بعد ثم يستعمله،

  .بالدليل يلزم فإنه قيد من فإن بالكل، يقيد

 : والوضوء التيمم بني الرتتيب

 تيمم فلو ، للماء فاقد أنه عليه ليصدق يتيمم ثم ، معه املوجود باملاء يغتسل أو يتوضأف باملاء، أوال يبدأ أن الواجب
 .الفقد هعلي ويصدق للماء، فاقدا كوني أن قبل تيمم هألن أخرى؛ مرة التيمم أعد: له لاقي ، املاء استعمل  ثم أوال

 لُه َتيمََّم ُجِرَح وَمْن: اهلل رمحه قال. 

 عليها، املرتتبة املسائل عن وتكلم كلها، اجلبرية ميسح أنهذكرو اخلفني، على املسح باب يف اجلبرية عن املؤلف تكلم 
 عليهم، اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول على مسحها يشرع أنه هناك تقدمو يشرع، ال أو اجلبرية مسح يشرع وهل
 أصحاب بها استدل اليت األدلة ذكر تقدمو الشافعي، مذهب هو كما سان،اإلن يتيمم أن اجلبرية مسح مع يلزم ال وأنه
 أن تقدمو جرب، إىل فتحتاج مكسرة، ، ضعيفة غالبها يف ألنها جبرية؛ إىل حتتاج اجلبرية أحاديث أن تقدمو قول، كل

 . يهاعل باملسح ويكتفي اجلبرية على ميسح اإلنسان أن عليهم، اهلل رمحة العلم أهل أقوال من األرجح

 . غريه أو جبس أو شاش، أو لفافة، من جبرية عليه يكن مل إذا اجلرح: مسألة وهنا

 يقال هناك قيل كما: أوال /جميسح؟ ال أو عليه ميسح فهل ،امكشوف اجلرح كان إذا أي األشياء، هذه عليه يكن مل إذا
 جيب فإنه املسح، يضره وال الغسل رهيض كان فإن يغسله، أن عليه الواجب فإن املسح، يضره ال اجلرح كان إن: هنا

 شيخ ذكر كما أوىل عليه املسح أن شك وال التيمم، إىل ينتقل فهنا واملسح، الغسل يضره كان ميسحه،فإن أن عليه
 يضره ال مكشوفا كونه حال اجلرح على املسح أن أي ،(اجلبرية مسح من أوىل باملاء اجلرح مسح ) اهلل رمحه اإلسالم
 أن إىل يعدل أن من خري عليه ميسح فأن التيمم، إىل العدول من خري وهو: قال اجلبرية، على املسح من أوىل املسح،

 بطهارة تطهر قد يكون التيمم إىل عدل وإذا مائية، طهارة استعمل قد فإنه اجلرح، على مسح إذا ألنه عنه؛ يتمم
 . شك بال املائية الطهارة الغسل إىل واألقرب ترابية،
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.. اصديد أو اقيح أو عليه، ميسح أن يستطيع ال ، دما فيه أن أي جنسا، اجلرح كان فإن طاهرا، جلرحا كان إذا هذا
 . جناسة أصابته أو ، عليه ميسح ال وهنا جنس، فإنه اخل،

 .عليه ميسح ال أنه: واحدا قوال فاملذهب

 . النجاسة إزالة باب يف اهلل، اءش إن فيه اخلالف وسيأتي ،جنس وقيح صديد من منه خيرج وما الدم أن باعتبار وهذا

 : والغسل املسح يضره كان إذا

 :قولني علىعليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها وقع املسألة هذه

 ذهب إليه و ،الباقي ويغسل ومسحه، اجلرح غسل عن يتيممف ،التيمم إىل يعدل أنه: األول القول
 .هللا رمحهم احلنابلة مذهب من والصحيح،وهوالشافعية

 :أدلتهم

 .{فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل

 احلال، هذه يف للماء العادم و كالفاقد هو يغسله، وال اجلرح، على ميسح أن يستطيع ال الذي أن:االستدالل وجه
 .للتيمم فينتقل

 .يتيمم أن يستطيع اإلنسان اوهذ {استطعتم ما اهلل فاتقوا} وتعاىل تبارك اهلل قول :الثاني الدليل

 وهذا {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم سفر على أو مرضى كنتم وإن} وتعاىل تبارك اهلل قول :الثالث الدليل
 .للجرح فيتيمم مريض أنه عليه يصدق

 أن يكفيه نكا إمنا]:الشجة صاحب حديث يف قال وسلم عليه اهلل  صلى أنه ، عنه اهلل رضي جابر نع:  الرابع الدليل
 .داود وبأ أخرجه[ جسده سائر ويغسل عليها، ميسح ثم يتيمم، ثم خرقة، جرحه على يعصب
 . وسلم عليه اهلل صلى  النيب عن تثبت ال ضعيفة، الزيادة هذه أنب :نوقش
 . والسجود بالركوع ويومئ يصلي أن يلزمه فإنه ، والسجود الركوع عن عجز من على القياس: اخلامس الدليل

 . املسح فوجب بعضه واملسح به مأمور الغسل أن:  السادس ليلالد

 جسده أكثر كان وإن األمرين، بني جيمع ما بدون يتيمم، فإنه جرحيا، جسده نصف من أكثر كان إن أنه: الثاني القول
 .احلنفية،واملالكية ذهب إليه و،عنه يتيمم وال غسله، يستطيع ما يغتسل فإنه صحيحا

 : وتعليلهم

 .بينهما مجع فقد وتيمم، غسل إذا فهو واحدة، طهارة يف واملبدل البدل بني اجلمع لزمي أنه -

 الغسل يكون وإمنا واحد، عضو يف واملبدل البدل بني جيمع ال ألنه صحيح؛ غري التعليل هذا أن قبل من وعرفنا
 .تغسل مل اليت األعضاء ففي التيمم وأما لعضو،
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 : الراجح

 موضع يف جرح فإذا الباقي، ويغسل له، يتيمم فإنه جرح، أعضائه أحد يف كان إذا وأنه األول، القول هو أعلم، واهلل
 جواز على بعمومها تدل اليت السابقة لألدلة مرفقه؛ يف الذي اجلرح هلذا ويتيمم يتوضأ، فإنه ،الوضوء مواضع من

 .للجرح التيمم

 . جيب؟ ال أم والغسل يمموالت والوضوء، التيمم بني الرتتيب جيب هل: مسألة هنا لكن

 أو جرح، وبها حائضا املرأة كانت أو جنب، وهو جرح، فيه اإلنسان كان إذا مبعنى األكرب، احلدث من الطهارة يف أما
 سبق، كما الواحد كالعضو فالبدن مشرتط، غري الرتتيب أن يرون ألنهم تغتسل؛ أو تتيمم فإنها جرح، وبها نفساء
 تيمم أو اغتسل، ثم قبل اإلنسان تيمم سواء ِسياِن،: قالوا واحلنابلة الغسل، على التيمم متقدي استحبوا الشافعية لكن
 .اغتسل ثم بعد

 ثم يستنشق ثم يتمضمض: قالوا يصنع؟ ماذا مثال، جبهته يف اجلرح أن ولنفرض يتوضأ، أن وأراد جرح، به رجل هذا
 عنده رجل أو رجليه، يغسل ثم وأذنيه، رأسه ميسح ثم يديه، يغسل ثم يتيمم، ثم وجهه، من غسله يستطيع ما يغسل
 ثم اجلرح، هذا عن يتيمم ثم يده، من استطاع  ما يغسل ثم وجهه، ويغسل ويستنشق يتمضمض كفه، ظهر يف جرح
 .للوضوء بالنسبة هذا الوضوء، يكمل ثم األخرى، اليد يغسل

 أو قبل متمتي باخليار، أنت: نقول غريها، أو يده أو رجله مكان، أي يف جرح وبه أجنب، رجل: للغسل بالنسبة أما
 .وذاك هذا بني فرق فال الواحد، كالعضو ألنها بعد؛ تيممت

 واملالكية احلنفية، ألن اجلمهور؛ بني يكون لن اخلالف ال؟ أو الرتتيب يلزم هل( الوضوء) الصغرى للطهارة بالنسبة
 مذهيب على سيكون إمنا هذا الكالم يتوضأ، أو سلتيغ أن وإما يتيمم أن فإما والغسل، التيمم بني جيمع ال أنه يرون

 فيها ليس اليت باألعضاء أوال فيبدأ يرتب، أن فيلزم املذهبني، على الرتتيب يلزم أنه يرون وهم واحلنابلة، الشافعية،
 املشهور هو هذا ترتيب، فال اجلنابة يف وأما بعده، ما يغسل ثم له، يتيمم اجلرح ملوضع وصل إذا ثم فيغسلها، جرح

 إذن الشافعية، من املاوردي وذكره الرتتيب، وجوب بعدم احتماال املغين يف اهلل رمحه املوفق ذكر لكن املذهبني، من
 شيخ عنه وقال قوال، اإلنصاف صاحب املرداوي وذكره الشافعية، مذهب ويف احلنابلة مذهب يف احتمال هناك

 إلزام ،(بدعة بالتيمم الوضوء أعضاء بني الفصل:)اهلل رمحه وقال،(وغريه أمحد مذهب من الصحيح هو:)اإلسالم
 واختارهبدعة، هذه يغسل، ثم يتيمم، ثم غسلها، جيب اليت الوضوء أعضاء يغسل ذلك بعد ثم يتوضأ، بأن اإلنسان

 . األصحاب من رزين ابن وصححه ،اجملد

 :أدلتهم

 الوضوء بني يرتب بأن املكلف وإلزام {حرج من لدينا يف عليكم جعل ما} قال وتعاىل تبارك اهلل أن :األول الدليل
 .شرعا منفي أمر وهو عظيمة، ومشقة حرج فيه الوضوء، أعضاء يف والتيمم

 ذلك بعد ثم فيتوضأ كاجلنابة، معها، اليت الطهارة وبني بينها الرتتيب يلزم فلم مفردة، عبادة التيمم أن :الثاني الدليل
 يداه كانتو ، توضأ إذا اإلنسان ألن ؛اعظيم اعسر الرتتيبب لزاماإل يف أن شك وال يغسله، مل الذي للعضو يتيمم
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 بعد ثم باملناديل، أو باملنشفة يتنشف أن يلزم فإنه مرفقه، قرب مثال، يده يف أنه ولنفرض للجرح، وصل فإذا ،نيمبلولت
 .أعلم واهلل الشريعة بها تأتي ال مشقة هوهذ وضوءه، يكمل ثم يتيمم، ذلك

 : الراجح

 من أيضا املاوردي وذكره احتماال، قدامة ابن وذكره قوال، املرداوي ذكره وما اإلسالم، شيخ ذكره ما هو أعلم،  واهلل
 ما} قال تعاىل واهلل الشريعة، به تأتي ال اعسر األول القول يف ألن ؛ الرتتيب وجوب عدم وهو احتماال الشافعية

 القول هذا رجح وقد فيه، البالغ احلرج لوجود الشريعة، به أتيت أن ميكن فال {حرج من الدين يف عليكم جعل
 .اهلل رمحه شيخنا

 الباقي وغسل: اهلل رمحه قال. 

 : أقسام ثالثة من واحد من خيلو ال املرض يتيمم؟ ال أو للمرض اإلنسان يتيمم هل

 كأمل غريه، وال مرض، ةزياد وال تلف، معه خيشى وال غسل، معه يضر ال يسريا، املرض يكون أن: األول القسم
 .باإلمجاع أي واحدا، قوال التيمم جيوز وال الوضوء، فيجب وحنوهما، والضرس، مثال الصداع

 .العظيم املرض أو العضو، فقد أو التلف، معه خيشى شديدا، املرض كان إذا: الثاني القسم

 .العلم أهل مجاهري قول هلكن ،نظر فيه اإلمجاع وهذا إمجاعا، واحدا، قوال التيمم  فيه جيوز: قالوا فهنا

 بينهما، لكنه التلف، معه خيشى شديدا وال يسريا، ليس األولني، القسمني من ليس املرض يكون أن: الثالث القسم
 عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجاهري التيمم؟ جيوز فهل األمل، شدة أو املرض، زيادة أو الربء، تأخر إىل يؤدي والوضوء

 .احلال هذه يف يتيمم أنه على
 : التيمم آية عليه دلت وقد

 وقول اهلل فقول ؟{طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم ...سفر على أو مرضى كنتم وإن} يقول وجل عز اهلل قال
 .معه ألحد قول ال وسلم عليه اهلل صلى رسوله

 . شك وال مشروع املرض مع فالتيمم: إذن

 : مثل الشريعة، عمومات من كثرية بأدلة ويستدلون

 {استطعتم ما اهلل فاتقوا} وتعاىل تبارك اهلل قول . 

 {حرج من الدين يف عليكم جعل ما} وتعاىل تبارك اهلل قول. 

 [.استطعتم ما منه فأتوا أمر من به أمرتكم ما] وسلم عليه اهلل  صلى وقوله 

 اإلمام أخرجه[ ارضر وال ضرر ال] عنه اهلل رضي الصامت بن عبادة حديث يف وسلم عليه اهلل صلى وقوله 
 .األلباني وصححه ، النووي حسنه بإسناد ماجه، وابن،أمحد

 املكلف على اإلشقاق وجود وعدم احلرج، رفع على تدل عامة، وهي بها يستدلون وأحاديث آيات من ذلك غري إىل
 .عباداته يف
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 احلسن ألن ومنتقد؛ ح،يص ال اإلمجاع هذا لكن وطائفة، الرب، عبد رشد،وابن كابن اإلمجاع، بعضهم حكى وقد
 عند عنهما النقل يثبت مل يكون أن  إال وتلفه، هالكه إىل  أدى ولو املاء، يستعمل أن عليه جيب إنه: قاال وعطاء
  .إمجاعا يكن مل إن إمجاع شبه قول املرض وجود عند التيمم مبشروعية القول أن املهم لكن فيمكن، هؤالء

ِبِداللٍة و ُقْرِبه و َرْحِله يف اِءامل َطَلُب وَيِجُب: اهلل رمحه قال 

 رمحه املوفق عده بشرط؟ ليس أو شرط هذا وهل املاء، يطلب حتى يتيمم أن له جيوز ال أنه مبعنى املاء، طلب جيب
 أنه يرى ال وبعضهم عليهم، اهلل رمحة الشافعية مذهب يف كما ،املاء وعدم،الوقت دخول بعد ثالثًا شرطا املغين يف اهلل

 املذهب، على هو كما الوقت دخول بعد يتيمم أن أراد إذا املكلف على فيجب ، بشرط ليس عندنا ذهبوامل شرط
 كان إذا فيها هو اليت دوره أو سيارته أو حنوها أو مجال رحله يف املاء يطلب أن عليه جيب للماء، عادما كان إذا وأيضا
 . دور يف نازال

 يذكر وبعضهم أمياال، يذكر بعضهم الفقهاء، فيها اختلف مسائل هذه القرب؟ حد وما منه، القريب (:وقربه:)قوله
 الناس عده فما والعادة، العرف إىل ذلك يف يرجع وأنه األقوال، أقرب (الشافعية ومذهب) عندنا املذهب لكن أذرعا،

 (املالكية) وبعضهم خلفه، ومن أمامه ومن مشاله، وعن ميينه، عن يف، املاء عن يبحث أن يلزمه فإنه وعادة عرفا قريبا
 املالكية، إىل ينسب وهذا معه الذين الرفقة على يشق ال أو عليه، رفقة يفوت ال أنه أي بقربه، يبحث إنه: يقول

 .منها الراجح القول نأخذ لكن مضطربة، األقوال هذه يف والنسبة الشافعية،واحلنابلة، إىل ينسب( العرف) واألول

 عدوه وما قريب، فهو قريبا، الناس أوساط عده فما وعرفا، عادة قربه يف ملاءا عن يبحث أنه أعلم واهلل: الراجح
 اليت األشياء ألن يتيمم؛ فإنه ماء، فيها جيد مل إذا به، احمليطة املنطقة يف يبحث يبحث؟ أن يلزمه أين بعيد، فهو بعيدا
 : منظومته يف شيخنا قال العرف، إىل فيها يرجع الشريعة يف حتديد فيها ليس

  احُدِد فبالعرف بالشرع،،كاحلرِز حيدِد ومل أتى ما وكل                               

 .التحديد يف إليها يرجع اليت الكربى، اخلمس القواعد من العرف وقاعدة الناس، بأعراف فيحد

 : أحوال ةثالث له الطلب حال يف اإلنسان أن الطلب، إىل بالنسبة ذكروا العلماء

 .الطلب عليه جيب فال املاء، وجود عدم يتيقن نأ: األوىل احلال

 شيئا، يستفيد لن هألن حاصل، حتصيل عنه البحث ألن احلال؛ هذه يف البحث عليه جيب فال املذهب، يف واحدة رواية
 . ماء معه ليس أنه يعرف هوف

 . املاء وجود ظنه على يغلب أن: الثانية احلال

 . املذهب يف أيضا واحدة رواية ء،املا عن يبحث أن عليه جيب احلال هذه ففي

 .وجوده يرجو الف املاء، وجود عدم ظنه على يغلب أن: الثالثة احلال

 : قولني على العلماء، بني خالف فيها وقع احلال هذه

 املالكية، ذهب إليه املاء،و وجود عدم يتيقن حتى احلال هذه يف املاء عن يبحث أن عليه جيب أنه: األول القول
 .احلنابلة عند املذهب من الصحيح وهو والشافعية،



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

 

 www.dwrah.com 57                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 :أدلتهم

 ، للماء واجد غري أنه عليه يصدق وال {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن :األول الدليل
 .فال الطلب قبل وأما ،هوجود عدم وتيقن ، طلب إذا إال

 أن بد فال موجودا، يكون قد واملبدل املبدل، عدم مع إال إليه املصري جيوز ال والبدل بدل، التيمم أن :الثاني الدليل
 .وجوده عدم من يتحقق

 .رواية يف احلنفية،واحلنابلة ذهب إليه الوجود،و عدم ظن إذا الطلب عليه جيب ال أنه: الثاني القول
 :دليلهم

 عدم ظنه على املاء،ويغلب ودوج يرجو ال الذي وهذا {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} قال وجل عز اهلل أن -
 . الواجد غري حكم يف فهو املاء، وجود عدم ظنه على يغلب ألنه للماء؛ واجد غري احلقيقة يف هو ،هوجود

 وأن يتيقن أن عليه الواجب فإن املاء، وجود عدم ظنه على يغلب كان إذا إنه: يقال بل مسلم، غري هذا بأن:نوقش
 . الوجود عدم عليه يصدق حتى يطلب،

 يكون رمبا ألنه عنه؛ يبحث فإنه املاء، وجود عدم ظنه على غلب لو حتى وأنه األول، القول هو أعلم واهلل: الراجح
 .موجود املاء فإذا عنه حبث إذا ثم املاء، وجود عدم ظنه على يغلب كثري، وهذا نسيه، وقد موجودا

 .إليه يصل حتى الداللة يطلب فإنه داللة، إىل احتاج لو أي (:وِبِداللٍة: )قال

أعاَد وَتَيمََّم عليه ُقْدَرَته َنِسَي فإْن: اهلل رمحه قال. 

 يظن دفق قليل، قبل تقدم الذي وهذا نسي، هلكن عنده، موجود وهو عليه، قادر وأنه للماء واجد أنه املكلف نسي لو
 ثم ، املاء وجود على تهقدر نسي يعيد، ال أو صالته يعيد هل فتيمم، الوجود عدم ظن له، ناس وهو الوجود عدم
 من خيلو ال هذا يعيد؟  ال أو يعيد هل املاء، وجد أو موجود، املاء أن تذكر صالته، من انتهى فلما وصلى، تيمم

 : حالني

 .إمجاعا ويتوضأ، صالته يقطع أن عليه جيب فإنه صالته، أثناء يف يتذكر أن: األوىل احلال

 . التهص من انتهائه بعد يذكر أن: الثانية احلال

 : العلم ألهل قوالن هذا ففي

 يف والشافعية قول، يف املالكية مذهب فهو اجلمهور، ذهب إليه و الصالة، ويعيد يتوضأ أن يلزمه أنه: األول القول
 .عندهم املذهب يف واحلنابلة األظهر، القول

 :أدلتهم

 .للماء واجد أنه عليه صدق وهذا {اطيب صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل

 .موجود غري املاء أن ويتأكد يبحث أن عليه فالواجب ، الطلب يف مقصر وألنه :الثاني الدليل

 على جتب اليت الطهارات كسائر والنسيان، باجلهل تسقط فلم والذكر، العلم مع جتب طهارة أنه :الثالث الدليل
 . اإلنسان
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 خبالف والنسيان، اجلهل حال يف تسقط ال أنها سيأتي كما واملأمورات أمورات،امل باب من هذا إن: يقال ورمبا
 من بد ال حلجا يف جتب اليت فالواجبات اإلحرام، حمظورات ويف احلج واجبات يف مثال يفرقون الفقهاء وهلذا املنهيات؛

 املذهب، على إتالف فيه ليس ماإلحرا حمظورات من شيئا نسي من خبالف بدم، لزمُي فإنه اإلنسان نسيها فإن فعلها،
 : أشياء ثالثة من نةمكو الفديةو بالدم، ليقا ال بالفدية، يأتي أن يلزمه فإنه إتالف، فيه كان ما وأما عنه، يسقط فإنه

 .شاة ذبح إما .1

 .صاع نصف مسكن لكل مساكني ستة إطعام أو .2

 .أيام ثالثة صيام أو .3

 وتيممه جمزئة، صالته بل يتوضأ، أن حيتاج وال الصالة، يعيد ال نهفإ املاء، على قدرته نسي إذا أنه: الثاني القول
 . صحيح

 .رواية يف واحلنابلة قول، يف والشافعية قول، يف واملالكية احلنفية، ذهب إليه و

 :أدلتهم

 . {أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول الدليل

 [.عليه استكرهوا وما والنسيان اخلطأ عن ألميت جتاوز اهلل إن] والسالم الصالة هعلي النيب قول: الثاني الدليل

 ما كثريا وهذا مؤاخذة، عليه تكون وال عنه، عفي قد فالناسي ناسيا كان وإذا ناسيا، كان احلال هذه يف العبد: فقالوا
 والصحة، اإلجزاء وبني الفعل، على خذةاملؤا بني فرقا هناك إن: يقال وأن عليه، التنبيه وينبغي الفقهاء، به يستدل
: يللق املاء، وجود يعلم وهو بتيمم وصلى اإلنسان، تعمد لوف احلال، هذه يف املكلف عليه يؤاخذ ال الفعل: فيقال

 ربنا} قال فقد وجل عز اهلل هقال ما وهذا احلال، هذه يف آثم إنه اليقال: هنا صحيحة، غري وصالته آثم، املكلف هذا
 آخر، شيء العبادة إجزاء لكن عليه، إثم فال عنه، مرفوعة احلال هذه يف فاملؤاخذة {أخطأنا أو نسينا إن اتؤاخذن ال

 اجلملة يف فإنها وأركانها، العبادة شروط تتوفر مل فإذا واألركان، الشروط توفر من بد فال وأركان، شروط هلا والعبادة
 .اإلجزاء وعدم اءاإلجز وبني املؤاخذة بني فرق هناك: فيقال تصح، ال

 وذهب حالل، الذبيحة أن على فاجلمهور الذبيحة، على التسمية اإلنسان نسي لو الذبيحة، يف يذكرون ما: مثله
 شيخنا اختيار وهو احلال، هذه يف حتل ال الذبيحة أن إىل اهلل، رمحه اإلسالم شيخ اختيار رواية،وهو يف احلنابلة
 . {أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا} وتعاىل تبارك اهلل بقول يستدلون واجلمهور وطائفة،

 آمثا لكان اهلل، اسم عليها يذكر ومل الذبيحة ذبحِل متعمدا كان ولو بذحبه، مؤاخذ غري هو: فيقال:يناقش أن ميكن
 إىل اإلنسان ينظر أن االستدالل حال يف وينبغي أخرى، مسألة فهذه الذبيحة حل وعدم الذبيحة حل وأما مؤاخذا،

 . نفسها املطروحة القضية على منصبا االستدالل ويكون جبوانبها، املسألة

 : األقرب

 . أدلة من تقدم ملا ؛وذلكاإلعادة يلزمه فإنه املاء، على قدرته نسي من أن أعلم، واهلل
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 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد، نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى العاملني، رب هلل احلمد

أحداًثا بَتَيمُِّمه َنَوى وإن: اهلل رمحه ملؤلفا قال ، 
 لكن بعد، أيضا بالنية يتعلق عما ويتكلم يعود ثم املسائل، من جمموعة سيذكر ثم جزء، يف النية عن املؤلف سيتكلم

 : أحوال من لوخت ال املسألة هوهذ ،(أحداثا بتيممه نوى وإن)قوله وهي بالنية، تتعلق واحدة مسألة ذكر شيء أول

 .األصغر احلدث ينوي أن: األوىل احلال

 . األكرب احلدث ينوي أن: الثانية احلال

 .مجيعا احلدثني ينوي أن: الثالثة احلال

 : أقسام من خيلو فال األصغر، احلدث نوى إذاف 

 األسباب من جمموعة حتته أصغر، حدثا ينوي أن. 

 تبول، قد كان لو أيضا، ترتفع فإنها أحدها نوى إذا ترتفع، فإنها مجيعا، هذه رفع نوى ثم اخل،.. وتغوط لبا كمن
 ترتفع فإنها أحدها نوى فإن ترتفع، فإنها مجيعا، األحداث  هذه نوى ثم اخل،.. مذي منه وخرج ريح، منه وخرج

 وإذا ،أجزأه أحدها نوى وإذا،التيمم أجزأ مجيعًا نواها فإن واحد جنس من:  األحداث تكون أن إما إذن .مجيعا أيضا
 .أجزأ ونواهما جنسني من نتكا
 يرتفع األكرب احلدث فإن األكرب، احلدث رفع نوى إذا. 

 يرتفعان فإنهما مجيعا احلدثني رفع نوى وإذا. 

 : ذلك على والدليل

 احلدثني رفع نوى قد وهذا[ نوى ما امرئ لكل وإمنا بالنيات، األعمال إمنا] ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب قول -
 . اجلميع فريتفع احلدث أسباب أحد رفع أو جمتمعة، احلدث سبابأ رفع أو مجيعا،
 إزالُتها َتُضرُّه َبَدِنه على جناسًة أو: قال. 

 النجاسة أجل من التيمم يشرع هل: وقلنا الباب، أول يف تقدمت وهذه بدنه، على اليت النجاسة يرفع أن نوى أي
 أهل مجهور وأن البدن، على اليت النجاسة أجل من التيمم شرعي أنه املذهب أن هناك تقدمو ال؟ أو البدن على اليت

 .عليهم اهلل رمحة اجلمهور قول هو الراجح أن تقدمو احلال، هذه يف التيمم يشرع ال أنه عليهم، اهلل رمحة العلم

 ُيِزيُلها ما َعِدَم أو: قال. 

 يتيمم فإنه بدنه، على اليت النجاسة هذه يزيل ما معد أو إزالتها، تضره جناسة عليه كانفإذا قبلها، اليتك املسألة هذه
 .خالفه الراجح والقول املذهب، على هلا،
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 برًدا خاَف أو: قال . 

 : الربد من اخلائف خيلو وال أيضا، يتيمم فإنه بردا خاف إذا

 احلضر يف يكون أن إما . 

 السفر يف أو . 

 له جيوز ال فإنه املاء، به يسخن ما معه كان إن أما املاء، به يسخن ام معه يكن مل إذا هذا يتيمم، فإنه السفر يف كان فإن
 يف أو احلضر يف كان سواء يستعمله، وأن املاء، يسخن أن عليه جيب ألنه السفر؛ يف وال احلضر يف ال يتيمم، أن

 احلضر يف كان وإذا يتيمم، أنه يف إشكال فال ،مسافرًا وكان املاء، به يسخن شيء عنده ليس أنه قدر لو لكن السفر،
 .املذهب يف روايتان هما قولني على اخلالف وهذا عليهم، اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها بأصلها املسألة فهذه

 .يعيد وال السفر، يف أو احلضر يف كان سواء يتيمم، أنه: األول القول

 .املذهب هي الرواية وهذه السفر، يف أو احلضر يف كان سواء املاء، يسخن أن يستطع مل إذا مبا مشروط وهذا

 :أدلتهم

 .{طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا ومل ...سفر على أو مرضى كنتم وإن} تعاىل قوله:األول الدليل 

 .به يسخنه ما معه وليس املاء، من اخلائف كذلك التيمم، هلما يشرع فإنه واملسافر، املريض على لقياسا:الثاني الدليل

 الضرر خياف هذا وكذلك خياف، املريض فإن كل، يف اخلوف  جبامع يتيمم، فإنه الربد، خياف كان من فمثله: قالوا
 .املاء باستعمال

 . الصالة يعيد فإنه تيمم وإن يتيمم، ال أنه: الثاني القول

 .السفر يف أو احلضر يف كان سواء املذهب، يف رواية أيضا وهو

 : احلضر يف التعليل أما

 يف اإلنسان يكون أن النادر، أندر من فإنه له، حكم ال والنادر نادر، أمر هذا ألن احلضر؛ يف يتيمم ال: فقالوا -
 أن اإلنسان فيستطيع موجود، احلار واملاء زمانهم، يف موجودة فاحلمامات املاء، به يسخن ما عنده وليس احلضر،
 له يشرع فهل به، املاء يدّفئ ما عنده وليس ،لربودته املاء استعمال يستطع مل أنه قدر لو: يقال بأن:يناقش املاء، يسخن
 .ال أو التيمم

 : الراجح

 ألنه يتيمم؛ فإنه به يسخنه ما عنده وليس املاء، باستعمال الربد خاف إذا اإلنسان وأن أعلم، واهلل األول القول هو
 قال اهلل فإن بنفيه، الشريعة جاءت الذي الضرر فيلحقه به، يتوضأ أو يغتسل أن التيمم صحة بعدم القول من يلزم
 [.ضرار وال ضرر ال] والسالم الصالة عليه النيب وقال ،{حرج من الدين يف عليكم جعل ما}
 فَتَيمََّم ِمْصٍر يف ُحِبَس أو: اهلل رمحه قال . 

 إىل هو يصل ومل املاء، إليه يصل ومل مدينة، يف اإلنسان حبس فإذا  يعد، ومل صلى ثم فتيمم حبس املدينة، باملصر املراد
 قول أن تقدم و ال؟ أو احلضر يف يتيمم أن لإلنسان يشرع هل تقدم وقد احلال، هذه يف التيمم له يشرع فإنه املاء،
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 ويعيد، يتيمم: قالوا الذين للشافعية خالفا إعادة، عليه وليس احلضر، يف يتيمم أنه عليهم، اهلل رمحة العلم أهل مجهور
 ماء، عنده وليس ،(مدينة) مصٍر يف اإلنسان كان فإذا عليه وبناء احلنابلة؛ عند ايةاحلنفية،ورو عند لرواية وخالفا
 ال ألنه للماء؛ عادما يعترب اآلن إنه: يقال أن فاجلواب ماء، فيها املدينة إن: قيل فإن به، يتيمم فإنه تراب، وعنده

 . احلال هذه يف التيمم له فيشرع كعدمه، املاء وجود فيكون املاء، إىل الوصول يستطيع

 ُيِعْد ومل َصلَّى والرتاَب املاَء َعِدَم أو: اهلل رمحه قال . 

 يتيمم أو يتيمم، ال أو ويصلي يتيمم هل تراب، وال ماء ال عنده ليس أخرى، مسألة هذه: والرتاب املاء عدم أو
 يعد، ومل صلى والرتاب املاء عدم أو: يقول املؤلف والرتاب؟ املاء على يقدر حتى يصلي ال أو املاء؟ جاء إذا ويعيد

 . يعيد وال يصلي بأنه حكم فاملؤلف

 : أقوال على العلماء فيها اختلف  املسألة وهذه

 .اهلل رمحهم احلنابلة ذهب إليهو يعيد وال حاله حسب على يصلي فإنه الطهورين عدم من أن: األول القول

 :أدلتهم

 أناسا بعث ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن]عنها، اهلل رضي عائشة حديث من الصحيح، يف ثبت ما:األول الدليل
 ،فأخربوه  وسلم عليه اهلل صلى  النيب أتوا ثم وضوء غريب فصلوا الصالة فحضرت ،أضلتها عائشةل قالدة  طلبل

 يتال احلال على يصلي فإنه تراب، وال ماء عنده يكن مل إذا اإلنسان أن على واضح دليل وهذا ،[ التيمم آية تفأنزل
 ومل يتوضؤوا مل فهم يتوضؤوا، ومل يتيمموا ومل حاهلم، على صلوا ، عنهم اهلل رضي الكرام الصحابة ألن عليها؛  هو

 .فعلهم على والسالم الصالة عليه النيب وأقرهم يتيمموا،

 هو اليت احلال على يصلي السرتة فاقد فإن السرتة، فاقد على قياسا حاله حسب على اإلنسان يصلي: الثاني الدليل
 لشرط، فاقدون ألنهم عليها؛ هم اليت احلال على يصلون العراةف (العراة صالة) يف اهلل شاء إن سيأتي كما عليها،

 فيصلون العراة، على يصدق ما عليهم يصدق وهؤالء عليها، هو اليت احلال على يصلي فإنه الصالة، شرط فقد ومن
 .تيمم وال وضوء بال

 . أحدهما وجد إذا ويعيد ويصلي يتيمم، فإنه الطهورين فقد من أن: الثاني القول

 .احلنابلة عند رواية وهو، عليهم اهلل رمحة الشافعية مذهب من الصحيح وهذا
 :أدلتهم 

 : فاستدلوا الصالة، إعادة وأما األول، القول أصحاب أدلة من تقدم فلما الصالة وجوب أما

 عليه فيجب طهور، بغري صلى قد اإلنسان وهذا[ طهور بغري صالة هللا يقبل ال]  وسلم عليه اهلل صلى  النيب بقول -
 .طهور بغري صلى ألنه يصلَي؛ ثم يستعمله، أن الطهورين أحد وجد إذا

 على يقضي اخلاص أن املعلوم ومن( عائشة حديث) األول القول أصحاب دليل خصصه عام، نص هذا أنب: يناقش
 . احلديث هذا على عائشة حديث فيقدم عليه، ومقدم العام

 .الرتاب وإما املاء إما الطهورين، أحد على يقدر حتى يصلي ال أنه: الثالث القول
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 عند ورواية اهلل، رمحه ةيفحن أبي مذهب وهو ،واألوزاعيكالثوري، اهلل، رمحهم السلف من طائفة ذهب إليه و 
 . الرتاب على أو املاء على يقدر حتى يصلي ال يبقى إنه: فقالوا احلنابلة،

 : ويستدلون

 وأقام، هالتماس على وسلم عليه اهلل صلى  النيب فأقام ]وفيه عقدها، ضياع قصة يف عنها اهلل رضي عائشة ديثحب -
 اهلل فأنزل ماء، غري على أصبح حتى وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى النيب فنام: قالت ماء، على يسواول ، معه الناس

 . فتيمموا التيمم آية نزلت حتى يصلوا ومل ناموا أنهم يقتضي احلديث اهروظ.عليه متفق[ فتيمموا التيمم آية

 : أمرين من بواحد باحلديث االستدالل عن وأجيب

 به، يتوضؤون ما معهم ليس ألنه وضوء؛ وبغري تيمم بغري صلوا معه ومن  وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن إما -
 . الصورة هذه مثل يف ليس لكن قبل، من شرع قد التيمم أن تيناوسيأ احلال، هذه يف التيمم هلم يشرع مل وألنهم

 وسورة النساء، سورة يف نزلت قد التيمم آية ألن بتيمم؛ صلوا معه، ومن والسالم الصالة عليه النيب إن: يقال أو -
 عقد، طلب يف امواأق بكونهم الصحابة، حلق الذي احلرج لرفع فهي املائدة آية وأما املائدة، سورة على  متقدمة النساء

 فإن وإال واحلرج، الشك هذا لتنفي التيمم؛ آية فنزلت شاكا، كان من ومنهم متحرجا، كان من فمنهم مال، طلب يف
 متقدمة، النساء آية: فقالوا عليهم، اهلل رمحة العلم أهل بعض جواب وهذا املائدة،  آية على نزوهلا تقدم قد النساء آية

 من نوع عندهم فكان مال، طلب يف عقد، طلب يف بقوا ألنهم حرج؛ نوع عندهم كان الصحابة لكن قبل، نزلت وقد
 شرعيته التيمم وأن احلال، هذه مثل يف حتى مشروع التيمم أن لتبني التيمم آية نزلت ثم فتيمموا، التيمم، من التحرج
 بسبب وحاجته ذهابه كان سواء مم،يتي فإنه للتيمم اإلنسان احتاج إذا أنه مبعنى حال، دون حبال مقيدة ليست مطلقة،

 .فيتيمم للتيمم حمتاجا يكون أن املهم بينهما، فرق فال دنيوي، أمر أو ديين أمر

 : األقرب

 ال يعيد؟ وهل حاله، حسب على يصلي فإنه( والرتاب املاء) الطهورين فقد من وأن األول، القول هو أعلم، واهلل
 إذا]  وسلم عليه اهلل صلى النيب وقول ،{استطعتم ما اهلل فاتقوا} ليقو تعاىل واهلل حاله، حسب على يصلي يعيد،

 .غريه يكلف وال به، فيأتي املكلف عليه يقدر الذي وهذا[ استطعتم ما منه فأتوا بأمر أمرتكم

 ُغباٌر له ُمْحَتِرٍق غرِي َطهوٍر بُتراٍب التََّيمُُّم وَيِجُب: اهلل رمحه قال . 

 وأن جنسا، ال طهورا، يكون أن الرتاب يف ويشرتط برتاب، التيمم يكون أن احلنابلة، دعن التيمم شروط من شرط هذا
 من بد ال معينة صفات يتضمن شرط إنه: قلنا أو شرط، واحد كل: قلنا فسواء غبار، له يكون وأن حمرتق، غري يكون

 (. الشرط يف صفات) توفرها

 .غبار وله حمرتق، غري طهور، تراب،: مسائل موعةجم على يشتمل (طهور برتاب) اهلل رمحه املؤلف قول أما
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 كل عن احرتاز فهو اخل،.. والكحل والنورة، واجلص، والطني كالرمل الرتاب، غري عن احرتاز  هذا ( برتاب) وقوله
 . برتاب ليس ما

 اختلفوا ط؟يشرت ال أم برتاب يكون أن التيمم يف يشرتط هل عليهم، اهلل رمحة السلف بني خالف فيها مسألة وهذه
 إمجاعًا بعضهم عده بل،جائز الغبار ذي بالرتاب التيمم أن العلم أهل بني الخالف لكن: قوالن أهمها أقوال، على
 .عبدالرب وابن ،املنذر كابن

 .اهلل رمحهم واحلنابلة،الشافعية ذهب إليه و،برتاب يكون أن التيمم يف يشرتط أنه: األول القول

 :أدلتهم

 {صعيدا فتيمموا} فقوله {وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل
  .  الرتاب هو بالصعيد فاملراد: قالوا

 وجعلت] قال  وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن مسلم، يف ، عنه اهلل رضي  حذيفة حديث يف جاء قد أنه :الثاني الدليل
 على إال الصعيد اسم اليقع: الشافعي قال) ،الرتاب بأنه الصعيد فسر والسالم، الصالة هعلي فالنيب[ طهورا لنا تربتها
 (.غبار ذي تراب

 الرتاب، هو الصعيد أن ذكر عباس ابن فإن عنهما، اهلل رضي عباس، ابن عن مروي هو أيضا كذلك :الثالث الدليل
 .ضعف فيها عنه الرواية وهذه

 وجل عز الرب قول أن بينوا اللغة، أهل من مجعا بأن: الرتاب هو لصعيدا أن يف باآلية االستدالل عن وأجيب
 : ثالثة معان على يدل مشرتك، لفظ هذا {صعيدا}

 الرتاب على. 

 األرض وجه على ما كل وعلى. 

 الطريق وعلى. 

 إىل حيتاج املعاني بأحد وخصه معانيه، أحد على اإلنسان محله إذا املشرتك واللفظ دليل، إىل حيتاج بأحدها فتخصيصه
 .الطريق ويشمل الرتاب ويشمل األرض، وجه على تصاعد ما كل يشمل مشرتك، لفظ فهو دليل،

 قول، يف واحلنابلة واملالكية، احلنفية، ذهب إليه و األرض وجه على تصاعد ما بكل التيمم جيوز أنه: الثاني القول
 اختيار وهذا الرتاب، جيد مل إذا األرض، أجزاء بكل يتيمم أنه اهلل، رمحه أمحد اإلمام عن رواية يف احلنابلة وذهب

 فيبحث ترابا، جيد أال بشرط األرض، وجه على تصاعد ما بكل يتيمم أنه رواية احلنابلة فعند اهلل، رمحه اإلسالم شيخ
 شيخ اختارها الرواية وهذه األرض، وجه على تصاعد ما كل إىل فينتقل الرتاب حيصل مل فإن ن أوال الرتاب عن
 .اهلل رمحه سالماإل

 :أدلتهم

 وجه على تصاعد ما الطيب بالصعيد املراد إن: قالوا {طيبا صعيدا فتيمموا} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل
 لبينه ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب يبينه مل ولو والسالم، الصالة عليه النيب لبينه الرتاب، به املراد كان ولو األرض،
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 باألرض وميرون األرض، يف يضربون عباده أن يعلم وجل عز اهلل أن مع مطلقة، جاءت واآلية عاىل،وت تبارك الرب
 .شيء دون بشيء يقيَّد مل ذلك ومع والرتابية، واملمطرة والطينية والسبخية الرملية

 متعددة عانم له معنى، من أكثر له مشرتك، لفظ هذا إن: قيل السابق، اجلواب بنفس باآلية االستدالل عن وأجيب
 .دليل إىل حيتاج معانيه أحد على فحمله ، السواء على حيتملها

 مكة إىل ذهابه ويف غزواته، من غريها ويف تبوك قصة يف كما ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن :الثاني الدليل
  عنه ينقل ومل واملمطرة، والسبخية والرتابية الرملية املختلفة، األراضي على  وسلم عليه اهلل صلى  مير كان ورجوعه،

 ال: ألصحابه يقول كان أنه وسلم عليه اهلل صلى عنه ينقل ومل معه، الرتاب حيمل كان أنه ، وسلم عليه اهلل صلى
 .شيء دون بشيء التقييد ينقل ومل عليه، مر مبا  وسلم عليه اهلل صلى يتيمم كان وإمنا الفالنية، باألرض تتيمموا

 األرض، فعم[ وطهورًا مسجدا األرض يل جعلتو] قال وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن جابر، عن: الثالث الدليل
 . األرض أجزاء من جزء بأي تيممي يأ: وطهورا مسجدا ومعنى

 وهذا[ طهورًا لنا ترتبها وجعلت] مسلم عند حذيفة حديث يف كما قال  وسلم عليه اهلل صلى النيب إن: قيل فإن
 يقتضي ال وهذا العام، يوافق حبكم العام أفراد بعض ذكر هذا إن: يقال أن باجلواف املتقدم، للعام ختصيص

 علماء من هوغري اأَلْسنوي، ذكرها العلماء، عند قاعدة وهذه عليهم، اهلل رمحة العلم أهل ذكر كما التخصيص،
 الشريعة، يف ةكثري أمثلة اوهل( التخصيص يقتضي ال العام يوافق حبكم العام أفراد بعض ذكر) أن وهي القواعد،

 قد أنه  وسلم عليه اهلل صلى  وذكر وطهورا، مسجدا له جعلت األرض أن ذكر ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب: فقالوا
 عام، احلكم بل الفرد، بهذا خاصا احلكم يكون أن يقتضي ال العام أفراد بعض وذكر طهورا، األرض تربة له جعلت

 غري إىل.. بلده تربة لكونه أو األكثر، لكون أو عناية، ملزيد إما األفراد؛ ضبع على نص ، وسلم عليه اهلل صلى  لكنه
 .األرض أنواع من النوع بهذا التخصيص يقتضي فال ذلك،

 فسلم مجل، بئر حنو من أقبل ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب ،أن عنه اهلل رضي  ةالصم بن احلارث عن :الرابع الدليل
 . البخاري اإلمام أخرجه السالم عليه رد ثم ويديه وجهه فمسح اجلدار، تىأ حتى عليه يرد فلم رجل عليه

 له كان وإذا ،غبارًا له بأن أجابوا قد األول القول أصحاب كان وإن اجلدار، على مسح عليه اهلل صلى فالنيب: قالوا
 اآلن إنه: يقال لكن ،غبار وله الرتاب، من قريب والطني طني، من يكون أنه والغالب الرتاب، حكم يف فإنه غبار
 .طينا يكون أن فيه الغالب واجلدار اجلدار، على مسح

 قال الدابة، مترغ كما مترغ وأنه أجنب أنه وذكر ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب جاء ملا عمار حديث :اخلامس الدليل
 فكون نفضهما،: اظاأللف بعض ويف فيهما، ونفخ واحدة، ضربة األرض بيديه فضرب[ هكذا تقول أن يكفيك إمنا]

 نفخ ملا ألنه ترابا؛ يكون أن يشرتط ال أنه  على دليل يديه، وينفض فيهما، ينفخ والسالم الصالة عليه النيب
 ال رمال أو ترابا عليه ضرب ما  يكون أن بني فرق ال أصبح يده، يف الذي الغبار وذهب ، وسلم عليه اهلل صلىفيهما
 .له غبار



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

 

 www.dwrah.com 65                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 مل فإن بالرتاب، يتيمم اإلنسان أن: وهو ، تيمية ابن العباس أبو اإلسالم شيخ إليه ذهب ام هو أعلم، واهلل: الراجح
 .بها األسعد وهو ، األدلة عليه تدل الذي هذا ، األرض وجه على تصاعد ما بكل يتيمم أن له جيوز فإنه الرتاب، جيد

 برتاب التيمم جيوز ال أنه العلم، أهل عامة هيوعل األربعة، األئمة عليه وهذا النجس، من احرتاز هذا ( هوٍرط :)قوله 
 . جنس

  الطاهر هو والطيب {طيبا صعيدا فتيمموا} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن -

 [. طهورا تربتها لنا وجعلت] قال  وسلم عليه اهلل صلى  النيب وألن -

 [.وطهورا مسجدا األرض لي وجعلت] وقال -

 يف يشرتط وهلذا وتقذيرا؛ جناسة يكسب بل تطهريا، ُيكسب ال فإنه لنجسا أما التطهري، ُيكسب الذي هو والطهور
 .طهورا يكون أن الصعيد

 يف قيل طاهر؟ الرتاب يف يكون أن يتصور وهل الطاهر، أيضا به خيرج: وقالوا النجس، به خيرج( طهور):وقوله
 شخص جاء ثم واحد، مكان من األرض، من تيمم اإلنسان أن لو يتصور؟ كيف يتصور، رمبا إنه عندنا املذهب
 تقسيم على مبين وهذا مستعمال، يكون هذا الرتاب فإن يديه، مكان يف وضرب الثالث جاء ثم يديه، مكان وضرب

 : املذهب يف وجهان فيها املسألة كانت وهلذا ضعيف؛ قول وهو أقسام، ثالثة إىل املياه

 صحن، يف جيعله منه ينزل الذي والرتاب ميسح، أنه - رقد لو - أو مستعمل، برتاب يتيمم أن جيوز أنه: األول الوجه
 يتيمم غريه، أو صحن يف جيعلونه املستشفيات، يف اآلن يكون مثلما أو تقديراتهم، من هذا آخر، شخص به يتيمم ثم

 نأل به؛ يتيمم أن جيوز أنه املذهب، يف وجهان عندنا لكن مستعمال، أصبح ثانية مرة به تيمم إذا  ثم به، اإلنسان
 أبي مذهب وهو مستعمل، غري فإنه احلدث يرفع ال كان وإذا تقدم، كما احلدث يرفع ال ألنه مستعمل؛ غري الرتاب
 بها رفع طهارة ألنها مستعمال؛ يصبح إنه بل: يقول آخر وجه وهناك أيضا، املذهب هو األصحاب عند ووجه حنيفة،

 .الشافعية عند وجهان وهما املستعمل، فأشبه احلدث،

 أصال املسألة هذه أن كله هذا من نأخذ ملكة، عنده ويصري اإلنسان يتمرن حتى الفقهي، التقسيم باب من ذاه كل
 أقسام، ثالثة إىل ينقسم ال أصال املاء إن: يقال أن والراجح أقسام، ثالثة املياه تقسيم وهي ضعيفة، مسألة على مبنية

 األصحاب، أيها أنتم ثم وطهور، طاهر هناك يكون أن فيه يتصور أن ميكن ال والرتاب وجنس، طهور: قسمني إىل بل
 الرتاب يكون فكيف احلدث، يرفع ال التيمم أن ترون أنتم كاملستعمل، أو مستعمال يصبح بأنه تقولون من يا

 .مستعمال
 االحرتاق عدب خرج ترابا، ليس ألنه  وغريهما؛ اخلزف،واإلمسنت،: مثل احملرتق، خيرج احملرتق غري(حمرتق غري):قوله
 الراجح، القول على وأما الشافعية،واحلنابلة، مذهب على املرجوح، القول على مبين وهذا غريه، إىل ترابا كونه من

 .علينا يرد ال القول هذا فإن الرتاب، عن يبحث أن بعد األرض وجه على تصاعد ما بكل جيوز وأنه

 له يكون أن يشرتطون فهم ترابا، يكون أن يشرتطون الذين الشافعية،واحلنابلة، مذهب على أيضا هذا(غبار له):قوله
 . غبار
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 :دليلهم

 هنا {من} فـ قالوا املائدة، آية يف {منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا} وتعاىل تبارك اهلل قول -
 .الغبار وهو الرتاب، من شيء اإلنسان بيدي يعلق أن هذا من فيلزم للتبعيض،

 .غبار له يكون أن يشرتط ال أنه: يالثان القول
  :أدلتهم

 جاء وما {وأيديكم بوجوهكم فامسحوا} فيها قال اهلل أن قبلها نزلت اليت النساء آية يف جاء قد ألنه :األول الدليل
 على يضرب فهو منه، مبتدئني أي الغاية، البتداء هي وإمنا للتبعيض، ليست املائدة آية يف (من) وذكر {منه} فيها
 .ويديه وجهه ميسح ثم منه، يبتدئ رض،األ

 يشرتط كان ولو ،[همافي نفخو،األرض بيديه ضرب وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن] عمار حديث يف :الثاني الدليل
 . والسالم الصالة عليه النيب نفخ ملا غبار، له يكون أن

 . وسلم عليه اهلل صلى  يديه نفض وألنه 

 والسالم الصالة عليه النيب هفخفف كثريا، الغبار كان: فقالوا باحلديث، ستداللاال عن والشافعية احلنابلة أجاب
 .أرادوا ما على تدل ال فاآلية بداللتها، يسعدون ال اآلية لكن بالنفخ،

 ترابا، يكون أن يشرتط بأنه القول على مبين ألنه غبار؛ له يكون أن يشرتط ال أنه أعلم واهلل الراجح القول كان وهلذا
 .ضعيفة هيلدل وهذا

 ُكوَعْيِه إىل وَيديِه َوْجِهه َمْسُح(  ُفروُضه)  و: اهلل رمحه قال. 

 بني اجلمهور عند فرق ال ألنه سواء؛ حد على والواجباتأ بالفروض والتعبري التيمم، واجبات أي ( وفروضه):قوله
 .احلنفية عند يكون إمنا الفرق وهذا والواجب، الفرض

 : ذكره فرض أول بالتيمم، تتعلق الفروض من ةجمموع عن املؤلف سيتكلم

 .كوعيه إىل ويديه وجهه ميسح أن جيب أنه مبعنى ( كوعيه إىل ويديه وجهه مسح):قوله

 . اإلبهام يلي الذي العظم: هو والكوع

 : قولني على إذن؟ حده فما بهما، وميسح األرض، بكفيه يضرب بكفيه، ميسح أنه مبعنى الكوع، إىل ميسح إذن

 .الكوعني إىل ويديه وجهه ميسح واحدة، ضربة األرض يضرب أنه: األول لالقو

 . واسحاق،واألوزاعي،وعطاء، عباس وابن،وعمار، عنه اهلل رضي  علي إليه وذهب ، واحلنابلة املالكية، مذهب وهذا

 :أدلتهم

 .{وأيديكم بوجوهكم فامسحوا} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل

 إذا القرآن، ويف العرب لغة يف اليد ألن الكفني؛ إىل امسحوا: باآلية املراد الكفوف، بها وأراد ياأليد فذكر: قالوا
 مبا جزاء أيديهما فاقطعوا والسارقة والسارق} السرقة آية يف وتعاىل تبارك اهلل قال وهلذا الكف؛ بها املراد فإن أطلقت
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 إذا وهلذا الكف؛ به املراد أن باإلمجاع {أيديهما فاقطعوا} جلو عز فقوله قالوا {حكيم عزيز واهلل اهلل من نكاال كسبا
 .به قيدت ما فعلى {املرافق إىل وأيديكم} قوله يف كما قيدت وإذا الكف، فهي مطلقة، اليد جاءت

 يف  وسلم عليه اهلل صلى  النيب بعثين ]:قال الصحيح، يف كما  عنه اهلل رضي  عمارا فإن عمار، حديث:الثاني الدليل
 فذكرت ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب أتيت ثم الدابة، مترغ كما الصعيد يف فتمرغت املاء،  أجد فلم فأجنبت، جةحا
 الشمال  مسح ثم واحدة، ضربة األرض بيديه ضرب ثم [هكذا بيديك  تقول أن يكفيك كان إمنا]: فقال ، ذلك له

 .املرفق دون ما فيهما اليدخل روفانمع والكفان كفيه،: قالف ،[ووجهه كفيه ظاهر و ، اليمني على

 .املرفقني إىل ويديه وجهه وميسح ضربتني، األرض يضرب أنه: الثاني القول

 .قول يف واحلنابلة والشافعية،،احلنفية مذهب وهو ، والثوريواحلسن، سامل، وابنه عمر،  ابن ذهب إليه و

 :أدلتهم

 حنو من ، وسلم عليه اهلل صلى  اهلل رسول أقبل]: قال أنه ،  عنه اهلل رضي الصمة بن احلارث حديث :األول الدليل
 أخرجه [ السالم عليه رد ثم وذراعيه، وجههب فمسح اجلدار، أتى حتى عليه يرد فلم عليه، فسلم رجل فلقيه مجل، بئر

 . الدارقطين

 لفظة إن: ثاحلدي أهل قال [ويديه وجهه فمسح] الصحيح ولفظة والذراعني، الوجه مسح فيه فاحلديث: قالوا
 . اهلل رمحه البخاري تركها وهلذا الصحيح؛ يف تأت مل ألنها منكرة؛ شاذةٍ لفظة [وذراعيه]

 قال  وسلم عليه اهلل صلى  النيب أنعنهم، اهلل رضي جابر، وعن أمامة، أبي وعن) عمر، ابن عن :الثاني الدليل
 - وقفه األئمة وصحح: احلافظ قال الدارقطين،و احلاكم أخرجه[ املرفقني إىل لليدين وضربة للوجه، ضربة التيمم]

 عن يصح يسل ]:قال ضعيف، احلديث أن اهلل رمحه أمحد اإلمام وذكر - عنهما اهلل رضي عمر ابن على وقفه أي
 . وسلم عليه اهلل صلى  النيب إىل برفعه منكر واملراد ،[منكر حديث وهو وسلم عليه اهلل صلى النيب

 املرفقني، إىل يديه يغسل الوضوء يف اإلنسان فإن الوضوء؛ على قياسا املرفقني إىل يديه ميسح أنه :الثالث الدليل
 . املرفقني إىل يديه ميسح التيمم يف فكذلك

 كما-االعتبار فاسد -يسمونه العلماء فإن نص، مقابل يف كان إذا والقياس النص، مقابل يف قياس هذا أنب: ونوقش
 : النظم صاحب يقول

  وعى من كل االعتبار فساد دعا، واإلمجاع للنص واخللف                        

 .ثابت صحيح الكوعني إىل أنه على نص الذي والنص معترب، غري االعتبار، فاسد فهو

 فثمة ترابية، فيه التطهري مادة والتيمم مائية، فيه التطهري مادة الوضوء ألن الفارق؛ مع قياس إنه: أيضا يقال وكذلك
 العلة أن:/ج ؟يقال ماذا بالرتاب؟ التطهر يف العلة هي ما: قيل لو وهلذا ؛ بالرتاب والتطهر باملاء، لتطهرا بني فرق

 والتنظيف، التطهري العلة فإن باملاء، التطهر خبالف التعبد، إال نتلمسها أن ميكن واضحة علة عندنا ليس تعبدية،
 وأكمله وجه أحسن على اإلنسان يكون بأن للصالة يؤوالته الشريعة، يف عليها النص جاء اليت الذنوب وإزالة

 .فيه واضحة العلة فكانت عليها، يسجد اليت العبادة أعضاء بتنظيف
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 أيضا، الغسل وعلى( الوضوء) املبدل على( التيمم) البدل املبدل، على البدل نقيس أن ميكن: يقولون أيضا هم
 بعضوين خاص هو إمنا والتيمم كله، اجلسم فيه يستوعب سلالغ ألن عليه؛ التيمم قياس ميكن ال الغسل إن: فيقال
 .اثنني

 فقط، وكفيه وجهه ميسح أنه فالراجح عليه، دل قد النص ألن األول؛ القول هو الراجح القول كان وهلذا :الراجح
  .أعلم واهلل
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 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد، نبينا على وسلم اهلل وصلى العاملني، رب هلل احلمد
 التيمم باب تابع

الرتتيُب وكذا: اهلل رمحه املؤلف قال . 

 وتقدم الوضوء، فروض يف تقدمتا واملواالة الرتتيب ومسألتا الرتتيب، التيمم فروض من أن أي (الرتتيب وكذا:)قوله
 من مسألة كل يف الراجح وتقدم م،عليه اهلل رمحة العلماء بني خالف فيهما واملواالة الرتتيب وأن هناك، املسألة حكم

 أنها املواالة يف وتقدم املذهب، خالف وهو الصحيح، على العذر حال يف إال مطلقا، الرتتيب جيب وأنه املسألتني،
 شيخ اختاره الذي وهو رواية، يف واحلنابلة عليهم، اهلل رمحة املالكية مذهب هو كما بالعذر تسقط وأنها واجبة،
 وأن الواحد، كالعضو اجلسم ألن جيب؛ ال الرتتيب أن الغسل يف تقدم وكذلك عليه، اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم
 يف املواالة يشرتطون ال العلم أهل مجاهري وأن قولني، على عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املواالة
 القول هو أعلم واهلل واألقرب الغسل، يف املواالة جتب أنه رواية، يف واحلنابلة للمالكية، الثاني والقول الغسل،

 .املواالة وجوب وهو الثاني،

 تيمم فإن أصغر، حلدث يتيمم أن وإما أكرب، حلدث يتيمم أن فإما يتيمم، أن اإلنسان أراد إذا التيمم، مسألة يف هنا
 : أكرب حلدث

 . الرتتيب وال املواالة، تشرتط ال أنه: عندنا فاملذهب
 .األصغر احلدث يف وال األكرب احلدث يف ال االةاملو تشرتط ال ألنه -

 العلم أهل بني خالف فيها لةأاملس هذه التيمم، يف بيديه ثم بوجهه أوال يبدأ أن مبعنى األصغر، احلدث يف الرتتيب أما
 : قولني على عليهم اهلل رمحة

 .ثانيا يديه مسح ثم أوال، وجهه مبسح اإلنسان فيبدأ التيمم، يف الرتتيب جيب أنه: األول القول
 . الشافعية،واحلنابلة عند املذهب وهذا

 :أدلتهم

 وجل عز اهلل فبدأ {منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل
 منهما قرب ملا واملروة الصفا يف  وسلم عليه اهلل صلى  النيب قال وهلذا األول؛ فهو به بدئ ما أن والغالب بالوجه،

 .به اهلل بدأ مبا اإلنسان فيبدأ[ {اهلل شعائر من واملروة الصفا إن} به اهلل بدأ مبا أبدأ]

 . يديه ثم بوجهه بدأ رتب،  وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن ألفاظه، بعض يف فإن عمار، حديث :الثاني الدليل
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 ثم اجلدار، حنو أقبل ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب فإن ،عنه اهلل رضي الصمة بن احلارث حديث :الثالث الدليل
 .باليدين ذلك بعد ثم بالوجه، بدأ ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن فيها فالنصوص. ويديه وجهه مسح

 الرتتيب، فيه جيب( الوضوء) املبدل كان وإذا املبدل، حكم له والبدل املاء، طهارة عن بدل التيمم أن :الرابع الدليل
 . عنه بدل ألنه التيمم؛ يف الرتتيب بجي فكذلك

 . التيمم يف سنة بل واجب غري الرتتيب أن: الثاني القول
 . اليدين قبل بالوجه يبدأ أن له يسن لكنه صحيح، التيمم فإن وجهه قبل بيديه اإلنسان بدأ فلو

 .رواية يف احلنفية،واملالكية،واحلنابلة إليه ذهب وهذا
 :أدلتهم

 . {منه وأيديكم بوجوهكم فامسحوا طيبا صعيدا فتيمموا} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل
 وإذا العرب، لغة يف الرتتيب تقتضي ال والواو بالواو، الوجه على اليدين عطف وجل عز اهلل أن: االستدالل وجه

 أن هذا يقتضي هل وعمرو، زيد جاء: قلت لوف الرتتيب، وجوب على باآلية يستدل فال الرتتيب، تقتضي ال كانت
 بعده ثم زيد، األولف عمرو، ثم زيد جاء: قلت لو لكن عمرو، بعد جاء قد زيدا أن رمبا ال، عمرو؟ قبل زيد يكون
 . عمرو

 جاء جاءت اليت والنصوص ، منه متنع ال اهإنف الرتتيب، تقتضي ال أنها كما الواو أن: باآلية االستدالل عن وجياب
  .واجب الرتتيب أن على يدل مما مرتبا؛  وسلم عليه اهلل صلى  النيب فعل فيها

 .الوجوب على يدل دليل هناك ليس أنه: الثاني الدليل
 يدل قد فعل، جمرد فهو ، وسلم عليه اهلل صلى  اهلل رسول فعل وأما ، الرتتيب وجوب على يدل قائم دليل ثم فليس
 . جوبالو على تدل ال واآلية الوجوب، على يدل ال لكنه االستحباب، على

 بالشمال اليمني مسح ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن]عمار، حديث ألفاظ بعض يف جاء قد أنه :الثالث الدليل
 .الوجه على اليدين قدم أنه احلديث هذا ففي [ ووجهه كفيه وظاهر
 . يدينال وبني الوجه بني الرتتيب فيه احلديث وأن الرواة، بعض من غلط هذا ذكرأن األئمة بعض بأن :نوقش

 : الراجح
 أن لو لكن والسالم، الصالة عليه الرسول أفعال وجمموع اآلية، لظاهر واجب؛ الرتتيب أن أعلم، واهلل لي يبدو الذي

 كان فإن صحيح، التيمم: يقال بل تيممه، إبطال على اإلنسان جيسر ال فهنا وجهه قبل بيديه وبدأ أخطأ، اإلنسان
 هذا صالته، يبطل أن على اإلنسان جيسر فال صالته، من وانتهى صلى قد العبد نكا إن لكن فليعد، ليعيد جمال هناك
 .اإلعادة تلزمه ال فإنه جاهال كان أو نسي أو أخطأ أنه قدر لو لكن يرتب، اإلنسان أن األصل: فيقال دليل، إىل حيتاج
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واملواالة: اهلل رمحه قال. 
 وعرفنا معتاد، زمن يف قبله الذي العضو ينشف حتى عضو سلغ يؤخر أال: وهي الوضوء، يف املواالة ضابط عرفنا

 اختلف فقد ،هنا جرى الوضوء يف جرى الذي اخلالف هنا؟ املواالة جتب هلف ، املواالة ضابط يف خالفا هناك أن
 : أقوال ثالثة على الوضوء أعضاء بني املواالة يف العلماء
 مطلقا تسقط ال فرض املواالة بأن قول . 
 . حلنابلةا ذهب إليهو
 مطلقا سنة املواالة أن. 
 .والشافعية احلنفية، ذهب إليهو
 بالعذر تسقط لكنها فرض، املواالة أن. 
 . مجيعا عليهم اهلل رمحة اإلسالم  شيخ اختيار وهو رواية، يف واحلنابلة املالكية، ذهب إليهو

 فيجب األصغر، احلدث عن والتيمم األكرب، احلدث عن التيمم يف واجبة املواالة أن يرون فاملالكية نفسه، اخلالف هنا
 األكرب، احلدث دون األصغر احلدث يف فرض أنه واملذهب مطلقا، اليدين ومسح الوجه مسح بني يوالي أن

 . مجيعا احلدثني يف سنة أنه على واجلمهور
 .هنا؟ املواالة ضابط ما

 نفس هو الضابط أن: فاجلواب الوقت؟ هذا ضابط ما: قيل فإذا مسح، إذا ويديه وجهه بني يوالي أن بها املراد املواالة
 ثم وجهه، مسح أنه قدرنا فلو عليه، ميسح أن قبل أحدهما لنشف مغسوالن أنهما قدر لو مبعنى الوضوء، يف الضابط

 .املواالة تنقطع فهنا املعتاد، الزمن يف فيها لنشف مغسوال الوجه كان لو فرتة بقي
 األصغر احلدث بني املواالة يف يفرقون املذهب: يقول كان الشيخ اهلل، رمحه اشيخن ذكر كما :أعلم واهلل األقرب
 هو أعلم، واهلل مجيعا،واألقرب بعدمهما يقال أو ، نياحلدث يف باملواالة يقال أن إما: هنا قيل لو: وقال األكرب، واحلدث

 من بد ال كرب،أ حدثا أو أصغر حدثا نكا سواء مجيعا، احلدثني عن التيمم يف التوالي من بد ال وأنه املالكية، قول
 افرتاقا فيفرتقان جسد، يف والغسل معينة، أعضاء يف الوضوء ووضوء، غسل مسألة ليست املسألة ألن بينهما؛ املواالة

 سواء واحدة، فالصفة يديه، ميسح وجهه،، ميسح لألرض،، ضرب واحدة، الصفة تيمم، مسألة املسألة لكن واضحا،
 رمحة املالكية قول هو أعلم واهلل األقرب فلهذا بينهما، فرق فال األكرب، احلدث يف كان أو غر،األص احلدث يف كان
 . مجيعا احلدثني عن التيمم يف فرض املواالة وأن عليهم، اهلل

 ينسب ال فإنه يديه، مسح ثم طويلة، فرتة بقي ثم وجهه، مسح إذا اإلنسان ألن: الغسل يف التعليل هو والتعليل
 أن ميكن ال والفعل الفعلني، بني الطويل والوقت للفرق للعبادة؛ العبادة انضمام ميكن وال اآلخر، الفعل إىل الفعل
 قد نهإ 3 الساعة يديه مسح ثم ،12 الساعة مثال وجهه مسح ملن يقال وال متقاربا، كان إذا إال بعض إىل بعضه ينسب
 متعدد، وخالف خالف، فيها واملسألة املتقدم، للفعل راملتأخ الفعل ينسب فال بينهما، الفصل لطول وذلك؛ تيمم،
 . عليه تثريب فال دليل، على بناء بقول أخذ فمن
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أصغر حدث يف: اهلل رمحه قال. 
 فلو فيه، ترتيب ال أنه يرى فاملؤلف األكرب احلدث وأما األصغر، احلدث يف يشرتطان إمنا واملواالة الرتتيب أن أي

 وال الرتتيب جيب ال (الغسل) املائية الطهارة يف أنه على بناء يشرتط، ال فإنه بينهما يوال مل أو وأخر، وقدم تيمم
 . الغسل عن التيمم هو الذي البدل، يف أيضا جتب فال ، املواالة
 غرِيه أو َحَدٍث من له َيَتَيمَُّم ِلَما النيَُّة(  ُتْشَتَرُط) و: اهلل رمحه قال. 
 أو الطهارة يف النية تشرتط هل: تقدم (كلها األحداث لطهارة شرط والنية) املؤلف قال ملا الوضوء، فروض يف تقدم

 مجيع يف شرط النية أن على عليهم، اهلل رمحة العلم أهل مجهور: قولني على خالف فيها املسألة أن وعرفنا تشرتط؟ ال
 من الراجح أن تقدمو الطهارة، أنواع سائر دون فقط، التيمم يف شرط النية أن يرون احلنفية أن تقدمو الطهارة، أنواع
 التيمم يف هذا ألن النية؛ باشرتاط سيقولون هنا فاحلنفية مطلقا، شرط النية أن عليهم، اهلل رمحة العلم أهل أقوال
 العلم، أهل عامة التيمم، يف النية تشرتط أنه على مجيعا فاجلمهور إذن التيمم، يف اآلن وحنن هناك، استثنوه الذي
 .هذا على وسنبين يسري، خالف ونقل
 له، يتيمم ملا شرط النية أن عندنا املذهب أن وليعلم له، يتيمم للذي شرط النية إذن (له َيَتَيمَُّم ِلَما النيَُّة وُتْشَتَرُط:)قوله
 . مجيعا األمرين يف شرط فالنية عنه، يتيمم وملا
  .اخل.. والطواف القرآن، وقراءة الصالة،: مثل له يتيمم ملا نية

 على واجلمهور تقدم، كما عنها التيمم يرون اليت والنجاسة األكرب، واحلدث األصغر، احلدث: عنه يتيمم فيما
 .خالفهم

 .املذهب يف وله عنه يتيمم ملا شرط فالنية: إذن
 يشرتط يتيمم، أن أراد فإذا[ نوى ما امرئ لكل وإمنا بالنيات، األعمال إمنا] يقول  وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -
 . اخل.. القرآن قراءة و ،الصالة له؟ يتيمم الذي وما له، يتيمم أن يريد للذي ينوي أن

 املائية الطهارة يف اإلنسان فإن( املائية الطهارة) الوضوء خبالف اخل،.. واألكرب األصغر احلدث: عنه يتيمم ملا وشرط
 والطهارة املائية، الطهارة بني فرق فهناك قبل، من عليه حمرما كان ما كل له وحل حدثه، ارتفع احلدث، رفع نوى إذا

 ما فبمجرد للحدث، رافع التيمم إن: يلق إذا وأما برافع، وليس مبيح التيمم بأن القول على مبين هذا وكل الرتابية،
 .فيه التفصيل سيأتي عنه يتيمم ما لكن له، يتيمم ما نية يشرتط فال شيء، كل له يباح يتيمم

 وأما عليهم، اهلل رمحة احلنابلة مذهب وهذا عنه، يتيمم امل وكذلك له، يتيمم امل النية تشرتط أنه دناأفا املؤلف: إذن
 األكرب احلدث يف عنه يتيمم ما نية تشرتط: يقولون واملالكية عنه، يتيمم ما نية يشرتط ال: فيقولون الشافعية،واحلنفية،

 إنه: يقولون الذين احلنفية، مذهب على أما النية، تشرتط مل تيمم فلو األصغر احلدث يف أما األصغر، احلدث دون
 .املؤلف كالم يف فيه التفصيل سيأتي له يتيمم وما نيته، تشرتط ال عنه يتيمم فما للحدث، رافع
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 اآلَخِر عن ُيْجِزْئُه مل أحَدها َنَوى فإن: اهلل رمحه قال. 
 : أشياء ثالثة وهي: عنه يتيمم ما أي أحدها نوى فإن

 رفع نوى فإذا اآلخر، عن جيزئ مل أحدها نوى فإذا البدن، على اليت والنجاسة األكرب، واحلدث األصغر، حلدثا
 عن نوى وإذا األصغر، احلدث يرتفع مل األكرب احلدث رفع نوى وإذا األكرب، احلدث يرتفع مل األصغر احلدث

 واحلدث األصغر احلدث رفع نوى فإذا أجزأ، يعامج نواها وإذا األكرب، احلدث وال األصغر احلدث يرتفع مل النجاسة
 .اجلميع عن جيزئه التيمم هذا فإن البدن، على اليت والنجاسة األكرب
 القول على يرتفعان فإنهما األكرب، واحلدث األصغر احلدث رفع انو: له لاقيف يصلي، أن وأراد جنابة، عليه إنسان

 .برافع وليس مبيح التيمم بأن ولالق على عليه حمرما كان ما له يباح أو بالرفع،
 َنْفًلا َنَوى وإن: اهلل رمحه قال. 
 مثال أنه قدر فلو األكرب؟ احلدث عن جيزئ هل نوى وإذا األصغر، احلدث عن جيزئ فهل األكرب احلدث نوى إذا

 على أما تفع؟ير ال أم األكرب احلدث يرتفع هل نسيه، بباله، خيطر ومل األكرب، احلدث ونسي األصغر، احلدث نوى
 . له بالنسبة األكرب احلدث فريتفع عنه، يتيمم ما نية يشرتطون ال ألنهم يرتفع؛ فإنه احلنفية،والشافعية مذهب

 . حدثه يرتفع ال: فقالوا املالكية،واحلنابلة، وأما
 األكرب، احلدث نوي مل وهذا[ نوى ما امرئ لكل وإمنا بالنيات، األعمال إمنا] يقول وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -
 .األكرب احلدث دون األصغر احلدث تفعريف

 .الوضوء على قياسا حدثاه يرتفع أنه أعلم واهلل الراجح يرتفع؟ ال أو يرتفع فهل األصغر دون األكرب نوى إذا أما
 يرتفع، ال أنه األول القول قوالن، األكرب احلدث ارتفاع ففي األكرب، احلدث ينو ومل األصغر، احلدث نوى إذا: إذن
 .ينوه مل ألنه املالكية،واحلنابلة؛ ذهب إليه

 . يرتفع أنه: الثاني القول
 عنه، يتيمم ما نية يشرتطون ال أيضا وألنهم رافع؛ عندهم التيمم فألن احلنفية أما احلنفية،والشافعية، ذهب إليه

 . عنه يتيمم ما نية يشرتطون ال مالشافعية؛ألنه عند أيضا وهو األصغر، األكربواحلدث احلدث فريتفع
 إما له، يتيمم ام ذكر ثم عنه، يتيمم ما تقدم ألنه له؛ يتيمم ما نية هذا للنفل، تيمم فرضا، ينو مل (نفال نوى وإن:)قوله

 .اخل....قراءة أو نفل، صالة أو فرض، صالة
 آخر يف وكان يأتي أن قبل الراتبة، ليصلي تيمم أو الظهر، وقت ودخل ،مثال الضحى ليصلي تيمم نفال، نوى إن

 ال أو به يصلي هل ، سأصلي: قال ثم املاء، يأتي حتى الصالة وسأؤخر الراتبة، وأصلي سأتيمم،: قال الوقت،
 ال فإنه نفال، نوى إذا فإنه عليهم، اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول وهذا به، يصلي ال ال،: يقول املؤلف به؟ يصلي
 رمحه حنيفة أبي مذهب هو كما رافع، إنه: يلق وإذا برافع، وليس مبيح يممالت أن على مبين وهذا فرضا، به يصلي

 ما به يصلي فإنه العلم، أهل من وطائفة وشيخنا، تيمية، ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو احلنابلة، عند ورواية اهلل،
 .وفروض نوافل من شاء،
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مل يصل به فرضا  أطلقأو :اهلل رمحه قال 
 .نفال؟ به يصلي هل ، شيئا ينو مل و تيمم أي(:أطلق:)قوله

 احلنابلة مذهب وهذا به، يصلي ال: قالوا فرضا؟ به يصلي هل لكن نفال، به يصلي أن جيوز أنه على: اجلمهور
 ال فإنه ينو مل أنه دام ما وهو[ بالنيات األعمال إمنا] يقول  وسلم عليه اهلل صلى  والنيب ينو، مل ألنه ،والشافعية؛

 يصلي أن له فإن ارتفع قد احلدث كان وإذا ارتفع، قد احلدث ألن مطلقا؛ به يصلي ، نيفةاحل ذهبم وعلى به، يصلي
 . وفروض نوافل من شاء ما
 نواِفَل و ُفروًضا َوْقِته كلَّ َصلَّى نواه وإن: اهلل رمحه قال. 
 . الفرض نوى أي (:نواه:)قوله

 يصلي أن نوى مجيعا، اجلمهور قول على وهذا النافلة، من رفعأ الفريضة ألن النافلة؛ يصلي فإنه الفريضة نوى إذاف
 . فروضا؟ يصلي فهل فرضا نوى إذا لكن الظهر، وقت ينتهي حتى نوافل من لك بدا ما صل: يقال الظهر،
 . الوقت يف فروض من شاء ما يصلي أنه: عندنا املذهب

 .واحدا فرضا إال به يصلي ال أنه: والشافعية املالكية ومذهب
 .الصحابة بعض عن منقول نهأل -

 . ونوافل فروض من لك، بدا ما صل: يقال الظهر، صالة ليصلي تيمم الظهر وقت دخل ملا رجل :مثاله
 جيمع أن أراد فلو الصحابة، بعض عن منقول ألنه واحدا؛ فرضا إال به يصلي ال: فيقولون والشافعية املالكية أما

 . اجملموعتني يصلي: احلنابلة قول لىوع للثانية، ويتيمم واحدة، يصلي صالتني،
 من شاء ما يصلي أنه مجيعا اجلمهور عند إذن للحدث، رافع التيمم ألن واسع؛ فاألمر: احلنفية مذهب على وأما

  .ونوافل فروض من ماشاء فيصلي رافع تقدم كما التيمم أن والراجح يصلي ماذا فتقدم الفروض ،وأمانوافل
الَوْقِت خبروِج التَيمُُّم وَيْبُطُل: اهلل رمحه قال . 
  التيمم مايبطل اجلملة هذه يف اهلل رمحه املؤلف ذكر

 .التيمم مبطالت من مبطل أول هذا: الوقت خبروج يبطل
 التيمم هل: مسألة على مبين وهذا الوقت، خروج التيمم، مبطالت من األول املبطل هو هذا: الوقت خبروج ...يبطل
  ؟ لفظيا خالفا ليسو، مثاره له معنوي خالف املسألة ههذ يف اخلالفورافع؟ أم مبيح

 الوقت، هذا يف الصالة إلباحة شرع إمنا ألنه يبطل؛ التيمم فإن الوقت انتهاء مبجرد فإنه مبيح، التيمم إن: قلنا إنف
 وهوعنهم، اهلل رضي عباس وابن،عمر وابن،علي ذهب إليه و ،الوقت خبروج التيمم فيبطل انتهى، قد والوقت

 .والشافعية،املالكية مذهب ومقتضى، احلنابلة ذهبم
 : أدلتهم
 . شرعيته بطلت السبب زال فإذا لسبب، مشروع التيمم أن : األول الدليل
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 هو وقدرها (بقدرها تتقدر) القاعدة هي كما والضرورة الضرورة، باب من التيمم إىل صري إمنا وألنه :الثاني الدليل
 .أجله من التيمم شرع الذي يممالت بطل الوقت خرج فإذا الوقت،
 حنيفة أبي مذهب هو كما الوقت، دخول عند تتوضأ املستحاضة فإن املستحاضة؛ طهارة على وقياسا :الثالث الدليل

 .وضوؤها وبطل طهارتها بطلت الوقت خرج وإذا واحلنابلة،
 وإمنا معها، املستمر باحلدث هاؤوضو يبطل ال أنه :والراجح سبق، كما فيها خمتلف مسألة على مبين هذا بأن: نوقش
 ألن واملالكية؛ الشافعية مذهب مقتضى وهو احلنابلة، عند هذا الوقت خبروج التيمم فبطالن .غرِيه حبدٍث يبطل

 التيمم أن يرون وألنهم واحدا، فرضا إال به يصلي ال فرضا نوى إذا اإلنسان إن: يقولون تقدم كما واملالكية الشافعية
 . الوقت خبروج يبطل التيمم أن مذهبهم ومقتضى قوهلم فمقتضى رافعا، وليس مبيح

 .الوقت خبروج يبطل ال التيمم أن: الثاني القول
 فإنه احلدث، يرفع التيمم كان وإذا احلدث، يرفع رافع التيمم أن يرون ألنهم رواية؛ يف واحلنابلة احلنفية، ذهب إليه و
 على أنه ثبت قد ألنه وضوؤه؛ يبطل ال هلا توضأ اليت الصالة وقت خرج إذا املتوضئ أن كما الوقت، خبروج يبطل ال

 يقتضي الشرعي والدليل شرعي، بدليل إال به حل الذي الوصف هذا رفع ميكن ال فإنه طهارة على كان فإذا ،طهارة
 على ةبنيم برمتها املسألة فهذه الوضوءاملعروفة، نواقض من ناقضا املكلف فعل إذا إال الوصف هذا يرتفع ال أنه

 .الوقت خبروج يبطل ال التيمم فإن عليه وبناء رافع، التيمم أن الراجح أن وعرفنا ،؟رافع أو مبيح التيمم هل مسألة
 الوضوِء بطالِتمب و: اهلل رمحه قال. 
 تيمم، أن بعد اإلنسان أحدث فإذا،التيمم مبطالت من ثانيال املبطل هو هذاو الوضوء، مببطالت التيمم ويبطل أي

 له والبدل الوضوء، عن بدل التيمم ألن بها؛ يبطل التيمم فإن املبطالت، بهذه يبطل الوضوء أن كما تيممه، بطل
 . أصله بها يبطل اليت بالنواقض ينقض فبدله املعروفة، النواقض بهذه يبطل األصل كان فإذا املبدل، حكم
 : مهمة مسألة

 تيممه يبطل فهل الوضوء، يبطل حبدث أحدث ثم األكرب، واحلدث األصغر احلدث لرفع للجنابة تيمم اإلنسان أن لو
 نقض الصالة بعد ثم واألصغر، األكرب احلدثني  رفع ونوى الظهر، لصالة تيمم رجال أن لو األكرب؟ للحدث

 إنه: يقال أو احلدثني؟ لرفع يتيمم أن العصر  صالة جاءت إذا حيتاج هل الوضوء، نواقض من ناقض بأي الوضوء،
 . يبطل؟ فال األكرب احلدث لرفع يممت قد

 ارتفع: يقال األكرب، للحدث تيمم إذا وأنه األكرب، للحدث بالنسبة تيممه يبطل ال أنه: أعلم اهلل األقرب وهو املذهب
 .أعلم واهلل األقرب هذا الغسل، توجب اليت األسباب من بسبب إال األكرب احلدث يرجع فال ، األكرب حدثه
 ال بعدها .  الصالِة يف ولو املاِء وبوجوِد: اهلل رمحه قال 
 فقد عند يشرع إمنا التيمم أن املعلوم من،التيمم مبطالت من ثالثال املبطل هو هذاو ،املاء بوجود التيمم ويبطل أي

 فقد افإذ املاء، فقد حال يف مفروضة مسألتنا إمنا هنا، معنا تأتي ال التعذر ومسألة املاء، استعمال تعذر عند أو املاء،
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 هلا عدمه بعد املاء وجود مسألة أن لُيعلمفاجلواب : ال؟ أم تيممه يبطل هل تيمم، أن بعد املاء وجد ثم املاء، اإلنسان
 : أحوال ثالثة
 .يصلي أن وقبل التيمم بعد املاء جيد أن :األوىل احلال

 .يتوضأ أن عليه وجيب تيممه، يبطل أنه إمجاعا، عد بل العلم، أهل جماهريف
 رمحة العلم أهل عامة فيه خالف وقد الرمحن، عبد بن سلمة أبي عن يروى ما إال العلم، أهل عامة عن مروي وهذا

 وجيب تيممه، يبطل أنه على العلم، أهل من وطائفة والقرطيب، الرب، عبد وابن النووي، اإلمجاع نقل وهلذا عليهم؛ اهلل
 قد األمة وكذلك بعضهم، قال كما قبله أمجعوا قد لصحابةوا شاذ، خالف اخلالف هذا إن: وقالوا ، يتوضأ أن عليه

 إذن: قالوا األول، بتيممه يصلي أنه يصلي أن قبل املاء وجد ثم تيمم إذا أنه أحد، عن خالف ينقل فلم بعُد، أمجعت
 .شاذ مطروح خالف اخلالف هذا

 .ويصلي يتيمم أن بعد املاء جيد أن :الثانية احلال
  :صورتني من خيلو ال وهذا

 .الصالة وقت انتهاء بعد املاء جيد أن: األوىل الصورة
 . صحيحة وصالته صحيح، تيممه أن باإلمجاع فهذا

 .وقتها ويف الصالة انتهاء بعد املاء جيد أن: الثانيةالصورة
 ريمجاه ؟هايعيد ال أو صالته يعيد هل املاء، وجد الظهر صالة وقت أثناء يف ثم للماء، فاقد وهو الظهر وصلى تيمم
 ومنهم العلم أهل مجاهري أما ،هايعيد أن وجه يف احلنابلة واستحب يعيد، ال أنه على اهلل رمحة عليهم العلم أهل

 برئت قد ألنه عليه؛ إعادة ال أنه احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة، مذهب فهو يعيد، ال أنه املذهب، يف احلنابلة
 جتب عبادة مثة ليس وألنه ثانية؛ مرة العبادة يؤدي أن عليه جيب فال وىل،األ العبادة بفعل الطلب عنه وسقط ذمته،
 آن يف مرتني العبد على جتب أن ميكن عبادة جتد فلن كاملة، الشريعة حبثت لو واحد، وقت يف مرتني اإلنسان على

 .احلال هذه يف تيممه يبطل وال اإلعادة، عليه جتب ال: إذن واحد، وقت يف واحد،
 .الصالة أثناء يف املاء جيد أن :لثةالثا احلال
 وجود أن املهم املاء، وجود عدم متيقنا كان أنه مع املاء، فيجد أمامه ينظر أو باملاء، شخص يأتيه أو خمرب، خيربه كأن
 . احلكم؟ فما كثرية، صور وله ممكن، املاء

 .صالته تبطل لذلك وتبعا يبطل، تيممه أن: األول القول
 أكثر فإذا تدبرت ثم ، ميضي أقول كنت ):يقول اهلل رمحه أمحد اإلمام وكان املذهب، يف واحلنابلة احلنفية، ذهب إليه و

 فوجدت تدبرت ثم صالته، يقطع وال تيممه، يبطل أنه أرى ال: يقول أمحد فاإلمام ،(خيرج أنه على األحاديث
 .عليه صالته وتبطل صالته، من خترجه األحاديث

 
 



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

 

 www.dwrah.com 77                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 : أدلتهم
 صدق الصالة، أثناء يف املاء وجد الذي و {طيبا صعيدا فتيمموا ماء جتدوا فلم} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل

 .تيممه يصح فلم ماءلل جداو أنه عليه
 مل وإن املسلم، طهور الطيب الصعيد] قال  وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن ،عنه اهلل رضي ذر أبي عن :الثاني الدليل

 .ماجه ابن إال اخلمسة أخرجه[ خري ذلك فإن بشرته، وليمسه اهلل فليتق وجده فإذا سنني، عشر املاء جيد

 كان سواء حال، أي يف املاء، وجد ما متى بل حال، دون حبال يقيد مل مطلق، هذا[  بشرته وليمسه اهلل فليتق] فقوله 
 وبرئت أداه قد ما أما للمستقبل، وضأيت الصالة بعد نعم،: لاقيف الصالة؟ وبعد: لايق قدو الصالة، قبل أو الصالة يف

 .الذمة برئت فقد منه، ذمته

 . صالته يف ويستمر تيممه، يبطل ال أنه: الثاني القول

 . اإلعادة يلزمه وال صحيحة، وصالته صحيح، تيممه: يقولون رواية، يف املالكية،والشافعية،واحلنابلة ذهب إليه و
 : أدلتهم
 فيها، هو اليت عبادته إبطال بعدم مأمور فاملرء: قالوا {أعمالكم تبطلوا وال} عاىلوت تبارك اهلل قول :األول الدليل

 . صحيحا يكون وتيممه صحيحة، تكون صالته فإن عليه وبناء( التيمم) عبادته شرط إبطال مبعد مأمور وكذلك
 لآلية الشرع؛ من نالبطال جاء وإمنا عبادته، بطلت مل العبد هذا ألن جدا؛ ضعيف باآلية االستدالل بأن:نوقش

 قد وضرورته الضرورة، حال يف مشروع هو إمنا التيمم وأن ، يتوضأ بأن أمره عبادته، يبطل أن نهاه فالذي واحلديث،
 .تيممه يف يستمر ال فإنه زالت، قد ضرورته كانت وإذا زالت،
 الصيام، يف يستمر فإنه صيامه، أثناء يف املال ووجد الصيام، إىل اهلدي من انتقل إذا املتمتع، على قياسا :الثاني الدليل

 إذا وسبعة احلج، يف أيام ثالثة يصوم فإنه له، واجد غري اهلدي، عن عاجزا كان فإن اهلدي، عليه جيب املتمتع أن ذلك
 عاستطا أو بلده، يف املال كان أو املال؟ له ذلُب أو صيامه؟ أثناء يف أو صام؟ أن بعد املال وجد أنه لوف أهله، إىل رجع

 .اهلدي يذبح أن يلزمه ال فإنه إليه، الوصول
 للرقبة؟ ينتقل هلف الرقبة، وجد ثم الصيام، يف فشرع رقبة، عتق جيد ومل كفارة، عليه وجبت اإلنسان أن لو كذلك

 للبدل لانتق اليستعمله،ألنه فإنهاملاء، وجد فإذا مثله، فهذا: قالوا صيامه، يف يستمر وإمنا الرقبة، إىل ينتقل الاجلواب : 
 .يبطل وال تيممه، يف فيستمر شرعي، ودليل شرعي إذن على ءبنا

 . وجه هلا األقيسة هذه أن بالتسليم:أوال:نوقش
 املاء، وجد فإذا املاء، عن بدل التيمم أن وذلك والوضوء؛ التيمم وبني األقيسة، هذه بني فرقا مثة إن: يقال لكن :ثانيا

  الرسول ألن  اإلنسان؛ تيمم يبطل املاء وجود مبجرد أنه يقتضي وهذا ، أخرى مرة احلدث ورجع الطهارة، بطلت
 التيمم؛ يبطل املاء وجود مبجرد أنه على يدل مما[ بشرته وليمسه اهلل فليتق املاء وجد فإذا] قال  وسلم عليه اهلل صلى
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 ملا ألنه تيممه؛ بطل ضرورته، انتهتو الضرورة حال يف إليه صري فإذا الضرورة، حال يف إليه يصار إمنا التيمم  وألن
 بذاته، مشروع العتق بذاته، مشروع منها واحد كل الكفارة خصال إن: يقال وأيضا يتمم، أن له جاز مضطرا كان

 ينتقل فإنه جيد مل فإن للصيام، ينتقل فإنه جيد مل إن اآلخر، تلو ةواحدال ةمرتب يه وإمنا بذاته، مشروع واإلطعام
 أن عليه جيب األول؛وهلذا يف الوجوب سبيل على مشروع واحد كل بل البدلية، سبيل على ليست فهي لإلطعام،

 الواجب اإلطعام إىل مباشرة ينتقل فإنه يستطع مل فإن عليه، الواجب الصيام إىل مباشرة ينتقل فإنه جيد مل فإن يعتق،
 . عليه واجبة اخلصال هذه فكل عليه،

 : الراجح 
 اليت األقيسة كانت وإن النصوص، ظواهر عليه تدل الذي هذا تيممه، يبطل فإنه اء،امل وجد ما متى أنه أعلم، واهلل

 .أعلم واهلل العقلية، األقيسة على تقدم النصوص ظواهر لكن قوة، نوع فيها ذكروها
 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى
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 . أمجعني وصحبه آله وعلى حممد، نبينا ىعل وسلم اهلل وصلى العاملني، رب هلل احلمد

 التيمم باب تابع

 َأْوَلى املاِء لراِجي الوقِت آِخَر والتَيمُُّم: اهلل رمحه قال . 

 : أحوال فله املاء اإلنسان فقد إذا
 .املاء وجود عدم يتيقن أن: األوىل احلال

 : مثل األدلة، عليه تدل الذي وهو بلة،احلنا عند املذهب وهو يصلي، وأن يتيمم أن له األفضل احلال هذه ففي

 . اخلري إىل واملسابقة املسارعة يف جاءت اليت األدلة عمومات :األول الدليل

 الصالة أدركته أميت من رجل أميا] عنه اهلل رضي جابر حديث يف  وسلم عليه اهلل صلى النيب قول :الثاني الدليل
 [ .فليصل

 صل: له يقال بل الصالة، يؤخروال الوقت، أول يف ويصلي يتيمم، فإنه املاء، وجود عدم يعلم اإلنسان كان إذا: إذن
 يقدم أن أو ماء، يدرك وال الصالة، يؤخر أن بني شيئني، بني دار األمر وألن األفضل؛ هو هذا ألن الوقت؛ أول يف

 . الفضيلة ويفعل الصالة يقدم /جيفعل؟ فأيهما الفضيلة، ويدرك الصالة

 . املاء وجود عدم ظنه على يغلب أن: الثانية احلال

 . صالته يؤخر وال فيصلي الصالة، يقدم أن له يستحبف

 . الوقت آخر إىل يأتي لن أو املاء سيأتي هل جيد، ال أو جيد هل ويرتدد، يشك أن: الثالثة احلال

 األمر الوقت، أول يف صالةال فضيلة: املتيقن األمر فيه، مشكوكا وأمرا متيقنا، أمرا عنده ألن ويصلي؛ يبادر أيضا فهنا
 الوقت؛ أول يف ويصلي اليقني، فيقدم بالشك، يزول ال واليقني الوقت، آخر يف بالوضوء الصالة إدراك: فيه املشكوك

 أفضل؟ العمل أي]  وسلم عليه اهلل صلى لنيبل قيل ملا احلديث، يف جاء الذي وقتها، على الصالة فضيلة يدرك حتى
 . البخاري اإلمام أخرجه[ وقتها على الصالة: قال

 . الوقت آخر يف املاء وجود ظنه على يغلب أن: الرابعة احلال

 بل جيب،: يقل ومل يؤخر، أن األوىل أن يفيد اهلل رمحه فاملؤلف (أوىل املاء لراجي الوقت آخر والتيمم): املؤلف قال
 . الوقت آخر يف يصليف الوقت، آخر حتى يؤخر أن له بالنسبة املسنونو املستحب أي األوىل،: قال

 : قولني على بينهم اخلالف وقع بل عليهم، اهلل رمحة العلم أهل بني اتفاق حمل ليست املسألة وهذه

 . الوقت آخر إىل تيممال يؤخر أن له يسن أنه: األول القول

 . احلنفية،واملالكية،واحلنابلة مذهب فهو عليهم، اهلل رمحة العلم أهل مجهور ذهب إليه

 : منها أدلة مبجموعة ويستدلون
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 سئل ملا احلديث، يف ءجا الذي الوقت أول فضيلة فيدرك بالتيمم الوقت أول يف يصلي أن: أمرين بني رئدا حاله أن -
 ويتوضأ الوقت آخر إىل يؤخر أن وبني ،[وقتها على الصالة: قال أفضل؟ األعمال أي] والسالم الصالة عليه النيب

 األمر دار وإذا بطهارة، الصالة تؤدي حتى أخر: له يقال الشيئني، هذين بني مريناأل دار فلما الصالة، شرط ويدرك
 . واألفضلية السنية سبيل على وإمنا الوجوب، سبيل على ليس وهذا الشرط، يقدم فإنه وشرط سنة بني

 رمحهم لشافعيةا ذهب إليه و آخره، يف املاء وجود ظنه على يغلب كان إذا الوقت، أول يف يصلي أنه: الثاني القول
 .اهلل

  :دليلهم 

 هو: قالوا األجر، إىل واملسابقة املسارعةاألمرب فيها اليت واآليات[ وقتها على الصالة] السابقة األدلة عمومات -
 وليس متيقنا، ليس اآلن وهو الوقت، أول يف الصالة أداء وهي الفضيلة فسيفوت يقع، ال وقد يقع قد أمر إىل سيؤخر

 تدرك حتى الوقت أول يف صل: له لاقيف يرجوه، وأمر ظنه، على يغلب مظنون، أمر وجوده وإمنا ،اءامل بوجود عاملا
 . الوقت أول فضيلة

 : واألقرب

 سبيل على وإمنا الوجوب، سبيل على ليس التأخريو النظر، ناحية من وجه له القولني كال لاقي أن أعلم واهلل
 لذميت، وأبرأ وأخف، لي، أيسر ألنه الوقت؛ أول يف سأصلي إني: ساناإلن قال فإن والسنية، واالستحباب األفضلية

 أصلي حتى أتأخر أن أريد أنا: قال وإذا صل،: له فيقال بها، أتقدم أن أريد فأنا الصالة، أؤخر ال أني طبعي من وألن
 والتأخري ؤخر،ت أن لك: له يقال وجوده، ظين على يغلب الوقت آخر يف سيوجد واملاء لنفسي، أحب وهو بالوضوء،

 . أفضل

 . الوقت آخر املاء سيجد أنه يعلم أن: اخلامسة احلال

 . له ويسن الوقت، آخر يف يصلي أن له األفضل أن على: عموما فاجلمهور

 . السابقة لألدلة -

 ومل مرتفعة، والشمس املدينة ودخل املدينة، من قريب وهو صلى أنه عنهما، اهلل رضي عمر ابن عن ينقل وأيضا -
 يصلي أن الوقت، آخر يف املاء سيجد أنه يعلم كان إذا لإلنسان جيوز أنه على يدل مما ؛ ماعنه اهلل رضي الصالة، يعد
 . الوقت آخر يف يصلي أن واألوىل األفضل لكن الوقت، أول فضيلة إلدراك أوله؛ يف

 يتضايق حتى خريأالت جيب أنه،فرداتامل من وهي ( الرواية بهذه العربة): الزركشي عنها قال رواية يف احلنابلة وذهب
 سيجد أنه ويتيقن يعلم كان وإذا املاء، سيجد أنه يعلم ألنه ؛ حاله حسب على صلى الوقت تضايق فإذا عليه، الوقت

 . املاء جيد حتى الصالة يؤخر فإنه املاء،

 صالته فإن الوقت أول يف صلى إن لكن الصالة، يؤخر أن والسنة األفضل أن األول، هوالقول أعلم واهلل: واألقرب
 الصالة فيؤدي الصالة، بأداء األمر إليه توجه احلال، هذه يف إليه توجه قد األمر ألن التأخري؛ عليه جيب وال صحيحة،

: له يقال يصلي، أن أراد لو لكن فيه، إشكال ال هذا تؤخر، أن األفضل: له يقال نعم فيها، هو اليت حاله حسب على
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 مانع، ال الصالة، فأد الطلب، عنك يسقط و ذمتك، تربأ و تصلي، أن أردت فإن األمر، يكإل توجه قد اآلن أنت
 له يسن أنه أعلم، واهلل األقرب وهو أيضا، شيخنا واختيار عليه، اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهذا

 . صحيحة صالته فإن صلى لو لكن التأخري،

 الرواية، هذه انتقد ،- احلنابلة من - اهلل رمحه الزركشي انتقدها ،التأخري وبوج من األصحاب ذكرها اليت  والرواية
 هذه يف ومثله الصالة، يؤدي بأن إليه توجه قد األمر ألن الوقت؛ عليه يضيق حتى يؤخر أنه انتقادها، يف احلق وله

 . بالتيمم الصالة يؤدي احلال

َيْنِوَي أن(  ِصَفُته)  و: اهلل رمحه قال . 

 التيمم، صفة عن الباب آخر يف تكلم وواجبات، شروط من بالتيمم يتعلق عما الكالم من اهلل، رمحه املؤلف نتهىا ملا
 . كيفيته؟ ما طريقته؟ ما هيئته؟ ما

 قول عند تقدم  كما له، وشرط عليه، متقدم أمر هي بل التيمم، صفة من ليست احلقيقة يف والنية: ينوي أن وصفته
 لكن للتيمم، شرط فالنية غريه، أو حدث من له يتيمم ملا النية وتشرتط: (كلها األحداث لطهارة شرط والنية:)املؤلف
 موجودة النية: يقال.. يكرب ثم ينوي: يقالال/جاإلنسان؟ يصلي كيف: قيل لو وهلذا الفعل؛ صفة من النية ليست
 شرطا ليست فالنية.. ويستنشق مضيتمض ثم يديه، يغسل اإلنسان؟ يتوضأ كيف اخل،.. كذا ويفعل يكرب لكن أصال،

 . الشيء على متقدم شرط بل ،الشيء ذات يف

 ُيَسمَِّي ثم: قال . 

 أن تقدم، الوضوء صفة يف التسمية يف قدمت اكم والغسل، والتيمم الوضوء يف واجبة التسمية أن قبل من تقدم ألنه
 أشياء الثالثة هذه يف والتيمم، والغسل لوضوءا يف املسلم يسمي أن جيب أنه وذكر التسمية، مسألة عن تكلم املؤلف

 على اجلمهور ودليال، ومذهبا خالفا هنا، كاخلالف هناك اخلالف هنا، يقال هناك قيل وكما يسمي، أن عليه جيب
 يف ال التسمية جتب ال أنه عليهم، اهلل رمحة اجلمهور، مذهب هو والراجح الوجوب، على واحلنابلة ، الوجوب عدم

 التيمم ألن أوىل؛ باب من التيمم ففي والوضوء، الغسل يف جتب مل إذا ألنها التيمم؛ يف وال الغسل، يف وال الوضوء،
 . أوىل باب من التسمية،فالبدل فيه جتب ال املبدل كان وإذا،والغسل الوضوء عن بدل هو وإمنا،بذاته أصال ليس بدل،

 بَيَدْيِه الرتاَب وَيْضِرَب: اهلل رمحه قال . 

 إال زئجيالف .باليدين يكون فالتيمم ،(بَيَدْيِه :) اهلل رمحه قال بيديه، الرتاب ويضرب يسمي، ثم ينوي، أن: قال فهو
  .اليدان

 قول أنه تقدم وهذا تقدم، كما بالرتاب إال التيمم يصح ال أنه يرون ألنهم األرض؛ يقل ومل: (الرتاب: )قوله
 . األرض وجه على تصاعد ما كل إىل ينتقل فإنه ب،ترا مثة يكن مل فإن الرتاب، األفضل وأن مرجوح،

األصابِع ُمَفرََّجَتي: اهلل رمحه قال . 

 وهذا األصابع، بني والغبار الرتاب يدخل حتى بعض؛ إىل بعضها مضمومة ليست مفرجة، األصابع تكون أن بد ال
 : باملسح واليدين الوجه استيعاب وهي املؤلف، هاذكري مل مسألة على ينبين
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 .  باملسح؟ استيعابهما جيب ال أو باملسح واليدين الوجه استيعاب جيب هل

 . باملسح واليدان الوجه يستوعب أن جيب أنه على: عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور

 . احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة ذهب إليه

 . واليدين للوجه مستوعبا املسح فيكون لصاق،لإل والباء {وأيديكم بوجوهكم فامسحوا} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن -

 مسح شخص عن سئل ألنه ؛ عليهم اهلل رمحة العلم أهل من اإلمجاع يشبه كالما اهلل رمحه أمحد اإلمام نقل وقد -
 عن ينقل فكأنه ،(تيممه من ذلك ترك أحدا أن يبلغنا مل ):اهلل رمحه وقال ، والصالة التيمم يعيد: فقال وجهه، بعض

 . التيمم أعضاء من شيئا يرتكون يكونوا مل أنهم السابقني، السلف

 وأن واألغلب، األكثر مسح يكفي وأنه االستيعاب، عدم يرون اهلل، رمحه حزم وابن قول، يف احلنفية كان وإن
 . بالكل ملحق األغلب

 عنه اهلل رضي عمار ديثح يف كما ،ةواحد ضربة كانت إذا وجهه ميسح أن أراد إذا ألنه احلقيقة؛ يف إشكال فيه وهذا
 إال ميسح ال أنه احلديث وظاهر ووجهه، كفيه ظاهر مسح ثم بيديه، األرض ضرب وسلم، عليه اهلل  صلى النيب أن

 فسيبقى بعض، إىل بعضها مضمومة أصابعه تكون أن فإما واحدة، مسحة سيمسح اإلنسان كان وإذا واحدة، مرة
 إىل وصول عدم املفرجة األصابع خالل من فسيكون مفرجة، أصابعه نتكا وإن يداه، إليها تصل مل وجهه من أجزاء

 لكن ممكن، فهذا مرة، من أكثر ميسح أنه أو فيمكن، يديه وحيرك ميسح كان إذا إال األصابع، بني كانت اليت املواضع
 ووجهه، هحليت وسيلوث غبار، سيبقى نفخها لو حتى غبار، وفيها ترابية، واألرض يديه، وحيرك سيمسح كان إذا

 الرتاب يكون أن منه املقصود وليس تراب، ألنه ميكن؛ ال التنظيف التنظيف، وال التلويث، منه املقصود ليس والتيمم
 بهذا التعبد به املقصود وإمنا يديه، ونفض يديه، يف  وسلم عليه اهلل صلى النيب نفخ وهلذا بالوجه، عالقا

 جمرد إال ظاهرة، واضحة علة عندنا ما تعبدية هذا يف والعلة حكم، هلا والشريعة بالتعبد، جاءت الشريعةفالشيء،
 ملوالنا، وطاعة مسعا: نقول فنحن الفعل، بهذا الكريم والرب السيد وأمرنا وموالنا، لسيدنا عبيد وأنا التعبد،
 وسعيد ،فيه ومبلء وطاعة، مسعا: يقول يقول؟ ماذا سيده أمره إذا العبد عبيد، حنن إمنا عندنا، الذي هذا ونسلم،

 حني وفرحا، ِتْيها جيد واإلنسان األمر، إلينا وجه أنه وجل عز ربنا وحنمد وطاعة، مسعا نقول أننا ونفخر أيضا،
 أن اهلل نسأل الدين، هذا على يثبتنا أن اهلل أسأل هلل، احلمد العظيم، السيد هلذا عبد أنه ربه حيمد األمر، إليه يتوجه
 بعد قلوبنا تزغ وال العاملني، رب يا نلقاك حتى واإلميان الدين على ثبتنا اللهم نلقاه، تىح واإلميان الدين على يثبتنا

 . قيوم يا حي يا رمحة، لدنك من لنا وهب هديتنا، إذ

 أن أجل من أصابعه، يفرج فإنه األرض، ضرب إذا ، يهعل بناء: فقالوا عندهم، األصل هو االستيعاب هذا: إذن
 اهلل صلى  النيب أن ،فيها يذكر مل وغريه عنه اهلل رضي عمار حديث للنص، نظرت وإذا أصابعه، بني الرتاب يدخل

 وإتقانه، العلم، لضبط شغف عندهم قوم وهم أصابعه، بني يفرج كان بيديه األرض يضرب كان حينما ، وسلم عليه
 سيأتي كما جدا، دقيقة اتصف ينقلون كانوا ذلك، من أدق نقلوا بل ، وسلم عليه اهلل صلى  الرسول يفعل ما وحفظ

 فهم وسلم، عليه اهلل  صلى وضوئه صفة يف تقدم وكما ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب صالة صفة يف اهلل شاء إن
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 من جاءهم األمر ألن به؛ ويتأسون وينقلون شيء، كل يف ويتابعونه ، وسلم عليه اهلل صلى  إليه ينظرون كانوا
 التفريج وجوب عدم على تدل النصوص ظاهر وهلذا عليه؛ وسلم صلي اللهم م،العظي الرجل بهذا تأسوا أن السماء

 بيديه ضرب اإلنسان أن لو بل عليه، دليل ال وهذا بها، فيعلق أصابعه بني الرتاب يدخل أن أجل من ، األصابع بني
 . يكفي فإنه األرض،

 بَراَحَتْيِه وَكفَّْيه بباطِنهما َوْجَهه َيْمَسُح: اهلل رمحه قال. 

 . يديه ميسح ذلك بعد ثم وجهه، ميسح ثم األرض، يضرب تقدم، كما الرتتيب إذن

 باطَن) راحًة وعندنا أصابَع عندنا ألن؛اليدين وليس األصابع، باطن بل: قالوا ال، اليدين؟ باطن املراد هل:بباطنهما
 .براحتيه كفيه وظاهر ،األصابع بباطن وجهه فيمسح ،(الكف

 فيمسح مستعمال، احلال هذه يف الرتاب يكون الف االستعمال، قضية من يسلموا حتى:  اجلواب هذا؟ ملاذا لكن
 على أنه تقدم وقد ،طاهرا وليس طهور املسح يف املستعمل الرتاب فيكون براحتيه، كفيه وميسح أصابعه، بباطن وجهه

 املاء، يف يثبت ال الثالثي يمالتقس وأن وجنس، طهور قسمان، املاء أن كما وجنس، طهور: قسمان الرتاب أن الراجح
 ألن ؛ فرق بينهما بل: فيقال املاء، نفس الرتاب: قيل فإن املاء، بدل هو الذي الرتاب يف يثبت ال أوىل باب فمن

 يف{ليطهركم} املائدة آية يف كما مطهرا، الشارع جعله الرتاب وإمنا بنفسه، مطهر املاء كاملاء، تطهري آلة ليس الرتاب
 الرتاب يكون هل وجهان، فيه املذهب أن أيضا تقدم وقد الفارق، مع قياس املاء على الرتاب ياسقالضرورةف حال

 رافعا ليس أنه األصحاب عند أصال ألنه االستعمال؛ عدم حنيفة أبي مذهب وأن مستعمل، غري أو مستعمال
 الرتاب، اإلنسان استعمل إذا أنه مبيح، التيمم أن قوهلم على يلزم فاملذهب إذن مستعمال؟ يكون فكيف للحدث،

: قالوا لكنهم مبيح، هو وإمنا رافعا، ليس التيمم ألن طاهرا؛ يكون بل احلال، هذه يف مستعمال يكون ال الرتاب فإن
 . طاهر أنه املذهب يف وجه هوو. املستعمل أشبه

 عمار قال هل [جههوو كفيه ظاهر مسح]عمار حديث يف والسالم الصالة عليه النيب وهلذا مسلم؛ غري هذا وقوهلم
 اهلل صلى  النيب أن النص ظاهر بل ال، أصابعه؟ بباطن وجهه ومسح يديه، بباطن كفيه ظاهر مسح: عنه اهلل رضي
 ذلك وتعاىل تبارك الرب يقيد ومل {وأيديكم بوجوهكم فامسحوا} قال القرآن، ظاهر بل عموما، مسح ، وسلم عليه
 مسح ثم األرض، بيديه فضرب[ هكذا تقول أن يكفيك إمنا] لعمار رسولال قال وهلذا أطلقه؛ وإمنا بشيء، أو جبزء

 .  ووجهه كفيه ظاهر مسح ثم مشاله، بظاهر

 عليه فسلم مجل، بئر حنو من أقبل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن] الصحيح، يف الصمة بن احلارث حديث كذلك
 وإمنا بكذا، ويديه بكذا، وجهه مسح: الصحابي يقل ومل ،[ويديه وجهه فمسح اجلدار، أتى حتى عليه، يرد فلم رجل،

  على يضيق مل ، النص على حتى جنى !!الضعيف القول أثر كيف وانظر الدليل، فعليه قيد فمن مطلقا، احلديث جاء
 بيديه وجهه مسح أنه النص ظاهر هو كما والسالم الصالة عليه الرسول النص، على وجنى بل فحسب، املكلف
 . منها جبزء وليس اليد، بكامل اليسرى ظاهر ثم اليمنى ظاهر مسح ثم مباشرة،
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 َأصاِبَعه وُيَخلَِّل: اهلل رمحه قال . 

 مسألة على مبين هذا أيضا؟ خيلل ملاذاو التخليل؟ على الدليل هو ما أصابعه، املتيمم خيلل أن يستحب أنه أي
 ذهبوا الشافعية،واحلنابلة ذهب إليه و أصابعه، لخيل أن فيجب االستيعاب، جيب كان إذا وأنه ، االستيعاب وجوب

 . األصابع ختليل وجوب إىل

 . فيها االستيعاب وحيصل خالهلا، من الغبار يدخل حتى -

 قال  وسلم عليه اهلل صلى  النيب أن اخلمسة، أخرجه الذي صربة، بن لقيط حديث يف كما الوضوء، على وقياسا -
 طهارة عن بدل والتيمم املاء، طهارة يف يكون فالتخليل: قالوا بالتخليل، أمرف[ األصابع بني وخلل الوضوء، أسبغ]

 . أصابعه فيخلل إذن املاء،

 جاءت اليت والنصوص األحاديث فألن النص مقابل يف أما النص، مقابل يف أنه يبدو وقياس الفارق، مع قياس وهذا
 املائية الطهارة على الرتابية الطهارة قياس ثم خليل،الت عدم ظاهرها اآلية، وكذلك ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن

 مجيع يف املائية والطهارة فقط، عضوين يف تستعمل الرتابية الطهارة فإن بينهما، الشاسع للفرق الفارق؛ مع قياس
 التعبد؛ منها العلة الرتابية والطهارة والتنظيف، التطهري وهو وواضح، معلوم منها املقصود املائية الطهارة األعضاء،

 عليه اهلل صلى النيب ألنوالنص؛ ظاهر ألنه التخليل؛ جيب ال عليه فبناء الفارق، مع قياس هذا على هذا  قياس وهلذا
 . أصابعه خيلل كان أنه تيممه صفة نقلوا الذين النقلة عنه ينقل ومل به، يأمر ومل خيلل، مل  وسلم

 . خفيفا كان إذا الشعر باطن إىل الرتاب إيصال: مسألة

 . باطنه؟ إىل الرتاب يوصل أن خفيفا، الشعر كان إذا جيب هل

 الشعر حتت إىل الرتاب ايصال جيب الف باطنه إىل الرتاب إيصال جيب ال: فقالوا عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور أما
 : اقالو واحلنابلة، والشافعية، املالكية، ذهب إليه واحلاجبني، والعنفقة، اللحية، وكذلك اخلفيف،

 . به يأمر ومل عنه ينقل مل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -

 . التنظيف منها املقصود وليس التعبد منها املقصود تعبدية، طهارة وألنها -

 خيلل، كان والسالم الصالة عليه أنه ينقل فلم وغريه، عنه اهلل رضي الصمة بن حارث حديث النصوص، ولظواهر -
 . التخليل عليه جيب فال كثيفة حليته كانت والسالم، الصالة عليه سولالر إن: يقال قد أنه مع

 املاء، طهارة عن بدل التيمم ألن اخلفيفة؛ الشعور املتيمم يخللف التخليل، وجوب إىل وجه يف واحلنابلةاحلنفية، وذهب
 . شرةالب ظاهر إىل املاء يوصل أن يلزمه اإلنسان فإن خفيفا، الشعر كان إذا املائية والطهارة

 به حيصل والرتاب والتطهري، التنظيف به حيصل املاء خيلل؟ كيف ،البعيد شاسعال فارقال بل ، الفارق مع قياس وهذا
 لربه يتعبد اإلنسان وأن فقط، احملض التعبد تعبدية، علة التيمم من املقصود أن اإلنسان يتيقن وهلذا( التلويث) عكسه

 .الشيء بهذا أمره حينما وجل، عز
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 : اجحالر

 الدليل لعدم التيمم؛ يف اخلفيفة الشعور ختليل أو اللحية، ختليل يشرع ال أنه أعلم، واهلل الراجح القول كان وهلذا
 يف حتى االستحباب، عن فضال جيب ال فهو يوجب، وال يستحب ال دليل عندنا ليس يوجب، أو يستحب الذي
 كان فإذا لوجوب،با فكيف االستحباب، على ىحت دليل هناك ليس: ويقال جيب،: يقولون األصابع، ختليل

 . أعلم واهلل عليه، دليل ال األصابع ختليل وكذلك منفيا، يكون أن أوىل باب من فالوجوب منفيا، االستحباب

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

 النجاسة إزالة باب 

 الطهارة تعريف تقدم قدو اخلبث، طهارة يف بدأ احلدث، طهارة عن الكالم من اهلل رمحه املؤلف انتهى ملا
 احلدث، بطهارة يتعلق عما السابقة األبواب يف املؤلف تكلم إذن (اخلبث وزوال معناه، يف ما أو احلدث ارتفاع:)وأنها

 وأن) ، بها يتعلق وما النجاسة تعريف الطهارة كتاب أول يف تقدم و ،الباب هذا يف اخلبث بإزالة يتعلق عما وسيتكلم
 ال تناوهلا حيرم عني كل أنها) ،أو(وحنوها الصالة جنسه مينع خمصوص قذر) أو ،(شرعا مستقذرة عني النجاسة

 . الستقذارها ،وال حلرمتها لضررها،وال

 بينهم خالف مثة كان وإن ،اجلملة يف عليهم اهلل رمحة العلم أهل إمجاع عليها ودل نة،الس يف جاءت النجاسة أجكامو
 . الباب هذا مسائل بعض يف

 معناه،وزوال يف ما أو احلدث ارتفاع) اهلل رمحه املؤلف قال ملاذا الطهارة، باب أول يف قبل من تقدم:  النجاسة تعريف
 وصف؛ فإنه احلدث خبالف وجرم، عني ألنه بالزوال؛ اخلبث ربعنعفاجلواب :  ؟بالزوال اخلبث عن فعرب (اخلبث
 حلت الذي مكانها من النجاسة يزيل أنه مبعنى إزالة وهنا بالزوال، اجلرم يف وعرب باالرتفاع، احلدث يف عرب وهلذا

 . فيه

 :  قسمني إىل النجاسة العلماء قسم

 حكمية جناسة . 

 (. حقيقية) عينية وجناسة 

 . نجسهتف طاهر حمل على تطرأ اليت النجاسة:  هي احلكمية والنجاسة

 العينية النجاسة أما ذلك، غري أو( احليض دم مثل) السبيلني من خارج دم أو بول، رشاش مثال الثوب يصيب كأن
 . وحنوها وامليتة، واحلمار، الكلب،:  مثل تطهريها، ميكن ال اليت العني فهي( احلقيقية)

 :  أقسام ثالثة إىل تطهريها طريقة باعتبار النجاسة وتقسم

 . مغلظة جناسة .1

 . خمففة وجناسة .2

 . متوسطة وجناسة .3

 . واخلنزير الكلب جناسة:  هي املغلظة النجاسة

 . الطعام يأكل مل الذي الغالم بول: مثل املخففة والنجاسة

 . الباب هذا ضمن اهلل شاء إن سيأتي وهذا النجاسات، سائر:  هي املتوسطة والنجاسة

 :  خيلو ال املتنجس الشيء أن وليعلم
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 . أرضا يكون أن إما .1

 .باألرض اتصل ما أو .2

 تذهب واحدة غسلة تطهريها يف ويكفي النجاسة، عني إزالة تطهريها يف يشرتط فهذه وحنوها، واألحواض، كاحليطان
 . خنزير أو كلب جناسة النجاسة كانت لو حتى النجاسة، بعني

 . ذلك وحنو واألحواض كاحليطان بها، اتصل وما األرض، على تقع اليت النجاسة:  األول النوع

 لو حتى التطهري، يف كافية وهذه واحدة، غسلة غسلها ثم وِجرِمها، النجاسة عني إزالة :أوال تطهريها طريقة فهذه
 . خنزير أو كلب جناسة النجاسة كانت

 :  ذلك على ودل

 واأريق]:قال وسلم عليه  اهلل صلى النيب فإن املسجد، يف بياألعرا بال حينما ، عنه اهلل رضي أنس عن :األول الدليل
 .مسلم اإلمام أخرجه [ماء من ًاذنوب بوله على

 واحدة، بغسلة فاكُتفي واملشقة، احلرج إىل ذلك ألدى واحدة، عن تطهريه يف زيد لو احلدث وألن  :ثانيال الدليل
 . النجاسة بعني تذهب

 :  نوعني على فهذه بها، اتصل وما األرض على تليس النجاسة تكون أن:  الثاني النوع

 . كلب جناسة تكون أن -

  :مسائل عدة حتته النوع وهذا

 أم الرتاب وجود غسلها يف يشرتط وهل عدد؟ غسلها يف يشرتط وهل غسلها، جيب الكلب جناسة هل:  املسائل من
 :  مسألتني يف فاالختال بينهم اخلالف وسبب العلم، أهل بني خالف فيها املسألة هذه ال؟

 . طاهر مأ جنس هو هل الكلب، عني وطهارة جناسة يف:  األوىل املسألة

 . بنجس ليس أو جنس هو هل الكلب، سؤر جناسة يف العلماء بني اخلالف:  الثانية املسألة

 . جنسة؟ أم طاهرة الكلب عني هل:  األوىل املسألة

 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه

 . ةجنس الكلب (بدن) عني أن:  األول القول

 . الكلب بنجاسة فقالوا احلنفية، احلسن بن وحممد يوسف، أبي رأي وهو الشافعية،واحلنابلة، ذهب إليه و

 :  ذلك على واستدلوا

 إناء طهور] قال ، عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث من الصحيحني يف ثبت كما ، وسلم عليه اهلل صلى النيب بقول -
 ال أنه املعلوم ومن ،[أحدكم إناء طهور] فقال ، [بالرتاب أوالهن ،مرات سبع يغسله أن الكلب فيه لغو إذا أحدكم

 أصابها اليت العني تكون أن[ طهور]  وسلم عليه اهلل صلى قوله من فيلزم جنسة، العني كانت إذا إال بالتطهري يقال
 . جنسة الكلب ولوغ

 . ةنجسب ليس الكلب (بدن) عني أن:  الثاني القول
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  .والظاهرية،واملالكية،احلنفية ذهب وإليه

 :  واستدلوا

 شابا كنت]: قال أنه عنهما، اهلل رضي عمر ابن حديث من البخاري، أفراد من وهو البخاري، صحيح يف ثبت مبا -
 ومل ، وسلم عليه اهلل صلى  النيب زمان يف املسجد يف وتدبر تقبل الكالب فكانت ، املسجد يف أنام وكنت عزبا،

 .[ذلك من شيئا يرشون يكونوا

 وسلم عليه اهلل صلى النيب زمان يف املسجد يف وتدبر وتقبل تبول الكالب كانت] لفظة باعتبار احلديث بهذا واستدلوا
 يف اللفظة هذه تثبت فلم غريه، ويف داود أبي سنن يف هي وإمنا البخاري، يف ليست أنها الصحيح [تبول] وكلمة [

 . البخاري صحيح

 يكون أن بوهلا الزم من إن:  فقالوا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب زمان يف املسجد يف وتدبر وتقبل تبول كانت وإذا
 مما الصحابي؛ يقول كما ذلك، من شيئا يرشون يكونوا مل ذلك ومع املسجد، يف تبول كانت نهاأل جنس؛ غري البول
 . بنجس ليس طاهر أنه على يدل

 مل إنها:   األئمة من مجع قال وهلذا داود؛ أبي عند هي وإمنا ،تقدم كما البخاري يف تليس [تبول] لفظة بأن: نوقشو
 أبواب، له يكن مل املسجد ألن املسجد؛ يف وتدبر تقبل وكانت املسجد، خارج تبول كانت بل املسجد، يف تبول تكن

 يكن ومل وتأتي، تذهب املسعى يف كانت أنها كما ،شيئا ذلك يضر ال وتأتي تذهب وكونها وتأتي، تذهب فكانت
 الشمس وكانت باحلصباء، مفروشة ، ترابية كانت األرض فإن تبول، أنها ثبت لو حتى كذلك شيئا، ذلك يضر

 . تطهر؟ ال أو املاء بغري النجاسة تطهر هل وسيأتينا بالشمس، وتطهر تضربها،

 . جنسة الكلب عني وأن األول، القول هو أعلم واهلل: الراجح

 وكم الغسل، وجوب مسألة عليها يبنى اليت املسائل من أيضا هذه جنس؟ أم طاهر الكلب سؤر هل:  الثانية لةاملسأ
 على خالف فيها مسألة وهي جنس؟ أم طاهر الكلب سؤر هل اخل،.. ال؟ أو تراب يشرتط وهل الغسالت؟ عدد

 :  قولني

 إىل يذهبون احلنابلة،والشافعية أن طبيعي واحلنابلة،احلنفية،والشافعية، ذهب جنس،إليه الكلب سؤر أن:  األول القول
  . جنسا أيضا السؤر يكون أن قوهلم الزم فمن جنس، الكلب بدن أن يرون ألنهم النجاسة؛

 :أدلتهم

 فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور] قال  وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن :األول الدليل
 .مسلم اإلمام أخرجه[ بالرتاب أوالهن ،مرات سبع يغسله أن الكلب

 اإلناء يف الكلب ولغ إذا] قال  وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي مغفل بن اهلل عبد عن :الثاني الدليل
  .مسلم اإلمام أخرجه[.بالرتاب الثامنة عفروهو ،مرات سبع فاغسلوه

 إحدى تكون وأن سبعا، بغسله  وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر ملا وإال جنس، الكلب سؤر أن على يدل فهذا
 . اهلل شاء إن حتقيقه سيأتي كما رتابب الثامنة تكون أو رتاب،ب الغسالت
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 . اهلل رمحهم املالكية ذهب إليه طاهر،و الكلب سؤر أن:  الثاني القول

 :  واستدلوا

 أمسك مما نأكل بأن إباحة أمر أمرنا وجل عز فاهلل:  قالوا {عليكم أمسكن مما فكلوا} وتعاىل تبارك اهلل بقول -
 إمساكه موضع بغسل األمر يأت ومل بفمه، الفريسة ميسك أن املعلم، الكلب إمساك الزم ومن علينا، املعلم الكلب

 سؤره أن على هذا ،فدللعابه من اإلمساك موضع يصيب أن ذلك من ويلزم بأنيابه وهوسيمسك الفريسة، من
 .  جسبن طاهر،وليس

 يف قوالن وهما عليهم، اهلل رمحة العلم أهل بعض قال كما ،فمه موضع غسل يلزم أنهب:  يناقش أن ميكن وهذا
 كما يقال أو بالرتاب، إحداهن غسالت، سبع الكلب مسك موضع يف واملصيد الفريسة تغسل أن يلزم أنه ، املذهب

 أذن ملا فإنه ذلك، عن يعفى أنه:  شيخنا واختاره أعلم، واهلل األقرب وهو املذهب، يف قول وهو اإلسالم، شيخ قال
 بإمساكه اجلواز وجاء[ املعلم كلبك أرسلت إذا] أيضا السنة يف ،وجاء علينا أمسك مما نأكل وأن بالكلب، بالصيد لنا
 وسلم هعلي اهلل صلى النيب لبينه واجبا كان ولو بواجب، ليس الغسل أن على دل بالغسل، األمر يأت ومل بصيده، أو
 صلى النيب يذكر أن حاجة ال:  قالوا األول القول أصحاب كان وإن إليه، الناس وحيتاج إليه، احلاجة دعوت مما ألنه ؛

 . لذكره حاجة فال معلوما، متقررا كان وإذا معلوم، متقرر أمر ألنه الغسل؛ قضية  وسلم عليه اهلل

 باب من هذا وأن الغسل، يلزم ال فإنه املعلم الكلب أمسك إذا هأن املسألة، هذه يف الثاني هو أعلم، واهلل:  واألقرب
 . املكلفني على التخفيف

 جيب هل:  العلماء اختلف عليه بناء ، تهجناس يف األدلة لصراحة وذلك جنس؛ أنه الكلب سؤر قضية يف:  الراجح
 .جيب؟ ال أو جيب هل الرتاب، يف واختلفوا غسله؟ جيب كم العدد، يف واختلفوا الكلب؟  فيه ولغ ما غسل

 . بالرتاب إحداهن سبعا الكلب جناسة غسل جيب أنه:  األول القول

 . املنذر وابن ، واسحاق ،وطاوس ، وعروة،عباس وابن ، هريرة أبي رأي وهو ، الشافعية،واحلنابلة ذهب وإليه 

 :  واستدلوا

[ بالرتاب أوالهن مرات سبع يغسله أن لكلبا فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور]  وسلم عليه اهلل صلى  النيب بقول -
 مومسل،البخاري اإلمام خرجهأ [بالرتاب السابعة] األلفاظ بعض ويف[ بالرتاب أخراهن] أو[ بالرتاب نإحداه] أو
[ بالرتاب الثامنة وعفروه] عنه اهلل رضي مغفل بن اهلل عبد حديث ويف ، [مرات سبع ليغسله ثم،فلريقه] وملسلم،

 جاء احلديث فهذا بالرتاب، الغسل الغسالت ضمن يكون بأن واألمر غسالت، بسبع واألمر بالغسل، األمر فيه فجاء
 فيه يؤمر ولوغه كان إذا ألنه النجاسة؛ بهذه ملحقة فهي الكلب، جناسات بقية وأما عليها، والداللة املسائل جبميع

 هو ما على تنبيها الولوغ، على النص ونويك وأخبث، أشد ألنها أوىل؛ باب من وروثه فبوله غسالت، سبع بالغسل
 . وروثه بوله وهو منه، وأخبث منه أشد

 يف يبول ال فهو يَلغ، الكلب أن الغالب أن:  فاجلواب وحنوه؟ كالبول غريه يذكر ومل الولوغ، ذكر ملاذا:  قائل قال فإن
 . الكلب فيه ولغ ما بغسل األمر جاء وهلذا فيها؛ يلغ أنه الغالب وإمنا فيها، يرتوث أو غالبا، األواني
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 . احلنفية ذهب وإليه،الرتاب فيه يشرتط وال مرات، ثالث الكلب فيه ولغ ما غسل جيب أنه:  الثاني القول

 :  أدلتهم

 ثالثا،أو يغسل] اإلناء يف يلغ الكلب يف قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن الدارقطين، روى ما :األول الدليل
 . واجب غري فهو الثالث على زاد ماوالثالث، فالواجب فوقها، والسبع واخلمس،شيء أقل والثالث[ سبعا مخسا،أو

 وهو احلمصي، السلمي أبان بن الضحاك بن الوهاب عبد رواية من ألنه ضعيف؛ حديث احلديث هذا بأن:نوقش
 . يثبت ال فاحلديث ضعيف، رجل

 . (ثالثا يغسل): واهلر الكلب هفي يلغ اإلناء يف قال ،عنه اهلل رضي هريرة أبا أن الطحاوي، روى ما :الثاني الدليل

 بأنه يقال أن ميكن ال فإنه سبعا، وروى ثالثا، يقول هريرة أبو كان فإذا هريرة، أبو هو السبع حديث روى والذي
 الواجب: يقال و به، الظن فنحسن وغريه، الطحاوي قال كما روى، ما خالف قد هريرة أبو فيكون سبعا يغسل
 . األول احلديث يف جاء كما االستحباب، سبيل على هذا:  يقال أن ميكن سواها وما سالت،غ ثالث

 :  أوجه من نوقش

 سبع اغسلوهف الكلب غول إذا ]قال فإنه ، بالسبع أمر أنه ،عنه اهلل رضي  هريرة أبي عن ثبت قد أنه:األول وجهال 
 أكثر، رووه والذين وأثبت، أصح هريرة أبي عن األثر اوهذ:  العلماء قال، البيهقي أخرجه[ بالرتاب أوالهن ،مرات
 . الثالث على مقدما فيكون

 وقوله وفعله معصوم، عن يروي ألنه ؛ رأى مبا ال روى مبا يؤخذ فإنه روى، ما خالف إذا الراوي أن:ثانيال وجهال
 ما خالف هريرة أبي عن يثبت مل لو:  عليه وبناء رأيه، على روايته ونقدم رأى، مبا ال روى مبا فنأخذ معصوم، غري
 .رأيه ونرتك بروايته، نأخذ فإنا( ثالث) قال

 :  بأمرين الثالث رواية على عنه الثابتة السبع رواية نرجحف روايتني، بني الرتجيح :ثالثال وجهال 

 . وأضبط أكثر رواها من أن:  األول األمر

 .  وسلم ليهع اهلل صلى النيب عن الثابت وافقت قد أنها:  الثاني األمر

 . بها فنأخذ ، وسلم عليه اهلل صلى النيب كالم وافقت ألنها ترجح الرتجيح، أوجه من فهذا

 :  الدليل قالوا الرتاب؟ وجوب عدم علىاحلنفية دليل ما

 على األكثر رواية فتقدم سريين، ابن إال كثري، عدد وهم الرتاب، يذكر مل احلديث، هريرة أبي عن روى من كل أن -
 .بالرتاب أوالهن أو إحداهن الرتاب، مسألة روايته يف البخاري يذكر مل وهلذا سريين؛ ابن رواية

 :  أوجه من الدليل هذا العلماء ناقش 

 . روايته فتقبل ضابط، ثقة عدل سريين ابن أن:  األول وجهال

 ؛تهلرواي موافقة ،عنه اهلل رضي مغفل بن اهلل عبد حديث يف مسلم رواية جاءت قد سريين، ابن أن:  الثاني وجهال
 . مرجحة فكانت[ بالرتاب الثامنة وعفروه] فيها ألن



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

 

 www.dwrah.com 91                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 شاهد وله متابعات، له احلديثف الرتاب، ذكر متعددة طرق من جاء فقد ،افيه توبع قد سريين ابن أن:  الثالث وجهال
 علم، زيادة معه ويكون وثابتة، مقبولة، روايته فتكون ، حافظ ضابط ثبت هو وأيضا مغفل، بن اهلل عبد حديث من

 السبع، مع الرتابب التعفري ذكر وهو الرتاب،ب التعفري يذكر ومل الغسل ذكر فغريه سبقه، من لرواية خمالفة وليست
 . وتقبل الرواية فتؤخذ
 سبيل على بل الوجوب، سبيل على ال تعبدا، سبعا يغسل فإنه اإلناء، يف ولغ إذا الكلب أن:  الثالث القول

 . االستحباب

 . الوجوب سبيل على ال واالستحباب، التعبد سبيل على سبعا، نغسله:  فقالوا اهلل، رمحهم املالكية مذهب وهذا
 :دليلهم

 اإلناء غسليف منه، االحرتاز ويشق إليه، احلاجة ومتس اقتناؤه، أبيح قد و طاهر، وسؤره ،تقدم كما طاهر الكلب أن -
 حديث يف كما اإلناء، يف يدخلهما أن قبل ثالثا يديه يغسل أن ليل نوم من مالقائ مرُأ كما تعبدا، سبعا فيه ولغ الذي

 يده يغمس فال نومه، من أحدكم قام إذا] قال  وسلم عليه اهلل صلى النيب أن مسلم، صحيح يف الثابت هريرة، أبي
 . كهذا هذا فيكون[ يده باتت أين يدري ال فإنه ثالثا، يغسلهما حتى اإلناء يف

 الكلب سؤر أن وهي ،مرجوحة مسائل على مننٍب ألنه به؛ هلم يسلم ال واالستدالل ، صحيح غري قول القول وهذا
 على مننٍب وأيضا جنس، أنه قبل من تقدم وقد طاهر، الكلب بدن أن مسألة علىو جنس، أنه قبل من تقدم وقد طاهر،

 الثياب يف ال البدن، يف يكون إمنا ء،العلما قال كما التعبد ألن ؛مسلم غري وهذا التعبد، سبيل على الغسل أن
 . متاما عنها فتختلف ثياب، قضية وهذه ، ثالثا بدنه يف هريرة أبي فحديث واألواني،

 :  الراجح

 إحداهن سبعا، غسله جيب فإنه اإلناء، يف ولغ إذا الكلب وأن األول، القول هو أعلم واهلل الراجح القول كان وهلذا
 . بالرتاب

 . كون؟ي متى الرتاب لكن

 غريه، ويف ، عنه اهلل رضي هريرة أبي حديث فيف ،فيه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة الروايات اختلفت
 بعضها يف وجاء[ السابعة] بعضها يف وجاء[ خراهنأ] بعضها يف وجاء[ إحداهن] بعضها يف وجاء ،[أوالهن]
 النيب قول أما:  فقال الرتجيح، يف طريقة له اهلل رمحه جرح ابن يقدم؟ فأيها روايات، مخس[ بالرتاب الثامنة وعفروه]

 معينة، ليست مبهمة، هذه[ إحداهن] وقوله تعيني، فيها فهذه[ السابعة أخراهن،، أوالهن،،]  وسلم عليه اهلل صلى
 مقدمة كونفت علم، زيادة ففيها زاد، قد عنيامُل ألن املعينة؛ فتقدم مبهمة، واألخرى معينة، واحدة عندنا كانت وإذا
 رواها من فإن واألحفظية؛ باألكثرية[ أوالهن] رواية فرتجح:  قال[ أوالهن السابعة،، أخراهن،،] وأما املبهمة، على
 هو بالرتاب الغسل يكون أن يقتضي املعنى كذلك[ أخراهن السابعة،،] رواية على مقدمة روايته فتكون وأحفظ، أكثر

 عفروه] أما اإلناء، ينظفف الغسالت بعده أتيستف ، النجاسة عني أزال وإذا النجاسة، عني سيزيل ألنه األول؛
 أبي رواية ترجح:  فقال رجح، من منهم - حجر ابن غري - العلم أهل من بينهما؟ اجلمع فما[ األوىل الثامنة،،
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 ال:  قال من ومنهم ، تهرواي فتقدم منه، أحفظ عنه اهلل رضي هريرة أبا ألن مغفل؛ بنا اهلل عبد رواية هريرة،على
 مقابل جعل التعفري أن[ بالرتاب الثامنة وعفروه] قال حينما ، عنه اهلل رضي مغفل بن اهلل عبد حديث ففي تعارض،

 فكأنه الغسل، مقابل التعفري فيكون وعفروه، اغسلوه:قال فكأنه جنس، وهذا جنسا هذا جعل باملاء، الغسل
:  يقولون باألحفظية، الرتجيح واألول بينهما، معارضة فال بالرتاب، والتطهري باملاء، الغسل التطهري، من ذكرجنسني

 . روايته على روايته فتقدم مغفل، بن اهلل عبد من أحفظ هريرة فأبو

 :  مسألة

 . العني؟ جنس أو العني طاهر هو هل:  اخلنزير

 . واحلنابلة والشافعية، احلنفية، مذهب فهو كالسابق، العني جنس أنه على:  اجلمهور

 . العني طاهر أنه إىل: املالكية ذهبو

 حمرما إلي أوحي فيما أجد ال قل} وتعاىل تبارك اهلل قال العني، جنس وأنه األول، القول هو أعلم واهلل:  الراجح 
 . النجس  هو فالرجس {فسقا أو رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم على

 . كالسابق قوالن ر؟طاه أم جنس سؤره هل

 .جنس سؤره أن على:  اجلمهور

 . السابق كاخلالف طاهر، سؤره أن:  الثاني القول

 . جنس أيضا أنه:  الراجح 

 :  قوالن غسالت؟ سبع النجاسة غسل جيب هل

 . غسالت عسب جناسته تغسل أن جيب أنه:  األول القول

 . الشافعية،واحلنابلة ذهب إليهو

 :  الدليل

 ،وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد يف وموجود وجل، عز اهلل كتاب يف مذكور وهو الكلب، من أخبث يراخلنز أن -
 . غسالت سبع فيغسل بالكلب، ملحق فهو مغلظة، جناسة فنجاسته

 . النجاسات كسائر اخلنزير جناسة أن:  الثاني القول

 . قول يف واحلنابلة قول، يف والشافعية احلنفية، ذهب إليهو

 سبع يغسل ال أنه على يدل األول القول أصحاب ودليل قالوا غسالت، سبع يغسل أنه على الدليل عدم:  الدليل
 سبع غسله يذكر ومل ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد يف وموجود اهلل، كتاب يف مذكور ألنه غسالت؛
 . النجاسات كسائر فيغسل غسالت،

 وال غسله، يف التسبيع على دليل الوالنجاسات، كسائر اخلنزير جناسة أن الثاني، القولهو أعلم واهلل:  الراجح
 . جناسته غسل يف الرتاب استعمال
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 النجاسِة بعنِي َتْذَهُب واحدٌة َغسلٌة األرِض على كانت إذا كلِّها النجاساِت َغْسِل يف ُيْجِزُئ:  اهلل رمحه قال. 

 واحدة، غسلة تغسل فإنها األرض، على كانت إذا نجاساتال مجيع أن أي:  (كلها النجاسات غسل يف جيزئ:)قوله
 إذا واحدة، غسلة تغسل النجاسات فكل النجاسة، حمل باعتبار هنا والتخفيف كلب، أو خنزير جناسة كانت لو حتى

 . األرض على كانت

 لكن جاسة،الن عني تزول أن بد فال النجاسة، بعني تذهب أن املؤلف اشرتطو:  النجاسة بعني تذهب واحدة غسلة
 جرا، وهلم ورابعة، ثالثة، إىل حنتاج تزل، مل ولو ثانية، غسلة إىل حنتاج فإنا األوىل، بالغسلة النجاسة عني تُزل مل لو

 حكمها فإن موجودة، دامت فما حكمها، زال زالت متى خبيثة، عني تقدم، كما النجاسة ألن النجاسة؛ تذهب حتى
 . إزالتها من بد فال باق،

 :  والدليل

 ماء، من بذنوب دعا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن املسجد، يف األعرابي بول يف عنه اهلل رضي  أنس حديث -
 . بوله على يهراق أن وأمر

 وِخنزيٍر كلٍب جناسِة يف بُتراٍب إحداها َسْبٌع غرِيها وعلى: اهلل رمحه قال . 

 على األرض،فهذه على النجاسةليست تكون أن الثاني نوعال:تقدم،و كما الثاني النوع هذا  (غريها وعلى :)قوله
 :  قسمني

 .سيأتي الثاني والقسم تقدم، كما اخلنزير به ويلحق كلب، جناسة تكون أن -

 . أوهلا بإحداها املراد أن وعرفنا بالرتاب، إحداها غسالت، سبع واخلنزير الكلب إذن

 وال بالولوغ، يقيدها فلم وخنزير، كلب جناسة:  قال بل هذه، ةالنجاس حيدد مل املؤلف (وخنزير كلب جناسة يف :)قوله
 إحداها غسالت، سبع غسلها فيجب واخلنزير، الكلب جناسات مجيع فتشمل عامة، جعلها بل بالروث، وال بالبول،
 . بالرتاب

 وَنْحُوه ُأشناٌن الرتاِب عن وُيجزُئ:  اهلل رمحه قال  . 

 املالبس به تغسل حبيبات فيصبح يدق، ثم حيرق شجر وهو وُأشنان، ِإشنان ضم،بال و بالكسر يأتي  (ُأشنان :)قوله
 . احَلَرض وهو تستخدمه، العرب كانت فينظفها،

 ذلك، وحنو واخِلْطمي، السدر، مثل األشنان، وحنو األشنان، يستخدم فإنه ترابا، اإلنسان جيد مل إن أي:  وحنوه أشنان
 . الرتاب بدل األشياء هذه فيستخدم

 :  خالف فيها بل العلماء، بني اتفاق حمل ليست املسألة هذهو

 . وحنوه األشنان الرتاب عن جيزئ أنه:  األول فالقول

 . الرتاب وحنو الرتاب يجزئف عليهم، اهلل رمحة احلنابلة ذهب إليه و
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 منه، أقوى هو ما على تنبيه الرتاب على والنص الرتاب، على نص ، وسلم عليه اهلل صلى النيب بأن : واستدلوا
 ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو املذهب، هذا ذلك، وحنو اإلشنان،والصابون،والسدر،واخلطمي، منه أقوى والذي

 . مجيعا عليهم اهلل رمحة تيمية

 أن قدر لو الرتاب، فقد عند وحنوه األشنان جيزئ أنه إىل:  قدامة حامد،وابن ابن منهم األصحاب بعض وذهب
 . جيزئ ال فإنه موجودا الرتاب كان إذا وأما جيزئ، فإنه مفقود الرتاب

 . شيء الرتاب عن جيزئ ال أنه:  الثاني القول

  . معليه اهلل رمحة شيخنا اختيار وهو الشافعية، عند املذهب وهذا
 :  أدلتهم
 . بدليل إال غريه إىل يصار فال الرتاب، على نص ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :األول الدليل

 يقتل الرتاب أن:  وهو مقصودة، حلكمة لعله الرتاب، على وسلم عليه اهلل صلى النيب نص وألن :الثاني يلالدل
 . غريه إىل يصار فال الكلب، ولوغ يف املوجودة البكترييا  أو اجلراثيم

 الطهارة؛ باعتبار اءامل من قريب فالرتاب الرتاب، إىل صري املاء فقد إذا فإنه الطهورين، أحد الرتاب  أن :الثالث الدليل
 . غريه إىل يصار فال الرتاب على نص قد الشارع أن دام فما املاء، عن بدال التيمم يف جاء ألنه

 الشريطية الدودة تقتل مادة الرتاب يف أن اكتشف احلديث الطب ألن ؛ قرب الثاني القول هو أعلم واهلل:  الراجح
 عندنا أن خاصة واضح، والنص بالنص، يكون الرتجيح فإن وإال يرجح، مما هذا لكن الكلب، لسان من خترج اليت

 يفقد متى تصور لكن فقد، إذا نعم حامد، قدامة،وابن ابن قال كما الضرورة حال يف الرتاب؟ يفقد متى:  قضية
 . الرتاب؟

 ُتراٍب بال سبٌع غرِيهما جناسِة ويف:  قال . 

 تكون أن الثاني والنوع األرض، على النجاسة كانت إذا األول عالنو:  قلنا الثاني، النوع من الثاني القسم هذا
 أن الثاني والقسم وخنزير، كلب جناسة تكون أن األول القسم:  قسمني على وهي األرض، على ليست النجاسة

 . النجاسات سائر تكون

 من بد ال فإنه ه،غري أو حيض، دم أو بول، اإلنسان ببدن صار فإذا تراب، بال غسالت سبع تغسل النجاسات سائر
 . تراب فيها ليس لكن غسالت، سبع غسله

 :  أقوال على عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة وهذه

 التسبيع من فيها بد فال واخلنزير، الكلب، جناسة إال غسالت، سبع النجاسات مجيع غسل جيب أنه:  األول القول
 :  أدلتهم.  عليهم اهلل رمحة احلنابلة ذهب والرتاب،وإليه

 املغين يف قدامة ابن ذكره وهذا [سبعا األجناس بغسل أمرنا] قال ،عنه اهلل رضيعمر ابن أن يروى ما :األول الدليل
 أو أمرنا،:  قال إذا والصحابي (أمرنا) بقوله استدلوا قد كانوا وإن فيه، حجة فال سند له ليس كان وإذا مسند، غرَي

 . به ستدلفالي له، خطام ال له، إسناد ال لكن الرفع، حكم فله نهينا،
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 . واخلنزير الكلب جناسة على النجاسات سائر قياس :الثاني الدليل

 فال معهودة، غري غسل طريقة وهي ،ابعينه الكلب جناسة غسل على النص جاء ألنه الفارق؛ مع قياس بأنه:نوقش
 . بدليل إال غريها عليها يقاس

 واحلنابلة ، احلنفية ذهب وإليه ، غسالت ثالث تغسل واخلنزير الكلب جناسة غري نجاساتال سائر أن:  الثاني القول
 . رواية يف

 :  واستدلوا

 يف يده يغمس فال نومه، من أحدكم قام إذا] قال  وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،عنه اهلل رضي  هريرة أبي حبديث -
 .مسلم اإلمام أخرجه[ يده باتت أين يدري ال فإنه ثالثا، يغسلهما حتى اإلناء

 الطهارة الثالث قبل أنه على يدل مما التطهري؛ يتحقق حتى ثالثا بالغسل أمر ، وسلم عليه اهلل صلى فالنيب:  قالوا
 . غسالت ثالث فالغسل بثالث، يكون بالتطهري فالتحقق موجودة، تكون أن ميكن النجاسةوموهومة،

 ال أنه العلة وعندهم للتعبد، أنه احلنابلة عند بالغسل األمر ألن ؛ هلم ليالد يكون أن يستقيمال الدليل هذا بأن:نوقش
 بغسلها مرُأ ذلك ومع بنجسة، ليست هنا اليد أن ذكروا قد والعلماء ،جنس مبحل مرت فلعلها يده، باتت أين يدري
 . جنس غري شيء على جنسا شيئا قاسوا فهم جناسة، عندناف هنا أماو والتطهري، التنظيف باب من لعلهف ثالثا،

 . النجاسة بعني تذهب واحدة غسلة النجاسات سائر غسل يف يكفي أنه:  الثالث القول

 ألنهم واخلنزير؛ الكلب جناسة غري يف رواية يف والشافعية،واحلنابلة الكلب، جناسة غري يف املالكية ذهب وإليه
 تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو رواية، يف ةاملالكية،والشافعية،واحلنابل مذهب فهو إذن غسالت، سبع يشرتطون

 ،معليه اهلل رمحة عثيمني ابن الشيخ واختيار سعدي، بن الرمحن عبد الشيخ مشاخينا شيخ واختيار عليه، اهلل رمحة
  .بالدليل األسعد وهو

 :  أدلتهم

 الثوب، يصيب احليض دم عن ئلس ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن عنها، اهلل رضي أمساء حديث :األول الدليل
 مبجموعة يأمر ملوواحدة، بغسلة أمر والسالم، الصالة عليه فالنيب[ فيه وتصلي وتنضحه، باملاء، تقرصه ثم حتته،] قال

 . غسالت

 زال زالت متى خبيثة، عني النجاسة) أن اإلدلة عليه دلت الذي املتقدم املشهور الضابط كذلك :الثاني الدليل
 . يزول احلكم فإن النجاسة زالت فمتى (واحدة سلةبغ ولو حكمها،

 بعني تذهب واحدة، غسلة النجاسات غسل سائر يف يكفي وأنه ،الثالث القول هو أعلم واهلل وهذا:  الراجح
 . أعلم واهلل .الغسل تكرار على الدليل ؛وألنه أدلة من تقدم ملا وذلكالنجاسة،

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

 

 رمحة العلم أهل بني خالف فيها مسألة هذه ؟ عصره جيب ال أو النجاسة تزول حتى املغسول عصر جيب هلمسألة : 
 :  قولني على عليهم اهلل

 .  ثقيال كان إن يقلب أو ، عصره ميكن كان إن املغسول يعصر أن جيب أنه:  األول القول

 .  وجه يف والشافعية ، واحلنابلة،احلنفية ذهب ،وإليهقلبتف ، احلال هذه يف اعصره ميكن ال ، كبرية فرشة كان لو كما

 :  أدلتهم

 ، الثوب يصيب احليض دم عن سئل ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي أمساء عن:  األول الدليل
 . الصحيح يف الذي ،[ فيه تصلي و ، تنضحه ثم ، باملاء صهتقُر ثم حتته] قال

 ما خيرج حتى ، نفسه الثوب يف اليد وإدخال ، بشدة والدلك ، األصابع برؤوس والقبض الدلك هو والقرص:  قالوا
 .  جناسة من تشربه وما ، فيه

 عصرها من بد ال فإنه ، النجاسة تتشرب كانت اوإذ ، النجاسة تتشرب العني ألن ه؛عصر جيب أنه : الثاني الدليل
 .  فيها ما خيرج حتى

 .  قول يف واحلنابلة ، والشافعية املالكية ذهب ،وإليهيعصر وال يغسل بل ، املغسول عصر جيب ال أنه:  الثاني القول

 :  أدلتهم

 :  مثل النصوص بظواهر أستدلوا

 من ذنوب بوله على يهراق أن أمر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن ، األعرابي قصة يف أنس حديث : األول الدليل
 .  ماء

 عليه اهلل صلى النيب أن:  فاجلواب ؟  احلديث بهذا يستدل فكيف ، عصرها ميكن ال األرض إن:  قائل قال فإن
 ، الرتاب على املاء عيوض بأن أمر وإمنا ، الرتاب بإزالة يأمر ملو ، فيها ما بإزالة وال ، األرض بتقوير يأمر مل ، وسلم

 .بتخليله والسالم الصالة عليه النيب يأمر ومل

 الصالة عليه دعا ، ثوبه يف الصيب بال ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي عائشة عن:  الثاني الدليل
 عليه اهلل صلى أنه النص ظاهر بل ، عصره وسلم عليه اهلل صلى أنه يثبت ومل ، الصحيح يف إياه فأتبعه ، مباء والسالم

 .  املاء عليه وضع أن بعد الثوب هذا يعصر مل ، وسلم
 ال فإنه ، النجاسة يتشرب كان فإن ، النجاسة أصابته الذي الثوب عني إىل ينظر إنه:  يقال أن ، أعلم واهلل:  الراجح

 وضع إذا ، الثياب بعض يف كما ، خفيف أنه مبعنى ، يتشربها ال كان وإن ، وغسله عليه املاء وضع بعد عصره من بد
 .  عصره إىل اإلنسان حيتاج ال فهنا ، زالت قد النجاسة أن ظنك على ويغلب توقن فإنك ، املاء عليه
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 وإن ، العصر إىل حاجة فال عصر بدون زالت إذا وهنا ، حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة نوذلك؛أل -
 .  عصر عصرال أن إىل جياحت

 ريٍح وال بَشْمٍس، ُمَتَنجٌِّس َيْطُهُر وال: اهلل رمحه قال  . 

 . متنجس كل فتشمل النفي سياق يف نكرة: ( متنجس:)قوله
 هذا ، باملاء تكون أن النجاسة إزالة يف األصل:  يقال ؟ يشرتط ال أم املاء النجاسة إزالة يف يشرتط هل:  مسألة هذه

 .األصل

 :  ذلك على والدليل

 :  مثل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة الكثرية األحاديث

 أمر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن ، املسجد يف األعرابي بال حينما ، أنس عن األعرابي حديث :األول احلديث
 .  عليه يهراق أن ماء من بذنوب

 ..[ . باملاء صهتقر ثم ، حتته] قال ، الثوب يصيب احليض دم يف أمساء حديث : الثاني احلديث

 .  وسلم عليه اهلل صلى َحجره يف الصيب بول يف ، قيس أم حديث : الثالث احلديث

 هذه ؟ ال أم املاء بغري تطهر النجاسة هل لكن ، املاءب يكون أن التطهري يف األصل أن على تدل مجيعا هذه األحاديث
 :  نيقول على ، عليهم اهلل رمحة العلماء بني خالف فيها وقع املسألة

 استعمال من بد ال بل ، ذلك غري وال ، بالريح وال ، بالشمس تطهر فال،باملاء إال النجاسة تطهر ال أنه:  األول القول
 .   واحلنابلة والشافعية املالكية مذهب فهو ، اجلمهور ذهب إليهو ، املاء

 :  أدلتهم

 .  {به ليطهركم ماء السماء من عليكم وينزل} وتعاىل تبارك اهلل قول : األول الدليل

 المنت يطهر املاء غري كان ولو ، تطهريال وسيلة ألنه ؛ عليهم املاء بإنزال عباده على امنت قد وجل عز فاهلل:  قالوا
 .  به عليهم وتعاىل تبارك الرب

 فأثبت {ليطهركم يريد ولكن} قال املائدة آية يف التيمم ذكر أن بعد ، وتعاىل تبارك اهلل فإن ؛ نظر فيه االستدالل وهذا
 .  انمطهر واملاء الرتاب أن وتعاىل تبارك الرب

 [ . سنني عشر املاء جيد مل وإن ، املسلم طهور الطيب الصعيد] والسالم الصالة عليه النيب قول:  الثاني الدليل

 ، نظر فيه اءبامل التطهري قصر على باآلية فاالستدالل ، مطهرا الرتاب كان وإذا ، مطهر الرتاب أن على يلدل وفه
 يف كاملنة ليست وهي ، ظاهرة فيه املنة و ، باملاء التطهري املنة أعظم من أن شك وال ، االمتنان وجه على سيقت واآلية

 على ظاهرة منة فيه أن شك الف ، صلىو الرتاب استخدم إذا اإلنسان و ، تطهري وسيلة الرتاب كان وإن ، الرتاب
 آل يا بركاتكم بأول هذه ما:  حضري بن أسيد قال التيمم آية نزلت ملا وهلذا ؛ طهر وبال صالة بال لبقي وإال ، عبدال

 قضية وهي ، القضايا أهم من قضية يف للمسلمني وخمرجا فرجا عائشة عقد بسبب جعل وجل عز اهلل ألن ؛ بكر أبي
 . املاء فقد عند التطهر
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 :  مثل ، األدلة بعمومات كذلك استدلوا : الثالث الدليل

 .  املسجد يف األعرابي بول حديث : األول ديثاحل

 قال ، البحر ماء عن سئل ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه  اهلل رضي ، هريرة أبي حديث : الثاني احلديث
 [ . ميتته احلل ماؤه الطهر هو]

 وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، السابق هريرة أبي حديث يف والسالم الصالة عليه الرسول قول : الثالث احلديث
 [ . بالرتاب أوالهن ، مرات سبع يغسله أن الكلب فيه ولغ إذا أحدكم إناء طهور] قال

 .  طهور أن املاء وذكر ، األحاديث هذه مجيع يف املاءذكر وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :االستدالل وجه

 التطهري أن األصل أن:  قبُل تقدم كما بل ، هذا يف فخال ال إنه:  يقال أن ذكروا ما جبميع االستدالل عن واجلواب
 فاأليسر ، واأليسر الغالب هو إمنا واآليات ، وسلم عليه اهلل صلى النيب وقول ، املاء يف ظاهرة واملنة ، باملاء يكون
 يف إليه يصار هلذاو ؛ غريه من أوىل فكان ، ذهابها ويف النجاسة إزالة يف أسرع املاء وألن ؛ باملاء التطهري الناس على

 .  بعده ما فإىل يكن مل فإن ، األول

 .كان مزيل بأي تطهر النجاسة أن:  الثاني القول

 ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، قول يف واحلنابلة ، القديم يف والشافعية ، قول يف احلنفية،واملالكية ذهب إليهو
 .عليهم اهلل رمحة العلم أهل من وطائفة ، شيخنا واختيار

 :  أدلتهم

 .  االستجمار أدلة : األول الدليل

 مثل : منها جمموعة وذكر ، واالستجمار االستنجاء باب يف تقدمت وقد ، باالستجمار جاءت اليت األحاديث أي
 اهلل صلى النيب عن ثبتت اليت األدلة من ذلك غري إىل..  مسعود ابن وحديث ، هريرة أبي وحديث ، سلمان حديث

 . االستجمار يف لموس عليه

 املاء غري باستخدام حكمها يزول النجاسة أن على يدل مما ؛ املاء بدل استعملت ، وحنوها احلجارة أن : الثاني الدليل
 .  مببيح وليس رافع االستجمار إن:  يلق إذا فيما ظاهر واضح وهذا ،

 ِإَذا] احلذاء قضية يف ، داود أبي سنن يف البهاوغ ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة األحاديث : الثالث الدليل
 وصححه داود أبو أخرجه( ِفيِهَما َوْلُيَصلَّ َفْلَيْمَسْحُه َأًذى َأْو َقَذًرا َنْعَلْيِه ِفي َرَأى َفِإْن َفْلَيْنُظْر اْلَمْسِجِد ِإَلى َأَحُدُكْم َجاَء

 الرتاب فإن األذى بنعليه أحدكم وطئ إذا] السالمو الصالة عليه النيب قول وكذلك ، سعيد أبي حديث من األلباني
 .  صحيح حديث وهو ، هريرة أبي حديث من[ طهور له

 .  األرض على بالدلك النعل تطهري يف وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ثابتة فاألحاديث

 الصالة عليه النيب فإن ، قذرا فأصاب ، بعدها من األرض ذيلها وطئ إذا فاملرأة ، املرأة ذيل وكذلك : الرابع الدليل
 [ . بعده ما يطهره] قال ، صحيح بسند ، داود أبي عند سلمة أم حديث يف كما والسالم
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 وباملرور ، باحلجارة و ، بالدلك ، املاء بغري تطهر النجاسة أن على يدل مما ؛ املاء غري مبطهر النجاسة حكم زال فهنا
 . طاهرة أرض على

 واستقراء ، الشريعة عليه دلت ضابط وهذا ، حكمها زال زالت متى ، خبيثة نيع النجاسة أن :اخلامس الدليل
 أو ، بشمس أو بريح النجاسة طهرت إذا فإنه ، حكمها زال زالت متى خبيثة عينا النجاسة كانت فإذا ، نصوصها

 .  طاهرا يكون النجاسة أصابته الذي احملل فإن ، ذلك بغري

 ، املاءب يكون أنالتطهري يف يشرتط وال ، كان مزيل بأي تطهر النجاسة وأن ، انيالث القول هو أعلم واهلل:  الراجح
 .  يزول هاحكم فإن النجاسة زالت ما متى لكن ، املاء هو واألنظف واألسرع واألكمل األفضل

 :  معاصر مثال

 ، املاء فيه يستعمل ال لذيا ، اجلاف الغسيل يف املواد ستخداممثال ، النجاسة تطهري يف الكيميائية املواد استخدام 
 الثوب ويغسل ،( درايكلني) الغسيل آلة يف تدخل ، غريها أو ثياٌب أو سراويُل ، جناسة فيه ، متسخا الثوب يكون

 خيرج ثم أسوُد لونه متسخا يدخل ، فيه وسخ وال جناسة ال نظيفا الثوب وخيرج ، كيميائية مبواد ، جافا غسال فيها
 . احلكم زاَل زال وإذا ، زال قد والوسخ واخلبث النجاسة أن على يدل هذا ، نظيفا أبيَض

 َدْلٍك وال:  اهلل رمحه قال  . 

 .  ودعكه مرسُه أي ، دَلَكُه:  يقال ، والدَّْعُك الـَمْرُس هو:  اللغة يف الدلك

 :  أقسام على واملدلوك

 .  الصقيل:  األول القسم

 ويزيل ينظفها ومسحها دلكها هل ، صقيلة أشياء ، األشياء هذه وحنو ، والسيف ، والسكني ، والزجاج املرآة:  مثل
 :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلماء بني خالف فيها مسألة هذه ؟ ال أم عنها النجاسة

 .  جناسة أصابتها اليت ، الصقيلة األعيان يطهر الدلك أن:  األول القول

 ُدلكت فإذا ، بالدلك تطهر:  قالوا ، اإلسالم شيخ اختيار وهو، رواية يف واحلنابلة ، واملالكية،احلنفية ذهب إليه و 
 .  تطهر فإنها ذبيحته ذبحي أن بعد السكني مسحفي منديل معه يكون نأك ، طهرت

 :  أدلتهم 

 ويصلون ، سيوفهم ميسحون وكانوا ، املشركني يقتلون كانوا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أصحاب أن : األول الدليل
 على دل ، بتطهريها وال بإنزاهلا ال يؤمروا مل فلما ، بإنزاهلا أو بتطهريها إما ألمروا تطهر ال كانت ولو ، حيملونها وهم
 .  مبسحها تطهر أنها

 .  واملسح بالدلك تطهر ها،فإن النجاسة تتشرب ال كانت فإذا ، النجاسة تتشرب ال الصقيلة العني ألن : الثاني الدليل

 .  حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة أن:  السابق الضابط : ثالثال الدليل

 . واحلنابلة،الشافعية ذهب وإليه،بالدلك تطهر ال الصقيلة األعيان أن:  الثاني القول  

 :  ويستدلون
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 .  النجاسة تزيل حتى ماء ليست وهذه ، باملاء النجاسة بإزالة جاءت قد الشريعة بأن -

 . حكمها زال زالت متى النجاسة أن ، السابقة ملسألةا يف قيل امب عنه جياب وهذا
 إزالة يف املاء استعمال اشرتاط على الدليل ،وأنه ومسحها بدلكها تطهر الصقيلة األشياء أن: أعلم اهلل الراجح
 .احلال هذه يف النجاسة

 .  به بالتطهري السنة جاءت ما:  الثاني القسم

 :  نوعني على وهذا

 .  النعل :األول النوع

 .  املرأة ذيل :الثاني النوع

 :  قولني على ؟ ال أم يطهره األرضب ودلكه مسحه هل العلماء فاختلف النعل أما

 .  يطهره باألرض النعل دلك فإن ، جافة وهي ، ِجرم هلا جناسة أصاب إذا النعل أن:  األول القول

 اختارها الرواية وهذهرطبة، أم جافة النجاسة كانت سواء مطلقا يطهر أنه رواية يف واحلنابلة ، احلنفية ذهب إليه و
 .  اهلل رمحه اإلسالم شيخ

 :  أدلتهم

 اْلَمْسِجِد ِإَلى َأَحُدُكْم َجاَء ِإَذا] قال والسالم الصالة عليه النيب أن ، عنه اهلل رضي سعيد أبي عن : األول الدليل
 .  األلباني وصححه ، واحلاكم،داود أبو أخرجه( ِفيِهَما َوْلُيَصلَّ َفْلَيْمَسْحُه َأًذى ْوَأ َقَذًرا َنْعَلْيِه ِفي َرَأى َفِإْن َفْلَيْنُظْر

 َفِإنََّ اْلَأَذى ِبَنْعِلِه َأَحدُكْم َوِطَئ إَذا] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ،عنه اهلل رضي هريرة أبي عن : الثاني الدليل
 .  وغريه النووي صححه بسند داود أبو أخرجه[  َطُهوٌر َلُه التََُّراَب

 األرض يف فليدلكهما أذى نعله أو أحدكم خف أصاب إذا)] وسلم عليه اهلل صلى النيب قول : الثالث الدليل
 . صحيح بسند داود أبو أخرجه[ ( طهورهما ذلك فإن ، فيهما وليصل،

 بل ، والرطب اليابس بني رقفت مل األحاديث و ، يطهرها األرضب النعل دلك أن على تدل ، أحاديث جمموعة هذه
 جاء إذا النص فإن ، عليه جناية النص تقييد و ، دليل إىل حيتاج الرطب بالقذر فتقييدها ، مطلقة جاءت النصوص

 . عامة واسعة كانت اليت لدائرته وتضييقا ، ملعناه قصرا فيه ألن ؛ عليه جناية تقييده فإن مطلقا

 ذهب ،وإليهباألرض بدلكه يطهر ال فإنه ، جناسة بنعله اإلنسان أصاب فإذا كبالدل يطهر ال النعل أن:  الثاني القول
 . واحلنابلة،الشافعية

 :  أدلتهم

 .بالدلك الصقيل طهارة عدم يف السابقة األدلة هي -
 يف املاء استعمال اشرتاط على الدليل باألرض،وأنه ومسحه يطهربدلكه جناسة أصابته إذا النعل أن: أعلم اهلل الراجح

 .احلال هذه يف النجاسة إزالة

 .   املرأة ذيل:  الثاني النوع
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 الصالة عليه النيب أن سلمة أم حديث يف جاء فقد ؛ السرت أجل من ، ثوبها ترخي املرأة كانت السابق يف النساء
 ثوبها يترخ املرأة فكانت ؟[ ذراعا أرخي :]هلا فقال، قدماي تنكشف إذن: قالت ؟[ شربا أرخي:]هلا قال ، والسالم

 خلطوات اتباعا ؛ ثوبه ينزل والرجل ، ثوبها ترفع املرأة - عكسًا احلالة أصبحت واآلن - ذراعا ترفعه وليس ، ذراعا
  . واملسلمني حيفظنا أن اهلل نسأل ، إبليس

 حتى ؛ إرخائه من وتكثر ، ثوبها ترخي أن امرأته الرجل يأمر وهلذا ؛ ثوبها ترخي املرأة أن السنة من:  يقال إذن
 .   جسدها من شيء ينكشف ئالول ، مشت إذا لقدميها سرت هفي يكون

 املسألة هذه يف العلماء اختلف ؟ بعده ما يطهره فهل ، جناسة فيها واألرض ، بعدها من األرض ذيلها أصاب إذا
 :  نيقول على

 رواية يف احلنفية،واملالكية إليه بذه إليهوطهر، طاهرة أرضا أصاب فإذا ، بعده ما يطهره املرأة ذيل أن:  األول القول
 .  رواية يف واحلنابلة ،

 :  أدلتهم

:  قالت ، القذر ويصيب ، طويال ذيلها يكون املرأة عن سئلت حينما ، عنها اهلل رضي سلمة أم عن : األول الدليل
 . بانيواألل ، العربي ابن صححه و داود أبو أخرجه[ بعده ما يطهره] وسلم عليه اهلل صلى النيب قال

 لنا إن:  فقالت ، وسلم عليه اهلل صلى النيب سألت أنها ، األشهل بين من امرأة حديث من جاء ما : الثاني الدليل
 منها أطيب هي طريق بعدها أليس:]  والسالم الصالة عليه فقال ؟ نامطر إذا نفعل فكيف ، منتنة املسجد إىل طريقًا

 .  األلباني وصححه، داود أبو هأخرج[  بهذه هذهف:  قال] ، بلى:  قالت[ ؟

 أرضا أصاب ثم ، جناسة أصاب إذا ، املرأة ذيل بطهارة ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول حكم احلديثني هذين ففي
 .  الطاهرة األرض على باملرور تزول النجاسة وأن ، بعدها طاهرة

 .  واحلنابلة الشافعية ذهب ،وإليهالطاهرة رضاأل من النجاسة بعد ما على مبروره يطهر ال املرأة ذيل أن:الثاني القول

 :  وأدلتهم

 .بالدلك الصقيل طهارة عدم يف السابقة األدلة هي -
 :  الراجح

 ، طيبة طاهرة أرض على بعدها مرت ثم ، قذرة أو جنسة أرض على به مرت إذا املرأة ذيل وأن ، األول القول هو
 . للثوب مطهرا هنا لدلكا ويكون ، الطيبة األرض على مبروره يطهر فإنه

 .  بالدلك يطهر ال فهذا ، نتوءات وله ، النجاسة يتشرب خِشنا الشيء كان إذا:  الثالث القسم

 فإن ، فيه اليت الفتحات اإلنسان طهري أن ميكن فال ، مسحت أو دلكت ولو ، الشيء هذا تشربها قد النجاسة ألن -
 للضابط تطهر فهنا ، تضاعيفها إىل اإلنسان يصل أن وميكن ، وحنوها باملناديل ، باملسح النجاسة تزول أن ميكن كان

 وتشربته ، جدا خشنا لكونه ؛ ميكن ال كان إذا لكن ، حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة أن:  السابق
 .  غسل من بد وال ، الدلك جيزئ ال فهنا ، النجاسة
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 اسِتحالٍة وال:  اهلل رمحه قال  . 

 إىل وصف من وصفه وحتول تغري : واملراد ، زال مبعنى ، عليه كان عما الشيء حال من ، استفعال:  الةاالستح أصل
 خرجف ، جناسة يف أوقد رجل :ومثل، صفته تغريت ، ملح كتلة فأصبح ، مملحة يف سقط كلب:مثل ، آخر وصف
 ثم نارا أصبح فيه أوقد ملا ثم ، امتنجس زيتا كانت ، أخرى صفة إىل صفة من النجاسة استحالت هنا ،منها الدخان

 :  قولني على املسألة هذه يف العلماء اختلف ؟ ال أو باالستحالة يطهر هل ، صفاته وتغريت استحال ، دخانا

 تطهر فإنها ، أخرى صفة إىل صفة من استحالت فإذا ، باالستحالة تطهر ( املتنجس) النجسة العني أن:  األول القول
 . اهلل رمحه اإلسالم شيخ هااختار ، رواية يف واحلنابلة ،والظاهرية ، ة،واملالكيةاحلنفي ذهب إليه و ،

 :  أدلتهم

 صفة إىل صفة من استحالت وإذا ، فيها املوجود واملعنى لالسم بنجاستها حيكم إمنا النجسة العني أن : األول الدليل
 .  هذا على بناء فلتطهر ، استحالت اليت ألوىلا العنَي ليست اآلن فهي ، النجاسة معنى وال اسم فيها يوجد فال ،

 لفظا ال ، النصوص يف النجسة األعيان حتت  تدخل ال ألنها ؛ تطهر فإنها ، استحالت إذا العني أن : الثاني الدليل
 .  معنى وال

 حيكم فإنه ، يهاف النجاسة توجد مل فإذا ، تطهريها ووجب ، جنسة بأنها ُحكم جنسة كانت إذا العني أن : الثالث الدليل
 ، زالت قد فالنجاسة ، طاهرة كونها إىل جنسة كونها من تنتقل ألنها ؛ املعنى هذا حيصل االستحالة ويف ، طاهرة بأنها
 .  عليها يرتتب وما حكمها زال زالت وإذا

 . باإلمجاع تطهر فإنها ، املتخللة اخلمر على املستحيلة العني قياس:  الرابع الدليل

 .  باالستحالة تطهر ال النجاسة أن:  الثاني القول
 .  واحلنابلة،الشافعية ذهب إليه تطهر،و ال فإنها ، آخر حال إىل أخرى،وصارت صفة إىل النجسة العني استحالت فلو

 :  أدلتهم

 أو حلمها يؤكل أن اجلّلالة عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى ] : قال عنه اهلل رضي جابر عن: األول الدليل
 . اهلل رمحه حجر ابن احلافظ حسنه بإسناد ، شيبة أبي ابن أخرجه.[ لبنها يشرب

 كانت ولو:  فقالوا ، تؤكل ال فإنها ، قذرة أشياء تأكل ، شاة أو دجاجة ، النجاسة تأكل اليت الدابة:  هي واجلاللة
 من انتقلت ، صفاتها حتولت نهاأ مع ، تتحول مل اآلن فالنجاسة ، طاهر شيء إىل النجاسة لتحولت باالستحالة تطهر
 من العني هذه وحتولت ، جنسة عني( البعري أو الدجاجة أو الشاة) اجلاللةف ،  اخل..  ولبنا دما كونها إىل طعاما كونها
 .  بطهارتها الشريعة حتكم مل ذلك ومع ، أخرى صفة إىل صفة

 النجاسة تأكل اجلاللة ألن ؛ لبنها شرب وعن ، اجلاللة حلم أكل عن النهي إن:  يقال أن االستدالل عن واجلواب
 فهنا ، فيه وسيؤثر ، ولبنها دمها إىل سيتحول وطعمها النجاسة ريح ، تأكله الذي الدم إىل النجاسة فستتحول ، كثريا

 وال النجاسة عني توجد ال حال إىل ستتحول النجاسة فإن ، عندنا اليت املسألة صورة أما ، هذا من الشريعة منعت
 ، استحالت الصور من صورة يف النجاسة أن لو:  مبعنى ، الصورتني بني فرق وهذا ، رحيها وال طعمها وال الونه
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 تستحيل أنها هي املفروضة الصور لكن ، باالستحالة تطهر ال:  لاقي احلال هذه ففي ، موجودا النجاسة أثر بقي لكن
 اليت الصور وأما ، طاهرة إنها:  فيها ليقا الصورة وهذه ، ريح وال لون وال طعم ال يوجد فال ، الصفة وتتغري ، متاما

 ذلك بعد ثم ، طيبا وتطعم حتبس بأن ُأمر وهلذا ؛ والريح والطعم اللنب تغري صور فهي( احلديث) النص يف جاءت
 .  لبنها ويشرب ، تؤكل

 .  باالستحالة تطهر فال ، باقية تزال ال النجاسة عني أن : الثاني الدليل

 .  طهرت صفتها تغريت وإذا ، صفتها تغريت لكن ، باقية تزال ال العني نبأ:نوقش

 :  الراجح

 من وانتقلت ، صفتها تغريت فإذا ، باالستحالة تطهر النجاسة وأن ، األول القول هو ، أعلم واهلل الراجح القول
 . طاهرة احلال هذه يف تكون فإنها ، اخلبث هذا ومن النجاسة هذه من خلت قد عني إىل ، خبيثة جنسة عينا كونها

 َيْطُهْر مل مائٌع ُدْهٌن َتَنجََّس أو ُخلَِّلْت فإْن اخَلْمَرِة، غرَي:  اهلل رمحه قال  . 

 .  باالستحالة تطهر فإنها ، اخلمرة غري أي

 خالهلا نم يتخلل ، كيميائية تفاعالت عليه جيري فإنه ، مسكرا وأصبح ، مخرا يتخذ مما وحنوه ، العنب عصرياشتد إذا
 بدون اخلمر ختللت فإن ، وجل عز اهلل بفعل تتخلل أن وإما ، اآلدمي خيللها أن إما احلال هذه ويف ، خال فيصبح ،

 تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، قدامة ابن ذلك ذكر كما ، العلم أهل بإمجاع وهذا ، طاهرة تصبح فإنها ، اآلدمي فعل
 واستخدامها استعماهلا جيوز ، طاهرة تصبح فإنها ، بنفسها ختللت إذا اخلمر أن على اإلمجاع حكُوا فإنهم ، اهلل رمحهم
 .  خرآ حكم فلها خللت إن لكن ،..  وأكلها

 :  نامسألت فيه (اخلمرة غري:) املؤلف وقول

 .  طاهرة أصبحت بنفسها ختللت إذا اخلمر أن:  األوىل املسألة

 .  جنسة اخلمر أن:  الثانية املسألة

 إن ، باالستحالة تطهر فإنها ، اخلمرة إال باالستحالة تطهر ال النجاسة أن أي (اخلمرة غري باستحالة الو:)قال ألنه
 . اآلدمي بفعل ال ، اهلل بفعل االستحالة كانت

 :  قولني على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها مسألة وهذه ، جنسة فاخلمرة عليه بناء 

 والصنعاني،والشوكاني ، والظاهرية ، واملزني ، والليث ، ربيعة إليه ذهب وهذا ، طاهرة اخلمر أن:  األول القول
 .عليه اهلل رمحة عثيمني ابن شيخنا اختيار وهو،

 :  أدلتهم

 برواية رجل جاءه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، مسلم صحيح يف عنهما اهلل رضي عباس ابن عن : األول الدليل
 إذا اهلل نإ] وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال ، بعها أن رجٌل هفسار[ حرمت هاأن تعلم اأم] قالف ، له أهداها مخر

 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب حبضرة اخلمرة الرجل أراقف[ ؟ مثنه حرم شيئا حرم
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 وضعها وملا ، رهأق وملا ، وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول يدي بني أراقها ملا جنسةاخلمر كانت لو أنه:االستدالل وجه
 اخلمر أن على يدل مما ؛ اخلمر فيها اليت الراوية غسلب والسالم الصالة عليه النيب وألمره ، فيه هم الذي املكان يف

 .  طاهرة

 الفضيخ يومئذ مخرهم وكان طلحة أبي منزل يف القوم ساقي كنت :]،قال عنه اهلل رضي أنس عن:  الثاني الدليل
 فأهرقها اخرج طلحة أبو لي فقال قال حرمت قد اخلمر إن أال ينادي مناديا سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول فأمر

 غري املسلمني طرق تنجيس أن املعلوم ومن .  ومسلم البخاري أخرجه[  املدينة سكك يف فجرت فهرقتها فخرجت
 الناس طريق يف يبول الذي:  قال ؟ اهلل رسول يا الالعنان وما:  قالوا ، الالعَنني اتقوا] احلديث يف جاء وهلذا ؛ جائز
 .  فعله إذا الناس من يلعن إنه أو ، فعله من ملعون الطريق وتنجيس الطريق يف فالبول[ ظلهم ويف

 وليست طاهرة أنها على دليل فهذا ، مخرا متشي الطرق كانت وإذا ، أذرع ثالثة ، ضيقة كانت زمانهم يف والطرق
 .بنجسة

 والنجاسة،شيء ،فالتحريم جنسا يكون أن الشيء حتريم من يلزم وال ، الطهارة األشياء يف األصل أن : الثالث الدليل
 يلزم فال ، طاهر ونوع ، جنس نوع:  نوعني على السم:  فمثال ، بنجس وليس حراما الشيء يكون قدف ، آخر شيء

  . جنسا يكون أن حراما كونه من

 والشافعية،واملالكية،احلنفية مذهب فهو ، عليهم اهلل رمحة العلم هلأ مجاهري إليه اخلمرجنسة،وذهب أن:  الثاني القول
 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل عامة اختيار أيضا وهو ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ واختاره ، واحلنابلة

 :  أدلتهم

 عمل من رجس واألزالم األنصابو وامليسر اخلمر إمنا آمنوا الذين أيها يا} وتعاىل تبارك اهلل قول : األول الدليل
 أوحي فيما أجد ال قل} األنعام آية يف قال وجل عز اهلل ألنه ؛ النجس به املراد والرجس:  قالوا {فاجتنبوه الشيطان

 {به اهلل لغري أهل فسقا أو رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم على حمرما إلي
 . جنسة مرةفاخل إذن:  قالوا

 هنا بالرجس املراد {الشيطان عمل من رجس واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إمنا} وجل عز اهلل قول بأن: نوقش
 املشركون إمنا} يقول وتعاىل تبارك اهلل فإن ، القرآن يف شواهده له وهذا ، احلسية النجاسة وليست املعنوية النجاسة

 وهلذا ؛ املعنوية النجاسة املراد وإمنا ، الكفار أعني جناسة املراد وليس {هذا امهمع بعد احلرام املسجد يقربوا فال جنس
 .  العني جنُس ال ، املعنى جنس الكافر أن على العلم أهل عامة

 األشياء هذه أن املعلوم ومن ، واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر بني اآلية يف قرن قد تعاىل اهلل إن:  قالوا وكذلك -
 النجاسة أن على دليل {الشيطان عمل من} وجل عز وقوله ، معنوية جناسة جناستها وإمنا ، حسية جناسة سةجن ليست
 . {الشيطان عمل من رجس} قال وهلذا ؛ حسية جناسة وليست ، معنوية ، عملية جناسة

 [ال] قال ، خال تتخذ اخلمرة عن سئل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي أنس عن : الثاني الدليل
 .  جنسة أنها على دليل فهذا:  قالوا . مسلم اإلمام أخرجه
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:  قال ،[ اأهرقه] فقال ، مخرا ورثوا أيتام عن ، والسالم الصالة عليه النيب سأل أنه ، طلحة أبي عن :الثالث الدليل
 .  جنس اخلمر أن على يدل وهذا.  والبيهقي،وأبوداود،أمحد اإلمام أخرجه[ ال ]: قال ؟ خاًل أجعلها أفال

 ألنه ؛ اجتنابه عن نهي وإمنا {فاجتنبوه} قال ، اخلمر باجتناب أمر اآلية يف كما وتعاىل تبارك اهلل أن : الرابع الدليل
 .  جنس

 جناسة على املسلمون أمجع:  اهلل رمحه رشد ابن قال كما ، جنسة اخلمر أن على حكي قد اإلمجاع أن : اخلامس الدليل
 .  شاذا خالفا إال اخلمر

 ربيعة خالف ، موجود فاخلالف ، خالفا فيه حكى ، اهلل رمحه رشد ابن أن:  (شاذا خالفا إال:)قوله عن وجياب
 العلماء نظر يف اخلالف كان وإن ، خالفهم وقع وقد ، متقدمون هؤالء كل ، الظاهري وداود ، والليث ، ،واملزني

 .  اخلالف ثبت قد أنه إال ، شاذا أو ، قليال

 :  الراجح

 واضحة فإنها ، والبخاري مسلم حديثف ، الواضحة للنصوص وذلك ، طاهرة اخلمر أن أعلم واهلل الراجح القول
 .  طهارتها يف

 فيجتنب {فاجتنبوه} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن ؛ الشرب غري يف استعماهلا جيتنب أن األوىل:  لإلنسان يقال ذلك ومع
 والنصوص ، طاهرة أنها ثبت قد أنه دام ما:  قائل قال فإن ، عنها فيبتعد ، لذمته وأبرأ طأحو ألنه ؛ اخلمرة اإلنسان
 اآلن ابتلوا الناس ألن ؛ استعماهلا على وليس ، شربها على {فاجتنبوه} وجل عز قوله فليحمل ، طهارتها يف واضحة

 كانت إذا إال الطيب يثبت وال ، آلنا املوجودة األطياب أمجل من وهي ، مرتفعة كحول نسبة فيها اليت باألطياب
 أنها يرى ، جتتنب إنها:  يقول كان اهلل رمحه وشيخنا ، وجه له لكان بهذا قائل قال لو ، عالية فيه الكحول نسبة

 وهذا ، مرتفعة الكحول نسبة كانت إذا ، بها يتطيب وال ، ميسها فال ، جيتنبها أن لإلنسان األوىل:  يقول لكن ، طاهرة
 .  أعلم واهلل ، وجه له أيضا
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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وبارك وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد
 النجاسة إزالة باب تابع

 
 فهل ، خللها الذي فهو ، املكلف من عمل هناك كان أنه مبعنى ، اخلمرة ُخلِّلت إذا ، االستحالة قضية يف:  مسألة

 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه ؟ ال أم طاهرة تصبح وهل ، الفعل زجيو
 يف املالكية ذهب إليه واستعماهلا، جيوز وال ، تطهر ال فإنها خللت إذا وأنها ، اخلمر ختليل جيوز ال أنه:  األول القول
 .والشافعية،واحلنابلة ، رواية

 :أدلتهم

 عمل من رجس واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إمنا آمنوا الذين أيها اي} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول الدليل
 اخلمر خلل ومن ،( اخلمر،وامليسر،واألنصاب،واألزالم) األشياء هذه باجتناب وجل عز اهلل فأمر {فاجتنبوه الشيطان

 ، باجتنابها أمر قد وجل عز هللوا ، ببعيد وليس قريب فهو ، ميسها ،هلا عاجلاوم ، منها قريبا أصبح بل ، جيتنبها مل فإنه
 .  آخر جانب يف وهي جانب يف اإلنسان فيكون ، عنها والبعد
[ ال] فقال ، خال تتخد اخلمر عن سئل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي أنس عن: الثاني الدليل
 .مسلم اإلمام أخرجه
 فقال ، مخرا ورثوا أيتام عن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب سأل أنه ) عنه اهلل رضي طلحة أبي عن:  الثالث الدليل

 داود وأبو أمحد اإلمام أخرجه .[ ال] قال ؟ خللهاأ أفال:  فقال ،_ بإهراقه أمر_[ أهرقها] وسلم عليه اهلل صلى النيب
 . قوي بإسناد والدارمي

 ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فمنعه ، اختليله عن والسالم الصالة عليه النيب سأل فقد ، نص هذا أن :االستدالل وجه
 ال وأنه ، ختليلها عن النهي يف واضح نص وهذا[ ال] فقال خال تتخذ اخلمر عن سئل ، قبله أنس حديث وكذلك

 .  التخليل جيوز
 اإلنسان ينتفع فال ، تؤكل أن جيوز ال فإنه خللت ولو ، تطهر ال فإنها خللت ولو:  يقولون القول هذا وأصحاب

 ومال ، أيتام مال أنه وهو ، األخري احلديث خاصة ، ختليلها جيوز ال أنه يف ، ترون كما واضحة واألدلة ، مطلقا منها
 بإهراق ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر ذلك ومع ، باألصلح إال فيه يتصرف ال وأن ، حبفظه وليهم مأمور األيتام
 .  اخلمر ختليل جيوز ال أنه على يدل مما ؛ ذلك عن وسلم عليه اهلل صلى النيب نهى ختليلها عن سئل وملا ، اخلمر
 إليه االنتفاع،و وجوه بسائر بها واالنتفاع أكلها جازو ، طهرت خللت إذا وأنها ، اخلمر ختليل جيوز أنه:  الثاني القول
  . احلنفية،واملالكية ذهب
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 :أدلتهم

 صلى النيب قال وهلذا ؛ طاهرا يصبح فإنه دبغ وإذا ، جنس جللدا إن:  فقالوا ، اجللد دباغة على القياس: األول الدليل
 ، صاحلة فتصبح خنللها فإنا ، بالتخليل تستصلح ، اخلمر فكذلك:  قالوا[ طهر فقد دبغ إهاب أميا] وسلم عليه اهلل

 .  فيها الذي الفساد عنها وينتفي
  :املراقي صاحب قال ماوك ، النص مقابل يف قياس ألنه ؛ االعتبار فاسد قياس هذا:  فيقال

  وعى من كل ااِلعتباِر فساَد ،، دعا واإلمجاع للنص واخللف
 ثم ، اآلخر واحلديث الصحيح حديث ، احلديثني يف[ ال] يقول والسالم الصالة عليه النيب ، االعتبار فاسد قياس فهو

 .  اجللد على تقاس إنها:  اليق
 والسالم الصالة عليه النيب مر ملا بل ، باجتنابه العبد يؤمر مل فاجللد ، رةاخلم وبني اجللد بني فرق هناك:  أيضا يقال و
 ةاخلمر خبالف[ والقرظ املاء يطهرها] قال ، ميتة إنها:  قالوا[  ؟ بإهابها انتفعتم هال] قال ، جيرونها مليمونة شاة على ،
 .  بينهما فرق فهناك ، معه وما هو {تفلحون لعلكم فاجتنبوه} ، اباجتنابه األمر جاء قد فإنه ؛

 فإنه ، الفساد إزالة به حيصل التخليل كان وإذا ، اخلمرة يف احلاصل للفساد إزالة فيه التخليل إن:  قالوا: الثاني الدليل
 .  جيوز

 .  النص مقابل يف تعليل بأنه:نوقش
 :  الراجح
 العلم أهل بعض كان وإن ، بالتخليل تطهر ال فإنها خللت إذا وأنها ، ختليلها جيوز ال اخلمر أن:  أعلم واهلل الراجح

 خللها وإن ، بها االنتفاع جيوز ، طاهرة تصبح فإنها ، شربها له يباح من خللها إن أنه:  وهو ، وسطا قوال قال قد
 ، ونأكلها ، نشربها أن لنا جيوز ، جتوز فإنها مثال النصارى خللها فلو ، بها االنتفاع جيوز وال تطهر ال فإنها ، غريه

 شربها وال أكلها جيوز وال ، بنجاستها القول على تطهر ال فإنه ختليلها له حيل ال من خللها إذا وأما ، طاهرة وتصبح
 .  قوي قول وهذا ،

 يتوجه إمنا النهي هذا ألن ؛ القولني عن خروجا ليس ، ال:  فاجلواب ؟ القولني عن خروج هو هل:  قائل قال فإن
 ، شربها هلم جيوز كان وإذا ، شربها هلم جيوز شريعتهم يف ، كتاب أهل لكن ، يتناوهلا أن عليه حيرم الذي ، للمسلم

 جيوز طاهر ، الكافرة العامل دول بعض من اآلن يأتينا الذي اخلل وهلذا ؛ قوي قول القول وهذا ، ختليلها هلم جيوز فإنه
 .  غريها ويف األطعمة يف واستعماله شربه
 َيْطُهْر مل مائٌع ُدْهٌن َنجََّسَت أو:  اهلل رمحه قال   
 ، هذه املسألة عن الكالم وتقدم وغريه دهن من املائعات من املاء سوى فيما وقعت إذا النجاسة حكم قبل من تقدم
 اجلمهور وأن ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها املسألة أن هناك تقدم و ؟ تنجس ال مأ املائع تنجسي وهل
 ، كثرية غري مأ كثرية كانت سواء ، النجاسة مالقاة مبجرد نجست فإنها ، املائعات يف النجاسة وقعت إذا أنه على
 ، وغريهما داود وأبو أمحد اإلمام أخرجه الذي ، هريرة أبي حديث هناك تقدم و ، يصعب مل أم منها االحرتاز بصُع
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 كان وإن ، حوهلا وما فألقوها جامدا كان إن] قال ، الزيت يف تقع الفأرة عن سئل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن
 فوقها كان وإن ، املالقاة مبجرد ينجس فإنه ، القلتني دون كان إن أنه:  آخر قول هناك تقدم و ،[ تقربوه فال مائعا

 إال تنجس ال املائعات أن:  ثالثا قوال هناك أن تقدم و ، احلنابلة عند ورواية ، حنيفة أبي مذهب وهذا ، فبالتغري
 اهلل رضي هريرة أبي حديث وأما ، املائعات من غريه وبني املاء بني فرق ال ،وأنه بسواء سواء ، متاما كاملاء ، بالتغري

 شيخ ذكر كما ، شاذة لفظة[ تقربوه فال] لفظةف[ تقربوه فال مائعا كان وإن ، حوهلا وما فألقوها جامدا كان إن] عنه
 عليه اهلل صلى النيب أن ، اعنه اهلل رضي ميمونة حديث من الصحيح يف وهلذا ؛ خطأ إنها:  وقال ، اهلل رمحه اإلسالم

 وأبي أمحد اإلمام رواية فتكون ،[ مسنكم وكلوا ، حوهلا وما ألقوها] قال ، السمن يف تقع الفأرة عن سئل ، وسلم
 .  املسألة أصل هذا  ، ائعامل وغري املائع بني فرق ال وأنه ، مسلم رواية هي الصحيحة والرواية ، شاذة داود
 اهلل رمحة العلم أهل بني اخلالف فيها وقع مسألة أيضا هذه ؟ تطهر ال أو تطهر هل ، املاء غري املائعات تنجست فإذا

 .  عليهم
 .  والشافعية،واحلنابلة ، املالكية مذهب فهو ، املائعات  من وحنوه الدهن تطهري ميكن ال أنه على:العلم أهل فجماهري

 :  عليلالت
 .  به ينتفع وال إهراقه جيب فهنا[ تقربوه فال مائعا كان وإن] قال وسلم عليه اهلل صلى والنيب ، جنس ألنه -

 الطرق من جمموعة وذكروا ، وحنوه الدهن تطهري ميكن أنه إىل ، وغريه اخلطاب كأبي ، احلنابلة احلنفية،وبعض وذهب
 فيؤخذ ، يطفو سوف ألنه ؛ فوقه من الزيت يؤخذ ثم ، ويغلى باملاء ثريكا أنه يرى بعضهم ، التطهري بها ميكن اليت

 .  طاهرا ذلك بعد فيصبح ، فيه الذي املاء خيرج حتى حتت من خيرق أن أو ، املاء يهراق ثم ، الزيت
 :  الراجح
 ، الدهن ذكر ؤلفامل ألن ؛ هنا املؤلف ذكر ما منها وخيص ، املاء غري املائعاتتطهري ميكن أنه: أعلم واهلل الراجح
 وما فألقوها] ميمونة حديث يف وسلم عليه اهلل صلى النيب قول من تقدم ملا تطهريه؛ فيمكن ، سواه ما به ويلحق
 إنو فكلوه جامدا كان إن:  يقل مل ، وجامد مائع بني ، وسلم عليه اهلل صلى النيب يفرق ومل[ مسنكم وكلوا ، حوهلا

 . اجلامد ويشمل ، املائع يشمل وهذا[ مسنكم وكلوا حوهلا، وما هاألقو] قال بل ، فألقوه مائعا كان
 مع يدور واحلكم (حكمها زال زالت متى ، خبيثة عني النجاسة أن ) تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره الذي الضابط -

 .  هلا تبعا احلكم زال النجاسة زالت فإذا ، النجاسة وجود هي عندنا والعلة ، وعدما وجودا علته
 بَزواِله ُيْجَزَم حتى ُغِسَل جناسِة َمْوِضُع َخِفي وإن:  اهلل رمحه لقا  . 

 تصيبه الذي املوضع أن ذكروا قد فالعلماء ، موضعها وخفي ، ثوبه أصابت أو ، بدنه أصابت النجاسة أن لو:  مبعنى
 استيعابه جيب فإنه ، ضيقا سةالنجا أصابته الذي املكان كان فإن ، ضيقا يكون أن وإما ، واسعا يكون أن إما النجاسة
 فيغسل ، كميه أحد النجاسة أصابت لو كما:  له تبعا وشيخنا الكبري الشرح صاحب له مثل ، الغسلب هوتعميم
 .  مجيعا الكمني
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 ،  بالثوب مقيدة املسألة ليست ، غريهما يف أو ، ثوبه يف أو بدنه يف كان سواء ، واسعا املكان كان إذا املشكلة لكن
 .  ؟ يصنع فماذا

 .  النجاسة بزوال جيزم حتى يغسل:  قال من العلم أهل منالقول األول : 
 .  النجاسة بزوال جيزم حتى يغسل ، املالكية،والشافعية،واحلنابلة:  اجلمهور مذهب وهذا

 .زواهلا يتيقن حتى يصلي فال ، النجاسة تيقن ألنه -
 يف احلنابلة عند رواية وهذا ، به يعمل فإنه ظنه على غلب فما ، يتحرى أنه إىل:  شربمة ابن وذهبالقول الثاني : 

 .  مطلقا يتحرى ، املذي غري ويف املذي يف ، شيء لكل شامل هو بل:  قال اهلل رمحه اإلسالم وشيخ ، املذي
 :  واستدلوا
 ثم لصوابا فليتحر ، صالته يف أحدكم شك فإذا] قال ، الصالة يف الشك حديث ، الصحيح يف املشهور باحلديث

 .  الظن غلبة على بناء وهذا ، يتحرى[ عليه ليتم
 .  ويتحرى ، الظن بغلبة يعمل ، هنا وكذلك:  قالوا

 ، النجاسة يف شك إذا أنه إىل ، وغريهما ، محاد،واحلكمو،عطاء مثل:  العلم أهل بعض ذهبإليه  والقول الثالث : 
 .  الغسل غري النضحو ، كله ثوبه ينضح أن يلزمه فإنه

 :  دليلهم
 اللََِّه ِلَرُسوِل َذِلَك َفَذَكْرُت ، َلاْلُغس ِمْنُه ُرُأكث ُتفُكْن اًءوعن ِشدًََّة امَلْذي من ىأْلق ُكْنت:  قال ُحنْيف بن سهل حديث: 

 ِبَما َكْيَف ، اللََِّه َرُسوَل َيا:  َفُقْلُت(  اْلُوُضوُء َذِلَك ِمْن ُيْجِزُئَك ِإنَََّما: )  َفَقاَل ، َعْنُه َوَسَأْلُتُه َوَسلَََّم َعَلْيِه اللََُّه َصلََّى
 داود أبو رواه(  ِمْنُه َأَصاَب َأنََُّه َتَرى َحْيُث ِبِه َفَتْنَضَح َماٍء ِمْن َكفًَّا َتْأُخَذ َأْن كجزيَي: )  َقاَل ؟ ِمْنُه َثْوِبي ُباِصأ

 . وغريه األلباني حسنه بإسناد ماجه وابن والرتمذي
 .  كِله الثوب بنضح يؤمر اإلنسان فإن - القول هذا على - واسعا مكانا سةالنجا أصابت إذا إذن

 ، منها االحرتاز ميكن ال جناسة واملذي ، املذي يف جاء احلديث ألن ؛ أعلم واهلل مرجوح قول األخري القول وهذا
 مع قياس عليه سفالقيا ، بنضحه يؤمر بل ، بغسله يؤمر ال وهلذا ؛ خمففة جناسة أيضا وهو ، الشاب من خاصة
 .  الفارق

 .  ؟ يتحرى أم وجوبا اجلميع يغسل هل ، والثاني األول القوالن عندنا بقي
 :  الراجح

 ظنه على غلب فإذا ، أصابته الذي املوضع يتحرى فإنه ، واسعا موضعا النجاسة أصابت فإذا ، يتحرى أنه أعلم واهلل
 اهلل صلى النيب أن:  وهو ، السابق باحلديث استدالال ؛ أصابته النجاسة أن ظنه على غلب الذي املوضع يغسل فإنه ،

 ، حتر:  له يقال ، يتحرى بأن فيؤمر[ عليه ليتم ثم ، الصواب فليتحر صالته يف أحدكم شك إذا] قال وسلم عليه
 . أعلم واهلل الراجح القول هو هذا ، فاتركه ذلك سوى وما ، أصابته النجاسة أن ظنك على غلب ما واغسل

 



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

 

 www.dwrah.com 111                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 بَنْضِحه الطعاَم َيْأُكل مل غالٍم بوُل وَيْطُهُر:  اهلل رمحه قال  . 
 يأكل مل الذي الغالم بول يف بالتخفيف السنة جاءت لكن ، اإلمجاع عليه وهذا ، جنس البول أن فيه إشكال ال مما

 يصيح وال ، إليه نفسه تشرئب وال ، يريده وال ، يشتهيه وال ، يطلبه ال أنه أي (الطعام يأكل مل) بـ ومرادهم ، الطعام
 يأكل مل هو ، يؤثر ال فهذا ، وابتلعه فمه يف الطعام وضع لو وهلذا ؛ بالطعام متعلقا يكون ال ، إليه يشري وال ، بفقده

 ويأكل ويأخذ ، أعطوني يقول ، الطعام يشتهي ، الطعام يطلب ، رغبة عنده تصار إذا الطعام يأكل إمنا ، بعُد الطعام
 واشتهاه الطعام الصيب َطِعم إذا) قال وهلذا ؛ اهلل رمحه أمحد اإلمام ذكره الذي وهذا ، الطعام أكل قد نيكو هنا ،

 حنك وسلم عليه اهلل صلى والنيب ، يولد ساعة العسل يلعق قد ألنه أطعم إذا وليس ، بوله من ُغسل ، وأراده
 كان إذا بل ، وابتالعه فمه يف مايوضع امتصاصه رادامل ليس ) :اهلل رمحه إبراهيم بن حممد الشيخ قال و ،  (بالتمر
 يشكل والناس ( الطعام يأكل أنه عليه يطلق الذي هو فهذا ، إليه يشري أو يصيح أو ويشرئب ويتناوله الطعام يريد

 ، كلوهأ إذا لكن ، الطعام يعرف ما ، به يهتم ال ، يطلبه ال أنه:  اجلواب ؟ الطعام يأكل مل كيف:  املعنى هذا عليهم
 .  بوله فينضح ذلك قبل أما ، بوله من يغسل هنا ، الطعام يريد هلم ويبكي ، الطعام يطلب وأصبح
 :  قولني على ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني خالف فيها وقع بوله يغسل أو ينضح هل:  مسألة
 مل أم الطعام أكلت سواء ، مطلقا غسلي اجلارية وبول ، منه ينضح الطعام يأكل مل الذي الصيب بول أن:  األول القول
 .  تأكل

 الكرام الصحابة عمل عليه والذي ، الشافعية،واحلنابلة مذهب وهو ، وإسحاق،واحلسن،وعطاء،علي ذهب إليه و
 .  التابعني من وكثري ، عنهم اهلل رضي
 :أدلتهم

 صلى اهلل رسول إىل الطعام يأكل مل صغري هلا بابن تأت أنها]  عنها اهلل رضي حمصن بنت قيس أم عن: األول الدليل
 متفق[يغسله ومل ، نضحهف ، مباء وسلم اهلل صلى النيب فدعا ، ثوبه على فبال ، حجره يف هجلسفأ ، وسلم عليه اهلل

 . عليه
 بالصبيان يؤتى وسلم عليه اهلل صلى النيب انك] : قالت الصحيح يف ، عنها اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
 .  يغسله مل النصني كال ففي عليه متفق [ يغسله ومل إياه فأتبعه ، اءمب دعاف ،ثوبه على فبال ، بصيب أتيف ، هلم فيدعو
 ويغسل ، الغالم بول ينضح]  الرضيع يف قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي علي عن :الثالث الدليل

 .  وغريه األلباني حسنه و ، ماجه وابن ، ذيوالرتم، داود أمحد،وأبو اإلمام أخرجه [اجلارية بول
 اهلل رضي ،وعلي منه يغسل الطعام يأكل مل الذي الغالم ل بو أن بني وسلم عليه اهلل صلى انيب أن:االستدالل جهو

 مل ، صغري رضيع فهو ، الطعام يأكل مل أنه على يدل مما (الرضيع يف ) قاله وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ذكر عنه
 .  ويطلبه الطعام يشته

 من ويرش ، اجلارية بول من يغسل] قال  وسلم عليه اهلل صلى النيب عنه،أن اهلل رضي السْمح أبي عن :الرابع الدليل
 وصححه ، البخاري وحسنه ، خزمية ابن صححه بسند ، ماجه ،وابنوالنسائي، داود أبو أخرجه [الغالم بول
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 عليه املاء يسكب وإمنا ، يدعك وال ، يفرك وال ، يعصر وال ، إياه يتبعه ثم ماء يأخذ ، النضح هو والرش. األلباني
 . ويرتك باملاء ينضح
 .  بينهما فرق فال ، السواء حد على والغالم اجلارية بول من يغسل أنه:  الثاني القول

 .  احلنفية،واملالكية ذهب إليه و
 :أدلتهم

 القرب عذاب عامة] حديث مثل ، منه والتنزه ، البول باألمربغسل جاءت اليت ، العامة باألدلة استدلوا:األول الدليل
 إنهما] فقال ، قربين على مر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، الصحيحني يف عباس ابن حديث ومثل[ البول من

 [ . ..بولال من يستنزه ال فكان أحدهما أما ، كبري إنه بلى ، كبري يف يعذبان وما ، ليعذبان
 بينهما فرق فال ، وذكر أنثى وبني ، وصغري كبري بني فيه يفرق فلم النجاسات كسائر جناسة البول وألن: ثانيال الدليل

 .  النجاسات كسائر جناسة فهو ،
 عليه اهلل صلى النيب عن الثابتة باألحاديث  خمصوصة ، عامة فهي ، بها استدلوا اليت األوىل األدلة أما :أدلتهم نوقشت

 قياس هوف ، النص مقابلة يف قياس فهو القياس وأما ، اجلارية بول من ويغسل ، الغالم بول من نضحي أنه يف ، وسلم
 قول فال ، صحيحة بأسانيد ، السنن يف وكذلك ، الصحيح يف ، واضحة واألدلة ، الدليل على واملدار ، به اعتبار ال

 .  فعله ومع ، وسلم عليه اهلل صلى النيب قول مع ألحد
 :  الراجح
  .األنثى بول من ويغسل الطعام، يأكل مل الذي الغالم بول ،ينضح السنة يف جاء ماهو ، أعلم واهلل الراجح

 ، ويؤخذ ، باجلارية يتملح مما أكثر بالصيب ُيَتَملَّح أنه السر إن:  قيل/ج ؟ بينهما التفريق يف السر ما:  قائل قال فإن
 .  اجلارية من أكثر معه وُيلعب ، وحيمل
 .  طبعا أرق وهي ، بكثري الذكر من ألطف اجلاريةف ، صحيح غري وهذا
 .  به أعلم اهلل وهذا ، فال األنثى وأما ، بوله جتنض خاصيًة الذكر عند إن:  وقيل
 مل ملا ، املاضي الزمن يف وخاصة ، كلها املنطقة يلوث البول خرج فإذا ، صغري ثقب وله ، ذكر له الصيب أن:  وقيل
 شقةامل حصلفت ، وينتشر كله املكان ميأل فإنه البول خرج فإذا ، عليهم سراويل ال يكون ورمبا ، اتحفاظ همعند يكن

 ، مالبسها وعلى موضعه يف خيرج بوهلاف ، األنثى خبالف ، نضحا فينضح فيه التخفيف إىل فيحتاج ،، غسله يف
 .وجه له وهذا الغسل، إىل فيحتاج

 ، واالنقياد التسليم إال لنا فليس ، بهذا جاءت قد الشريعة إن:  يقال أو ، أعلم واهلل جدا قريبة األخرية العلة وهذه
 وأطعنا مسعنا:  نقول حنن ، _ املنافق يقول كما ال _ أيضا وسعيدون ، وسلمنا وانقدنا وأطعنا مسعنا:  ونقول

 هلذا مطمئنة نفوسنا ، سيدنا ألمر منقادون مسلمون حنن ، عندنا إشكال ال ، أيضا وفرحنا ، ورضينا وانقدنا وسلمنا
 ونشكره ، التشريع بهذا علينا موالنا من منة وجند ، والتسليم واالنقياد الرضا بتمام به ونعمل ، به ونعمل ، القول
 ، متاما لسيده منقادا يكون أن ، والسنة الكتاب نصوص ، الشريعة نصوص مع املؤمن حال يكون أن جيب هذا ، عليه
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 منقادون مسلمون وحنن ، والطاعة والتسليم االنقياد سيده أمام وموقفه عمله والعبد ، وجل زع هلل عبيد وأنت أنا
  . وراضون

 طاهٍر حيواٍن من َنِجٍس دٍم يسرِي عن ومطعوٍم مائٍع غرِي يف وُيْعَفى:  تعاىل اهلل رمحه املؤلف قال  . 
 :  املذهبعلى  أقسام ثالثة إىل ينقسم عمومًا الدم

 .  يسريه عن يعفى ال قسم: القسم األول 
 يعفى فال ، والغائط بالبول ملحق السبيلني من اخلارج ألن ؛ السبيلني من اخلارج والدم ، النجس احليوان دم وهو
 . يسريه عن

 .  الطاهر الدمالقسم الثاني : 
 مذهب على ، الشهيد مود ، ذحبها بعد املذكاة يف الباقي والدم ، سائلة له نفس ال ما ودم ، السمك دم:  مثل وهذا

 .  جنس دم والشافعية ، املالكية مذهب على فإنه وإال ، عنه ينفصل مل ما بطهارته قالوا الذين ، واحلنابلة ، احلنفية
 .  يسريه عن يعفى دمالقسم الثالث : 

 (طاهر حيوان من ، ومطعوم مائع غري يف ، جنس دم يسري عن ويعفى):  فقال ، هنا اهلل رمحه املؤلف ذكره الذي وهو
 .  احلياة حال يف أي ،
 :  دوقيب احلكم هذا املؤلف قيدف
  : دم يسري يكون أناألول  . 

 تقدمو ،( غريهما جنسا وكثريا): املؤلف قول عند الوضوء نواقض يف تقدم كما ، الوضوء ينقض ال ما باليسري واملراد
 املذهب يف وأن ؟ بنفسه إنسان كل إىل يرجع أنه أو ؟ وأوساطهم الناس أعراف إىل يرجع هلو ؟ هو ما اليسري مقدار

 .  والعادة العرف إىل ذلك يف يرجع أنه:  والراجح ، املذهب هي األوىل ، روايتني
 ومطعوم مائع غري يف يكون أن:  الثاني  . 
 . يطهر مل مائع دهن تنجس إن أنه تقدم وقد ، عنه يعفى ال فإنه ، واملطعوم املائع يف كان فإن
 . جنسني واملطعوم املائع ويصبح ، عنه يعفى ال فإنه ومطعوم مائع يف انك فإن ، ومطعوم مائع غري يف يكون أن:  إذن
  : احلياة حال يف طاهر حيوان منالثالث  . 
 . دمه يسري عن يعفى ال فإنه ، جنسا احليوان كان فإن
 : احلياة حال يف رالطاه واحليوان ، عنه يعفى ال الذي الدم عن األول القسم يف تقدم كما
 .  حلمه يؤكل ما -
 .  اخللق يف دونها فما اهلرة من كان ما -
 .  اآلدمي -
 فإن ، ومطعوم مائع يف يقع أال بشرط ، احلياة حيال يف طاهر حيوان من اليسري النجس الدم:  الثالث فالقسم إذن
 .  يسريه عن يعفى ال فإنه ، ومطعوم مائع يف وقع
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 .  املالكية،والشافعية،واحلنابلة:  اجلمهور مذهب هو باجلملة وهذا
 .  وطهارًة جناسًة اآلدمي دم:  مسألة

  ؟ طاهر أم جنس هو هل
 :قسمني على اآلدمي دم

 من خارجا الدم كان فإن ، السبيلني غري من خارجا يكون أن وإما ، السبيلني من خارجا يكون أن :االول القسم
 .  واإلمجاع والسنة الكتاب جناسته على دل وقد ، باإلمجاع جنس فإنه ، السبيلني

 :  الكتاب أما
 .  جنسا يكون فإنه أذى كان وإذا {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل فقول -

 :  السنة من
 ، الثوب يصيب احليض دم عن ، والسالم الصالة عليه النيب سئل حينما ، عنها اهلل رضي أمساء عن :األول الدليل

 . مسلم اإلمام أخرجه[ فيه تصلي ثم ، تنضحه ثم ، باملاء تقرصه ثم حتته] قال
 وتنظيفه ، شديدًا دلكا ودلكه ، باملاء وقرصه ، احليض دم حبت أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:االستدالل وجه
 . جناسته على يدل ،مما

 فأمرها احمليض؟ من غسلها عن وسلم عليه اهلل صلى نيبال سألت امرأة أن، عنها اهلل رضي عائشة عن :الثاني الدليل
: قال كيف: قالت« ِبَها َتَطهَِّري: »قال أتطهر كيف: قالت« ِبَها َفَتَطهَِّري َمْسٍك ِمْن ِفْرَصًة ُخِذي: ]»قال تغتسل كيف

 . عليه متفق( الدم أثر بها َتَتبعي: فقلت إلي فاجتبذُتها«[ َتَطهَِّري اللَِّه ُسْبَحاَن»

 .  اهلل رمحه النووي اإلمجاع نقل ، عليه العلماء أمجع فقد ، جنس والنفاس احليض دم أن على اإلمجاع دل:  اإلمجاع 

 يف قارا أو ، منبعثا كان سواء ، العروق من خيرج الذي الدم مثل السبيلني غري من خارجا يكون أن :الثاني القسم
 :  قولني على العلماء فيها اختلف املسألة هذه ؟ ال أم جنس هو هلف ، حمله
 .  جنس أنه على:  واملتأخرين املتقدمني من العلم أهل عامة
 املتقدمني من العلم أهل عامة رأي وهو ، احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة مذهب ، األربعة األئمة مذهب فهو

 .  واملتأخرين
 .  اواحد دليال إال بها يسعدون ال بأدلة استدلوا وهؤالء
 دما أو ميتة يكون أن إال يطعمه طاعم على حمرما إىل أوحي فيما أجد ال قل} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول الدليل

 .  {رجس فإنه خنزير حلم أو مسفوحا
 .  جنس عموما فالدم إذن ، رجس املسفوح الدم بأن حكم وجل عز اهلل أن: االستدالل وجه

 خيرج الذي اآلدمي دم عليه به واملستدل ، املسفوح الدم يف الدليل فإن ، ليهع به استدلوا مما أخص الدليل بأن:نوقش
 .  ذلك غري إىل.. فمه ومن ، أنفه ومن ، جروحه من
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 احليض دم بغسل أمر كما وسلم عليه اهلل صلى النيب فإن ، احليض يف املتقدمان ، عائشةو أمساء احديث :الثاني الدليل
 .  جنس فالدم إذن:  قالوا ،

 ذكروا ، الدم جناسة يرى ال من ألن ؛ والنفاس احليض دم عن ليس فالكالم ، االستدالل حمل يف ليس الدليل ذاوه
 .  فيه إشكال ال هذا ، جنس أنه( والنفاس احليض دم) السبيلني من اخلارج الدم أن عليه اتفق مما أنه

 :  أدلتهم أقوى
 .  اإلمجاع هو -

 عندك والقيح الدم ): أمحد اإلمام سئل ملا وهلذا ؛ اهلل رمحه أمحد اإلمام نقله ، سجن الدم أن على اإلمجاع قلُن فقد
 .  لإلمجاع نقل فهذا قالوا ،( فيه اختلف والقيح ، الناس فيه خيتلف مل الدم ، ال:  قال ؟ سواء

 أهل من وطائفة ر،حج وابن ، القيم وابن ، حزم وابن ، والنووي ، العربي وابن ، الرب عبد ابن اإلمجاع نقل كذلك
 هبأن القول ميكن ،فال الدم بنجاسة األمة، عن حمكي إمجاع فهذا:  قالوا ، جنس الدم أن على اإلمجاع نقلوا ، العلم
 . طاهر
 .  جنس فهو السبيلني من خارجا كان إن أما ، طاهر السبيلني غري من اخلارج اآلدمي دم أن:  الثاني القول

 فإنهم ، مجيعا عليهم اهلل رمحة ، عثيمني ابن والشيخ ، واأللباني ، الشوكاني: مثل ، املتأخرين بعض إليه ذهب ذاوه
 .  طهارته على تدل األدلة إن:  وقالوا ، الدم طهارة رأوا

 :أدلتهم

 وذكر..(   رجل فأصاب وسلم عليه اهلل صلى النيب مع خرجنا)قال عنه اهلل رضي جابر حديث عن: األول الدليل
 وكان ، عنه اهلل رضي صالته يقطع ومل ، أسهم بثالثة فأصابه ، عنه اهلل رضي بشر بن عباد رمى الذي الرجل قصة
 . داود أمحد،وأبو اإلمام أخرجه ( صالته أمت ذلك ومع ، جرحه من يثعب الدم
 ، موسل عليه اهلل صلى حيكم مل ذلك ومع ، الواقعة على اطلع ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:  االستدالل وجه

 .  صالته بفساد
 ومل ، جراحاتهم يف يصلون كانوا ، بعدهم فمن الصحابة من املسلمني أن ، والثابت املنقول من أنه: الثاني الدليل

 .  ثيابهم عن الدم ويغسلون ، جراحاتهم يغسلون كانوا أنهم ينقل
 فدم ، طاهرا املنفصل غري الشهيد مد كان وإذا ، احلنفية،واحلنابلة مذهب على طاهر الشهيد دم أن :الثالث الدليل

 يف ويدخل ، لنجاسةل مماسا يكون ال حتى ، الشهيد على اليت الدماء بتغسيل ألمر ، جنسا الدم كان ولو ، كذلك غريه
 .  وأكمله وجه أمت على اآلخرة ألهل يسلم ألنه ؛ جنس وهو قربه

 داخلها الذي فالدم ، طاهرة أجزاؤه كانت فإذا ، اهرةط حياته حال يف منه املقطوعة اآلدمي أجزاء أن: الرابع الدليل
 .  طاهرا يكون

 .  طاهر دمه احلياة حال يف الطاهر احليوان أن: اخلامس الدليل
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 ؛ صيدها يشرتط وال ، تؤكل فإنها ماتت إذا فالسمكة ، املوت وبعد احلياة حال يف طاهر حيوان فهو ، السمك مثل
 صيده):  ماعنه اهلل رضي عباس ابن قال {وللسيارة لكم متاعا وطعامه البحر يدص لكم أحل} تعاىل اهلل قال وهلذا

 ، املوت وبعد احلياة حال يف طاهر حيوان وهو ، السمك كان فإذا:  قالوا ،( ميتا أخذ ما وطعامه ، حيا أخذ ما
 حال يف طاهرا يضاأ السمك كدم دمه فليكن ، املوت وبعد احلياة حال يف طاهر حيوان ، معلوم هو كما واآلدمي

 .  املوت وبعد احلياة
 نسائه إحدى وكانت ، املسجد يف تصلي أن للمستحاضة أذن قد ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن: السادس الدليل

 .املسجد يف البقاء يف هلا يؤذن مل جنسا الدم كان ،ولو دما يصب حتتها والطست ، وسلم يهعل اهلل صلى معه معتكفة
 يف خيمة له تضرب أن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر فإنه ، عنه اهلل رضي معاذ بن سعد قصة :السابع الدليل
 .  عنه اهلل رضي ، فيه مات ثم ، املسجد يف دمه سال األيام من يوم ويف ، قرب من يعوده حتى ، املسجد

 مل أو ، بإزالته وسلم عليه اهلل لىص النيب ألمر ، جنسا كان ولو ، طاهر الدم أن على دليل هذا أن:  االستدالل وجه
 أمر الذي بدمه،وهو املسجد يلوث ال حتى املسجد خارج سعد خيمة وسلم عليه اهلل صلى النيب جعل أو ، له يأذن

 .  جدااملس بتطهري
 .  الدم طهارة على بها استدلوا ، أدلة جمموعة هذه
 وحترق ، عنه الدم تغسل عنها اهلل رضي فاطمة جعلت ، أحد يف جرح ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب إن:  قيل فإن

 . الدم جناسة على دليل وهذا ، جرحه يف وتضع احلصري
 ، منه ُيتقذر شيء أصابه إذا اإلنسان أن ، أحد لكل املعلوم من فإنه ؛ الدم جناسة على دليال ليس هذا أنب : نوقش

 ، طاهر املخاط أن مع ، يزيله فإنه ، غريه أو خماط ، مثال أنفه نم قذر منه خرج لو فاإلنسان ، عنه إزالته إىل يبادر فإنه
 اهلل صلى النيب وهلذا ؛ يزيله بل ، أزيله لن ، طاهر هو:  ويقول يرتكه ال فإنه ، فمه من ثيابه على بلغم منه خرج ولو
 اهلل صلى رأى وملا ، وجهه قبل ويتنخع اإلنسان يتنخم أن ونهى ، حكها ، املسجد قبلة يف خنامة رأى ملا ، وسلم عليه
 أن املعلوم فمن ، طهارته على يدل مما ؛ بيده وسلم عليه اهلل صلى ونظفه حكه أسامة أنف يف وسخا ، وسلم عليه

 .  جنس غري كان لو حتى ، إزالته إىل يبادر فإنه يستقذر شيء جسده على كان إذا  اإلنسان
 أدلة وأما ، اإلمجاع وهو ، القول أصحاب دليل خاصة ، لجانبنيل قوية فيها واألدلة ، شائكة مسألة املسألة ذهوه

 . النزاع حمل يف واضحة أدلة فهي الثاني القول أصحاب
 هل النجاسة هذه غري( يسريه عن يعفى وقسم - طاهر وقسم - يسريه عن يعفى ال قسم) هذه الثالثة األقسام غري

  :عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني فيه اخلالف وقع مما هذا ؟ يسريها عن يعفى ال أو يسريها عن يعفى
 .  النجاسة يسري عن يعفى أنه على:  العلم أهل فجمهور

 شيخ اختيار وهو ، يسريها عن معفو عندهم جناسة فكل ، النجاسات سائر عن يعفى أنه يرون فإنهم ، احلنفية خاصة
 .  وخمففة ظةمغل النجاسة إن:  وقالوا ، عليهم اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم

 .  الدرهم قدر تتجاوز مل ما ، يسريها عن يعفى فهذه ، والبول كالدم به مقطوٍع بدليل الثابتة فهي:  املغلظة أما
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 .به مقطوع غري بدليل الثابتة فهي:  املخففة النجاسة وأما
 حلمه يؤكل ما وروث ، بول:  مثل قالوا ، كبرية فالكمية ، الثوب ربع حد إىل يصل مل ما ، يسريها عن يعفى وهذه
  وبوله
 القيح من البول ماسوى وأما ، البول من الذباب كأثر منه اإلحرتاز مايشق عن يعفى أنه فريون:  املالكية وأما

 البغل يد يف تكون رْقمة:  به املراد البغلي الدرهمو ، الَبْغلي الدرهم قدر تعدي مل ما عنه يعفىف ، وحنوهما والصديد
 .  فال ال وما ، عنها يعفى فإنه دونها أو بقدرها كانت إنف ، صغرية سوداء

 .  عنها يعفى والودي البول من قطةنال أن يرون:  والشافعية
 من خرج ما) والعذرة البول خاصة ، تقدم ما غري النجاسات سائر من شيء عن العفو يرون ال فإنهم احلنابلة أما

 .  جناسة من أصابه مما ثوبه يطهر أن اإلنسان على فيجب {فطهر وثيابك} قال وتعاىل تبارك اهلل ألن( السبيلني
 :  الراجح

 .  عليه اهلل رمحة ، تيمية ابن اإلسالم شيخ واختيار ، احلنفية مذهب وهذا ، النجاسات سائر يسري عن يعفى أنه هو
 ضابطما  ، األربعة ةاألئم باتفاق: تقدم كما وهو( يسريه عن يعفى الذي) الدم أقسام من الثالث القسمفائدة : 
 ، فيه تفصيل له مذهب كل وإمنا ، اليسري قدر على متفقني ليسواف ، فيه تفصيل مهل مذهب كل يف ؟  منه اليسري

 على ، حبسبه إنسان كل إىل فيه يرجع أو ، الراجح على والعادة العرف إىل ذلك يف يرجع أنهو، احلنابلة مذهب تقدمو
 .  املذهب يف رواية
 ِبَمَحلِّه استجماٍر َأَثِر نوع:  قال  

 .  مبحله استجمار أثر عن يعفى:  أي 
 (. وحنوها باحلجارة اخلارج إزالة ): وأنه قبل من باالستجمار املراد تقدم

 حمل األثر يتجاوز مل إذا أنه أي ، مبحله استجمار أثر عن يعفى:  يقولون عليه وبناء ، مبيح االستجمار أن املذهب
 حمل جتاوز فإذا ، مبيح االستجمار ألن ؛ عنه يعفى ال فإنه اخلارج حمل جتاوز إذا وأما ، عنه عفىي فإنه ، اخلارج

 عنه يعفى وأنه ، اهلل رمحه اإلسالم شيخ اختاره ما الراجح أن تقدم و ، املاء إال إزالته يف يكفي ال فإنه ، االستجمار
 ؛ احلال هذه يف جيزئو االستجمار بأس ال فإنه ، الذكر إىل أو ، الدبر صفحيت إىل ووصل ، احملل قدر جتاوز لو حتى
.  تنظيفه جيب الذي املخرج األثر يتجاوز أال يشرتط مل ، االستجمار أحاديث يف ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن

 ةهرير أبي عن ، وصححه ، الدارقطين أخرجه الذي ، هريرة أبي حديث يف ، وسلم عليه اهلل صلى النيب قال وهلذا
 دليل [يطهران ال إنهما]وقال ، عظم أو بروث نستنجي أن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى:) قال عنه اهلل رضي
 .  مببيح وليس رافع وأنه ، متاما األثر يرفع أنه وعلى ، تقدم كما يطهر االستجمار أن على
 ؛ عنه يعفى فإنه سراويله إىل أو ، دبره يتصفح إىل االستجمار حمل من القذر وسال ، اإلنسان عرق فلو:  عليه وبناء
 .  يضر ال أنه أي( بأس ال:) قال ، فيسيل اإلنسان يعرق:  االستجمار عن أمحد اإلمام سئل ملا وهلذا
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باملوِت اآلدميُّ َيْنُجُس وال: اهلل رمحه قال  . 
 بوله ، فضالته ذلك من يستثنى ، منيه عن الكالم وسيأتي ، وريقه عرقه ، طاهر أنه احلياة حال يف اآلدمي يف األصل
 .  طاهر فهو سواه وما ، جنس فهذا ، النفاس ودم ، للمرأة بالنسبة واالستحاضة احليض ودم ، وغائطه
:  مبعنى ، طاهر مطلقا اآلدمي وهل ؟ املوت بعد تستمر هذه الطهارة هل لكن ، طاهر أنه حياته حال يف فيه فاألصل

 .  ؟ املوت بعد أو ، احلياة حال يف كان سواء مطلقا جنس والكافر ، طاهر احلياة حال يف املسلم
 يبقى فهل اإلنسان مات إذا وأما ، احلياة حال يف ، طاهر الكافر وكذلك ، طاهر املؤمن فإن:  العلم أهل مجاهري أما

 .  ؟ يتنجس أم طهارته على
 مذهب ،وهذا باملوت جسين ال اآلدمي أن على:  واجلماهري العلم أهل عامةالقول األول : 

 .  املالكية،والشافعية،واحلنابلة
 :أدلتهم

 ملا ثم ، جنبا هريرة أبو وكان ، بيده وأخذ ، وسلم عليه اهلل صلى النيب لقي حينما ، هريرة أبي عن :األول الدليل
 عليه اهلل ىصل النيب فسأله ، جاء ثم ، واغتسل ، الرحل إىل وذهب انسل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب مع جلس
 . عليه متفق[ ينجس ال املؤمن إن ، هر أبا يا اهلل سبحان: ]فقال ، له فقلت[ ؟ هريرة أبا يا كنت أين] وسلم
 وسلم عليه اهلل صلى الرسول يقيده ومل[  ينجس ال املؤمن إن] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:  االستدالل وجه
 ال فاملؤمن ، املوت حال يف أو احلياة حال يف كان سواء ، إطالقه على يبقىف ، مطلقا جاء قد احلديثف ، احلياة حبال

 .  ينجس
 .  امليت غسل أحاديث :الثاني الدليل

 اهلل صلى الرسول قول يف ، عطية أم حديث:  ومثل ،[ وسدر مباء اغسلوه] عنهما اهلل رضي عباس ابن حديث مثل
 ذلك وغري[ ذلك رأينت إن ذلك من أكثر أو ، سبعا مخسا،أو ثالثا،أو اغسلنها] ابنته غسلن الالتي للنساء وسلم عليه
 اهلل صلى الرسول ،أليس هتغسيل نفع وملا ، سلُغ ملا ، جنسا امليت كان ولو ، امليت غسل يف جاءت اليت األحاديث من

 ولو ، والتنظيف ريللتطه التغسيل وهذا ؟[ ذلك رأينت إن ذلك من أكثر سبعا،أو مخسا،أو ثالثا،أو] يقول وسلم عليه
 ، جناسة سيزيده تغسيله ألن ؛ أصال بالتغسيل يؤمر ملو ، شيئا بالتغسيل يستفد مل ، باملوت ينجس امليت كان

 .  فيها يغسل اليت األرض وسينجس ، يغسله من وسينجس
 ورواية ، الشافعية عند وقول ، املالكية عند قولهوو ، حنيفة وأب ذهب وإليهباملوت، ينجس اآلدمي أن: الثاني القول

 قول وهذا بالكافر، فيقيده ، باملوت ينجس فإنه كافرا كان إن اآلدمي إن:  يقول العلم أهل وبعض.   احلنابلة عند
 .اهلل رمحه حزم ابن رأي وهو ، واملالكية احلنابلة، عند

 :أدلتهم

 .  جُنس مات فإذا ، مثلها واآلدمي ، مبوتها تنجس احليوانات عموم فإن ، احليوان سائر على قياسا :األول الدليل
 .  احليوان كسائر ، جنسا أصبح مات إذا ثم ، طاهرا احلياة حال يف الشيء يكون أن ميتنع ال أنه :الثاني الدليل
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 ، أنعام بهيمة أم كان صيدا ،( املأكول) طاهر حياته حال يف ، شرعية ذكاة غري من ، أنفه حتف ميوت الذي فاحليوان
 .  مثله اآلدمي وكذلك:  قالوا ، جنسا يصبح فإنه ، شرعية ذكاة غري من ، أنفه حتف مات فإذا

 .  أعلم واهلل ، مطروحة فتكون ، النص مقابل يف تعاليل هذه وكل
 :  فيستدلون ، ينجس ال وغريه ، ينجس الكافر:  يقولون الذين أما
 .  ينجس الكافر أن:  فهومهم[ ينجس ال املؤمن إن!  اهلل سبحان] قال ملا ، هريرة أبي حبديث -

 .  جنسا أصبح مات إذا الكافر إن:  فقالوا
 :  الراجح

 ساقها اليت لألدلة ؛ كافرا أم كان مسلما ، مطلقا مبوته ينجس ال اآلدمي أنو، األول القول هو أعلم واهلل ، والراجح
 .  ثالثال القول وأصحاب الثاني القول أصحاب أدلة من أقوى وهي ، األول القول أصحاب
 طاهٍر من ُمَتَولٌِّد سائلٌة له َنْفَس ال وما:  اهلل رمحه قال  . 
 يطلق والنفس ، هلا دم ال اليت احلشرات:  أي ، سائلة له نفس ال ما: الطاهرات أنواع فمن ، الدم:   هنا بالنفس املراد
 .  النفاس دم هامن خرج أي[ نفسِت] النفاس دم ومنه ، الدم على

 :  ختلو ال ، هلا دم ال اليت احلشراتو
 طاهر من متولدة تكون  أن إما  . 
 جنس من متولدة تكون أن وإما  . 

 ، والبعوض ، والزنابري،والدبابري ، والنحلة ، الكنيف غرِي وصرصور ، والذباب كالبق:  طاهر من متولدة كانت فإن
 الُكُنف كصراصري ، جنس مكان من ولدةمت كانت وإن ، طاهرة فهي ، طاهر مكان من متولدة كانت إذا ، جرا وهلم

 .  باالستحالة تطهر ال النجاسة أن على بناء وهذا ، جنسة فتكون ، جنس حمل من متولدة ألنها ؛ جنسة فإنها ، وحنوها
 :  أقوال ثالثة على عليهم اهلل رمحة العلماء فيها اختلف ، وطهارتها سائلة له نفس ال ما ومسألة
 .  طاهرة عني من أو جنسة عني من متولدا كان سواء ، مطلقا طاهر سائلة له نفس ال ما أن:  األول القول
 ، باملوت ينجس آدم وابن ، طاهر سائلة له نفس ال ما أن يرون احلنفية أن والعجيب ، احلنفية،واملالكية ذهب وإليه
 .  ضعيفة ل،وأقيسةتعالي هي إمنا املسألة، هذه يف واضحا دليال عندهم وليت ، األقوال غرائب من وهذا

 :أدلتهم

 متفق..[ كله فليغمسه أحدكم إناء يف الذباب وقع إذا] وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، هريرة أبي عن :األول الدليل
 .عليه
 ذباب أو ، طاهر مكان يف ذباب بني يفرق ومل ، الذباب بغمس أمر والسالم الصالة عليه النيب أن :  االستدالل وجه

 .  مطلقا احلديث جاء بل ، جنس مكان يف
 تأتي ال اليت واملشقة العسر إىل يؤدي بينهما التفريق ، طاهر أو جنس من متولدا كان ما بني التفريق أن :الثاني الدليل

 .  الشريعة بها
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 حمل من متولدا كان فإن ، جنس حمل من متولدا كان وما ، طاهر حمل من متولدا كان ما بني قيفرالت:  الثاني القول
 .  احلنابلة عند املذهب هو وهذاجنس، فهو جنس حمل من متولدا كان ،وإنطاهر فهو طاهر

 :  أدلتهم
 متفق..[ كله فليغمسه أحدكم إناء يف الذباب وقع إذا] وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، هريرة أبي عن :األول الدليل

 .عليه
 فإنه جنس مكان من متولدا كان ما وأماطاهر، حمل من تولدم ؛ألنه بغمسه وسلم عليه اهلل صلى النيب أمر وإمنا قالو

 .  باالستحالة الطهارة عدم على بناء وهذا ، جنس
 . هنا موجود غري والدم ، الدم احتباس النجاسة علة أن: الثاني الدليل

 ُيماسَّ أن لإلنسان جيوز وال ، باجتنابها مأمور وامليتة ، ميتة فهو جنس مكان من متولدا كان إن أنه :الثالث الدليل 
 .جنسا يصبح الطاهر هذا فإن ، وغريته طاهر يف وقعت إذا فإنها جنسة كانت فإذا ، جنسة ألنها ؛ امليتة هذه

 . احلنابلة عند ورواية ، الشافعية عند قول وهذا،مطلقا جنس سائلة له نفس ال ما أن:  الثالث القول
 :  أدلتهم
 .  ميتة وهذا:  قالوا {امليتة كمعلي حرمت} امليتة آية :األول الدليل
 [  .تقربوه فال مائعا كان وإن] السمن يف تقع الفأرة يف ، السابق هريرة أبي حديث :الثاني الدليل
 .  بالنجاسة حكم احلديث يف ، والسالم الصالة عليه فالنيب
 :  وجهني من ممنوع احلديث بهذا االستدالل ولكن
 .  شاذة ةضعيف اللفظة هذه أن:  األول الوجه
 .  سائلة له نفس ال عما فالكالم ، هنا مسألتنا يف تدخل فال ، سائلة له نفس ال مما ليست الفأرة أن:  الثانية الوجه
 ، دم منها خيرج ال هذه اخل..  واخلنافس والبق الذباب مثل ، دم منه خيرج قتل إذا أي، دمال:  السائلة بالنفس واملراد

 .  دم منها خيرج فال جلهبر اإلنسان ووطئها قتلت لو
 :  الراجح

 طاهرة عني من متولدا كان سواء ، طاهر فإنه سائلة له نفس ال ما كل أن:  منها فيلزم باالستحالة قلنا إذا أعلم واهلل
 مكان من متولدا كان ما أما ، بعض على بعضها املسائل فتنبين ، يطهر باالستحالة ألنه ؛ جنسة عني من متولدا أو ،

 فينبين ، باالستحالة النجاسة بطهارة قلنا فإن ، جنس مكان من متولدا كان ما وأما ، طاهر أنه يف إشكال فال ، طاهر
 .  تقدم كما طاهر أنه القول هذا على

 . حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى
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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد
 وَمِنيُُّه وَرْوُثه حلُمه ُيْؤَكُل ما وبوُل: اهلل رمحه قال. 
 اإلنسان أصاب فإذا ، طاهر غري ومنيه وروثه حلمه يؤكل ال ما بول أن مفهومه:  (طاهر.. . حلمه يأكل ما بول:)قوله
 .  وإزالته تنظيفه جيب فإنه
 .  ككذل ، والبقر والغنم اإلبل بول:  مثل وروثه حلمه يؤكل ما بول
 :  قولني على؟ جنس أم طاهر هو هل ، وروثه حلمه يؤكل ما بول يف العلماء اختلف وقد

 ، الطيور رقذ يف حنيفة أبو ورخص ، املالكية،واحلنابلة ذهب إليه ،طاهر وروثه حلمه يؤكل ما بول أن:  األول القول
 . طاهرة إنها:  فقال

 :  أدلتهم

 الغنم مرابض يف الصالة عن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب سئل ملا ، عنه اهلل رضي مسرة بن جابر عن: األول الدليل
 .  مسلم اإلمام أخرجه[ نعم] قال ،
 اهلل صلى النيب أذن ملا وإال ، طاهرا وبوهلا روثها يكون أن الغنم مرابض يف الصالة من يلزم:  قالوا:االستدالل جهو

 .  فيها وتُروث وتثِلط تبول مرابضها يف ضترب إذا ألنها ؛ املرابض يف الصالة يف وسلم عليه
 أمرهم وسلم عليه اهلل صلى النيب وأن] ، العرنيني قصة يف ، الصحيحني يف عنه اهلل رضي أنس حديث: الثاني الدليل

 .[ وألبانها أبواهلا من يشربواف ، الصدقة بإبل يلحقوا أن
 يف وسلم عليه اهلل صلى النيب هلم أذن ملا ، طاهرة كنت مل لو فإنها ، طهارتها يف واضح نص هذا أن:االستدالل جهو

 .  شربها
 .  والدليلجناستها، على يدل بدليل يأتي أن فعليهبالتنجيس، حكم الطهارة،ومن شياءاأل يف األصل أن:الثالث الدليل
 .  يةروا يف واحلنابلة ، احلنفية،والشافعية ذهب إليه، جنس حلمه يؤكل ما وروث بول أن:  الثاني القول
 :  أدلتهم

 وما يعذبان إنهما] فقال ، بقربين مر وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، ماعنه اهلل رضي عباس ابن عن: األول الدليل
 ال] األلفاظ بعض يف لكن ، الصحيح يف هذا[ بوله من يسترت ال كان فإنه أحدهما أما ، كبري إنه بلى ، كبري يف يعذبان
 [ .البول من يستنزه

 وأنه أحدهما عقوبة سبب بني وسلم عليه اهلل صلى النيب ؛ألن البول جناسة على دليل هذا:  قالوا : ستداللاال جهو
 .البول من اليستنزه كان

 . جناسته على بدليل فليس اآلدمي غري بول أما ، اآلدمي بول جناسة على دليل أنه بالتسليم :نوقش
 . بول كل فيشمل ، عام (البول من) وقوله ،( البول من يستنزه ال كان ): احلديث لفظ بأن:رد
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 وإمنا ، اللحم مأكول بول ليس هنا بالبول املراد ثم ،[ بوله من يستنزه ال كان] األلفاظ بعض  يف جاء نهبأ :أجيب
 موقوفا ثابت هو كما ،( البول من القرب عذاب عامة أن) األحاديث بعض يف جاء وهلذا ؛ نفسه اإلنسان بول به املراد
 .  فقط موقوفا يصح أنه أو مرفوعا يصح هل ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل عند كالم فيه عورفامل ، هريرة أبي عن

 مبارك يف الصالة عن سئل وسلم هعلي اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي مسرة بن جابر عن :الثاني الدليل
 [  .ال]اإلبل،قال

 .  جنسة أنها على دل ، اإلبل مبارك يف الصالة عن نهى ملا، وسلم عليه اهلل صلى النيب  أن:  قالوا :االستدالل جهو
 ألنه ؛ اإلبل مبارك يف الصالة عن نهى إمنا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن :صحيح غري بأنه االستدالل هذا نوقش

 ، احلركة كثرية فهي ، حملها يف تقر ال حيوانات وألنها ؛ صحيح حديث وهو ، شيطانا مجل كل ذروة على أن ثبت قد
 ، اخل..  هعضت أو ، تؤذيه أو ، عليه تربك أو ، عليه تسقط أو ، جالسا أو ساجدا كان إذا املصلَي وتقتل تتحرك ورمبا
 .  مباركها يف الصالة عن فُنهي

 .  طاهر وروثه حلمه يؤكل ما بول أن:  عليهم اهلل رمحة العلم أهل أقوال من:  الراجح
 :  قولني على فيه العلماء اختلف ؟ جنس مأ طاهر هو هل حلمه يؤكل ما مين ( وَمِنيُُّه :)قوله 
 .  املالكية،والشافعية مذهب يف قول هو و ، احلنابلة ذهب طاهر،إليه حلمه يؤكل ما مين أن:  األول القول

 :  واستدلوا
 . وستأتي اآلدمي مين طهارة بأدلة -

 .  املذهب هو قول يف احلنفية،واملالكية،والشافعية ذهب إليه جنس،و حلمه يؤكل ما مين أن:  الثاني القول
 :  وأدلتهم

 .  اآلدمي مين بنجاسة قال من أدلة هي -
 :  والراجح

 بدن أصاب لو املراد لكن ، مستقذر ألنه ؛ يتناوله اإلنسان أن املراد وليس ، حلمه يؤكل ما مين طهارة هو أعلم واهلل
 أصابه رمباف ، اجلمل ةساعدم إىل اإلبل تلقيح يف حيتاجون فإنهم ، اإلبل حابأص ،وخاصة ثوبه أصاب أو اإلنسان

 .  طاهر أنه الراجح فعلى ، املراد هو الفحل،هذا مين من شيء
 اآلدميِّ وَمِنيُّ:  اهلل رمحه قال  . 

 .  طاهرة هذه كل ، اآلدمي ومين ، ومنيه ، وروثه ، حلمه يؤكل ما وبول مين أن أفاد املؤلف
 :  قولني على ؟ جنس أم طاهر هو هل فيه اختلف اإلنسان مينو

 .  طاهر اآلدمي مين أن:  األول القول
 .اهلل رمحهم عثيمني ابن وشيخنا،القيم وابن،اإلسالم شيخ اختيار وهو، الشافعية،واحلنابلة ذهب إليه و
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 :  أدلتهم

  (.. يابسا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول وبث من ينامل حتك كانت ) عنها اهلل رضي عائشة عن: األول الدليل
 . عليه متفق
 وسلم عليه اهلل صلى النيب قال وهلذا ؛ لغسلته بل ، فركته ملا ، طاهرًا املين يكن مل لو فإنه ، املين طهارة على يدل وهذا

 عليه اهلل صلى اأمرهف[ فيه تصلي ثم ، تنضحه ثم ، باملاء تقرصه ثم ، حتته] الثوب يصيب احليض دم يف للمرأة
 رضي كانت بل ، حتته أو حتكه إنها:  املين يف وسلم عليه اهلل صلى النيب يقل ملو ، يابس أنه على ليد مما ، هتَّحب وسلم

 ألمرها جنسا كان ولو ، طهارته على دليل وهذا ، ترتكه ثم ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ثوب من كاح هحتك عنها اهلل
 . بإزالته سالموال الصالة عليه النيب

  .واألولياءوالصاحلني واملرسلني األنبياء فيهم أن خاصة ، جنسا آدم بين أصل يكون أن ميكن ال أنه: الثاني الدليل
 .   رواية يف احلنفية،واملالكية،واحلنابلة ذهب إليه و،جنس اآلدمي مين أن:  الثاني القول
 :  أدلتهم

 يابسا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول ثوب من ينامل حتك كانت هاأن) عنها اهلل رضي عائشة عن:األول الدليل
 . عليه متفق  (رطبا وتغسله

 .  عنها اهلل رضي غسلته ملا وإال ، جناسته على دليل وهذا:  قالوا
 وسلم عليه اهلل صلى النيب ثوب من املين ، عنها اهلل رضي عائشة فغسل ؛ صحيح غري أنه االستدالل وجه :نوقش

 وقد الناس إىل اإلنسان خيرجال أن النظافة من فإن ؛ النظافة باب من هذا وإمنا ، التنجيس على يدل ال ، برْط وهو
 هذا تنظف عنها اهلل رضي فكانت ، يستقذر مما هذا فإن مين ثيابه وعلى اإلنسان خرج فلو ،ثوبه من املين غسل

 كان إذا وهلذا ؛ اإلنسان على رؤيته يستقذرون سالنا فإن ، وسلم عليه اهلل صلى ثوبه على يبقى ال حتى اخلارج
 غسللا إىل حيتاج ، بني واضح فالرطب رطبا كان وإذا ، أثر له يبقى ال حتى ، حتكه عنها اهلل رضي كانت يابسا

 كان إذا فمه من اخلارج القذر وكذلك ، عينه يف أو ، أنفه يف القذر يغسل أو ، املخاط اإلنسان يغسل كما ، تنظيفلوا
 . تنظيفه إىل حيتاج فإنه ، ثوبه على أو ، بدنه ىعل

 .  جنسا فكان ، والغائط البول فأشبه ، السبيل من خارج وألنه:الثاني الدليل
 آدم بين أصل هذا ، عظيم فرق فبينهما ، املين وبني البول بني شاسعا فرقا مثة فإن ، الفارق مع قياس هذا بأن :نوقش

 وهذا ، البعد كل منه يبتعد وهلذا ؛ منه اإلنسان يستحي ، فضلة ، خبيث مننت قذر خارج وذاك ، اآلدمي منه خيلق ،
 أحب ملا ببقائه يتضرر اإلنسان أن لوال خيرج قذر وذاك ، روجهخل وحمبته ، واختياره برغبته اإلنسان من خيرج ، شهوة

 يكونا أن يعين ال ، واحد حمل من خيرجان وكونهما ، شاسع فرق فبينهما ، فيه واالحنباس ، اخلالء بيت يف الدخول
 .  آخر حكم له وذاك ، حكم له هذا بل ، احلكم نفس يف
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 لو كذلك ،تنجيسه على الصريح الدليل لعدم وذلك ، طاهر اآلدمي مين أن ، األول القول هو أعلم واهلل:  الراجح
 شريعتنا،أن يف احلاصل تيسريوال الشرع مقتضى فكان ،الناس على بالغني ومشقة عسرا ذلك يف فإن بتنجيسه قيل

 .  طاهرا املين يكون
 املرأِة َفْرِج وُرطوبُة:  اهلل رمحه قال  . 
 ال ، جنس منه واخلارج ، باملثانة متصل فهو البول مسلك أما ، البول ومسلك ، الولد مسلك:  مسلكان فيه املرأة فرج

 خيرج الذي أي ، الولد مسلك:  الثاني املسلك ، البول محك فله بوال يكن مل إنو ، املثانة من خيرج ألنه ؛ فيه إشكال
 . بالرحم متصل وهو ، الولد منه

 :  قولني على املسألة هذه يف العلماء اختلف ؟ طاهرة أم جنسة هي هل ، خرجت إذا املرأة فرج ورطوبة 
 .  طاهرة املرأة فرج رطوبة أن:  األول القول

 .  احلنابلة مذهب من الصحيح هوو،قول يف احلنفية،والشافعية ذهب إليه و
 :  أدلتهم

 .  ذكره بغسل عليه يعزم مل ذلك ومع ، شيء بذكره يعلق فإنه ، املرأة جامع إذا الرجل أن :األول الدليل
 املاء هذا سيختلط فإنه ، أنزلت إذا املرأة أن املعلوم من فإن ، طاهر املين بأن يلق وإذا،طاهر املين أن: الثاني الدليل
 .املين تنجيس إىل سيؤديو ، فرجها ةبرطوب
 ، النساء مع جدًا الرطوبة تكثر فإنه،جدا بالغة ومشقة عسر ذلك يف لكان ، بالتنجيس قيل لو أنه: الثالث الدليل
 .دائما نثيابه سيلوث ألنه ؛ نعليه واملشقة العسر إىل ذلك ويؤدي
 .  عليه واضح دليل مثة وليس ، التنجيس لىع دليل يقوم حتى ، الطهارة األشياء يف األصل: الرابع الدليل
 .  رواية يف ،واحلنابلةاحلنفية وبعض قول، يف املالكية،والشافعية ذهب إليه جنسة،و املرأة فرج رطوبة أن:  الثاني القول
 :  أدلتهم

 ومل املرأة جامع إذا الرجل يف قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي كعب بن أبي عن: األول الدليل
 .   البخاري أخرجه[ ويصلي يتوضأ ثم منه املرأة مامس يغسل:] قال ، ينزل
 والذي ، املرأة من شيء أصابه قد ذكره ألن ؛ ذكره بغسل الرجل أمر عليه اهلل صلى النيب أن:  االستدالل وجه

 .  فرجها رطوبة املرأة من سيصيبه
 يؤمر اإلنسان و ، مستقذر شيء نه؛ألهذا وإمنا ، التنجيس على يدل ال ، السابقة كاألدلة الدليل هذا نأب:نوقش

:  لنقي ومل ، [لوثه وما ذكره يغسل]:  لنق ،عنهن اهلل رضي عائشة حديث ويف ، ميمونة حديث يف وهلذا ؛ بالتنظف
 على يدل ال هذا فدليلهم ، ذكره يغسل أن إىل الرجل فيحتاج ، التلويث من شيء اجلماع من حيصل ألنه ؛ جنسه وما
 .  ثيابه ويوسخ يبقى ال املستقذر؛حتى الشيء هذا من والتطهر التنظف على دليل هو بل ، جنسة املرأة فرج رطوبة أن

 منه خيلق ال بلل املذي فإن ، كاملذي بغسله فيؤمر ، الولد منه خيلق ال بلل ألنه ؛ املذي على قياسًا: الثاني الدليل
 .  جناسته على يدل مما ؛ بغسله وأمر ، الولد
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 عليه الرسول وكون ، خبصوصه نص فيه يأت مل وهذا ، نص فيه جاء املذي ألن ؛ الفارق مع قياس هذا نأب:نوقش
 بغسل وأمر ، الثياب بنضح أمر فإنه ، املذي خبالف ؛ جنس أنه يعين ال ، لوث مما بالتنظف يأمر ، والسالم الصالة
 الفرج بغسل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألمر ، جنسة الفرج رطوبة كانت ولو ، تهجناس على يدل وهذا ، منه الذكر

 كما كثري النساء يف هو بل ، نادرا شيئا ليس ، النساء يف يكثر أنه مع ، منها الثوب بغسل أو ، منها الثياب وبنضح ،
 لبينه أو ، ببيانه تعاىل اهلل مرأل يبينه مل ولو ، وسلم عليه اهلل صلى النيب لبينه جنسا كان ولو ، الناس عند املذي يكثر

 .  طاهر أنه على دل يبني مل فلما ، وتعاىل تبارك الرب
 :  الراجح

 يقوم حتى الطهارة األصل وألن؛الصريح الصحيح الدليل لعدم ،وذلك طاهرة املرأة فرج رطوبة أن ، أعلم واهلل
  .والدليل األصل هذا عن ينقل دليل

 .  ؟ ال مأ الوضوء ضتنق املرأة فرج رطوبة هل :مسألة
 .  الوضوء تنقض املرأة فرج رطوبة أن على:  العلم أهل عامة
 قال العلم أهل من أحد مثة هل ويبحث يسأل عليه اهلل رمحة عمره آخر يف كان وإن اهلل رمحه شيخنا اختاره ما وهو
 الفرتة يف نقل قد بعضهم كان وإن ، باجلواز يفيت حتى القول بهذا قال أحدا أن لو بوده اهلل رمحه وكان ، القول بهذا

 أن ، هلا ابكت يف الباحثات إحدى ونقلت املرأة، فرج رطوبة من الوضوء نقض بعدم يفيت كان الشيخ أن األخرية
 ، النقض يرى وهو مات أنه ، عليه اهلل رمحة كالمه من أعرفه الذي لكن ، النقض بعدم يفيت كان اهلل رمحه الشيخ
 عن ينقلون فإنهم البقية وأما ، كتابها يف الباحثة هذه إال الوضوء ينقض ال أنه ذكر أحدا عرفأ وال ، اجلمهور كقول
  .النقض عدم الشيخ
 ، البول مسلك من أو، الولد مسلك من خارجة كانت سواء ، الوضوء تنقض املرأة فرج رطوبة أن:  اجلمهور وقول
  . سواء حد على
 اْلِهرَِّة وُسْؤُر: اهلل رمحه قال  . 
 أم طاهرة بذاتها اهلرة هل:وهي أخرى مسألة على تنبين املسألة هذهجنس؟ أم هوطاهر حكمه؟هل ما اهلرة سؤر
  .؟جنسة

 .  طاهرة اهلرة أن على:  العلم أهل مجهور
 .  والشافعية،واحلنابلة ، املالكية ذهب إليهو

 :  أدلتهم

 من إنها بنجس ليست إنها] اهلرة يف قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي قتادة أبي عن: األول الدليل
 . العلم أهل من وطائفة،والعقيلي،والدارقطين،البخاري صححه بسند اخلمسة أخرجه[والطوافات عليكم الطوافني

 . طاهرة بأنها اهلرة على حكم وسلم عليه اهلل صلى النيب أن أن:االستدالل وجه
 .  احلنفية ذهب ليهإ و،جنسة اهلرة أن:  الثاني القول
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 :  ويستدلون
 . الطحاوي أخرجه  .(ثالثا اهلرة سؤر بغسل أمر أنه) عنه اهلل رضي هريرة أبي أثرب

 . بذلك أمر الصحابي ؛ألن جناستها على يدل وهذا:  قالوا
 .آخر صحابي قول أو نصا خيالف مل ما حجة الصحابي صحابي،وقول قول بأنه:نوقش

 :  الراجح
 وسلم عليه اهلل صلى والنيب ، وسلم عليه اهلل صلى النيب قول مع ألحد قول ال وأنه ، طاهرة اهلرة نأ ، أعلم واهلل
 [  .والطوافات عليكم الطوافني من إنها ، بنجس ليست إنها] قال
 .  ؟ جنس أم طاهر سؤرها هل:  عليه بناء
 . طاهرة ألنها ؛ طاهر سؤرها أن فعندهم:  اجلمهور أما

 .  كية،والشافعية،واحلنابلةاملال مذهب وهذا
 ال وهي ، سؤرها يف النص جاء قد ألنه ؟ مكروه ملاذا ، بنجس وليس ، مكروه سؤرها أن يرون فإنهم:  احلنفية وأما
 .  مكروها سؤرها فيكون ، منها التحرز يشق

 هاتدخل ال ، هلل احلمد آلنا بيوتنا ،أذية يكون ما أشد من اهلر فإن ، هلم مسلم غري هذا (امنه التحرز يشق ال) وقوهلم
 واليستطيعون ،القدور تكفئو واأللبان احلليب تشرب ، عظيما إزعاجا القطط تزعجهم القرى يف لكن ، القطط

 .  طاهر سؤرها أن ، أعلم واهلل الراجح القول كان هلذاو ، وأذاها طالقط من التخلص
 .  حجة مّطرح،ليس فهو النص مقابلة يف كان إذا ابيالصح للنص،وقول مقابل عنه،فهو اهلل رضي هريرة أبي أثر وأما
 طاهٌر  اْلِخْلَقِة يف دوَنها ماو:  اهلل رمحه قال . 

 .  طاهر اخللقة يف دونها وما اهلرة أن - اجلمهور ومذهب -: عندنا املذهب
 :  قالوا اخللقة؟ يف دونها ما ملاذا

 ، الفأرة:  مثل ، منها وأقل حجمها يف كان ما عليها اسفيق ، اهلرة على نص ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -
 .  اهلرة حكم يف تكون كلها ، واجُلَرذ..  َعْرس وابن
 اهلل صلى الرسول عليها نص اليت العلة هل ، العلة على ونص اهلرة على نص والسالم الصالة عليه الرسول ، لكن
 الصالة عليه الرسول قال ولذلك ؛ التطواف اب :اجلو ؟ التطواف هي العلة أم ؟ والصغر اخللقة وسلم عليه

 ةكثر هي الراجح على العلة بل ، صحيحة غري بها عللوا اليت فعلتهم[ والطوافات عليكم الطوافني من إنها] والسالم
 .  منها االحرتاز يف مشقة هناك كونتو ، منها االحرتاز فيصعب  ، التطواف

 :  الراجح
 ، والطوافات علينا الطوافني من كونها ، التطواف كثرة هي الطهارة علة أن:  عليهم اهلل رمحة العلم أهل أقوال من

 .  منه التحرز مشقة بسبب طاهرا ويكون ، جناسته عن يعفى فإنه ، اآلدميني على تطوافه يكثر كان ما فكل
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 ورد قد الكلب:  فيقال ؟ هبطهارت احلكم يأت مل ذلك ومع ، اآلدميني على تطوافه يكثر مما هو الكلب:  قائل قال فإن
 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب ذكرها اليتالرخصةالعامة، من خارجا أخرجه،فيكون قد النص دام خاصة،وما فيه النص
 والطرُي البهائِم وسباُع:  اهلل رمحه قال  . 
 .  جنسة والطري البهائم سباع أن أي

 أو جنسة والبهائم الطري سباع هل:  يف اختالفهم على بناء ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل فيها اختلف مسألة وهذه
 :  قولني على ؟ جنس أم طاهر نفسه السبع هل ، جنسة ليست
 فال، جنسان أنهما إىل احلنابلة وذهب ،احلنفية ذهب إليهو،جنسة البهائم وسباع ، طاهرة الطري سباع أن:  األول القول
 ، طاهرة الطيور سباع أن فريون ، بينهما فيفرقون احلنفية أما ، البهائم من والسبع الطري من السبع بني عندهم فرق
 .  جنسة فإنها البهائم سباع وأما

 :  أدلتهم

 ترد ، الفالة يف يكون املاء عن سئل ملا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ما،عنه اهلل رضي عمر ابن عن:األول الدليل
 ، أمحد واإلمام ، الشافعي اإلمام وصححه ، اخلمسة أخرجه[ اخلبث حيمل مل قلتني املاء بلغ إذا] قال ، السباع عليه

 .وغريهم ، حزم وابن ، والبيهقي
 ، جنسا يصبح فإنه ، وغريته السباع عليه ووردت ، قلتني من أقل كان إذا املاء أن على دليل هذا أن:  االستدالل وجه
 خبثا فيها أن على يدل مما[اخلبث حيمل مل] وسلم عليه اهلل صلى قال ملا وإال ، جنسة السباع أن على أيضا دليل وهذا
  .هأصاب إذا املاء حيمله

 من ناب ذي كل عن وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول نهى :]قالما،عنه اهلل رضي عباس ابن عن: الثاني الدليل
 .  مسلم اإلمام أخرجه [ الطري من خملب ذي وكل ،  السباع

 ، جنسا يكون أن فيه فاألصل ، أكله عن نهي وما ، أكلها عن نهى ، وسلم عليه اهلل صلى يبالن أن:  االستدالل وجه
 فاجلواب ، جنسا يكون أن أكله عن منهيا كونه من يلزم وال ، أكله عن منهي السم: لايق قد ألنه ؛ املطعومات يف هذا

  .لضرره أكله عن فنهي لسما ،وأما جنسا يكون أن فيه فاألصل منها أكله عن نهي ما املطعومات أن: 
 . املالكية،والشافعية ذهب إليه و،طاهرة البهائم سباع أن:  الثاني القول
 سئل ألنه ؛ السباع تنجسه ال املاء أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن هذا ونقلوا ، طاهرة البهائم سباع أن إىل ذهبوا

 .  قال كما وأ ،( شيء يضره ال املاء): فقال ، املاء على ترد سباع عن
 .  بنجسة ليست أنها وعلى ، طاهر سؤرها أن على دليل فهذا:  قالوا

 .آخر صحابي قول أو نصا خيالف مل ما حجة الصحابي قول،وقول فهو صحته فرض على بأنه: نوقش
 :  الراجح

 ، احلنفية مذهب من زءوج ، احلنابلة إليه ذهب ما هوو ، جنسةوالطري البهائم سباع أن ، األول القول هو ، أعلم واهلل
 .  جنس لذلك تبعا سؤرها نفإ ، جنسة والبهائم الطري سباع كانت وإذا
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 َنِجَسٌة : منه والَبْغُل األهليُّ، واحلماُر: اهلل رمحه قال . 
 أكله جواز على األدلة جاءت األكل،وقد مباح ألنه طاهر فهو الوحشي احلمار من احرتازا (األهلي احلمار :)قوله
 . وغريهما الصحيحني يف كما

 جانب فغلب وحاضر مبيح فيه اجتمع األكل؛ألنه حمرم وهو واخليل احلمار من متولد حيوان وهو (والبغل :)قوله 
 :   اإلباحة جانب على احلضر

 :  قولني على خالف هذا يف ، جنس أم طاهر سؤرهما هلو؟ جنسان أم طاهران والبغل األهلي احلمار هل لكن 
 .  طاهر أيضا وسؤرهماان،طاهر أهلي محار من املتولد والبغل األهلي احلمار أن : األول القول

 . رواية يف احلنابلة و، املالكية،والشافعية ذهب إليه و
 :  أدلتهم

 .  {وزينة لرتكبوها واحلمري والبغال واخليل} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول الدليل
 فإذا ، لرتكب خلقت أنها املعلوم ومن ، جنس بشيء تعاىل اهلل مينت أن كنمي وال ، بها امنت قد وجل عز فاهلل:  قالوا

 .  احلال ههذ على بنجسة فليست ، هلا اإلنسان مماسة ستكثر فإنه ، تركب كانت
 الطوافني من إنها ؛ بنجس ليست إنها] اهلرة يف قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، قتادة أبي عن: الثاني الدليل
 . حيصح بسند اخلمسة أخرجه[ طوافاتوال عليكم

 كثري كان ما أن على يدل مما ؛ التَّطوافب اهلرة جناسة عدم يف علل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:االستدالل وجه
 ، ماإليه الناس حاجةتكثرو ، ماَتطوافه يكثر والبغل احلمار أن املعلوم ومن ، مثلها أنه ، منه التحرز يشق التطواف
 .  احلديث هذا حكم يف مادخوهل على يلدل فهذا ، مايهعل وركوبهم

 . احلنابلة عند ذهبامل وهو،جنس وسؤرهما انجنس والبغل احلمار أن:  الثاني القول
 :  أدلتهم

 إن] وقال ، احلمر حلم عن خيرب يوم نهى ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي ، أنس عن: األول الدليل
 . الصحيحني يف أخرجاه[ جنس إنهااحلمرف حلوم عن يانكمينه ورسوله اهلل

 على يدل مما ، بغسلها وأمر ، فيها طبخت ملا القدور بَكْفء أمر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألنو: الثاني الدليل
 .  جناستها
 ، وسلم ليهع اهلل صلى اهلل رسول عن ثابت صحيح حديث أنه خترجيه من واضح هو كما الدليل هذا:  فقيل:نوقش

 اإلنسان مماسة تكثر عما الكالم لكن ، جنس هكل فهذا ، منيها وال روثها وال بوهلا عن وال ، اللحم عن ليس والكالم
 يف حكم ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ طاهرة فهذه ، منها خيرج الذي املخاط و ، العرق و ، السؤر من ، له

 ملا املاضي الزمن يف اإلنسان فإن ، اهلرة من أكثر الناس على تطوف وهذه ، افهاتطو لكثرة ولذلك ؛ طاهرة بأنها اهلرة
 جاءت اليت القطط ومن اهلرر من أكثر متاسهم وكانت ، إليها حيتاجون كانوا ، والبغال احلمر هي الركوب آلة كانت
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 هذه ، ودموعها ، ولعابها ، هاريقها،وعرق:  يقال ، كذلك واحلمر ، فنجس روثهو بوهلا سؤرها،وأما عن بالعفو السنة
 . منه بالشرب اإلناء ينجس ال فإنه ، إناء من احلمار شرب لو وهلذا ؛ طاهرة كلها

 الدليل لعدم نوذلكطاهر وسؤرهماان،طاهر أهلي محار من املتولد والبغل األهلي احلمار أن أعلم واهلل: الراجح
 .أعلم واهلل. جنسًا سؤرها يكون نأ وروثها بوهلا جناسة من ،واليلزم النجاسة على الدال
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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على  وبارك وسلم اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

 

 احليض  باب 

 .  سال مبعنى ، الوادي حاض:  ومنه ، السيالن:  العرب لغة يف به واملراد ، حْيضا حييض حاض مصدر:  احليض

 .  معلومات أوقات يف أو ، معلومات أيام يف الرحم ترخيه وطبيعة ِجِبّلة دم:  اصطالحا عريفهوت

 .  وتربيته الطفل لغذاء خملوق:  ويقولون

 .  (العاذر) يسمى الرحم أقصى يف عرق دِم سيالُن:  هو أو

 .  الكتاب،والسنة،واإلمجاع:  أحكامه يف واألصل

 :  الكتاب أما

 .  {يطهرن حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك}وتعاىل تبارك اهلل فقول-

 :  السنة وأما

 :  مثال منها ، أحاديث بضعةف

 املرأة دين نقصان ما:  سئل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، الصحيح يف عنه اهلل رضي اخلدري سعيد أبي حديث -
 [. تصم ومل تصل مل حاضت إذا أليس] فقال ؟

 :  اإلمجاع وأما

 .  إليها يتطرقون اليت سائلامل بعض يف خالف مثة كان وإن ، وأحكامه مسائله من جمموعة على العلماء أمجع فقد -

 والقواعد ، فيه احلاصل واالختالف ، كتبوا ما كثرة ذلك يف والسبب ، كثريا الفقهاء بعض على يشكل الباب وهذا
 أدت اليت األحكام من جمموعة عليها فبنوا ، بينهم االختالف يف سببا القواعد هذه فكانت ، لدليلا على ُتنب مل اليت
 إىل فيه ُرجع إذا السهلة األبواب من يعترب الباب هذا وغريه شيخنا قال فكما وإال ، قضاياه بعض يف اخللط إىل

 اهلل صلى النيب عن الثابتة واألحاديث( البقرة آية) اهلل كالم إىل فيه اإلنسان رجع إذا ، والسنة الكتاب إىل ،الدليل
 اإلنسان فإن ، منها الشرعي احلكم أخذ فإذا ، معدودة هي بل ، كثرية ليست احليض باب وأحاديث ، وسلم عليه
 بنوها اليت القواعد وهذه ، قواعد بنوا قد الفقهاء بعض أن املشكلة لكن ، وأسهله سبب بأيسر احلقيقة إىل يصل

 غري قاعدة احلكم عليها املبينُّ القاعدة تكون قد وأيضا ، عليها التطبيق يف اخللل من شيء وجود إىل أدت ،وقعدوها
 من كثري يف كبري خلط إىل أدى مما صحيحة،وهذا ليست احلكم عليها بين اليت القاعدة اخلطأ؛ألن إىل ؤديتف صحيحة،

 .  يكون ما أسهل من فإنه الدليل إىلو السنة إىل نظرت إذا وأما ، جدا كبري وتداخل ، مسائله
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ِسننَي ِتسِع قبَل َحْيَض ال: اهلل رمحه املؤلف قال  . 

 ، شرعا حيض دم يعترب ال فإنه ، املعروفة بصفاته معها الدم خرج فإن ، سنوات تسع قبل حتيض ال املرأة أن أي
 .  الطاهرة املرأة تفعله ما كل وتفعل ، احلال هذه يف وتصلي تصومف

 :  قولني على املسألة هذه يف العلماء اختلف وقد املذهب ذاه

 .  ،واحلنابلة والشافعية ، واملالكية ، احلنفية ذهب ،فإليه اجلمهور قول وهذا،سنني تسع قبل حيض ال أنه:األول القول

 :  أدلتهم

 تقربوهن وال احمليض يف ءالنسا فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول الدليل
 قبل الحيض أنه اجلارية والعادة:  قالوا ، بالدم متعلق احلكم أن بني وجل عز اهلل أن:االستدالل وجه {يطهرن حتى
 فإنه ، مقيدة غري مطلقة الشريعة يف جاءت اليت األحكام أن املعلوم ومن ، التسع قبل حيضن ال فالنساء ، سنني تسع

 أقل على نص هناك ليس فإنه ، مثله وهذا:  قالوا ، اخل..  والتفرق واإلحراز القبض:  مثل ، العرف إىل فيها يرجع
 عادة وهذه ، سنني تسع قبل حتيض ال املرأة أن يقتضي والعرف ، العرف إىل فيه فريجع ، شرعا املرأة فيه حتيض سن

 . املطردة النساء

 . البيهقي أخرجه (امرأة فهي سنني تسع اجلارية بلغت إذا:)لتقا أنها ، عنها اهلل رضي عائشة عن أثر: الثاني الدليل

 تصلح عليه وبناء ، سنني تسع بلغت إذا امرأة تكون اجلارية بأن حكمت عنها اهلل رضي عائشة أن:االستدالل وجه
 ألن تصلح احلال تلك يف ألنها ؛ حتيض كانت إذا إال للنكاح صاحلة تكون أن ميكن وال:  قالوا ، والنكاح للزواج

 .  اللفظ بهذا مرفوعا يثبت ال لكنه ، والسالم الصالة عليه النيب عن عمر ابن عن مرفوعا يروى وهو ، وتلد حتمل

 .  املرأة فيه حتيض سن ألقل حتديد ال أنه : الثاني القول

 .  نيسن تسع قبل غالبا حتيض ال املرأة كانت  نإو  ، التسع  على حتيض وقد ، التسع قبل املرأة حتيض فقد

 .  وغريه شيخنا عليهم،منهم اهلل رمحة العلم أهل من مجع وتبعه، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختاره القول وهذا

 : واستدلوا

 {يطهرن حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك}وتعاىل تبارك اهلل قولب -
 .  أحكامه وجدت الدم وجد فإذا ، الدم وجود وهي ، صفة على احلكم قعل قد وجل عز فاهلل:  قالوا

 ، أحكامه وجدت الدم وجد فإذا ، انتفائها عند وينتفي ، الصفة تلك وجود عند يوجد ، صفة على املعلق واحلكم
 . أحكامه انتفت الدم انتفى وإذا

 :  الراجح

 احلكم إن:  وقالوا ، بالدليل تعلقوا الثاني القول أصحاب ألن ؛ الثاني القول يعضد الدليل فإن ، الدليل إىل نظرنا إذا
 فكان ، احلكم وجد الوصف وجد فإذا ، صفة على معلق واحلكم ، احلكم وجد الدليل وجد فإذا ، بالدليل معلق
 حاالت حتدث قد لكن ، الكثري هذا ، سنني تسع قبل حتيض ال املرأة أن ، الكثرية والعادة العرف نعم ، أضبط قوهلم
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 اهلل صلى النيب ذكرها اليت اآلثار عليه وترتتب ، به حيكم فإنه ، احليض وجد فإذا ، سنني تسع قبل املرأة فيها حتيض
 .  السنة يف وسلم عليه

 أو ، متاما التاسعة البنت تتم أن بد ال أنه:  أي ؟ التقريب أو التحديد به املراد هل )سنني تسع قبل حيض ال(: قوله
 .  العلم ألهل قوالن ؟ التقريب باب من فيكون التاسعة يف تبدأ أنها

 سنني تسع أمتت فإذا ، التقريب حتديد أنه عندنا واملذهب ، احلنابلة مذهب يف قوالنو ، الشافعية عند وجهان هما
 .حتيض أن ميكن ال التاسعة تتم أن قبل حتيض، أن ميكن فإنه

 مخسنَي َبعَد َوال: اهلل رمحه قال  . 

 بلغت إذا املرأة أن ، اجلارية املطردة العادة ألن ؛ السابق كالكالم ، سنة مخسني بعد حتيض أن ميكن ال املرأة أن أي
 .  حيض دم يعترب ال فإنه ، اخلمسني بعد دم وجود قدر ولو ، حتيض ال فإنها سنة مخسني

 :  أقوال على عليهم اهلل رمحة العلماء فيها اختلف مسألة وهذه

 .  احلنابلة مذهب مفردات من وهو ، احلنابلة إليه ذهب وهذا،اخلمسني بعد حيض ال أنه:  األول القول

. ( احليض حد من خرجت سنة مخسني املرأة بلغت إذا:)قالت ، عنها اهلل رضي عائشة عن ةرمروياآث: األول الدليل
 . ( مسنياخل بعد ولدًا بطنها يف ترى لن ) أيضًا وقالت

 ميكن وال ، حتيض أن ميكن ال مخسني بلغت إذا املرأة أن على تدل ، عنها اهلل رضي عائشة عن منقولة آثار فهذه:قالوا
 .  وحتمل تلد أن

 ليستاآلثار هذه لكننقلها، اإلمام وأن ، اهلل رمحه أمحد اإلمام عن يرويها وبعضهم ، هلا إسناد ال اآلثار وهذه
 .  عليه اهلل رمحة اإلمام كتب يف موجودة

 بالعادة احلكم حتيض،فعلقوا ال فإنها سنة مخسني بلغت إذا املرأة وأن ، اجلارية املطردة بالعادةاستدلوا: نيالثا الدليل
 .  املطردة اجلارية

 املطردة اجلارية بالعادة األقوى فاستدالهلم ، باخلمسني معلق فاحلكم ، حتيض ال فإنها سنة مخسني بلغت فإذا:  قالوا
 .  سنة مخسني فوق حيضن ال وأنهن ، النساء عند

  .عندهم الفتوى احلنفية،وعليهأكثر إليه وهذاذهب،سنة ومخسون هومخس املرأة عند احليض سن نهاية أن:الثاني القول
 

 لستني حتيض وقد ، سنة ومخسون مخس وعمرها حتيض فقد،للمرأة بالنسبة احليض لنهاية حد ال أنه: لثالثا القول
 .   رواية يف الشافعية،واحلنابلة مذهب وهو ، رواية يف احلنفية ذهب إليه و،نسائها كعادة املرأة له،وتكون الحد ، سنة

 : أدلتهم

 .{أشهر ثالثة فعدتهن ارتبتم إن نسائكم من احمليض من يئسن والالئي} وتعاىل تبارك اهلل بقول: األول الدليل
 من املرأة أيست فإذا ، احمليض من اليأس وصف،وهو على احلكم علق عزوجل اهلل إن:  قالوا :االستدالل وجه

 والنساء:  يقل ومل ، سن أو بزمن وسلم عليه اهلل صلى النيب يعلقه ومل،باألشهر تعتد احلال هذه يف فإنها ، احليض
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 تصبح فإنها ، الصفة بهذه املرأة اتصفت فإذا ، بوصف علق وإمنا ، بالسن يعلق فلم ، مثال..  سنة مخسني بلغن الالتي
 .  القرآن بظاهر لاستدال وفه ، القول هذا ألصحاب قوي دليل وهذا ، باألقراء ال باألشهر تعتد ، آيسة

 ويف ، ومخسني مخسا تكون قد البلدان بعض ويف اخلمسني يف تكون قد بلد يف فالعادة،متغرية العادة أن: الثاني الدليل
 األجواء،واألحوال،والظروف ،وطبائعالنساء طبائع باختالف ،وختتلف تتأخر قد وبعضها تتقدم قد البلدان بعض

 مرتفة كانت إذا ورمبا ، مبكرا فتيأس عليها يؤثر رمبا ، وتعمل كثريا تكد املرأة كانت إذا ، والَكدِّ ، والشراب والطعام
 .  باملرأة احمليطة األحوال باختالف خيتلف أنه املهم ، العكس أو ، يتأخر قد منعمة

 :  الراجح

 ، معينة بسن حمدد غري ، احليض مدة وانتهاء اليأس سن وأن ، واألخري الثالث القول هو علمأ واهلل الراجح القول
 باآلية نستدل أن وميكن ، حيضها انتهى قد بأنه حيكم فإنه ، عنها وانقطع احليض من املرأة يئست ما فمتى

 وجد الدم وجد فإذا ، الدم بوجود احلكم علق وجل عز فاهلل {النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك}
 .  لنهايته الحد وهذا ، لذلك تبعا ينتفي حكمه فإن الدم يوجد مل وإذا ، حكمه

 َحْمٍل مع وال: اهلل رمحه قال  . 

 إن الرتجيح يف سيأتي كما وعندي ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني فيها اخلالف وقع اليت املسائل من مسألة هذه 
 ، طبيا احلمل وجود مع احليض ميكن إنه:  األطباء قال فإن ، األطباء إىل فيها الرجوع ينبغي املسألة هذه أن ، اهلل شاء
 بعدم حيكم فإنه ، دم هناك يكون أن ميكن ال إنه:  قالوا وإذا ، بوجوده حيكم فإنه ، والتدقيق النظر وبعد الكشف بعد

 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل بني اهلل شاء إن خالف فيها سيأتي املسألة ألن ؛ الوجود

 فيها اختلف مسألة وهذه ، حتيض ال فإنها ، حامال املرأة كانت فإذا ، محل مع حيض ال أنه املؤلف أفادنا:  إذن
 .  عليهم اهلل رمحة العلماء

 .  محل مع حيض ال أنه املؤلف ذكر كما:  املذهب

 ، الدم بانقطاع حامل أنها تعرف املرأةف (الدم بانقطاع احلمل ساءالن تعرف إمنا :)يقول اهلل رمحه أمحد اإلمام كان وهلذا
 ليست أو حامل هي هل لرتى وفحوصات حتاليل وأجرت ، السبب عن حبثت وإال ، حامل أنها عرفت حتض مل فإذا

 .  حامل غري أو حامل أنها على واضحة عالمة فهو  ، حامال

 :  قولني على همعلي اهلل رمحة العلماء فيها اختلف املسألة وهذه

 وهورأياملذهب، القديم،واحلنابلةعلى يف احلنفية،والشافعية إليه ذهب وهذا،محل مع حيض ال أنه:األول القول
 . واألوزاعي،والثوري، وعكرمة،واحلسن،وعطاء،سعيد

 : أدلتهم

 أباه ،أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب علم فلما ، حائضا امرأته طلق ،أنهماعنه اهلل رضيعمر ابن عن :األول الدليل
 . عليه متفق[ حامال طاهرا،أو يطلقهال ثم فلرياجعها مره] قالف يأمره أن عمر
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 طاهرا،أو] فقوله ، حامال طاهرا،أو امرأته يطلق أن عمر ابن أمر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :االستدالل وجه
 دم وجود عدم على عالمة احلمل وجود فجعل ، مالد يوجد أن ميكن ال فإنه ، احلمل وجد إذا أنه على يدل[ حامال

 حائضا احلال هذه يف تكون أن ميكن ال ألنه ؛ عليها الطالق إيقاع جيوز فإنه ، حامال كانت ما متى املرأة وأن ، احليض
 .  ظاهر به واالستدالل ، واضح دليل وهذا ،

 يف تطليقها عن ونهاه ، طاهرا أو حامال يطلقها بأن أمره ، وسلم عليه اهلل صلى النيب نأ :احلديثب االستدالل نوقش
 ثم احليض بقية حتتسب لن فإنها ، حيضها حال يف طلقت إذا املرأة ألن ؛ عليها املدة تطول ال حتى ؛ احليض حال

 يف فيكون ، عدتها فتنتهي ، الثالثة حتيض ثم ، تطهر ثم حتيض ثم ، تطهر ثم حتيض بأن وذلك تبدأعدتها ثم ، الطهر
 ألن ؛ احلمل بوضع العدة يف االعتبار فإن ، حائضا كانت لو حتى ، حامال كانت إذا وأما ، عليها العدة طويلت ذلك

 .  معه أخرى عدة فال احلمل وجد إذا أنه مبعنى ، الِعدات أم يسمى ، معلوم هو كما احلمل

 ليست العربة فإن ، محلها أثناء يف مطردا حيضا حتيض كانت لو حتى:  قالوا ، احلمل حال يف باحليض يقولون الذينف
 .  احلمل وضع على معلق احلمل،فاحلكم بوضع العربة وإمنا ، باحليض

 حامل توطأ ال] أوطاس (عام) (نهى) ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي سعيد أبي عن: الثاني الدليل
 اإلمام أخرجه[ حيضة حتيض حتى حائل وال] األلفاظ بعض يفو[ حيضة حتيض حتى ملاح غري وال ، تضع حتى
 .  األلباني وصححه ، داود وأبو ، أمحد

 فاحلامل ، بطنها يف محل ال اليت احلائل وبني ، احلامل بني فرق ، والسالم الصالة عليه الرسول أن :االستدالل وجه
 .  احلال هذه يف ائضًاح احلامل تكون أن ميكن ال أنه على يدل مما ؛ باحليض عدتها واحلائل ، بالوضع عدتها

 .  السابق كاالستدالل:  االستدالل عن واجلواب

 ال فإنها حامال كانت إذا املرأة أن ، النساء طبيعة وهذه ، اجلارية العادةو ، املطرد العرف هو هذا وألن: الثالث الدليل
 .  حتيض

 إذا املرأة أن اجلارية العادات من فهو (الدم بانقطاع احلمل النساء تعرف إمنا) تقدم كما يقول أمحد اإلمام كان وهلذا
 .  حتيض ال فإنها محلت

 .  احليض يكون احلمل مع وأنه ، حتيض احلامل أن : الثاني القول

 وهو ، إسحاق ناظره أن بعد إليها رجع أمحد اإلمام إن:يقال رواية يف واحلنابلة ، والشافعية ، املالكية ذهب إليه و
 رمحهم شيخنا ه،واختاراإلنصاف يف وصوبه، الفروع يف واستظهره ، عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار

 .اهلل

 : أدلتهم

 تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول:األول الدليل
 .{يطهرن حتى
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 إذا حامال، املرأة كانت لو حتى ، أحكامه عليه ترتبت الدم وجد فإذا ، الدم بوجود معلق احلكم أن :االستدالل وجه
 .هذا على يدل النص ظاهر:  ويقولون ، النص بظاهر يتمسكون فهم.  املرأة تعرفه الذي احليض دَم كان

 .  عنها اهلل رضي عائشة عن منقول أنه:  الثاني الدليل

 دم ، حائال كونها حال يف يأتيها الذي الدم وهو ، تعرفه لذيا احليض صفات له دما رأت إذا املرأة أن: الثالث الدليل
 .  احليض صفات فيه توفرت دام ما حيض بأنه فلُيحكم ، اخل..  ووقته عادته ويف بصفاته

 حليب إىل الرضاع حال يف يتحول أنه:  فوائده من ، لفوائد ، الدم هذا خلق قد وجل عز اهلل أن:  الرابع الدليل
 لو ذلك ومع:  قالوا ، الدم يأتيها الو، حتيض ال غالبا ترضع اليت املرأة أن ، النساء عند طبيعي اوهذ.  الطفل يغذي

 من محلها حال يف حيض بأنه فليحكم إذن ، اتفاقا احليض حكم له بأن حيكم فإنه ، إرضاعها أثناء يف حاضت أنها
 أن بعد الزمن من فرتة بعد أو ، فيه الروح نفخ دبع إال ، الدم إىل الطفل حيتاج ال احلمل حال يف ألنها ؛ أوىل باب

 .  العلماء بعض يقول كما ، بالدم التغذية إىل فيحتاج ، مضغة ويصبح ، بالدم يتغذى

 :  الراجح

 مع احليض وجود ميكن ال إنه:  األطباء قال ذافإ ، احلديث الطب إىل فيه يرجع أنه ، أعلم واهلل العلم أهل أقوال من
 وإن ، به حنكم فإنا ، احلمل حال يف املرأة حتيض أن ميكن ال نهإ قالواو ، خيتلفوا ومل ذلك على األطباء وأمجع ، احلمل
 وتريته على كان إذا هذا ، أعلم واهلل به حيكم أنه فالراجح اختلفوا وإن ، به حنكم فإنا ، حتيض أن ميكن إنه:  قالوا

 .  طبيعي حيض بأنه فيحكم ، املرأة تعرفها اليت تهأوقا ويف ، النساء تعرفها اليت وصفاته طبيعته وعلى

 معه عدة فكل احلمل وجد إذا ألنه ؛ ال فاجلواب :؟ حامال املرأة كانت إذا به العدة بانقضاء حيكم هل:  قائل قال فإن
 تعتد هاعن املتوفى فاجلواب : ؟ تعتد مباذا ،حتيض أن قبل ، زوجها عنها مات ، صغرية ابنت كانت فلو ، ةملغا تعترب

 كما ، وعشر أشهر األربعة من أقل مدته احلمل وضع كان لو حتى ، محلها بوضع تعتد واحلامل ، وعشر أشهر بأربعة
. عنهما اهلل رضي عباس لعلي،وابن خالفا ؛ عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجاهري قول هو  

 وليلٌة يوٌم وَأَقلُّه: اهلل رمحه قال  . 

 :  أقوال ثالثة على العلماء فيها اختلف املرأة فيها حتيض أن نميك مدة أقل املسألة وهذه

 .  وليلة يوم احليض أقل أن:  األول القول

 . يوم احلنابلة عن ويروى، الشافعية،واحلنابلة ذهب إليه و

 :  واستدلوا

 .. رفللع ذلك يف فريجع ،اللغة يف والحد،حبد حتد مل مطلقة جاءت قد األدلة أن وذلك؛والعادة بالعرف -

 ، العرف مطلقة الشرع يف جاءت اليت األشياء يف واملرد ، وليلة يوم من أقل املرأة حتيض ال أنه النساء عادَة فإن
 .  العرف طريق عن حقائقها فتعرف

 .  بلياليها أيام ثالثة احليض أقل أن:  الثاني القول

 .  عليهم اهلل رمحة احلنيفة ذهب إليه و
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 : أدلتهم

 قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي ، الليثي األسقع بن واثلة حديث من روىي ام: األول الدليل
 . الدارقطين أخرجه[ عشرة وأكثره ، أيام ثالثة احليض أقل]

 حممد رواية من فهو ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يثبت ال ، ضعيف حديث لكنه ، املسألة يف واضح نص وهذا
 ضعاف احلديث يف فاجتمع ، جمهول وهو ، منهال بن محاد امسه رجل عن يرويه ، ضعيف وهو ، يالشام أمحد بن

 .  يثبت ال ضعيف حديث فهو ، وجماهيل

 . [ثالث،وأربع،ومخس،وست،وسبع،ومثان،وتسع،وعشر املرأة قرء:]قال أنه ، أنس عن يروى ما: الثاني الدليل

 .  ضعيفة فأدلتهم ، أيضا ضعيف وهو ، أيوب بن اجَلْلد امسه رجل رواية من ألنه ؛ يثبت ال أيضا وهذا

 .  احليض ألقل حد ال أنه:  الثالث القول

 يوم:  قيلو، يوم أقله أن قول املذهب يف و ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، املالكية ذهب إليه و
 . وليلة

 : أدلتهم

:  قالوا {.. احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن لونكويسأ} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول الدليل
 فإذا الدم وهو ينتفي فإنه الوصف ذلك انتفى ومتى ، به حيكم فإنه الوصف ذلك وجد متى ، بوصف معلق فاحلكم

 . به حيكم فإنه بصفاته الدم وجد

 .  والعرف العادة:  الثاني الدليل

 أن فالن حدثين): قال ، اهلل رمحه الشافعي اإلمام قال حتى ، وليلة يوم من أقل حتيض من منهن أن النساء عادة فإن
 .  حائضا ليست آخره ويف ، حائض أوله يف ، واحد يوم يف ، (عشية وتطهر َغدوة حتيض كانت امرأًة معنده

 :  الراجح

 وألنه ؛ التحديد عدم على تدل اليت ، السابقة باألدلة عمال ، احليض ألقل حد ال وأنه ، األخري القول هو أعلم واهلل
 من بأمر يتعلق ألنه ؛ ُيغفل أن ميكن وال ، الشريعة لذكرته حتديد هناك كان ولو ، له بني واضح حد الشريعة يف يرد مل

 .  الصالة به تتعلق الذي ، الطهارة أمر وهو ، األمور أهم

 .  عَشَر مخَسَة وَأْكثُرُه: اهلل رمحه قال

 .  يوما عشر مخسة هي املرأة حتيضها أن ميكن مدة أكثر أي

 :  أقوال ثالثة على العلماء فيها اختلف ، السابقة كاملسألة املسألة وهذه

 أن على فاجلمهور ، املالكية،والشافعية،واحلنابلة ذهب إليه و ، يوما عشر مخسة احليض مدة أكثر أن:  األول القول
 .  يوما عشر مخسة احليض مدة أكثر

 : أدلتهم
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 قال ، املرأة دين نقصان عن سئل ملا أنه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عمر ابن حديث من يروى ما: األول لدليلا
  . [دهرها شطر] األلفاظ بعض ويف ، حامت بيأ ابن أخرجه[ تصلي ال رهاعم شطر إحداهن متكث]

 يف مدته الشهر ألن ؛ يوما عشر مخسة نع مدته تزيد أن ميكن ال احليض أن على دليل هذا:  قالوا :االستدالل وجه
 .  يوما عشر مخسة شيء أكثر حتيض هي إذن ، أشهر ستة الدهر ونصف ، يوما ثالثون الغالب

 ، احلفاظ من جمموعة عن ذلك ونقل املعترب يف الزركشي ذكر كما ، له أصل ال اللفظ بهذا احلديث هذا بأن: نوقش
 اهلل صلى عنه الثابت وإمنا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن يثبت ال ، أصل هل ليس اللفظ بهذا:  قال ، البيهقي منهم
 فهذا رمضان يف وتفطر ، تصلي ال ليالَي متكث] قال أنه ، عمر ابن حديث من ، مسلم صحيح يف ، وسلم عليه

 ومل[ ؟ تصم ومل تصل مل حاضت إذا أليس] قال ؟ دينها نقصان ما:  قال حينما ، سعيد أبي حديث ويف[ دينها نقصان
 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب عن ثابت حديث ، عمرها نصف أو،الدهر من الشطر أو،النصف دحتدي يف يأت

 .  (استحاضة ةعشر مخس على ادماز): قال أنه ، عنه اهلل رضي علي عن مروي أثر :الثاني الدليل

 .  يوما عشر مخسة أكثره أن على يدل وهذا

 .  يوما عشر مخسة عن عادتهن تزيد ال النساء وأن والعرف العادة :الثالث الدليل

 .احلنفية ذهب وإليه،أيام عشرة احليض أكثر أن:  الثاني القول

 : أدلتهم

 الدارقطين رواه[ عشرة وأكثره ، أيام ثالثة احليض أقل] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، واثلة عن: األول الدليل
 . وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابت بالنص فنعمل ، نص دناوعن ، عشرة فأكثره:  قالوا. 

 .تقدم كما ضعيف حديث بأنه:نوقش
 .  (عشر:  قال أن إىل ،، أربع ،، ثالث املرأة قرء :)قال وأنه ، أنس عن  املروي األثر: الثاني الدليل

 .  عنده من الصحابي حيدد أن ميكن ال ، توقيف إىل حيتاج حتديد وهذا:  قالوا

 .  ضعيف وهو أيوب بن اجللد رواية من فهووسلم، عليه اهلل صلى النيب عن يثبت مل ذلك ومع ، ثبت لو هذا

 .  ألكثره حد ال أنه:  الثالث القول

 .  املتأخرين من طائفة ومعه ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذهب وإليه

 : أدلتهم

 وجد متى ، بوصف احلكم اهلل فعلق {.. أذى هو قل احمليض عن كويسألون} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول الدليل
 فإذا ، فيه املرأة قرب جيوز ال فإنه أذى كان وإذا ، األذى وهو باحليض معلق واحلكم ، احلكم وجد الوصف ذلك
 .  ميتنع مل يوجد مل وإذا ، قربانها عن اإلنسان امتنع وجد

 .  واحدة ليست النساء عادة وألن:الثاني الدليل
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 وتطهر ، كامال شهرا حتيض من ومنهن ، يوما عشرين حتيض من ومنهن ، يوما عشر سبعة حتيض من النساء فمن
 .  بينا اختالقا الباب هذا يف النساء فتختلف ، شهر كل يف يوما وعشرين مخسة حتيض من ومنهن ، شهرا عشر أحد

 :  الراجح

 فهنا ، دما وقتها كل أصبح إذا ، املرأة على الدم أطبق إذا إال ، هألكثر حد ال وأنه ، الثالث القول هو ، أعلم واهلل
 فإنها ، فيها تطهر الزمن من فرتة هلا كان فإذا ، احليض أحكام له فإن ذلك قبل وأما ، وستأتي ، استحاضة بأنه حيكم

 معها ويستمر ، النساء فهاتعر اليت املعروفة بصفاته الدم كان إذا وأما ، زوجها ويأتيها وتصلي تغتسل الفرتة تلك يف
 .  دما يعترب فإنه ، والطهر اجلفاف وترى ، عنها وينقطع الزمن من فرتة

 ال كامال شهرا الدم يأتيها من النساء فمن ، ذلك يف خيتلفن والنساء ، املرأة اهلل به يبتلي الذي االبتالء من وهذا
 ، دما ترى ال شهرا عشر أحد تطهر ثم ، كامال شهرا هاعلي يطبق ، شيخنا أخربنا كما ، واحدا يوما وال عنها ينقطع

 يف هي ، آخره حتى أوله من كامال وشهرا ، دما ترى ما شهرا عشر أحد جتلس ، غريب شيء هذا ، اهلل سبحان
 .  حيضها

 َسْبٌع أو ستٌّ وغاِلُبه:  اهلل رمحه قال  . 

 :  عليه ودل

 يف حتيضي] للمستحاضة قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي جحش بن محنة حديث: األول الدليل
 اإلمام وصححه ، اهلل رمحه البخاري وحسنه ، النسائي إال اخلمسة أخرجه حديث وهو[ سبعا أو ستا اهلل علم

 .  وطائفة حجر أمحد،والنووي،وابن

 . سبعة أو أيام ستة النساء عادة غالب أن:الثاني الدليل

 ، ثالثة حتيض من ومنهن ، أربعًة حتيض من ومنهن ، أيام مخسة حتيض من النساء من لكن ، ءالنسا يف الغالب هذا
 حتيض من ومنهن ، عشية وتطهر ، النهار أول حتيض أنها الشافعي اإلمام أخرب كما ومنهن ، يوما حتيض من ومنهن

 .  سبعة أو ستة الغالب لكن ، وعشرة ومثانية تسعة حتيض من ومنهن ، كامال يوما

 عشَر ثالثَة اْلَحيضتنِي بنَي الطُّْهِر وأَقلُّ:  اهلل رمحه قال  . 

 قبل رأته فإن ، تراه أن ميكن ال ذلك قبل ، يوما عشر ثالثة بعد إال الدم ترى أن ميكن فال ، طهرت إذا املرأة أن مبعنى
 .  احليض حكم له ليس ، فساد دم فيعترب ذلك

 :  قولني على خالف فيها املسألة وهذه

 .  يوما عشر ثالثة هو احليضتني بني طهر أقل أن:  األول القول

 .  مفرداتهم من وهو ، احلنابلة ذهب إليه و

 :  واستدلوا

 ، شهر يف حيض ثالث حاضت أنها فزعمت ، زوجها طلقها امرأة جاءته أنه ، عنه اهلل رضي علي  عن ثبت بأثر -
 أهلها بطانة من ببينة جاءت إن: فقال ، فيها قل:  لشريح عنه اهلل رضي علي فقال ، قرء كل عند وتصلي تطهر وأنها
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 األثر وهذا .جيد أي ، قالون:  بالرومية علي فقال ،كاذبة فهي وإال ، بذلك تفشهد وأمانته دينه يرضى ممن ،
 .ثقات رجاله:  احلافظ عنه وقال ، حزم ابن وصححه ، الدارمي ووصله ، معلقا البخاري أخرجه

 . كاإلمجاع فكان ، منكر له يعرف ومل ، اشتهر صحابي قول ذافه:  قالوا

 .  يوما عشر مخسة احليضتني بني طهر أقل أن:  الثاني القول

 .  رواية يف واحلنابلة، احلنفية،واملالكية،والشافعية ، عليهم اهلل رمحة اجلمهور ذهب إليه و

 :  واستدلوا

 متكث] قال ، املرأة دين نقصان عن سئل ملا أنه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عمر ابن حديث من يروى امب -
 . [دهرها شطر] األلفاظ بعض ويف ، حامت أبي أبن رواه[ تصلي ال رهاعم شطر إحداهن

 مخسة ستبقى ، يوما عشر مخسة حاضت إذا فإنها ، يوما عشر مخسة احليضتني بني طهر أقل أن على دليل فهذا:  قالوا
 .  ضعيف:  تقدم كما وهذا ، ذلك بعد حتيض ثم( الثاني الدهر نصف) يوما عشر

 احليضتني بني فالطهر ، يوما عشر مخسة أكثره كان فإذا ، يوما عشر مخسة احليض أكثر أن ، السابقة املسألة على وينبين
 .  يوما عشر مخسة سيكون ،

 .  احليضتني بني الطهر ألقل حد ال أنه:  الثالث القول

 :  واستدل ، اهلل رمحه سالماإل شيخ اختيار وهذا

 اهلل فعلق {..النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك}تعاىل فقال بالدم احلكم علق وجل عز اهلل أن -
 .  أحكامه انتفت الدم انتفى وإذا ، أحكامه وجدت الدم وجد فإذا ، بالدم احلكم

..  عشرة أو أيام ستة أو أيام بسبعة ذلك بعد حتيض ثم ، طهرت ثم ، أيام سبعة أو أيام ستة جتلس ثم املرأة حتيض فقد
 .  الطهرين بني املقدار الشريعة يف حيدد ومل ، أحكامه وجدت الدم وجد فمتى ، اخل

 طهرت ثم ، أيام سبعة دورتي أتتين:  وتقول تسأل املرأة تأتي ، النساء عند كثرية قضايا حتل ، خصوصا املسألة هذهو
 ، شيء فيه يتغري مل ، والشكل والريح اللون نفس ، بصفاتها ، كانت كما الدورة رجعت ثم ، ستة أو أيام مخسة

 أو يوما عشر ثالثة الفرق يكون أن بد ال ألنه ، فال واجلمهور املذهب على وأما ، الراجح  على حيض بأنه فيحكم
 .  ألقله حد ال الراجح وعلى ، يوما عشر مخسة

 :  الراجح

 بوجود احلكم تعلق فاملرأة ، للنساء وأريح أضبط أيضا وهو ، عليه دل قد الدليل ألن ؛ الثالث قولال هو أعلم واهلل
 احلكم علق فإذا ، متاما احليض دم تعرف ألنها ؛ متاما احلكم هذا مع فرتتاح ، الدم بانتفاء احلكم عنها وينتفي ، الدم
 احلمل منع أدوية استخدام فيه والسبب ، منتظم غري ساءالن عند األخرية األزمان يف خاصة واحليض ، به تعلق بالدم

 .  املرأة عند االنتظام عدم إىل هذا فيؤدي ، النساء تشربها اليت واملشروبات املأكوالت وبعض ،
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 و ال حد ألكثره:اهلل رمحه قال 
 :  الطهر أكثر حد

 حيكى وهذا ، يوما أربعني أو ، يوما ثالثني وأ ، يوما عشرين أو ، شهرا املرأة تطهر فقد ، ألكثره حد ال:  قالوا
 .  ألكثره حد ال أنه باإلمجاع:  قال ، اهلل رمحه النووي ذكر كما ، عليه اإلمجاع

 .  عليه دال قد والعادة العرف وألن -

 وبعضهن، حتيض ال سنة أو أشهر مثانية أو أشهر ستة تبقى وبعضهن ، حتيض ال شهرا تبقى النساء بعض فإن
 . تقدم كما ، أبدًا الحتيض

 .  السابق اخلالف ففيه األقل وأما ، له حد ال فاألكثر:  إذن

 الصالَة ال الصْوَم احلائُض وَتْقِضي: اهلل رمحه قال  . 

 وال ، الصوم تقضي أنها املؤلف وأفادنا ، املؤلف كالم يف سيأتي كما ، تصلي أن وال تصوم أن هلا جيوز ال احلائض
 .  الصالة تقضي

 :  ذلك على لدليلوا

 تقضي احلائض بال ما:  فسألتها امرأة جاءتها حينما ، عنها اهلل رضي عائشة حديث من ، الصحيح يف ثبت ما -
 نؤمر وال ، الصوم بقضاء فنؤمر ذلك يصيبنا كان): هلا قالت ثم ؟ أنت أحرورية:  قالت ؟ الصالة تقضي وال الصوم
 .  (الصالة بقضاء

 العلماء حكى وقد ، عليه جممع أمر وهذا ، الصالة بقضاء تؤمر وال ، الصوم بقضاء تؤمر هافإن حاضت إذا فاملرأة
 وابن ، تيمية ابن اإلسالم والنووي،وشيخ ، الرب،والقرطيب عبد ،وابن الشافعي اإلمام منهم ، ذلك على اإلمجاع
 . املشتهرة املعروفة املسائل من ،وهي اإلمجاع حكوا ، كثرية طائفة  ، رجب

 َيْحُرَماِن بل منها َيِصحَّاِن وال: اهلل رمحه قال  . 

 .  صحيحا يكون ال صومها فإن صامت إذا املرأة أن أي (:منها يصحان ال:)قوله

 وقد ، تطوعا تصوم قد املرأة أن : فاجلواب ؟ عليها واجبا ليس الصوم ؛ألن تصوم ال املرأة أصال:  قائل قال فإن
 وكذلك ، منها يصح ال الصوم فإن تطوعا صامت ولو ، منها يصح ال الصيام إنف قضاء صامت فلو ، قضاء تصوم

 . أصال عليها جيب ال الواجب

 وجيب ، الصيام يف احلق هلا ليس أنه على دلت قد النصوص ألن ؛ تصوم أن عليها حيرم أنه أي (:حيرمان بل:)قوله
 .  الدم وجود حال يف الصوم منها يصح ال نهأ فمعناه ، عليها واجبا القضاء كان وإذا ، الصيام قضاء عليها

 رمحه تيمية ابن اإلسالم قدامة،وشيخ وابن ، النووي و ، حزم ابن منهم ، العلم أهل من طائفة عليه اإلمجاع نقل قد و
 .  وصومها صالتها صحة عدم على اإلمجاع نقلوا ، وغريهم اهلل

 أن ميكن ، نعم: /ج ؟ صحيحا يكون هل ، حراما لشيءا كان إذا لكن ، حراما يكون فإنه الشيء يصح مل إذا و
 النيب قال اجَلَلب تلقي:  مثل ، آثاره عليه ترتتب لكن ، حراما فعله فيكون ، صحيحا ويكون حراما الشيء يكون
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 على حرام فالتلقي[ باخليار فهو السوق سيده أتى فإذا اجللب تلقى فمن ، اجلَلب تلقَُّوا ال] : وسلم عليه اهلل صلى
 باحلل يوصف كان إذا الشيء أن) وهي ، قاعدة هناكو ، آثاره عليه ترتتب ، صحيح البيع وحكم ، اجلمهور قول

 على فاسدا يكون فإنه احلرمة حال يف فعل إذا إنهف – حالال يكون حال ويف حراما يكون حال يف مبعنى - واحلرمة
 ، مثال كالظهار (آثاره عليه ترتتب فقد فعل إذا فإنه ، فقط بالتحريم إال يوصف ال الشيء كان إذا وأما ، حال كل
 حتى قربانها له جيوز وال ، الكفارة عليهف ، عليه اآلثار ترتتب ذلك ومع ، حرام فهو امرأته من ظاهر إذا الرجل فإن

 . تطهر
 وقوع يف :باجلوا؟احليض حال يف أو ، فيه جامعها الذي الطهر حال يف امرأته الرجل طلق إذا ؟ الطالق مثله وهل

 فيكون ، عنه النهي حال يف وقع ألنه ؛ يقع ال هؤالء قاعدة وعلى ، تعاىل اهلل شاء إن سيأتينا خالف  وعدمه الطالق
 .حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى .أعلم واهلل. صحيح غري
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 الفرج يف وطؤها وحيرم: اهلل رمحه  قال 
 ، قدامة ابن و ، حزم ابن ذلك على اإلمجاع نقل ، عليه جممع أمر وهذا، حليضا حال يف احلائض وطؤ الجيوز

 ذلك على دل وقد ، النفساء وال احلائض وطء الجيوز نهأ على اإلمجاع نقلوا ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ، والنووي
 والتقربوهن احمليض يف ءالنسا فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسئلونك] وتعاىل تبارك اهلل قال ، والسنة الكتاب

 مثلومكانه، احليض نزما أي [احمليض]  وجل عز قولهف.. [ اهلل أمركم حيث من فأتوهن تطهرن فإذا يطهرن حتى
 وسلم عليه اهلل صلى النيب فسره وقد ، وزمانه احليض مكان يف احلائض اتيان عن وجل عز اهلل فنهى ، ومبيت مقيل
 إتيان إذن، الوطء النكاحو[  النكاح إال شئ كل اصنعوا]:قال اآلية هذه تنزل ملا مسلم عند أنس حديث يف كما

 . الدين من خارج كافر فهو استحله ومن ، عليه جممع أمر وهو الجيوز حرام احلائض
 كفارة نصفه أو دينار فعليه فعل فإن: اهلل رمحه  قال 
 عليه جيب أنه مبعنى ، كفارة أونصفه ادينار عليه أن املؤلف أفادنا ؟ فماحلكم حيضها حال يف امرأته جامع فإن يعين

 ، يكفر أن الفعل مع عليه وجيب ، حرام الفعلف إذن ، دينار نصف أو ادينار يدفع بأن فعل اليت فعلته عن يكفر أن
 : قولني على السلف بني خالف فيها مسألة ؟ الجتب أو جتب هل – الكفارة مسألة أي – املسألة وهذه
 من وهو ، قول يف والشافعية ، احلنابلة ذهب إليهو ، الكفارة عليهف احليض حال يف امرأته أتى من أن:  األول القول

 .  احلنابلة مذهب مفردات
 امرأة أتى فيمن قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنهما، اهلل رضي عباس ابن حديث من اخلمسة روى مبا واستدلوا

 وصححه ، حديث من ماأحسنه أمحد اإلمام عنه وقال ، اخلمسة خرجهأ[ نصفه وأ بدينار يتصدق] حيضها يف
 . الشافعي وضعفه ، األلباني الشيخ املتأخرين ومن،واحلاكم،أبوداود
 والشافعية، واملالكية، احلنفية مذهب فهو ، اجلمهور قول وهذا ، الكفارة اليوجب احلائض وطء أن:  الثاني القول

 ويتوب اهلليستغفر أن عليه أن اجلميع يروها،وقال فلم املالكية أما ، الكفارة خراجإ استحبوا لشافعيةوا،احلنفية أن إال
 .  إليه

 : أدلتهم
 دبرها يف امرأة وأ حائضًا اتى من:]قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضي هريرة أبي عن:  األول الدليل

 ،وأبوداود،الرتمذي،وأمحد اإلمام خرجهأ[  وسلم عليه هللا صلى حممد على أنزل مبا كفر فقد مبايقول فصدقه كاهنا وأ
 . واأللباني ر،حج ابن احلافظ،و حزم وابن ، دقيق ابن صححه و

 .  وسلم عليه اهلل صلى واجبةلذكرها كانت ولوالكفارة، يذكر مل وسلم عليه اهلل صلى النيب إن: قالوا:االستدالل وجه
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 والسالم الصالة عليه يذكر أن ماليلز نهإ – موضع من أكثر يف تقدم كما – يقال بأن اإلستدالل هذا مناقشة وميكن
 اذكره فيكون ، عباس ابن حديث يف  وسلم عليه اهلل صلى النيب ذكرها فالكفارة ، موضع كل يف قضية كل حكم
 . أخرى مرة اذكره عن كاف

 جبامع دبرها يف امرأة وطء من علىحيضها، حال امرأة وطء من على الكفارة وجوب عدم قياس:  الثاني الدليل
 . كل يف األذى
 فهو إذن ، األئمة من طائفة صححه فقد ثابت أنه تقدم وقد ، احلديث ثبت إذا اإلعتبار فاسد قياس هذا بأن :نوقش
 . النص مقابل يف ألنه؛اإلعتبار فاسد

 ؛ صحيح غري حديث ، هماعن اهلل رضي عباس ابن حديث إن:  قالواف ، احلديث بتضعيف استدلوا: الثالث الدليل
 ؛ موقوف أنه األئمة بعض عند والراجح ، ووقفه رفعه يف خمتلف وكذلك ، سنده يف وخمتلف ، متنا مضطرب ألنه

 من غريهما ورجح ، القطان وابن احلاكم صححه):  قال -البلوغ– يف اهلل رمحه حجر ابن احلافظ ذكره ملا وهلذا
 .  عنهما اهلل رضي عباس ابن على موقوف أنه نيرو العلماء من فطائفة ، (وقفه األئمة

 فكيف ، فيه للرأي جمال ال ألنه ؛ أعلم واهلل ، موقوفا احلديث هذا يكون أن ميكن ال ، صحيح احلديث أن تقدم لكن
 . [دينار أو،نصف دينار]:  أيضا ويقول ، بالكفارة عنهما اهلل رضي عباس ابن يفيت

 . دينار نصف ،أو دينار وهي ، الكفارة جتب أنه ، احلديث بوتث على بناء ، أعلم واهلل:  الراجح
 .  ؟ الدينار بنصف أو بالدينار يكفر أن خمري اإلنسان هل أي ؟ ال أو التخيري سبيل على الكفارة هل:  قائل قال فإن

 يكفر أن نيبالدينار،وب يكفر أن بني خمري التخيري،وأنه على ةالكفار أن:  احلنابلة مذهب من الصحيحاجلواب : 
 .  دينار بنصف
 .  التخيري على ليس أنه:  املذهب يف رواية وهناك

 ابن عن منقول وهو ، دينار نصف ففيه ، أصفر الدم كان وإن ، دينار ففيه ، أمحَر الدم كان إذا أنه:  أخرى رواية ويف
 . عنهما اهلل رضي عباس

 .  دينار نصف ففيه إدباره يف كان وإذا ، ردينا ففيه الدم إقبال يف كان إذا أنه:  أخرى رواية وفيه
 .  دينار نصف ففيه وسطه يف أو آخره يف كان وإذا دينار، ففيه ، احليض أول يف كان إذا أنه:  أخرى رواية ويف

 :  الدينار مقدار
 مزيد وسيأتي ، تتبعه على بناء وهذا ، الغرام وربع غرامات 4 يساوي أنه ، اهلل رمحه عثيمني ابن شيخنا ذكر الدينار

 من وربع جرامات أربعة قيمته مبا فيتصدق ، 4.4 مقداره أن نعرف أن املهم لكن ، اهلل شاء إن الزكاة يف حبث
 .الذهب

 .  دينار نصف أو دينار فعليه ، حيضها حال يف املرأة جامع إذا إذن
 ُدوَنه مبا منها وَيْسَتْمِتُع:  قال  . 
 :  حالني أحد من خيلو الف احلائض مبرأته الرجل استمتع إذا
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 .  الركبة ودون السرة فوق مبا يستمتع أن:  األوىل احلال
 .  وغريه النووي نقل كما ، باإلمجاع جائز فهذا

 وأنا فيباشرني ، فأتزر يأمرني كان] عنها اهلل رضي عائشة قالت كما ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -
 .  الركبة إىل السرة من عهموض واإلزار .الصحيحني يف أخرجاه[حائض

 .  الركبة وفوق السرة حتت مبا احلائض مباشرة:  الثانية احلال
 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه ؟ جيوز ال أو جيوز هل

 .  الفرج إال ، السرة ودون الركبة فوق مبا احلائض بامرأته يستمتع أن للزوج جيوز أنه:  األول القول
 .  مذهبهم مفردات من ،وهو اهلل رمحهم احلنابلة مذهب وهو،واسحاق،والثوري،والشعيب،اءوعط،عكرمة ذهب إليه و

 : أدلتهم

 تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول الدليل
 .  هوزمان احليض ملكان اسم هو واحمليض {يطهرن حتى

 يف املرأة إتيان باجتناب وجل عز اهلل فأمر ، احليض زمان وهو ، للزمان اسم أيضا وهو ، ومبيت قيلم:  مثل فاملكان
 .  جيوز فإنه سواه ما وأما ، املكان هذا ويف ، احليض وزمان مدة يف ، املوضع هذا

 أخرجه[ النكاح الإ شيء كل اصنعوا]قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي أنس عن:  الثاني الدليل
 . مسلم اإلمام
 إذا كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ] وسلم عليه اهلل  صلى النيب أزواج بعض عن ، عكرمة عن:  الثالث الدليل

 . وغريه األلباني صححه بسند داود أبو أخرجه [خرقة فرجها على ألقى ،شيئًا احلائض من أراد
 ال:  فقالت ، أستحيْيِك إني:  وقال وسأهلا، عنها اهلل رضي عائشة على خلد أنه مسروق عن ثبت ما: الرابع الدليل

 . [فرجها إال شيء كل ]: قالت ؟ ضائح وهي امرأته من للرجل ما: فقال ، بيناك وأنت ، أمك أنا إمنا ، تستحي
 .  حيضها حال يف ، الركبة إىل السرة من املرأة الرجل يباشر أن جيوز ال أنه:  الثاني القول
 .  رواية يف واحلنابلة ، احلنفية،واملالكية،والشافعية مذهب فهو ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور قول وهذا

 : أدلتهم

 تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول:  األول الدليل
 رضي عائشة حديث يف االستثناء جاء وإمنا ، مطلقا احلائض املرأة قربان عن نهى وجل عز اهلل إن:قالوا {يطهرن حتى
 وما ، جائز فهذا:  قالوا [حائض وأنا فيباشرني ، فأتزر يأمرني وسلم عليه اهلل صلى النيب كان] قالت أنها ، عنها اهلل

 .  التحريم وهو ، األصل على يبقى سواه
 إال شيء كل اصنعوا] : اآلية نزول بعد قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن ؛ ضعيف بأنه: االستدالل هذا نوقش
 .  جيوز ال فإنه ، الفرج يف اجلماع إال شيء كل يصنع فاإلنسان ، بقوله اآلية فسر ، وسلم عليه اهلل صلى فهو[ النكاح
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[ حائض وأنا فيباشرني ، فأتزر يأمرني ، وسلم عليه اهلل صلى النيب كان:]قالت أنها الذي عائشة عن:  الثاني الدليل
 .  الصحيحني يف أخرجاه

 ، االتزار وجوب على يدل وهذا ، باالتزار عائشة يأمر ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول إن:  قالوا:االستدالل وجه
 .  املوضع هذا يف املرأة يباشر أن للرجل جيوزال أنه وعلى
 وهن اإلزار فوق نساءه رباشي وسلم عليه اهلل صلى النيب كان ]: قالت عنها، اهلل رضي ،ميمونة عن:  الثالث الدليل
 .مسلم اإلمام أخرجه.  [ُحيض

 بني ما مغطية) متزرة كانت إذا إال حيضها حال يف املرأة يباشر أن للرجل جيوز ال وأنه ، االتزار على يدل ديثاحل أن
 .  قالوا هكذا ، نظرا وال ، مباشرة وال ، مسا ال ، املوضع هذا يف يباشرها أن له جيوز فال( والركبة السرة
 قوله يقابلها ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن أفعال حكاية جمرد هذه ألن ؛ يصح ال بأنه باحلديثني االستدالل نوقش

 وسلم،أنه عليه اهلل صلى النيب أزواج بعض عن عكرمة حديث وكذلك[ النكاح إال شيء كل اصنعوا] قال حينما ،
 بالفعل معارض الفعل كذلكو ،فعله على مقدم وسلم عليه اهلل صلى وقوله فيباشرها، هافرج على خرقة يلقي

 .وسلم عليه اهلل صلى اآلخرمنه
 أال األفضل لكن ، جيوز الف الفرج نود ، الركبة إىل السرة من املرأة يباشر أن للرجل جيوز أنه: أعلم واهلل :  الراجح
 ال حتى ؛ باشرها إن األذى فيه الذي للموضع مغطية تكون أن أيضا ل،واألفض والركبة السرة بني مافي يباشرها

 .األذى من شيء يصيبه ال أو ، الرجل يتقزز
 والطالِق الصياِم غرُي ُيَبْح مل َتْغَتِسْل ومل الدُم اْنَقَطَع وإذا : اهلل رمحه قال  . 
 فال} قال وجل عز اهلل ألن: اهلل رمحه املؤلف استثنى ما إال باقية الدم أحكام تزال فال تغتسل ومل الدم انقطع إذا

 به املرادو ، تطهرت ذلك بعد ثم طهرت فاملرأة {اهلل أمركم حيث من فأتوهن تطهرن فإذا يطهرن حتى تقربوهن
 . ؟ ذلك قبل عليه حمرمة كانت اليت األشياء غسلها قبل له جيوز فهل ، الدم  انقطع فإذا ، االغتسال

 .  والطالق الصيام:  شيئان إال يباح ال:  أي (والطالِق الصياِم غرُي ُيَبْح مل قوله:)
 :  الصيام أما
 لكم يتبني حتى واشربوا وكلوا لكم اهلل كتب ما وابتغوا باشروهن فاآلن} وتعاىل تبارك اهلل قول ذلك على دلفقد -

 .  {الفجر من األسود اخليط من األبيض اخليط
 ؛ألن جنب وهو عليه الفجر يطلع أن ذلك من يلزم فإنه ، الفجر طلوع إىل املرأة جيامع أن له يباح اإلنسان كان فإذا
 .جنب وهو الصبح عليه سيطلع أنه هذا من فيلزم ، األسود اخليط من األبيض اخليط تبني اإلباحة حد

 عنها اهلل رضي عائشة فعن جنابته حال على وهو عليهالفجر يطلع أن جيوز اجلنب  فإن اجلنب على قياسا وأيضا -
 اهلل صلى النيب أن:]بعضها ويف [ صائم وهو مجاع من جنبا يصبح ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ]  الصحيحني يف

 . [ صائم وهو احتالم غري من جنبا يصبح ، وسلم عليه
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 فمثله لواقا صائم احلال هذه يف وهو ، جنب وهو الصباح عليه فيطلع ، امرأته جيامع كان ، وسلم عليه اهلل صلى فهو
 .اغتساهلا وقبل طهرها بعد الصيام يف تشرع أن جيوز احلائض
 رأت فإذا ، تغتسل أن وقبل الدم انقطع إذا ، امرأته يطلق أن للرجل جيوز أنه أي (والطالِق ....ِ غرُي ُيَبْح مل قوله:)
 .ذلك له ،جاز زوجها طلقها تغتسل أن وقبل الطهر

 يطهرن حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} يقول وجل عز اهلل ألن - 
 عليه اهلل صلى النيب قال فقد ، اتطاهر نك إذاو ، احلال هذه يف طاهرات بأنهن وجل عز الرب فحكم {تطهرن فإذا

 عليها الطالق إيقاع فيجوز[ حامال أو طاهرا ليطلقها ثم ليمسكها ثم ، فلرياجعها مره] اهلل عبد ابنه ليأمر لعمر وسلم
 .  تغتسل أن قبل

 ثم،ليمسكها ثم ، فلرياجعها مره] عنهما اهلل رضيعمر ابن حديث يف قال وسلم عليه اهلل صلى النيب ألنو -
 . تغتسل مل وإن طاهر هيف دمها انقطع فإذا[حامال أو طاهرا ليطلقها
 :  تغتسل أن قبل اجلماع: مسألة

 قبل املرأة جيامع أن للرجل جيوز ال:  وقالوا ، تغتسل أن قبل اجلماع من منعوا:  عليهم اهلل رمحة العلم أهل مجهور  
 .  غسلها

 حتى تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} يقول وتعاىل تبارك اهلل ألن -
 .  حلت اغتسلت فإذا ، اجلماع قبل االغتسال من بد فال {تطهرن فإذا يطهرن
 انقطع إذا وأما ، الغسل قبل مجاعها له جاز( أيام 11 عندهم) احليض ألكثر الدم انقطع إذا أنه إىل:  احلنفية وذهب
 .  تغتسل أو تتيمم حتى جيامعها أن له جيوز ال فإنه ، احليض أكثر لدون
 ، تطهر حتى قربانها عن ونهى ، باعتزاهلا أمر ، وجل عز اهلل فإن ، للنص معارض ألنه ؛ ضعيف قول القول وهذا
 وإمنا ، هوأقل احليضأكثر بني وجل عز الرب يفرق ومل ، إتيانها جيوز فال الغسل قبل وأما ، حلت اغتسلت فإذا

 .  الدليل فعليه قيد فمن ، مطلقة اآلية جاءت
 وُتَصلِّي َتغتِسُل ثم َأَقلَّه َتْجِلُس َواْلُمْبتَدأُة : اهلل رمحه قال  . 

 .  احليض أتاها ثم قبل من حتض مل كبرية أو صغرية كانت سواء مرة ألول احليض تري اليت املرأة هي :املبتدأة
 من واحد من حاهلا ختلو ال ثم وتصوم وتصلي تغتسل ثم وليلة يوم وهو احليض أقل جتلس كالتالي وحكمها

   : أحوال ثالثة
 .  احليض أكثر لدون وينقطع وليلة يوما ويتجاوز الدم يأتيها أن : األول احلال

 عشر أربعة أو ، يوما عشر ثالثة أو ، يوما عشر اثين أو ، أيام عشرة أو ، أيام سبعة أو ، أيام مخسة يأتيها كأن :المث
 وليلة يوم بعد ثم ، وليلة يوما الصالة عن تتوقف احلال هذه يف فإنها:  قالوا ، احليض أكثر دون انقطع فإذا ، يوما

 الثاني الشهر يف هذا تفعل ثم ، وصامت صلت ثم ، اغتسلت احليض أكثر دون طهرت فإذا ، وتصوم وتصلي تغتسل
 والثاني ، أيام سبعة األول الشهر يف جاءها ، ودورتها عادَتها يعترب فإنه ، مرات ثالث تكرر فإذا ، الثالث الشهر ثم ،
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 تلك يف فعلته الذي ، املنذور واالعتكاف مالصو تقضي ثم ، أيام سبعة عادتك:  ليقا ، سبعة والثالث ، أيام سبعة
 . الفرتة

 :  دليلهم
 .  ليلة و يوم بعد وتصلي وتصوم تغتسل كونها أما
 اليوم بعد وتغتسل . بالشك يزول ال واليقني ، فيه مشكوك أمر فهو احليض وأما ، متيقن أمرها الصالة ألن :قالوا -

 فهو ثالثًا تكرر فإن ، حيضًا يكون أن الحتمال طهرت إذا متيقن،وتغتسل فهو احليض أقل ألنه ، والليلة
  . العدة يف الذمة براءة بها حيصل اليت هي مرات الثالث ألن، حيض
  .،والشافعية ،واملالكية ،احلنفيةاجلمهور قول ،وهوالعادة أكثر يتجاوز مل ما ، حيضا يكون تراه الذي أنه:  الثاني القول

 وعلى - يوما عشر مخسة جتاوز فإن ، يوما عشر مخسة يتجاوز مل ما ، حيض دم هذا:  يقال الدم ترى ما أول منف
 . استحاضة يكون فإنه - أيام عشرة احلنفية مذهب
  :أدلتهم
 دم صفات وفيه املبتدأة املرأة رأته فما {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول الدليل

 وتصوم وتصلي تغتسل ثم ،جتلس وليلة يوم:  التفصيل وأما ، احليض حكم كمهح فيكون ، حيض دم هوف احليض،
 .  عليه دليل ال ألنه ؛ صحيح غري هذاف ،

 .  حيض دم أنه الباقي يف حكمُيفل إذن ، حيض دم والليلة اليوم أن واحكم قد همأن: الثاني الدليل
 وطبيعة جبلة دم فهو احليض دم وأما ، مرض عن يكون أن الغالب ، عرق دم االستحاضة دم أن: الثالث الدليل

 .  حيض دم بأنه عليه حيكم الدم هذا فإن :وعليه ، املرض وعدم الصحة اإلنسان يف ،واألصل
 فهو احليض أكثر جتاوز فإن ، احليض أكثر يتجاوز مل ما ، حيض دم يعترب الدم:  يقولون ، الثاني القول:  إذن

 ذلكتكرر ثم ، تغتسل انتهى إذا ثم ، وتصوم تصلي ثم ، تغتسل ثم وليلة يوم جتلس:  يقولون واحلنابلة ، استحاضة
 .  حيضا يعترب األول اليوم من بل:  فيقولون اجلمهور وأما ، وصلت صامت ما تقضي ذلك بعد ثم ،مرات ثالث

 وال ، يوما شرع مخسة ، احليض أكثر عن زاد لو حتى ، يصيبها ما أول من حيض دم املبتدأة دم أن:  ثالثال قولال
 فهنا ، يومني أو يوما تراه أو ، طهرا كله الشهر يف ترى ال أصبحت أي،عليها الدم أطبق إذا إال مستحاضة تكون
  . اهلل رمحه اإلسالم شيخ اختيار ،وهذا استحاضة يكون

 فاعتزلوا أذى هو قل ضاحملي عن ويسألونك} تعاىل اهلل قول البقرة آية ودليله ، الثالث القول هو أعلم واهلل:  الراجح
 القول أصحاب أدلة كذلك ، تقيد مل مطلقة اآلية جاءت وإمنا ، وأقل بأكثر وجل عز اهلل حيدده ومل {احمليض يف النساء
 فإن ، احلنفية مذهب على أيام عشرة أو ، يوما عشر مخسة يتجاوز ال بأن تقييدهم وأما ، القول هذا على تدل الثاني
 .   دليل إىل حيتاج فهذا ، استحاضة  يكون جتاوز
 .  استحاضة أنه:  فحكمه ، يوما عشر مخسة هو الذي ، ،احليض أكثر ويتجاوز الدم يأتيها أن : الثانية احلال



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

 

 www.dwrah.com 147                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 (يتخثر ، كريهة رائحة له ، ثخني ، أسود احليض دم أن وهي:  وتوضحه متيزه عالمة له الدم أي)متييز عندها كان فإن
 عشر اخلمسة ودون ، والليلة اليوم بعد األسود يكون أن بشرط ، استحاضة جتعله محرواأل ، حيضا تعتربه فإنها ،

 .يوما
 عشر مخسة لىع زاد أو ، كذا ويوما كذا يوما يأتي أو ، واحد لون على كله الدم يكون كأن:  متييز هلا يكن مل إنو

 وهذا تقدم كما سبعة أو ستة لغالباو ، النساء غالب عادة إىل ترجع:  قالوا /ج؟ حلكما امف ، أسود وهو يوما
 ، الدم جاءها ما أول من عادتها ،وتبدأ مثلهن تكونف قريباتها عادة إىل ترجع أنها اهلل رمحه شيخنا اختارو ، املذهب

 1 من عادتها جعلُت:  لافيق ، معها استمر أو ، مثال 17 يف وانتهى ، 1 يف جاءها الدم أن قدر فلو ، به معترب حيضهاف
  . ودورتها عادتها فهي7أو 6 إىل

 أكثر جتاوز حتى الدم معها استمر ثم ، شيء أول من الدم رأت أنها مبعنى،احليض أكثر يتجاوز أن:  الثانية احلال إذن
 أو ، يوما عشر ثالثة أو ، يوما عشر اثنا ، احليض أكثر قبل انتهى ، احليض أكثر يتجاوز مل األوىل احلال ، احليض
  .املذهب اهذ ، سبعة أو عشرة

 احلنفية ذهب وإليه استحاضة فهو عليه ومازاد احليض أكثر جتلس أنها:  األول القول:  فيها العلماء اختلف واملسألة
 .  يومًا عشر مخسة وجتلس واملالكية ، أيام عشرة فتجلس

 عشرة على للحيض ادةزي ال ألنه فال ومازاد ، حيضًا يكون أن إلمكان عادة فجعل العادة زمن يف جاء دم ألنه قالوا
 . املالكية عند يوما عشر مخسة وعلى احلنفية ،عند

 :  أواًل مميزه تكون أن فإما احليض أكثر دمها جتاوز إذا املبتدأة أن:  الثاني القول
 وإليه ، استحاضة زاد وما حيضًا املتميز جعل ، أقله عن ينقص ومل احليض أكثر املتميز دمها يعرب ومل مميزة كانت فإن

 .  واحلنابلة الشافعية ذهب
 شهر كل من احليض أقل جتلس أن بعد احلنابلة ذهب وإليه ،النساء عادة غالب إىل ترد فإنها مميزة غري كانت وإن

 .  احليض غالب جتلس ثم ، ثالثًا يتكرر حتى
 ليس ألنه ؛يزد مل أم احليض أكثر عن زاد حيض دم املبتدأة دم أن اإلسالم شيخ إليه ذهب ما هو: أعلم واهلل الراجح 

 ، يومني أو يوما إال ، كله الشهر يف أصبح ، عليها أطبق إذا إال ، حيض دم هو إذن ، احليض أكثر امسه شيئ عندهم
 ُيحكم فإنه الدم وجد فإذا ، الدم بوجود احلكم اهلل فعلق {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} البقرة يةوآل.  ال فهنا

 .  به
 .  احليض أقل يبلغ أن قبل الدم عنها ينقطع نأ : الثالثة احلال
 ، املالكية إال عموما:  اجلمهورمثال،ف فقط واحدا يوما؛ وليلة يوم من أقل حاضت ، املرأة هذه الدم جاء ما أول

 ، دم َدفعة ولو ، ألقله حد ال:  فيقولون املالكية أما ، احلنفية،والشافعية،واحلنابلة عند ، وليلة يوم احليض أقل عندهم
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 ال فساد دم هذا:  يقولون فاجلمهور ، وليلة يوم من أقل مرة أول جاءها فإذا ،تقدم ،كمااإلسالم شيخ اختيار وهو
 ويسألونك} قال تعاىل اهلل ألن ؛ حيض دم يعترب:  يقولون فهم ، تبعهم ومن اإلسالم وشيخ املالكية وأما ، به عربة
 عز اهلل ألن حيض؛ فهو ، يتخثر ثخينا ، منتنا أسوَد ، احليض مد صفة صفته كانت فإذا {أذى هو قل احمليض عن

 .احلكم وجَد وجد فإذا ، وأكثر بأقل هحيدد مل وجل
 :  ؟ معتادة املبتدأة تصري متى
 يتكرر حتى معتادة تكون فال ، احلنابلة مذهب وهذا ، ثالثا..  مرتني..  مرة املرأة مع الدم يتكرر  أن بد ال أنه تقدم
 .  مرات ثالث الدم معها

 :أدلتهم
 شيء كل ، اخل..  املرتد ومهلة ، املصراة وخيار ، قراءكاأل ، مكرر شيء كل يف معتربة الثالث أن :األول الدليل
 .  الشريعة يف مرات ثالث يعطى فإنه يكرر
 إن ، ثالثا ميسكها أن بعد اراخلي فله ، أيام ثالثة اشرتاها ملن اخليار املصراة ، أقراء بثالثة املرأة تطهر ، األقراء:  مثل
 .  متر من وصاعا ردها شاء وإن أمسكها شاء

 ،والشافعي،مالك اإلمام أخرجه( خبز رغيف وأطعمتموه ، ثالثا حبستموه هال) ، عنه اهلل رضي عمر أثر فيه:  املرتد
  .وغريه األلباني ضعفهو

 .  مرات ثالث كونت املعاودة وأقل ، املعاودة من مأخوذة العادة أن:الثاني الدليل
 واحدة مرة الدم جاءها فإذا ، واحدة مبرة معتادة تعترب أنها ، األصح يف احلنفية،واملالكية،والشافعية:  اجلمهور وذهب

 . معتادة أصبحت
 {تعودون} قال ذلك ومع ، واحدة مرة بدأنا وجل عز اهلل و قالوا {تعودون بدأكم كما} تعاىل بقوله استدالال -

 .  واحدة مبرة املعاودة حكم فيثبت إذن ، واحدة مرة أنه مع ، إعادة فسماه
 .  املعتادة املستحاضة:  مسألة
 أو ، مرات عشر أو ، مرات مخس أو ، مرات ثالث إما ، معها تكرر ، معها معتادا الدم يأتيها كان اليت املرأة:  وهي
 عادتها تغريت ؟ فيه احلكم ما ، الدم يف شكلةم عندها صار ثم ، - اجلمهور مذهب على - مرة جاءها أو ، مرة مائة

 ، طويلة سنني ، 6 إىل 1 من تأتيها ، تامة دورتها كانت أو ، يومني أو يوما إال تطهر وال ، عليها يطبق الدم فأصبح ،
 ذه،همثال يومني أو يوما الشهر،إال أكثر أو كله، الشهر عليها يطبق الدم فأصبح ، معها الدم فتغري مبرض أصيبت ثم

 :  ختلو ال املرأة
 ، عادتها فتجلس:  قالوا ، 6 إىل 1 من دورتها تعرف ، نضبطة،امل عادتها فتجلس ، منضبطة عادة هلا تكون أن إما -

 دم يأتيها 18 إىل 12 من كان لوف ، صاحل متييز هلا كانت لو حتى ، استحاضة فهو زاد وما ، شهر كل يف 6 إىل 1 من
 وال ، 6 إىل 1 من جتلس:  هلا لاقي ، 6 إىل 1 من املنضبطة املعتادة دورتها لكن ، اخل..  خبيثة رائحة له مننت أسود
 .  احلنابلة مذهب وهذا ، يعترب ال التمييزف ، 18 إىل 12بني فيما تنظر
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 :أدلتهم
 كانت ما قدر امكثي] لمستحاضةل قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنها اهلل رضي عائشة عن:األول الدليل
 .  مسلم اإلمام أخرجه[ وصلي اغتسلي ثم ، حيضتك حتبسك
 األيام قدر الصالة دعي ولكن]؟هلا قال ، وسلم عليه اهلل صلى الرسول أن حبيش أبي بنت فاطمة عن: الثاني الدليل

 [  .فيها حتيضني كنت اليت
 ويتأخر يتقدم فقد التمييز الفخب مثال 6 إىل 1 من جتلس أن هلا أريح ، وأضبط للمرأة أريح وألنها: الثالث الدليل
 .عليها ،ويشق
 .  يومًا عشر اخلمسة على زاد إذا يبطل فقد ، التمييز خبالف ، تبطل ال فهي ، أقوى العادة أن:  الرابع الدليل
 .  بالتمييز تعمل أنها:  الثاني القول

 ذهب إليهو،العادة على التمييز يقدمف ، التمييز إىل ارجعي:  يقال ، متييز وعندها ، منضبطة عادة عندها كان فإذا
 .اهلل رمحهم الشافعية

 :أدلتهم
 فال أستحاض امرأة إني وسلم اهلل صلى للنيب قالت ملا ، عنها اهلل رضي حبيش أبي بنت فاطمة عن:  األول الدليل
 اإلمام خرجهأ [الصالة فدعي احليضة أقبلت فإذا ، باحليضة وليس عرق دم ذلك إمنا] قال ؟ الصالة أفأدع ، أطهر
 . مسلم
 إذا وأنه ، التمييز اعتبار به املراد فيكون ، التمييز رأيِت إذا:  املعنى[ أقبلت فإذا] وسلم عليه اهلل صلى فقوله:  قالوا
 .  الدم ذلك زمن إىل ترد فإنها متميزا دمها كان

 حتيضني كنت الذي عادتك وقت أي:[ احليضة أقبلت إذا :]قولهبـ املراد أنو ؛ أعلم واهلل مراد غري تفسري بأنه:نوقش
 [ . عادتك حتبسك كانت ما قدر اجلسي] خراآل احلديث يف وسلم عليه اهلل صلى قال وهلذ ؛ قبل فيه

 أخرجه[ يعرف أسوُد احليض دم إن] ، وسلم عليه اهلل صلى النيب قال قالت عنها اهلل رضي عائشة : الثاني الدليل
 .  حزم،والنووي،واأللباني ابن وصححه ، داود،والنسائي أمحد،وأبو اإلمام
 . إليها فريجع واضحة ظاهرة عالمة التمييز أن : الثالث الدليل

 .عليها مقدما فيكون ، العادة من وأقوى واضح فهو ، اخل..  منتنة رائحة له ، أسود دم ، التمييز ألن:  لكوذ
 .غالبا واضطرابه وتأخره لتقدمه وذلك بالغال يف املرأة على مشقة فيه أن إال متميزا كان وإن بأنه:نوقش

 :  والراجح
 كان ما قدر جتلس أنها النص ظاهر وألن؛ هلا أريح ذلك ألن ؛ التمييز وترتك ، املنضبطة للعادة ترجع أنها هذا يف 

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

 وبعد ، وليلة يوم وأقله ، احليض أقل جتلس املبتدأة   وُتَصلِّي َتغتِسُل ثم َأَقلَّه َتْجِلُس واْلُمْبَتَدَأُة: اهلل رمحه قال 
 ، الثالِث الشهر ثم ، الثاني لشهرا يف هذا تفعلو ، ثانية مرة تغتسل طهرت فإذا ، وتصلي تصوم ثم ، تغتسل ذلك

 ، الواجب الصيام وهو ، والثاني،والثالث األول، الشهر يف فعلته الذي الواجب تقضي و ، هلا عادة هذا فيكون
 .  املنذور واالعتكاف

 انقطاِعه عنَد اْغَتَسَلْت دوَن فما أَلْكَثِره اْنَقَطَع فإن: اهلل رمحه قال  . 

 .  أخرى مرة تغتسل ، دون فما يوما عشر سةخلم ، ألكثره انقطع إذا

 ثالًثا َتَكرََّر فإْن:  اهلل رمحه قال  . 

 ستة األول الشهر يف أتاها الدم أن قدر فلو ، عادتها هذه فتعترب ، الثالثة الثانية،والدورة الدورة أو ، شهر كل سواء
 هذه ، 14، 14،14 أو، عادتها هذه ، 12 ، 12 ، 12 أو ، 6عادتها كونفت ، ستة والثالث ، ستة والثاني ، أيام

 .  عادتها

فيه َوَجَب ما وَتْقِضي فَحْيٌض:  اهلل رمحه قال  . 

 احلنفية ، اجلمهور خبالف ، مرات ثالث املذهب على تكرر إذا ،إال عادة يعترب وال ، حيض بأنه عليه حكمفي أي
 . ،واملالكية،والشافعية

 فُمستحاضٌة هأكثَر َعَبَر وإن: اهلل رمحه قال  . 

 .  يوما عشر مخسة جتاوز أي، األكثر جتاوز أي:  (عرب إن:)قوله

 ، مبتدأة مستحاضة ولكنها ، معتادة مستحاضة ليست لكنها ، مستحاضة املرأة بحتصف ، استحاضة أنه:  فحكمه
 . مباشرة االستحاضة بها بدأت

 أسوَد وبعُضه أمحَر دِمها بعُض كان فإن:  اهلل رمحه قال. 

 إنها:  املؤلف يقول ، يوما عشر اخلمسة وجتاوز ، الدم بها وابتدأ ، حاضت إذا ، الثانية احلالة ففي ، متييز عندها هذه
 .  مستحاضة

 :  حاالن هلا ، معتادة غري كانت إذا واملستحاضة

 . الثانية احلال ذهوه النساء غالب بعادة تعمل فإنها متييز هلا يكن مل فإن ، بالتمييز تعمل أن:  األوىل احلال

 مخسة يتجاوز وال ، وليلة يوم عن الدم يقل أال:  بشرط ، ثخونهال أو ، التخثر أو ، الريح أو باللون يكون التمييز
 :  حكمه يأتيفس ، املتميز أو ، األسود الدم ، يوما عشر مخسة جتاوز فإن ، يوما عشر
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أَقلِّه عن َيْنُقْص ومل  أكثَره َيْعُبْر ومل:  اهلل رمحه قال  . 

 ، وليلة يوم نم أقل ، بتخثره أو ، بثخونته أو ، برائحته أو بسواده املتميز الدم يكون أال ، بالتمييز للعمل يشرتط أي
 .  يوما عشر مخسة يتجاوز وال

 َحْيُضها فهو:  اهلل رمحه قال  . 

 .  دورتها هذه أي

 استحاضٌة محُرواأل الثاني، الشهِر يف َتْجِلُسه:  اهلل رمحه قال  . 
 . االستحاضة دم حكم وسياتي استحاضة دم وهواألمحريعترب عليه زاد وما متيز ما جتلس املتميزة املستحاضة أن أي

 من بل ، وتصلي تغتسل ثم وليلة يوما جتلس ال نهافإ :األوىل احلال أما: ،وهو تقدم ما هو أعلم واهلل والراجح
 . تطهر حتى الصالة  نع ومتتنع ، حائضا تعترب  الدم خروج

 الراجح بل ،استحاضة بأنه عليه حيكم حتى يوما عشر مخسة املتميز الدم يتجاوز أن يشرتط ال نهفإ :الثانية احلال أما
 وقد ، حائض فهي عليها يطبق مل فإن ، الشهر أكثر أو كله الشهر املرأة ىعل الدم أطبق إذا إال ستحاضةا عتربي ال أنها

 .  ألكثره حد ال أنه تقدم قد هألن ؛ يوما عشر مثانية أو ، يوما شرع تسعة حيضها يكون
 ؟ متييز هلا يكن مل إنف

 حليض من كل شهرا: وإن مل يكن دمها متميزا قعدت غالب  اهلل رمحه قال . 
 ايوم جتلس أنها املذهب ألن ؛ املذهب من املشهور خالف هنا املؤلف لكن ، النساء عادات غالب إىل فرتجع أي : 

 ، آخر قوال فأخذ املؤلف أما ، الثالث والشهر الثاني والشهر ، الدم ينتهي بعدما وتصلي ، األول الشهر يف وليلة
:  ككل فاملسألة وإال ، املذهب داخل اخلالف ناحية من الراجح القول وهو ، فورا النساء غالب بعادة تأخذ:  وقال

 .  كله الشهر عليها يطبق مل ما ، حيضا يعترب أنه فيها الراجح

عادَتها َتجِلُس ُمَميَِّزًة ولو املعتاَدُة(  اْلُمستحاَضُة)  و: اهلل رمحه قال  . 

 ووقت ، حيضها وقت تعرف ، شهر كل الدم ترى فهي ، شهر كل منضبطة عادة هلا كانت اليت:  املعتادة املستحاضة
 :  أحوال الثةث هلا هذه ؟ احلكم فما ، وحنوه ملرض ، عادتها تغريت ثم ، طهرها

 .  تعرفها منضبطة عادة هلا تكون أن:  األوىل احلال
 دم أي ، متميزا الدم كان لو حتى ، شهر كل من عادتها جتلس فإنها:  قالوا ، 22 إىل 15 من أو ، 6 إىل 1 من حتيض

 إليه ذهب وهذا ، ةللعاد تنظر وإمنا ، التميز إىل تنظر الف ، يتخثر أو ، ثخونة أو ، رائحة له أو ، أسود لون له
 .  احلنابلة مذهب هوف ، اهلل رمحهم األصحاب

 :أدلتهم

 كانت ما قدر امكثي] للمستحاضة قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رض عائشة عن: األول الدليل
 [  ... حيضتك حتبسك
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 اليت األيام قدر الصالة دعي ولكن] :قال عليه اهلل صلى النيب أن عنها اهلل رض حبيش بنت فاطمة عن: الثاني الدليل
 [  .فيها حتيضني كنت

 .  للمرأة أريح هوألن: الثالث الدليل

 لكن ، ويتغري يتنقل الدم اضطراب فيه يكون بالتمييز، عملال ألن ؛ هلا أريح فهو ، عادتك قدر اجلسي:  هلا قيل إذاف 
 .  للمرأة وأضبط أريح بالعادة العمل

 .  أقوى العادة نوأل: الرابع الدليل

 ، يوما عشر اخلمسة جتاوز املرأة دم أن لوف ، التمييز يعترب ال فإنه احليض مدة أكثر الدم جتاوز لو أنه قبل من تقدم ألنه
 على فتقدم ، أقوى العادة فتكون ، النساء عادة بغالب تعمل وإمنا ، انه التمييز يعترب ال فإنه ، والليلة اليوم عن قل أو

 .التمييز

 .  للعادة يرجع وال ، التمييز تقديم إىل:  الشافعية وذهب

 إىل 12 من..  ورائحته لونه يف متميزا دما ترى لكنها ، 6 إىل 1 من وعادتها ، كله الشهر أو 28 الدم يأتيها امرأة هذه
  .التمييزب تعملف ، 22

 :أدلتهم

 ، أطهر فال أستحاض امرأة إني  وسلم عليه اهلل صلى للنيب قالت أنها ، حبيش أبي بنت فاطمة عن :األول الدليل
 فاغسلي أدبرت وإذا ، الصالة فدعي احليضة أقبلت فإذا ، باحليضة وليس عرق دم ذلك إمنا] قال ؟ الصالة أفأدع
 .مسلم أخرجه[  . وصلي الدم عنك

 فإنها ، متميزا دمها كان إذا وأنه ، التمييز اعتبار به املراد[ احليضة أقبلت إذا] وسلم عليه اهلل صلى النيب فقول:  قالوا
 ، وغريهما ، أمحد واإلمام ، الشافعي اإلمام:  مثل ، األئمة من جمموعة به فسره وهذا ، املتميز الدم ذلك زمن إىل ترد
 أقبلت] ، العادة وقت به املراد وإمنا ، التمييز باحلديث املراد ليس:  فقالوا ، العلم أهل من طائفة أيضا خالفهم وقد

 ذلك على تدل اليت الروايات بعض وجاءت ، فاجلسي ، شهر كل يف جتلسينها اليت عادتك وقت أقبل:  أي[ احليضة
 املستمرة،اليت عادتها بإقبال فسروه واآلخرون ، تعرفينه الذي املتميز الدم أقبل إذا:  أي ، بالتمييز فسروه فاألولون ،

   .شهر كل تأتيها

 أخرجه[ يعرف أسوُد احليض دم إن] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنها اهلل رضي عائشة عن:الثاني الدليل
 .  حزم،والنووي،واأللباني ابن وصححه ، داود،والنسائي أمحد،وأبو اإلمام

 على مقدم التمييز إذن:  فقالوا ، معرفته إىل ردها يهف[ يعرف أسود احليض دم إن] والسالم الصالة عليه  فقوله
 ثم ،الرتجيح من فالبد بينهما اجلمع ميكن وال ، التمييز إىل يرد حديث وعندنا ، العادة إىل يرد حديث عندنا ، العادة

 .  التمييز إىل ترجع فإنها ، عادتها نسيت أو ، منضبطة عادة هلا يكن مل إذا يقال ذلك بعد

 .  إليها فريجع ، واضحة ظاهرة عالمة التمييز أن: الثالث الدليل

 . للعادة ارجعي هلا لاقي كيفف ، 22 إىل 12 من ، رائحة وله ، أسود لونه مد عندهاف
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 وسلم عليه اهلل صلى فالنيب ، العالمة هذه على مقدم النص لكن ، ظاهرة واضحة عالمة أنها صحيح:  فقيل:نوقش
 [  .حيضتك حتبسك كانت ما قدر يمكثا] فقال ، عادتها إىل ردها ،

 .واضح ظاهر ،ألنهللنساء يحأر هذا وألن :الرابع الدليل
 . عليها مشقة فيه فيكون ويتأخر يتقدم الغالب يف للمرأة؛ألنه أريح ليس بأنه:نوقش

 أفراد إىل ينظر ال جاء إذا الشرعي واحلكم الدليل إن:  فاجلواب ، يتغري ال منضبط متييزها امرأة هذه:  قيل فإن
 بالغالب يعمل فإنه ، املكلفني بعض يف العلة ختلفت لو حتى ، حكما فيعطى ، اجملموع إىل ينظر وإمنا ، املكلفني
 .  العام والدليل

 عليه دل وهذا ، النساء عادات غالب إىل ترجع فإنها متييز، هلا وليس عادتها نسيت أو ، منضبطة عادة هلا يكن مل إن
 النيب فردها[ سبعا أو ستا اهلل علم يف حتيضي] هلا قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، قبل ذكرنا الذي احلديث

 .  للغالب وترجع ، النساء عادة غالب إىل ، وسلم عليه اهلل صلى
 املرأة كانت لو حتى:  أي ، خالف إشارة وهذه ، عادتها جتلس فإنها ، صاحل متييز هلا كان ولو أي ( مميزة ولو :)قوله

 .  عادتها إىل ترجع فإنها ، متييز هلا

 إذا هألن ؛ إشكال بال عادتها إىل رجعت افإنه ، منضبطة عادة وهلا ، مميزة تكن مل لو اأنه (يزةمم ولو:)قوله من ويفهم
 .  أوىل باب من متييز بدون العادة إىل ترجع فألن ، التمييز مع العادة إىل ترجع إنها:  ليق

 الصاحِل بالتمييِز َعِمَلْت َنِسَيْتها وإن: .  اهلل رمحه قال  . 

 .  عادتها نسيت (: نسيتها:)قوله

 يوم عن نقص فإن ، يوما عشر مخسة يتجاوز وال ، وليلة يوم عن يقل ال ، يصلح الذي التمييز أي:  الصاحل التمييز
 .  بصاحل فليس ، يوما عشر مخسة وجتاوز ، وليلة

 احليِض فغاِلُب َتمييٌز هلا يكْن مل فإن:  اهلل رمحه قال  . 

 .  احليض غالب إىل ترجع فإنها متييز هلا يكن مل إن أي

 .  النساء حيض غالب هذا[ سبعا أو ستا اهلل علم يف حتيضي] للمستحاضة والسالم الصالة عليه النيب قال -

لَعَدِده الناسيِة ِبَمْوِضِعه كالعاِلَمِة: اهلل رمحه قال  . 

 ، سبعة ستة،أو مخسة،أو ، األيام ددع كم تدري ال لكنها ، الشهر أول يف تأتيها وعادتها دورتها أن تعلم امرأة أن لو
 حترَّْي:  هلا لاقي ؟ السبعة أو الستة ، أجلس أيهن:  قالت فإن ، سبعا أو ستا ، النساء عادات غالب اجلسي:  هلا لاقي
 .  سبعا أو ستا فتجلس ، ولونه شكله يف وتنظر تتحرىف ،

 ، الشهر آخر من أو ، الشهر وسط من أو ، الشهر أول من ، موضعه تعلم:  (لعدده الناسية مبوضعه كالعاملة:)قوله
 أو ستا ، النساء عادات غالب إىل ارجعي:  هلا لاقفي ؟ سبعة ستة،أو مخسة،أو هي هل ؟ األيام كم تدري ال لكنها
 .  سبعا
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 من الشهر َمْوِضَعه وَنِسَيْت َعَدَده َعِلَمْت وإن: اهلل رمحه قال . 

 نصف من أو الشهر أول من هو تدري ال ، املوضع وتنسى العدد تعرف وهذه ، العدد وتنسى املوضع تعرف األوىل
 ، أيام مخسة حتيض هي:  قالت ؟ حتيضينها اليت األيام عدد كم ، اهلاللي الشهر أول من ااجعليه:  هلا لاقي ؟ الشهر

 .  الشهر أول من ااجعليه:  لاقي

 ِلهأوَّ من َجَلَسْتها ِنْصِفه يف ولو:  اهلل رمحه قال . 

 وسط من النصف،أو أول من هي هل ، بالضبط أين أدري ال لكن ، النصف يف يه:  تقول تكان لو حتى أي
 .  الشهر أول من فتجلس ، النصف يف هي لكن ، النصف آخر من ،أو النصف

 أول من اجلسي: هلا لاقي ، عدده جتهل لكنها ، الشهر من حيضها موضع تعرف إحداهما واحدة:  امرأتان هاتان إذن
 األول من أو النصف من هو هل ، موضعه أين أدري ال لكين ، عدده أعرف أنا:  تقول الثانية ، سبعا أو ستا الشهر

 .  األول من اجلسي: هلا لاقي ؟ األخري من أو

 أو ، النصف أول يف هي هل ، أين أدري ال لكين ، النصف يف يه:  قالت أنها لو  مبعنى (:نصفه يف ولو:)قوله
 .  الشهر أول من اجلسي: هلا لاقي ، آخره أو وسطه

 .  أقرب ألنه ؛ النصف أول من اجلسي:  يقال النصف مسألة يف اأنه:  الثاني القول

 أو ، عشر ستة أو،عشر مخسة يوم ، النصف أول يف هي هل تدري ما لكن ، الشهر نصف من حتيض هي:  قالت لو
 من جتلس:  الثاني والقول ، الشهر أول من جتلس:  فاملذهب ، دريت ما ، آخره يف أو ، 23 أو 21 يوم ، نصفه يف

 .  15 من اجلسي: هلا لاقيف ، النصف أول

 :  األقرب

 .  املوضع إىل أقرب ألنه ؛ النصف أول من جيعل:  يقال أن

 َتمييَز وال هلا عادَة ال كَمْن: اهلل رمحه قال  . 

 .  الشهر أول من لكن ، النساء عادات سبعا،غالب أو ستا جتلس ، متييز وال عادة هلا يكن مل إذا املبتدأة ، املبتدأة وهي

 أن تقدم وقد ، النساء عادات غالب جتلس فإنها ، متييز وال ، عادة عندها وليس ، الدم عليها وأطبق ، حاضت امرأة
 .  ءالنسا عادات غالب جتلس ذلك وبعد ، أشهر ثالثة وتكرره ، وليلة يوما جتلس:  قال املؤلف

 .  الشهر أول من:  اجلواب؟ جتلس أين من لكن ، الغالب جتلس:  قال واملؤلف

 فحيٌض ثالًثا َتَكرََّر فما َتَأخََّرْت َأَو َتَقدََّمْت أو عادُتها َزاَدْت وَمن : اهلل رمحه قال  . 

 ، تأخر أو بتقدم يكون أن اإم واضطرابه املرأة، عند احليض باضطراب املتعلقة املسائل بعض عن املؤلف سيتكلم اآلن
 النهاية يف يذكر والتأخر،ثم التقدم عن ذلك بعد يتكلم ثم الزيادة، عن املؤلف وسيتكلم نقص، أو زيادة أو

 .  مسألةالنقص
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 .  املرأة حيض زيادة:  مسألة

 :  مثال

 .  أيام سبعة فأصبحت ، زادت إنها ثم ، أيام مخسة حيضتها امرأة هذه

 طهرت فإذا ، والسابع السادس اليوم جتلس ثم ، اخلامس اليوم بعد تغتسل ثم ، أيام مخسة لسجت أنها:  املذهب
 ال العادة ألن ؛ عادة فهو ثالثا تكرر فإذا ، الثالث الشهر ويف الثاني الشهر يف هذا تفعل ثم ، أخرى مرة اغتسلت

 .  مرات ثالث ررتتك إذا إال الدورة يف الزيادة تعترب فال ، مرات بثالث إال عندهم تكون

 وتصوم وتصلي ، تغتسل اخلامس اليوم انتهى إذا أنه: فاحلكم ، 7 الشهور من شهر يف فأصبح ، أيام 5 حيضها امرأة
 ، حيضها هذا أصبح استمر فإذا ، الثالث والشهر الثاني الشهر تكرر ثم ، ثانية مرة تغتسل ، 7 يوم طهرت إذا ثم ،

 اآلن وهي ، بالتكرار إال عندهم عادة تعترب ال ألنها ؛ املذهب هذا ، السابقني ومنيالي يف فعلته الذي الصوم تقضي ثم
 . تتكرر مل
 .قدامة ابن اختيار وهو ، الشافعية ذهب إليهو،احليض أكثر يبلغ مل ما ، حيض فهو زاد ما أن:  الثاني القول 

 و ، اإلسالم شيخ اختيار هذاو،عليها الدم قيطب مل ما ، حيضا يعترب فإنه ، احليض دم زاد إذا أنه:  الثالث القول
 .  عليهم اهلل رمحة ، عثيمني ابن شيخنا

 :  والثالث الثاني القول ألصحاب الدليل

 األذى وجد فإذا ، األذى بوجود احلكم اهلل فعلق {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول -
 والدم ، حكم له يعترب فال ، يوجد مل وإذا ، احليض حكم له فإن ، وختثره تهوثخون ولونه برائحته النساء تعرفه الذي

 .  حيضا فيعترب ، املعروفة بصفاته موجود هنا

 ألصبحت ، واحدة مرة لو بل ، مرات ثالث احليض عليها يتكرر أن معتادة املرأة تكون أن يف يشرتط ال وألنه -
 .  معتادة بذلك

 .  عليها الدم يطبق مل ما ، حيضا يعترب فإنه ، احليض دم زاد إذا أنه ، الثالث القول هو أعلم واهلل:  الراجح
 حكم هلا يكونف ، استحاضة يصبح األكثر جتاوز إن هأن يرون فألنهم( الشافعية) أكثره يتجاوز مل ما:  قالوا الذين أما

 .  ألكثره حد فال ، تبعه ومن اإلسالم شيخ رأي على وأما ، املستحاضة

 :  والتأخر التقدم

 .  ؟ احلكم مافآخره، يف أصبحت وسطه يف وسطه،كانت يف أصبحت الشهر أول يف تأخرت،كانت أو الدورة تقدمت

 .  مرات ثالث تكررت إذا إال حيضا تعترب ال:  املذهب

 :  الراجح

 الدم وهو ، فهتعر الذي الدم بوجود احلكم تعلق  فاملرأة، حيض فهو ،تتأخر أو تتقدم إذا اأنه ، السابق كالقول
 رمحه شيخنا و ، تيمية ابن  اإلسالم شيخ اختيار وهذا ، احليض دم وهو ، به احلكم اهلل علق الذي...  املننت ، األسود

 .  اهلل



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

 

 www.dwrah.com 156                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 ، 14 إىل 7 من وعادتها ، 22 إىل 7 من جاءها لكن ، الشهر أول جاءها ما ، الشهر أول يف الدم ترى كانت امرأة
 .  هينتعرف الذي الدم هو هذاو ، ااجلسيه ، كتوحيض دورتك هذه:  هنا للمرأة يقال ، ناآل النساء يف كثري وهذا

 املذهبو ، ودورتك حيضتك هذه: يقال ، 25 إىل 21 من تأتيها أصبحت ، 15 إىل 11 من تأتيها دورتها كانت أو
 . صحيح غري قول لكنه ، حيضا يعترب حتى ثالثا يتكرر أن بد ال:  عندنا

 ُطْهٌر العادِة عن َنَقَص وما: اهلل رمحه قال . 

 .طاهرة تصبح فإنها:  قالوا ، أيام 8 عادتها فأصبحت ، مثال أيام 11 عادتها

 .  طاهرة فتعترب ، موجود غري احليض واآلن {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك } يقول وجل عز اهلل ألن -

 .  طاهرة صبحتأ واملرأة {يطهرن حتى تقربوهن فال} يقول وجل عز واهلل -

 .  طاهرة فتعترب ، دبرتأ قد واحليضة ،[ وصلي الدم عنك فاغسلي أدبرت فإذا] وسلم عليه اهلل صلى وقال -

 موجود الدم أن وهو ،تعليل عندهم لكن ، قوية مأقواهل لكانت ، املسائل كل يف الرأي هذاب أخذوا األصحاب ليتو
  الزيادة صورة -الصور هذه يف وأما ، به األحكام تعلقت ، موجودا دمال كان فلما ، الطهر خبالف ، األوىل الصور يف

 ، فيها الدم انقطع الصورة هذه ألن ؛ ةالصور هذه وبني ابينه فرق هناك:  فيقولون ،-والتأخر والنقص،والتقدم
 .  ؟انقطع قد والدم احلائض حكم هلا املرأة بأن كمحي فكيف

 َسْتُهَجَل فيها عاَد وما:  اهلل رمحه قال  . 

 لستة معها احليض انقطع ، طهرت ثم ، أيام عشرة (املغين)و (الكبري الشرح) صاحب به مثل كما عادتها امرأة هذه
 التاسع يف إليها الدم رجع ثم ، طاهرة يومني بقيت ثم ، الراجح وعلى املؤلف قال ما على طاهرا تعتربف ، أيام

 .  حيض أنه مهحك:  قال ؟ والعاشر التاسع حكم ما ، والعاشر

 .  حيضا فأصبح ، حيضا فيه الذي الدم يكون أن يصلح زمن ألنه -

 مل وهنا ، صحيح قول وهذا ، حيضا يعترب فإنه ، إليها الدم رجع فإذا ، معها املعتاد احليض زمن ، الدورة زمن ألنه
:  فاجلواب ، يوما عشر ثالثة لطهرينا بني مدة أقل إن:  قبل قالوا إنهم:  قائل يقول قد ، الطهرين بني الفرق يعتربوا

 حيضا يعترب فإنه ، ثانية مرة الدم عاد فإذا ، حيضتها زمن يف طهرها ألن ؛ تلك على تنطبق ال املسألة هذه لكن ، نعم
 الدم إليها رجع فإذا {تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} يقول تعاىل واهلل ،

 . الصحيح وهو ، واحلنابلة احلنفية، مذهب وهذا ، حيضا يعترب فإنه

 حيٌض العادِة زمِن يف والُكدرُة والصُّفرُة:  اهلل رمحه قال  . 

 .  دما وليس ، املرأة مع خيرج أصفر ماء:  الصفرة

 وقد ، احليض أثناء يف انخيرج وقد ، احليض قبل انخيرج قد وهما ، املرأة مع خيرج ، وسخ كِدر ماء:  والكدرة
 .  احليض بعد انخيرج

 :  صور ماهلو 

 صور ثالث مافله ، قبله أو بعده تراه أو ، احليض أثناء يف والكدرة الصفرة املرأة ترى أن إما  : 
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 نفسه احليض يف ايكون أن  . 

 بعده أو قبله إما احليض خارج ايكون أن  . 

 .  واحلنابلة،والشافعية،واملالكية،احلنفية هبذ إليه ، اجلمهور قول على حيض مافه:  األوىل الصورة أما

 .  [شيئا الطهر بعد والصفرة الكدرة نعد ال كنا:] قالت عنها اهلل رضي عطية أم ألن -

 .  حيضا احليض أثناء يعددنها أنهن:  مفهومه

 [شيئا الصفرةو الكدرة نعد ال كنا]عنده ، [شيئا الطهر بعد]زيادة بدون ، البخاري اإلمام أخرجه عطية أم وحديث
 . [شيئا الطهر بعد]روايته يف اهلل رمحه داود أبو زاد

 رأت أنها مبعنى ، به متصلة هبعد أو ، به متصلة قبله إما ، احليض يف اليست والصفرة الكدرة كانت إذا:  الثانية الصورة
 فما ، والطهر اجلفاف ىتر أن قبل ، الدم آخر يف والكدرة الصفرة اتصلت أنها أو ، احليض جاءها ثم وكدرة صفرة
 .  ؟ احلكم

 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه

 .  والشافعية،املالكية ذهب إليهو، مطلقا حيض والكدرة الصفرة أن:  األول القول

 :  أدلتهم

 .والصفرة الكدرة يتناول( أذى) تعاىل قولهف..( أذى هو قل احمليض عن ويسألونك) تعاىل قوله: األول الدليل
 بعدالطهر] روايته يف أبوداود زاد البخاري أخرجه[شيئا والكدرة الصفرة نعد ال كنا] عطية أم أثر :الثاني يلالدل
 [.شيئًا

 ، والصفرة الكدرة فيه الكرسف، فيها بالدِّْرجة إليها يبعثن كن النساء أن]  عنها اهلل رضي عائشة عن :الثالث الدليل
 على يدل مما . واأللباني،النووي وصححه ، مالك اإلمام أخرجه [البيضاء الَقصة ترين حتى تعجلن ال:  هلن فتقول

 .حيض والكدرة الصفرة أن

 ثم ، الطهر يرين كن ، وقريباتها بناتها نأل ؛ (احيض اعتربتها أنها)عنها اهلل رضي أمساء عن منقول أثر :الرابع الدليل
 . اصربن:  هلن فتقول ، والصفرة الكدرة يرين ذلك بعد

 .  احليض حكم هلا فكان ، الفرج من خرجت ، خبيثة منتنة مادة ألنه: اخلامس لالدلي

 رمحه شيخنا وكان،حزم ابناحلنفية،واحلنابلة،و ذهب وإليه،مطلقا حيضا تعترب ال ، والصفرة الكدرة أن:  الثاني القول
 .  البيضاء الَقصة يرى آخره،وال يف وال الدم أول يف ال ، شيئا تعترب ال والصفرة الكدرة بأن يفيت ، عمره آخر يف ، اهلل

 :  أدلتهم

 تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل قول : األول الدليل
 دما ليستا والصفرة والكدرة ، النساء عند املشهور املعروف بالدم ، باحليض احلكم علق وجل عز فاهلل {يطهرن حتى

 .  شيء يف احليض من فليستا ،

 .  احليض من شيئا نعدها ال:  أي [شيئا والكدرة الصفرة نعد ال كنا]عطية أم أثر :الثاني الدليل
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 :  واألقرب

 أثنائه يف كانت وإن ، بشيء فليست ، به متصلة احليض أول يف كانت إن ، والصفرة الكدرة إن:  يقال أن أعلم واهلل
 حينما ، عطية أم أثر عليه ويدل ، حيض أيضا فإنها ، والطهر اجلفاف قبل به متصلة دهبع كانت وإن ، حيض فهي

 .  شيئا الطهر قبل يعددنها أنهن:  مفهومه [شيئا الطهر بعد والصفرة الكدرة نعد ال كنا:] قالت

 غري والدم ، الدم جودبو احلكم علق وجل عز اهلل  ألن:  فاجلواب ؟ احليض أول يف يعترب ال ملاذا إذن:  قائل قال فإن
 الصفرة فهذه ، ذلك بعد الدم رأت ثم ، الدم ينزل أن قبل ، احليض أول يف والكدرة الصفرة وجدت فإذا ، موجود

 الدم انقطع وإذا ، به احلكم علق الدم رأت إذا وأما ، زوجها ويأتيها وتصلي معها تصوم ، شيئا تعد ال والكدرة
 ترين حتى تعجلن ال]: تقول عائشة كانت وهلذا ؛ ُيَر مل الطهر ألن ؛ احليض قاياب فهذه ، والكدرة الصفرة واستمرت

 وكثري ، الرحم نظافة على للعالمة ، دورتها انتهاء بعد السوائل هذه منها خيرج أن املرأة مع وطبيعي ،[البيضاء القصة
 قد الرحم أن على تدل ، منها الدم خروج عقب تأتي ، اللون بيضاء صغرية قطعة ، بيضاء َقصة هلا يكون النساء من

 تنقطع ثم ، الزمن من فرتة قصة معها تأتي قد النساء وبعض ، بيضاء قصة معهن النساء كل وليست ، وطهر نظف
 . طهرا يعترب فإنه دما تر مل فإن ، وحنوه بالكرسف حتتشي ، جبفافها طهرها إمنا النساء وبعض ، عنها

 .  حيضا تعترب العادة زمن يف إذن ( حيٌض العادِة مِنز يف والُكدرُة والصُّفرُة :)قوله

 ُطْهٌر والنقاُء حْيٌض فالدُم نقاًء ويوًما دًما يوًما رأْت وَمن:  اهلل رمحه قال  . 

 أنها مبعنى ، طهر والنقاء حيض الدم:  فاحلكم ، نقاء وبعضه ، دما يوم بعض أو ، نقاء ويوما ، دما يوما رأت من
 .  الطهر وقت يف وتصوم وتصلي وتغتسل ، الدم وقت يف موالصو الصالة ترتك

 اهلل فعلق {تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} يقول وجل عز اهلل ألن -
 وجود حال يف قربانهن عن اهلل فنهى {فأتوهن تطهرن فإذا يطهرن حتى تقربوهن فال} وقال ، الدم بوجود احلكم

 عليها فيجب ، هاعن انقطع قد الدم أن عليها يصدق املرأة وهذه ، وتطهرن الدم انقطع إذا قربانهن هلم وأجاز ، الدم
 .  نظفت قد هيف ، وتصوم تصلي أن

 . طهرا يعترب ال ، احليض فرتة أثناء يف ، ذلك وحنو والليلة كاليوم ، اليسري الوقت أن:  الثاني القول

 النساء تعتاده أمر هذا ألن ؛ شيئا يعترب ال فإنه ، وليلة يوم من جزءا أو ، ليلة أو يوما ، لدورةا أثناء يف املرأة جفت إذا
:  تقول فهي ، الدم وجود تنتظر أيضا وهي ، مثال ساعة 21 ملدة ، دم اليوم معها جاء ما:  تقول جتدها فاملرأة ،

 .  أخرى مرة الدم إليها يعود ثم ، ساعة  21 وأ 15 أو ، ساعات 11 ينقطع أنه ، الدم طبيعة وهذه ، الدم سيأتي

 ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهذا ، حيضا يعترب ، للحيضة متخلال يكون الذين النقاء هذا أن:  الراجح
 .  العلم أهل من وطائفة ، وشيخنا

 تغتسل فإنها ، وليلة يوم من أكثر ملرأةا جفت إذا أنه مبعنى ، وليلة يوم أنه شيخنا رجح ؟ طهر أقل مقدار ما لكن   
 .  وتصلي وتصوم
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 أن عندهم ألن ؛ وتصلي وتصوم تغتسل وليلة يوم ذهب فإذا ، وليلة يوما طهرت ثم ، األول اليوم حاضت امرأة
 الصيام عن متتنع ، أخرى مرة الدم رجع إن ثم ، وتصلي تصوم أن هنا بأس ال:  لاقيف ، وليلة يوم احليض أقل

 بهذا يفيت كان اهلل رمحه وشيخنا ؛  حقيقة املشكلة املسائل من وهذه ، حيضتها هو هذا يكون قد ألنه ؛ ةوالصال
 ، متتنع رجع إذا ثم ، وتصلي وتصوم تغتسل فإنها ، وليلة يوما الدم انقطع فإذا ، وليلة يوم هو وقت أقل:  فيقول

 .  طاهرة بذلك تكون فإنها ، االنقطاع استمر وإن

 ناحية من مشكلة لكنها ، امتنعت الدم رجع إذاو ، صلت طهرت إذا:  أضبط ، أصعب لكنه ، أضبط هباملذ لكن
 ثم ، طهرت ويوما ، الدم جاءها يومان ، أيام 11 دورتها أن ولنفرض ، عديدة مرات ستغتسل املرأة ألن ؛ أخرى
 مرات 6 أو 5 ستغتسل ؟ مرة تغتسل مك ، يوما طهرت ثم ، يوما الدم جاءها ثم ، يوما طهرت ثم ، يوما الدم رجع

:  هلا قيل ، وليلة يوم عن زاد فإذا ، أخرى ناحية من أقرب الثاني القول لكن ، مرات 4 أو ، أيام عشرة خالل يف
 حينما ، احلاضر العصر يف وخاصة ، حقيقة إشكال فيها واملسألة ، أعلم واهلل أقرب هذا ، وصلي وصومي اغتسلي
 ، النساء عند اهلرمونات يف اختالل إىل أدت هذه املوانع ، احلمل منع حبوب استعمال بسبب ، النساء عادة اختلت

 ، جتف ومرة ، تتأخر ومرة ، دورتها تتقدم مرة ، املرأة عند الدورة دم يف اضطراب إىل أدى اهلرمونات واضطراب
 ، املتقدمة املسائل ضبطت إذا لكن ، النساء عند اضطرابات فأصبحت ، كذا لونه ومرة ، يتقطع ومرة ، تطهر ومرة
 احلكم وعلقت..  وأكثره احليض وأقل ، للحيضتني املتخلل الطهر وأقل ، والنقص والزيادة والتأخر التقدم هي اليت

 تعرف واملرأة {تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} ، القرآنية باآلية دائما
 أذكر ال وهلذا ، جدا النساء ويريح يرحيك هذا ، طاهر فإنها ذهب وإذا ، حيضا يعترب فإنه الدم هذا ءجا فإذا ، الدم

 أفتني وإذا ، أمورهن تنضبط وإمنا ، أبدا ، أخرى مرة رجَعت ثم القول هذا هلا وقلت اتصلت أو أرسلت امرأة أن
 ، فتواه ووسطية ، بوسطيته معروف وهو ، ليهع اهلل رمحة شيخنا فتاوى أيضا وكانت ، كثريا يرحتن الفتوى بهذه

 ، فيها السهولة بسبب ، مكان كل وتذهب ،تنتشر فتاواه وكانت ، القول بهذا يقول كان وقد ، لدليلل هواتباع
 ، اإلسالم شريعة مسات من هي اليت بالسهولة وتأتي ، للدليل موافقة ألنها ؛ وغريها املسألة هذه يف الدليل وموافقة

 .  أعلم واهلل ،  العباد على وتضييق وتشديد وتشدد تعنت دين وليس ، وسهولة ومساحة ورمحة يسر دين نالدي فإن

 أكثَره َيْعُبْر مل ما:  اهلل رمحه قال  . 

 ، كثر على مبين وهذا ، ستحاضةا فإنه احليض أكثر جتاوز فإن ، احليض أكثر يتجاوز مل ما طهر والنقاء حيض الدم
 كأن ، اإلطباق من قريبا أو ، عليها الدم أطبق إذا إال ، مستحاضة املرأة تعترب ال وأنه ، ألكثره حد ال أنه تقدم وقد
 فيه الدم رأت فما ، حائض أنها فاحلكم ذلك قبل وأما ، مستحاضة أنها حكمها فهذه ، يوما 29 أو ، يوما 28 كان

  .أعلم واهلل. راتالطاه تفعل ما فيه تفعل ، طهر فإنه فيه الدم تر مل وما ، فحيض

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

 

 



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

 

 www.dwrah.com 161                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 
 

 . أمجعني وصحبه آله وعلى اهلل وصلى ، العاملني رب هلل احلمد

 احليض باب تابع 

 هذا خيتم وبه ، النفاس عن الكالم إىل سينتقل ثم ، باالستحاضة يتعلق ما األوىل ، مسألتني عن املؤلف سيتكلم
 .  الطهارة كتاب خيتم أيضا وبه ، بابال

وحنُوها واْلُمْسَتَحاَضُة:  اهلل رمحه قال  . 

 ( . يوما15) احليض مدة أكثر دمها جتاوز اليت املرأة:  املذهب يف بها املراد املستحاضة

 .  نفاس دم وال حيض دم يكون أن يصلح ال دما ترى اليت هي:  وقيل

 .  فيها قيل ما أقرب هذا لكن ، املذاهب أصحاب عند كثرية تعريفات وهناك

 قعر من خيرج عرق دم هو احليض أن كما (العاذل) يسمى ، الرحم أدنى من عرق دم هي:  ذاتها يف واالستحاضة
 املرأة ينتاب ، مرض يه وإمنا ، كاحليض وجبلة طبيعة دم توليس ، مرض االستحاضةو،(العاذر) يسمى الرحم

 منها الدم فيخرج ، املرأة رحم على فيؤثر ، الشيطان ركضات من ركضة ، الشيطان ببسب يكون وأحيانا ، ويصيبها
 .  أقل أو ، واألربعة والثالثة والشهرين الشهر الدم عليها يطبق ، بغزارة

 أحكامه ذكرت وهلذا ؛ مستحاضات كلهن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد يف امرأة عشرة سبع من أكثر هناك وكان
 .  به يتعلق ما وجاء ،

 أو ، ريح سلس أو ، بول سلس به من:  مثل ، الدائمة األحداث أصحاب:  املستحاضة حنو الذي (حنُوهاو ):قوله
 به من أو ، ينقطع ال ، قائم دائم رعاف به من أو ، للجميع والعافية العفو اهلل نسأل ، مستمر جْنو به أو ، مذي سلس
 بناء هذا ، واجلرح يرقأ ال الذي الدم مسألة يف و ، املستمرة األحداث أصحاب يسمون هؤالء ، دمه يرقأ ال جرح
 يف تقدم كما ،املذهب على الوضوء ينقض فإنه ، جنسا كثريا كان إذا ألنه ؛ للوضوء ناقض وأنه ، جنس الدم أن على
 .  بابه

وَتْعِصُبه َفْرَجها َتْغِسُل: اهلل رمحه قال   . 

 .  الفرج يف املرض هذا بهم يتعلق ممن ، وحنوها املستحاضة

 .  السنة عليه دلت قد الفرج غسلو:  فرجها تغسل

 أستحاض امرأة إني:  فقالت ، وسلم عليه اهلل صلى النيب حبيش أبي بنت فاطمة سألت ملا ، عائشة حديث يف كما -
 وإذا ، الصالة فدعي حيضتك أقبلت فإذا ، حبيض وليس عرق دم ذلك إمنا ، ال: ] قال ؟ الصالة أفأدع ، أطهر فال

 أن فيلزمها ، الدم بغسل والسالم الصالة عليه النيب فأمرها.مسلم اإلمام أخرجه[ صلي ثم الدم عنك فاغسلي أدبرت
 .  منها اخلارج الدم تغسل

 .  واحلنابلة،الشافعية ذهب إليه و
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 .  ؟  واحدة مرة تغسله أنها أم ، صالة لكل تغسله هل لكن

 . تعيده ال فإنها ، والغسل االستثفار يف تفرط مل فإذا ، وحنوها حبفاظة وتستثفر ، واحدة مرة غسلت أنها:  عندنا املذهب

 .واالستثفار الغسل تعيد أنها عندهم الوجهني فأصح:  الشافعية وأما

 :  والراجح

 .  صالة كل لوقت تتوضأ ذلك بعد ثم ، وتتلجم ، واحدة مرة تغسل أنها ، احلنابلة إليه ذهب ما هو

 .  ؟ شيئا فرجها على تعصب وهل

 .  وحنوها خرقة فرجها على تعصب أنها:  اجلمهور قول هذا

 .  كالعصابة وهو ، الدم نزول من يقيها حفاظا فتضع ، النساء عند األمور تيسرت ، احلمد وهلل واآلن

 .  فرجها على عصابة تضع أن يلزمها أنه ، احلنفية،والشافعية،واحلنابلة ذهب إليه و

 بثوب واستثفري اغتسلي] بكر أبي بن حممد ولدت ملا ، عميس بنت ألمساء قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب نأل -
 .  بثوب تستثفر أن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب فأمرها،مسلم اإلمام أخرجه ..[ وأحرمي

 وأما ، حقويها علىطرفيها تربطو ، فرجها على وسطها تضع ، اجلانبني مشقوقة خبرقة يأتون كانوا املاضي الزمن يفو
 . الدم نزول ويقيها ، سراويلها ومع ، حفاظا تلبس ، تيسرت األمور  ، احلمد فلله اآلن

 ونواِفَل، ُفُروًضا، وُتَصلِّي صالٍة كلِّ لوقِت وَتتوضَُّأ: اهلل رمحه قال . 

 املسألة يف وأن ، ذلك عن الكالم دمتق ؟ ال أم تستنجي أن يلزمها وهل ؟ صالة لكل تتوضأ أن املستحاضة يلزم هل
 :  أقوال على خالفًا

 .  صالة كل لوقت تتوضأ أن املستحاضة يلزم أنه:  األول القول

 أو مؤداة الفروض كانت سواء ، ونوافل فروض من شاءت ما الوضوء بهذا وتصلي ، توضأت الوقت دخل فإذا
 . واحلنابلة ، احلنفية ذهب إليه نوافل،و من شاءت ما وتصلي ، مقضية

 :أدلتهم

 فقالت ، وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل جاءت ، حبيش أبي بنت فاطمة أن ، عنها اهلل رض عائشة عن :األول الدليل
 أقبلت فإذا ، حبيض وليس،عرق دم ذلك إمنا ، ال] قال ؟ الصالة أفأدع ، أطهر فال أستحاض إني ، اهلل رسول يا

[ صالة لكل وتوضئي] البخاري وزاد ، عليه متفق[ وصلي الدم عنك فاغسلي أدبرت وإذا ، الصالة فدعي حيضتك
 البخاري رواية يف هي بل ، مسلم رواية يف ليست أنها أي (عمدا حذفها أنه إىل مسلم وأشار) املرام بلوغ يف قال ،

 .  فقط

 إذا أنه ، الشريعة يف هوداملع هو هذا ألن ؛ صالة كل لوقت توضئي:  بذلك املراد قالوا[ صالة لكل توضئي] وقوله
 قال ، جابر حديث من ، الصحيح يف ، وسلم عليه اهلل صلى النيب قال وهلذا ؛ الصالة وقت به فاملراد ، لصالة:  قيل

 .  الصالة وقت أي[ الصالة أدركته أميت من رجل فأميا]
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 البخاري يف ، عليه متفق فهو احلديث أصل أما[ صالة لكل وتوضئي] زيادة ، صحيح غري به استدلوا الذي والدليل
 ، وسلم عليه اهلل صلى النيب كالم من ليست وأنها ، شاذة أنها فالراجح ،[ صالة لكل وتوضئي] زيادة وأما ، ومسلم

 بن عروة زيادة من فهي (صالة لكل وتوضئي):  أبي قال:  عروة بن هشام ابنه قال وهلذا ؛ عروة كالم من هي بل
:  مثل ، األئمة من جمموعة هذا إىل أشار ، عروة زيادة من وأنها ، شاذة وأنها ، تضعيفها إىل وأشار ، اهلل رمحه الزبري
 ، القيم  وابن ، اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، والبيهقي ، والنووي ، والنسائي ، داود وأبي ، مسلم اإلمام
 وابن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن تثبت ال ، ذةشا زيادة أنها إىل أشاروا ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل من طائفة
 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب كالم من وليست ، عروة كالم من وأنها ، ضعفها إىل أشار ، الباري فتح كتابه يف رجب

 .  كاملذي الوضوء فنقض ، السبيل من خارج حدث هذا أن: الثاني الدليل

 .  كالتيمم ، بالوقت فتقيد ، الضرورةو العذر بسبب وضوء ألنه: الثالث الدليل

 مبيح التيمم أن على بناء وهذا ؛ أخرى مرة يتيمم أن إىل وحيتاج ، يبطل ، املذهب  على الوقت خرج إذا فالتيمم
 . رافع أنه قبل من وعرفنا ، برافع وليس

 مسألة على مبين فألنه ، األخري التعليل أما ، صحيحني غري تعليالن إنهما:  األخريين التعليلني يف يقال عليه وبناء
 .؟ رافع أم مبيح التيمم هل هي و ، فيها خمتلف

 هو وإمنا ، طويال اإلنسان مع يستمر ال فاملذي ، االستحاضة وبني املذي بني فرق هناك:  فيقال ، الثانية املسألة وأما 
 على هذا فقياس ، املرأة مع مستمر ضمر فهي ، االستحاضة وأما ، بغريها أو باملالعبة الشهوة فتور عقب ، وقت يف

 .  بينهما الكبري الفارق وجود مع قياس هذا

 شاءت ما به تصلي فإنها للفرض توضأت وإذا ، مقضيا أم مؤدًى كان سواء ، فرض لكل تتوضأ أنها : الثاني القول
  .نافال أم رضاف كانت سواء ، صالة لكل تتوضأ أنها حزم ابن يورأ ، الشافعية مذهب وهذا ، النوافل من

 وإذا ، وللمؤداة للمقضية تتوضأ ، ومقضية مؤداة عندها كان وإذا ، مرتني تتوضأ ، مثال فريضتان عندها كان فإذا
 .  نوافل من شاءت ما تصلي فإنها للفريضة توضأت

 أو عتنيسا أو ساعة ، نوافل من تشائني ما صلي ثم ، العشاء صلي:  يقال ، العشاء لصالة توضأت أنها قدر فلو
 .  الدائم احلدث غري ، آخر بشيء وضوءك انتقض إن إال ، يهمك ال ، ثالثا

 :  واستدلوا

 [ . صالة لكل وتوضئي] السابقة بالزيادة -

 قال وسلم عليه اهلل صلى فالنيب ، الصالة فعل بها املراد وإمنا ، الصالة وقت ليس (صالة كل) بـ املراد:  فقالوا
 ابن جمردا اللفظ ناحية من بها فاألسعد ، اللفظة صحت وإذا ، صالة أي لتصلي ضئيتو أي[ صالة لكل توضئي]

 على حتمل:  يقولون والشافعية ، فريضة أم كانت نافلة ، صالة كلل الوضوء كوني أن اقتضت ظاهريته وهلذا ؛ حزم
 عنك فاغسلي أدبرت وإذا..  ال] قال ، الفريضة صالة أي الصالة (؟ الصالة أفأدع:) قالت ألنها ؛ املعروفة الصالة

 .  فريضة لكل توضئي:  أي[ صالة لكل وتوضئي] ، تعرفينها اليت ، الفريضة صالة صلي أي[ وصلي الدم
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 وليس ، االستحباب سبيل على لكنه ، األول ،كاملذهب صالة وقت كل عند الوضوء هلا يستحب أنه:  الثالث القول
 .  الوجوب سبيل على

 أهل من مجع اختاره الذي وهو ، املالكية مذهب مالك،وهو اإلمام و ، الرأي وربيعة ، داودو ، عكرمة ذهب إليه و
 بني دائرا سيكون اللفظة هذه ضعف من كل ، وغريه ، تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار  فهو ، معليه اهلل رمحة العلم
 أن هلا ويستحب ، صالة لكل تتوضأ أن جيب ال إنها:  وقالوا ، الثالث القول اختار منهم فكثري ، القولني هذين
 .صالة لكل تتوضأ
 :أدلتهم

 .  تثبت ال[  صالة لكل توضئي] اللفظة هذه ألن: األول الدليل

 . الوضوء نقضي ال فإنه ، حبدث ليس كان وإذا( االستحاضة) حبدث ليس الدائم الشيء ألنو: الثاني الدليل

 ، صالة لكل تتوضأ أن عليها جيب فال ، املنصوص حتت داخلة وال ، عليها منصوصا ليست ألنهاو:الثالث الدليل
 .  صالة كل وقت عند تتوضأ أن هلا يستحب لكن

 ، السبيلني من خارج لكل يتوضأ اإلنسان أن األصل:قال -اجملموع– يف النووي ذكره ، مجيل تعليل للشافعية
 حمل على قتصريف ، للضرورة ورةالص هذه استثنيت لكن ، صالة لكل املستحاضة تتوضأ أن األصل ومقتضى
 على بناء ،لكنه األخرى للصالة توضئي:  هلا ليق ، واحدة فريضة صلت فإذا الواحدة الفريضة وهو ، الضرورة

 .  أعلم واهلل. املرجوح القول

 عند يتوضؤوا أن هلم يستحب ، الدائمة األحداث وأصحاب املستحاضة أنو ، األخري القول هو:أعلم واهلل الراجح
 منه حيصل أن إال ، الدائم احلدث بهذا مطلقا وضوؤه ينتقض ال فإنه منهم الواحد توضأ وإذا ، صالة وقت كل

 .  الدائم احلدث غري حدث

 احلدث هذا وأما ، املعروفة األحداث من غريها أو ، بالريح لكن االستحاضة بدم وضوؤها ينتقض ال ، فاملستحاضة
 ؛ ضرورة حال حاهلا وألن ؛ تصح مل اللفظة ألن ؛ أعلم واهلل األرجح هذا ، به وضوؤها ينتقض ال فإنه ، الدائم
 يف ختصيصه على دليل ال ألنه ؛ األوقات كل يف يعتربال فإنه ، الوقت يف الناقض حكم اعتبار عدم ثبت إذا وألنه
 .  وقت دون وقت

 الَعَنِت خوِف مع إال ُتوَطُأ وال: اهلل رمحه قال  . 

 :  قولني على عليهم اهلل رمحة العلم أهل فيه اختلف مما املسألة هذه ؟ ال أو املستحاضة يطأ نأ للزوج جيوز هل

 من وهو ، احلنابلة ذهب إليه و،(املشقة) العنت خوف حال يف إال يطأها أن لزوجها جيوز ال أنه:  األول القول
 .  املذهب مفردات

 :أدلتهم

 تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ونكويسأل} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول القول
 .  {يطهرن حتى
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 بعده باالعتزال باألمر فأتى {فاعتزلوا} قال ثم ، الدم وصف يف جاء { أذى هو} وجل عز قوله أن:االستدالل وجه
 فاقطعوا والسارقة سارقةوال} وجل عز قال كما ، األذى وجود هي االعتزال علة أن على يدل مما ؛ بالفاء معقبا

 .  السرقة هي علةالقطع أن على يدل مما{والسارقة والسارق}قوله ،بعد بالفاء مقرونا {اقطعوا} بالفعل فأتى {أيديهما

 اآلن موجود واألذى ، حال كل على أذى الدم ألن ؛ يطأها أن للزوج جيوز فال ، موجودا األذى كان إذا إذن:  قالوا
 .  يطأها أن لزوجها وزجي فال ، املستحاضة يف

 يلزم فإنه ، جنسا الدم كان وإذا ، معلوم هو كما جنس وهو ، ومماسته الدم مباشرة مجاعها من يلزم أنه: الثاني الدليل
 .  تنبغي ال النجس ومباشرة ، تلويثه إىل ويؤدي ، بذكره اإلنسان يباشره أن هذا من

 ، والشافعية واملالكية، احلنفية، ذهب فإليه ، اجلمهور مذهب اوهذ.  يطأها أن لزوجها جيوز أنه:  الثاني القول
 . رواية يف واحلنابلة

 :أدلتهم

 امرأته يأتي اإلنسان أن فاألصل {شئتم أنى حرثكم فأتوا لكم حرث نساؤكم} وتعاىل تبارك اهلل قول: األول الدليل
 .  اآلية يف عليه املنصوص الوقت إال ، وقت كل يف

 فحصر {أذى هو} قال وجل عز فاهلل {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل لقو: الثاني الدليل
 .  بأذى ليس احليض فغري ، حيضا كونه حال يف األذى

 .  واألحكام الطبيعة يف ، واالستحاضة احليض بني كبري فرق مثة ألنه: الثالث الدليل

 كدم ليس لكنه ، املرض سببه كان وإن ، نقي دم االستحاضة ودم ، اخل..  يتخثر مننت خبيث أسود دم احليض فدم
 .  نْتن فيه الذي احليض

 احليض دم خبالف ، فيه تصلي أن للمرأة جيوز االستحاضة فدم ، احليض دم وبني بينه فرق هناك:  احلكم ناحية ومن
 حال يف أيضا فكذلك ، األحكام يف جوهرية فروق بينهما كان وإذا ،  اخل.. فيه املرأة على الطالق ايقاع جيوزو ، ،

   فيه امرأته يطأ أن للرجل جيوز ، الوطء

 امرأة عشرة سبع ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد يف كان وألنه ، التحريم وعدم ، اجلواز األصل أن:  الرابع الدليل 
 كان ولو ، يطؤوهن أن أزواجهن نهى وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، واحد نص ولو ينقل ومل ، مستحاضات كن ،

 دل ، ينقل ومل ، وسلم عليه اهلل صلى يبينه مل فلما ، إلينا ولنقل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب لبينه ، حراما وطؤهن
 أو رجاال ، عنه الصحابة لسأل:  تقدير أقل على أو ، وسلم عليه اهلل صلى النيب لبينه حراما كان ولو ، جيوز أنه على
 .  بها البلوى وتعظم ، إليها احلاجة متس اليت األمور من هذا ألن ؛ نساء

 :  الراجح

 دليل وال ، مطلقا املستحاضة وطء جيوز وأنه ، الثاني القول أصحاب قوَل هو ، أعلم واهلل الراجح القول كان وهلذا
 من سامل قوي دليل يقوم حتى ، واحلل اإلباحة األصل ألن ؛ املنع على وال ، الكراهة على وال ، التحريم على

 .  ذلك من مينع دليل مثة وليس ، اجلواز عدم على يدل ، املعارضة
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 َصالٍة لكلِّ ُغْسُلها وُيْسَتَحبُّ:  اهلل رمحه قال  . 

 .  األولون املتقدمون السلف فيها اختلف مما املسألة هذه 

 .  صالة لكل تغتسل أن جيب إنه:  فقيل

 . معنه اهلل رضي عمر بنوا ، علي وعن ، عباس ابن عن منقول وهو

 .عنهم اهلل رضي عباس وابن،علي عن منقول وهو.  جمموعتني صالتني لكل تغتسل أن جيب بل:  وقيل

 .  ظهر إىل ظهر من تغتسل أن جيب بل:  وقيل

 .  يوم كل يف تغتسل أن جيب:  وقيل

 .  اخل.. عنهم اهلل رضي عائشة عن وهذا ، عباس وابن علي عن هذا ، أفرادا الصحابة عن منقول وهذا

 انتهاء عند إال الوجوب سبيل على وليس ، االستحباب سبيل على ، صالة لكل تغتسل أن هلا يستحب بل:  وقيل
 وهو ، معنه اهلل رضي عائشة وعن ، مسعود ابن وعن ، علي عن منقول فهو ، السلف عامة إليه وذهب. احليض
 إن:  وقالوا ، وغريه النووي ذكر كما ، السلف عامة عن منقول وهو ، احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة مذهب

 .  حيضتها إدبار عند تغتسل أن املستحاضة أمر ، وسلم عليه اهلل صلى النيب
 :أدلتهم

 وهذا[ وصلي الدم عنك فاغسلي حيضتك أدبرت فإذا] هلا قال حينما ، حبيش بنت فاطمة حديث: األول الدليل
 :  وهو ، منه أصرح حديث هناك لكن ، الغسل على حيمل رمبا

 ثم ، حيضتك حتبسك كانت ما قدر امكثي] هلا قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، حبيبة أم حديث:  الثاني الدليل
 .  احليض فرتة انتهاء بعد باالغتسال فأمرها[ وصلي اغتسلي

 .  صالة لكل الغسل إجياب يف ، وسلم عليه اهلل صلى النيب عن صحيح دليل هناك ليس:  قال منهم وبعض

 :  وهو ، دليل هناك بل:  بعضهم وقال

 حجر، ،وابنوالنوويأمحد، اإلمام وصححه ، البخاري وحسنه النسائي، إال اخلمسة أخرجه الذي احلديث -
 هو] وقال ، وتغتسل الصالتني جتمع أن جحش بنت محنة ،أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، واأللباني،وطائفة

 [ . إلي األمرين أعجب

 عند تغتسل أن أمرها ، حبيبة أم حديث عندنا ألن ؛ االستحباب على حيمل احلديث هذا:  قال احلديث صحح فمن
 من بينهما معفُج ، االستحباب على يدل محنة وحديث ، حيض بعد غسل ألنه ؛ واجب وهغسل ، حيضتها إدبار
 . الوجه هذا

 أن فاألصل إذن ، الوجوب على يدل دليل عندنا ليس:  قالواف ، ضعيف هذا محنة حديث إن:  قالوا الذين وأما
 الدم جماري يضيق الغسل أن الغسل من تستفيد ألنها ؛ الوجوب سبيل على وليس ، االستحباب سبيل على الغسل

 .   ينقطع مل إن تقدير أقل على الدم فيتخفف ، واألوردة
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 معنى فيه[ إلي األمرين أعجب هو] ، وسلم عليه اهلل صلى قوله لكن ، محنة حبديث يستدل قد بالوجوب يقول ومن
 .  عنها اهلل رضي حبيبة أم حديث مع ، واالختيار واالستحباب احلسن

 :  الراجح

 .  املؤلف قال كما صالة لكل تغتسل أن هلا يستحب لكن ، صالة لكل تغتسل أن عليها جيب ال أنه ، أعلم واهلل

 يوًما أربعون(  النَِّفاِس)  ُمدَِّة وأكثُر: اهلل رمحه قال  . 

 وجل عز فاهلل ، كربة يف كانت املرأة ألن ؛ كربتها اهلل نفس قوهلم من:  اللغة يف مأخوذ النفاس (النَِّفاِس :)قوله 
 {تنفس إذا والصبح} تعاىل كقوله فيه ما فيخرج يتنفس الرحم ألن ؛ تنفس:  قوهلم من أو ، بوالدتها كربتها ينفس

 ، النْفس من مأخوذ:  وقيل ، الرحم فيتنفس ، رمحها من الطفل خيرج واملرأة ، ونوره ضوؤه وانبثق خرج:  عنىمب
 على النفس أطلقت ملاذا:  قيل فإن  ، مثله فهو (سائلة له نفس ال ما)املؤلف قال كما، الدم على يطلقونه والنفس

 .  الدم على النفس فأطلقت ، ملات اإلنسان دم ذهب فلو ، اإلنسان مجلة به يقوم الذي هو الدم أن: فاجلواب ؟ الدم

 . (الوالدة وبعد طلق مع ، ثالثة يومني،أو بيوم،أو قبلها أو ، الوالدة مع خيرج دم):  اصطالحا النفاسو

 مل نفإ ، والدتها عند املرأة تأتي اليت واآلالم املغص هو الطلقو ، طلق معه يكون أن الوالدة قبل كان إذا بد ال إذن
 .  إليه تلتفت وال ، وتصوم تصلي ، يعترب ال فساد دم هو بل ، بنفاس فليس طلق معه يكن

 كان فإن ، الدم خرج إذا أما ، إليه تنظر ال فإنها ، حنوه أو ماء أو ، كدرة أو صفرة املرأة مع خرج إذا:  أيضا وكذلك
 .  نفاس بدم ليس فإنه ، بطلق مصحوبا يكن مل وإن ، نفاس دم فإنه ، بطلق مصحوبا

 ذكر كما وهذا ، به يعتدون فال قبلها ما وأما ، بعدها أو الوالدة مع اخلارج الدم هو النفاس أن:  يرون والشافعية
 ، ثالثة أو يومني أو بيوم الوالدة قبل خرج ما أنه ، والفقهاء العلماء عند املشهور لكن ، للنساء أريح وغريه شيخنا
 ( . فيه ما وخروج الرحم بانفتاح إيذانا مواآلال املغص) أمارة ومعه
 :  نفاس دم الدم بأن حيكم متى: مسألة

 :  صور مخس هلا املسالة هذه

 .نطفة املرأة تلقي أن:  األوىل الصورة

 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل بإمجاع نفاسا يعترب ال فهذا

 .  الروح يهف ونفخت ، أشهر أربعة له مت ما املرأة تضع أن:  الثانية الصورة

 .  عليهم اهلل رمحة العلم أهل بإمجاع نفاسا اخلارج الدم يعترب فهنا
 .  علقة تلقي أن:  الثالثة الصورة

 أصل هي اليت ، العلقة إىل النطفة من انتقل ألنه: ، نفاسا يعترب املالكية وعند ، نفاسا يعترب ال اجلمهور قول على وهذا
 .  نفاس دم لقةالع مع اخلارج الدم فكان ، آدم ابن

 .  خملقة غري مضغة تلقي أن:  عةالراب الصورة

 .  إنسان ختليق فيها ليس ، حلم قطعة
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 هذا ، نفاسا تعترب العلقة إن:  قالوا والذين ، نفاسا يعترب بل:  قال من العلم أهل ومن ، نفاسا يعترب ال أنه:  فاحلنابلة
 .  نفاسا سيعتربونه أوىل باب من

 .  اإلنسان خلق ختطيط فيها ، خملقة مضغة تلقي أن : اخلامسة الصورة

 .  نفاسا يعترب معها اخلارج الدم أن:  عموما فاجلمهور

 .  نفاس معها اخلارج الدم أن فالراجح:  إنسان ختليق بأنه القوابل شهدت ، خفي ختليق فيها مضغة ألقت وإذا

 .  يوما 81 هي اإلنسان خلق فيها يتبني مدة وأقل

 أمه بطن يف خلقه ليجمع أحدكم إن: ] قال ، الصحيح يف مسعود ابن حديث يف ، وسلم عليه اهلل صلى النيب ألن -
 [  .ذلك مثل مضغة ثم  ، ذلك مثل علقة ثم ، نطفة يوما أربعني

:  قالوا {خملقة وغري خملقة} قال وجل عز اهلل لكن ، 81 من تبدأ واألربعون ، مضغة 41 و علقة 41 و ، نطفة 41
 مت وإذا:  قالوا ، خملق غري يكون قد ألنه ؛ له ينتبه ، فوق فما 81 بعد كان إذا ، اخلارج السقط يف ُيحتاط أن يفينبغ

 .  التخليق فيه يتبني أنه فالغالب ، يوما تسعون له

 :  والراجح

 ويكون ، العلقة رطو يف يسقطون أجنة مثة ألن ؛ فيه حيتاط أن ينبغي ، آخرها يف ، العلقة طور يف سقط إذا السقط أن
 .  هلذا يتنبه أن ينبغي ، خفي ختطيط لكنه ، ختطيط فيه يكون ، يوما 81 أو ، يوما 78 إىل ، يوما 76 من ، ختطيط فيهم

 وينبغي ، نفاس دم يكون فإنه ، يوما 81 فوق كان إذا أنه:  فاجلواب ، جنينا أسقطت امرأة عن إنسان سئل إذا:  إذن
 دما يكون قد التخليق قبل ألنه ؟ بالتخليق قيل ملاذا ، نفاس دم فهذا ، يوم 111 له كان فإن ، فيه النظر يف حيتاط أن

 نفاسا يكون أن يقتضي معه الدم وخروج ، إنسان هذا أن فيتبني ، التخليق بعد ألقته إذا أما ، حلم قطعة أو ، متجمدا
 وهي ، معتدة امرأة أن فلو ، املرأة عدة به تنتهي فال ، فيه ختليق ال الذي أما ، ختليق فيه كان مبا تنتهي العدة وهنا ،

 ختليق فيه كان نفإ ، له يتنبه:  لاقيف ، خملقا يكون أن األصل هنا ، بطنها يف ما أسقطت ، يوما 85 وبعد ، حامل
 هو بل ، نفاس دم ليس معها اخلارج والدم ، عدتها به تنتهي فال ، يوما 41 أو 35 بعد ألقت لو وأما ، عدتها انتهت

 .، صالة كل وتصلي وتتوضأ تتلجم ، فساد دم

 ينبغي لكن ، نفاس دم أنه الغالب فوق فما 81 من:اجلواب ؟ نفاس دم اخلارج الدم يعترب متى:  ئلُس لو:  إذن
 كان فإن ؟ ختليق فيه ليس أو ختليق فيه هل:  فيقال ، فيه الطبيب وينظر ، يوما 91 إىل ، فوق فما يوما 76 من التأكد

 نفاس دم الدم فليس ، ختليق فيه يكن مل إذا وأما ، معتدة املرأة كانت إذا به تنتهي والعدة ، نفاس دم فالدم ، ختليق فيه
 .  أعلم واهلل ، املرأة عدة به تنتهي وال ،

 .  ؟ أقلها ما ، النفاس مدة أقل عن يتكلم مل لكنه ، مدته أكثر هذه (يوًما أربعون(  النَِّفاِس)  ُمدَِّة وأكثُر :)قوله

 .  اهل أقل ال أنه:  اجلمهور

 :  استدالال
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 مل فإذا ، باألذى احلكم علق وجل عز فاهلل:  قالوا {أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} وتعاىل تبارك اهلل بقول -
 هم ، ابقةالس املسائل كل يف بهذا اأخذو وليتهم ، نفاسال حكم تفعفري ، له حكم ال فإنه ، انقطع أو ، األذى يوجد

 يضاحل بدليل هنا االستدالل ألن ؛ هفي أيضا هذا يقال أن األوىل كان ؟ واحليض ، له أقل ال:  قالوا املسألة هذه يف
 .  ابتداء للحيض الدليل هذا يكون أن األوىلو ، للنفاس

 .  له أقل ال:  يقولون فإنهم املالكية أما ، احلنفية،والشافعية،واحلنابلة على به ُيرد وهذا

  : أقوال ثالثة على اختلفوا مستفيض،فقد مشهور اهلل،وخالفهم رمحهم السلف فيه اختلف مما مسألة أكثر؟هذه له هل

 .  يوما أربعون النفاس مدة أكثر أن:  األول القول

 ، سلمة وأم ، وأنس عمرو، بن وعايذ ، العاص أبي بن وعثمان ، عباس وابن ، وعلي ، اخلطاب بن عمر رأي وهذا
 .  احلنابلة احلنفية،و ومذهب ، سحاقاوالثوري، رأي أيضا وهو ، معنه اهلل رضي

 :أدلتهم

 عليه اهلل صلى اهلل رسول عهد على النفساء جتلس كانت):  قالت أنها ، عنها اهلل رضي سلمة أم عن: األول الدليل
 اهلل رمحة البخاري عليه ثنىوأ ، النووي احلاكم،وحسنه وصححه  النسائي إال اخلمسة أخرجه (يوما أربعني وسلم
 احلبري تلخيص يف حجر ابن احلافظ ذكرها ، احلسن درجة إىل بها يرتقي ، كثرية وطرقا شواهد له إن:  وقالوا ، عليه

 .  الراية نصب يف الزيلعي أيضا وذكرها

 على جتلس)قالت ؛ألنها الرفع احلكم لهو،يوما 41 جتلس كانت املرأة أن على يدل احلديث هذا أن:االستدالل وجه
 ( . وسلم عليه اهلل صلى النيب عهد

 .  كاإلمجاع فكان ، ينكر ومل زمانهم يف انتشر ، الصحابة من جمموعة رأي أنه:  الثاني الدليل

 لكنه ، العاص أبي بن وعثمان ، عباس وابن وعلي عمر ، الكبار الصحابة فقهاء من وهما ، وعلي ، عمر رأي فهو
 .  كاإلمجاع فهذا ، به وحكموا ، به وأفتوا ، نشروه الذين ، األئمة العلماء هاءالفق هؤالء بني انتشر

 .  اهلل رمحه أمحد اإلمام عن رواية حيكى املالكية،والشافعية،و ذهب وإليه،يوما ستون النفاس مدة أكثر أن:الثاني القول

 :أدلتهم

 يعترب فإنه موجودا شيئا هذا كان وإذا ، يوما ستني جتلس من النساء من وجد إنه:  فقالوا.  بالوجود:  األول الدليل
 .  به ويعتد

 .  ؟به تعتد فالأ ، وصفاته ووتريته طبيعته على األربعني بعد الدم ترى النساء بعض وألن: الثاني الدليل

 منتهى ويكون ، فساد دم فيكون ، ويستمر يتصل مل ما ، ألقله حد ال أنه كما ، ألكثره حد ال أنه:  الثالث القول
 . عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ رأي وهذا ، يوما 41 الغالب

 ، فساد دم يكون فإنه واستمر اتصل فإذا ، ويستمر يتصل أن إال ؛ ألكثره حد ال نهإ:  يقال أن ، أعلم واهلل:  الراجح 
 ألنه ؛ ألكثره حد فال ، واحد وشكل ، واحدة وطبيعة واحدة وترية على جاء إذا هذا ، وتصوم وتصلي املرأة تغتسل

 دليل ال إنه: يلق أن تقدم ، اخل..  وأقله احليض وأكثر الطهر أقل يف كثرية مسائل يف وتقدم ، التحديد على دليل ال
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 اهلل صلى النيب عهد يف النساء جتلسه كانت ما وأما ، حندد أن لنا ليس هنا أيضا ، حندد أن لنا وليس ، التحديد على
 ، 41 جيلسن ما أكثر فالنساء ، الزمان هذا إىلو ، يوما 41 جيلسن كن أنهن الغالب منتهى ، الغالب فهو ، وسلم عليه

 .  نفاس دم يكون فإنه استمر إذا لكن ، ذلك غري إىل ، يوما 25 من بعضهن ويطهر ، 21 من بعضهن ويطهر

 .  حيض دم فهو ، عادتها وافق وزاد،فإن 61 وأ ، 41:  قلنا يوما،فإن 61 عن يزيد أال ينبغي إنه:قال اهلل رمحه شيخنا

 :  ذلك مثال

 املوافق اليوم هو ، الشهر من 31 يوم كانو ، وولدت ، 7 إىل 1 من الدورة تأتيها أن معتادة املرأة هذه كانت لو
 دم يعترب إنهف ، زاد فإذا ، حيض بأنه حنكم:  قالوا ، حيضها زمن وافقو ، معها الدم استمر ثم ، هلا بالنسبة نيألربعل

 يف يأتيها الذي الدم مثل هو ، متاما ، واحد وشكل وصفة وترية على الدم يأتي ، ويتصل يزيد قد أحيانا لكن ، فساد
 أو47 أو 45 أو يوما  إىل وصل إذا ، كثريا يطول ال وغالبا ، نفاس دم إنه:  يقال أن واألرجح فاألقرب ، نفاسها مدة
 .  املرأة مع ينقطع 51

 وَصلَّْت َتَطهََّرْت َقْبَله َطُهَرْت وَمَتى:  اهلل محهر قال  . 

:  تقدم حيضها نقص إذاو ، حيضها نقص إذا ما حكم حكمهف ، األربعني قبل املرأة طهرت إذا ( :قبله طهرت:)قوله
 ، يوما 25 أو ، يوما عشرين لـ ، 41 قبل طهرت إذا ، هنا كذلك و ، وحلت وصلت اغتسلت طهرت ما متى نهاأ

 .  الطاهرات تفعله ما وتفعل ، وتصوم وتصلي تغتسل فإنها ، يوما 31 أو

 التطهر بعَد األربعنَي قبَل َوَطُؤَها وُيْكَرُه:  اهلل رمحه قال . 

 دورتها أو عدتها نقصت إذا:  احليض يف تقدم ؟ ال أم يطأها أن لزوجها جيوز فهل ، األربعني قبل طهرت إذا أنها أي
 ، الوطء لرتك استحباب وال منع وال كراهة وال ، يطأها أن لزوجها وحيل ، وتصوم وتصلي ، تطهر فإنها ، املعتادة

 .  األربعني قبل وطؤها له يكره هنا ، ال:  قالوا هناو

 إذا األربعني قبل يطأها أن للزوج يكره أنه ، املذهب مفردات من وهو ، احلنابلة مذهبهو القول األول وهو  وهذا
 .  طهرت

 :مأدلته

 أخرجه (يومًا أربعني تقربيين فال نفسِت إذا لنسائه يقول كان ) عنه اهلل رضي العاص بن عثمان أن:  األول الدليل
 .  يصح ال:  وغريه اهلل رمحه األلباني الشيخ قال كما األثر وهذا ،والدارمي ، وعبدالرزاق ، والبيهقي ، الدارقطين

 أبي بن عثمان من مسع قد احلسن كان إن: فيقال ، البصري احلسن ىلإ صحيح بإسناد اجلارود ابن ىرو:  قال لكن
 بالتحديث صرح ولو ، عنعن قد و ، مدلس احلسن ألن ؛ ضعيف فهو مسع قد يكن مل وإن ، صحيح فهو ، العاص

 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل مرفوعا يصح وال ، عثمان عن منقول بأثر استدلوا فهم ، صحيحا لكان

 .  مجاعها له فيكره ، أخرى مرة الدم انبعاث يف سببا يكون رمبا ، األربعني قبل جامعها إذا أنه: الثاني الدليل
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 إذا جيامعها أن له جيوز و هو أنه رواية يف واحلنابلة،والشافعية،واملالكية،احلنفية:اجلمهورالقول الثاني وهو قول  و
 .  كراهة بال األربعني قبل طهرت

 :أدلتهم

:  قالوا {تقربوهن وال احمليض يف النساء فاعتزلوا أذى هو قل احمليض عن ويسألونك} تعاىل اهلل قال: ألولا الدليل
 غري اآلن والدم ، احلكم انتفى الدم انتفى وإذا ، احلكم وجد الدم وجد فإذا ، بالدم احلكم علق قد وجل عز فاهلل

 .  موجود

 .  يطأها أن له جيوز:  فيقال ، املنع و الكراهة عدم واألصل ، يمالتأث من الذمة براءة األصل أن: الثاني الدليل

 إذا:)قال أنه عباس ابن عن يرى كما ، حلت صلت فإذا ، وجل عز هلل وتتعبد وتصوم تصلي أنها: الثالث الدليل
 .  المرأته الرجل مجاع من أعظم الصالة ألن ؛ حتل فإنها صلت فإذا (حلت صلت

 على وطؤها له يكره فإنه فعل وإذا ، يطأها أال استحبوا احلنابلة أن:  مبعنى ، ااستحباب ونيك أن اليعدوا هنا واألمر
 .  مستحب وتركه ، مكروه أنه املذهب من الصحيح لكن ، بالتحريم رواية وهناك ، املذهب من الصحيح

 :  والراجح

 وهذا ، أخرى مرة الدم سيعود وطئها ذاإ أنه يعرف اإلنسان كان إذا ينبغي لكن ، األربعني قبل وطؤها له جيوز أنه
 .  أخرى مرة الدم ينبعث لئال ؛ أحسن فهو تركها فإذا ، النساء بعض عند حيدث

 الواجَب وَتْقِضي وُتَصلِّي، َتصوُم  فيه فمشكوٌك الدُم عاَوَدها فإن:  اهلل رمحه قال. 

 ، عادتها نقصت إذا إنها:  والاق احليض يف ، ىأخر مرة إليها الدم رجع ثم طهرت ، النفاس مدة يف الدم عاودها إذا
:  -الشرح صاحب - ذكره مبثال واومثل ، حيض أنه فاحلكم احليض وقت يف الدم رجع فإذا ، وتصلي ، تطهر فإنها

 وال 9 ال يف الدم عاودها ثم ، طاهرة يومني جلست ثم ، اغتسلت  ثم ، 6 اليوم يف طهرتف ، أيام 11 عادتها أن لو
 عشرة بعد إنها ثم ، مثال يوما لعشرين طهرت إذا ، ال:  قالوا النفاس هنا يف و ، حيضها من انرايعتب مافإنه ، 11
:  يقال ، احليض مثل ليس ، فيه مشكوكا دما يعترب الدم هذا:  قالوا ، األربعني إىل الدم رجع الثالثني اليوم يف أيام
 قضت ثم ، ثانية مرة اغتسلت طهرت إذا ثم ، وتصلي متصو  ، فيه مشكوك دم هذا:  قالوا ، ال ، حيض دم هذا

 ، احتياطا الصالة إمنا ، عليها شيء فال نفاس دم الدم كان إن ألنها ؛ هنا تقضيها ال الصالةو ، فعلت الذي الواجب
 ، هتقضي املنذور واالعتكاف ، تقضيه فإنها الصوم وأما ، عليها الواجب أدت فقد ، الفرتة تلك يف طاهرة كانت وإن

 .  تقضيه الفرتة هذه يف فعلته الذي فالواجب

 :  بل ، ضعيف قول القول وهذا

 :  الراجح

 ، بالستني القول على الستني يف أو ، باألربعني القول على األربعني يف ، النفاس مدة يف إليها الدم رجع إذا أنه
 .  نفاس أنه فاحلكم
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 ، اخل..  ولونه وصفته وشكله وتريته على الدم إليها رجع مث ، طاهرة أيام عشرة جلست ثم ، لعشرين طهرت امرأة
 .  احليض مدة يف حيض فإنه إليها رجع احليض،إذا حكم حكمه أن ، احليض يف ليق مثلما ، جتلسه ، نفاس إنه:  يقال

 النفاس وترية على يأت ومل ، النفاس طبيعة غري وطبيعته ، النفاس شكل غري وشكله ، النفاس لون غري لونه كان فإن
 .  يضرها وال ، وتصوم فيه تصلي( فساد) استحاضة دم هوف ،

 وَيْحُرُم َيِحلُّ فيما كاحلْيِض وهو: اهلل رمحه قال  . 

 ، بها االستمتاع:  مثل ، حيل فيما ، احليض مثل النفاس:  قالف ، احليض إىل احلكم املؤلف أرجع:  (كاحليض:)قوله
 بني ما جيوز ال واجلمهور ، املذهب هو كما ، الفرج يف إال ، والركبة السرة بني ما باملرأة يستمتع أن للرجل جيوز فإنه

 كانت الذي الثوب يف تصلي أن هلا وجيوز ، التلويث أمنت إذا حلاجة املسجد تعرب أن هلا جيوز وأيضا ، والركبة السرة
 ، واحد ثوب إال منهن للواحدة يكن مل ، عنهن اهلل رضي الصحابيات كان كما ، حيضها ويف نفاسها مدة يف تلبسه

 ثم ، باملاء تنضحه ثم ، تقرصه ثم ، حتته] قال والسالم الصالة عليه الرسول فأمرها ، فيها الدورة تأتيها فكانت
 .  اخل..  فيه تصلي أن النفاس بعد هلا جيوز ، النفاس يف دم لبسته الذي لباسها أصاب لو أيضا فكذلك[ فيه تصلي

 طالق جيوز فال ، الطالق: أيضا املذهب وعلى ، الصالة،والصيام،واجلماع:  حيرم الذي.  (وحيرم حيل فيما:)قوله
 النفساء طالق جيوز أنه:  العلم أهل أقوال من الراجح فإن ، مناقشة فيه وهذا ، احلائض طالق جيوز ال كما ، النفساء

 جتلسه الذي الوقت ألن ؛ العدة إطالة عليه رتتبي ال النفساء طالق ألن ؛ بينهما للفرق ؛ احلائض طالق جيوز وال ،
 ، حائض وهي طلقها من خبالف ، له مستقبلة هي واحليض ، باحليض تعتد وإمنا ، أصال العدة من يعترب ال النفساء

 بعده الذي الطهر وال ، فيها تطلق اليت احليض فرتة تعترب لن ألنه ؛ العدة عليها فتطول ، احليض حال يف يطلقها فإنه
 .  العدة عليها سيطيل وهذا ، وثالثة وثانية ، جديدة حيضة تستقبل ثم ،

 وَيْسُقُط وَيِجُب:  اهلل رمحه قال  . 

 .  النفساء على جيب احلائض على جيب ما أي:  (وجيب:)قوله

 ، حلائضا عن يسقط فإنه الوداع طواف:  مثل ، النفساء عن يسقط ، احلائض عن يسقط وما أي:  (ويسقط:)قوله
 خفف أنه إال بالبيت عهدهم آخر يكون أن الناس أمر:] عنهما اهلل رضي عباس ابن ،لقولالنفساء عن يسقط كذلكو

 ىعل الواجب الصوم قضاء ومثلحيضتها، نهاية عند تغتسل أن:  مثل عليها جيب وما ، [والنفساء احلائض عن
 .  مجيعا عنهن يسقط يسقط ما ، مجيعا عليهن جيب جيب ما:إذن ، الصوم قضاء عليها جيب مثلها فالنفساء احلائض،

 والبلوِغ الِعدَِّة غرَي:  اهلل رمحه قال  . 

 لو والنفساء ، حائال كانت إذا ، حيض بثالث تعتد فإنها املرأة طلقت فإذا ، باألقراء عدتها حتتسب احلائض أن أي
 ، الراجح على نفاسها حال يف طالقها وازجب قلنا وإن ، محلها بوضع عدتها فتكون ، حامل وهي تطلق أن فإما طلقت

 ؛ للمرأة ِعدة األحوال من حال يف يكون ال فالنفاس ، نفاسها من طهرها بعد ستستقبلها اليت باألقراء عدتها فإن
 .  احليض خبالف
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 البلوغ ماتعال ألن ؛ الرجل على املرأة به تزيد مما ،وهي احليض: به املرأة ببلوغ حيكم مما (والبلوِغ... غرَي:)قوله
 : عالمات ثالث املشرتكة

 اإلنزال  . 

 سنة عشرة مخس وبلوغ  . 

 العانة شعر وإنبات  . 

 .  باحليض املرأة وتزيد

 ؟ املرأة بلوغ عالمات من عالمة يعترب النفاس دم هل لكن ، للمرأة بالنسبة  البلوغ عالمات من عالمة يعترب احليض
 فحصل ، للحمل السابق باإلنزال بلغت قد املرأة بأن فُحكم ، املرأة إنزال هسبب واحلمل ، محل يسبقه النفاس ألن ؛ ال

 يف التلقيح وحصل ، أنزلت حنَي من محلت قد املرأة أن فعلمنا ، احلمل بعد النفاس وحصل ، اإلنزال بعد احلمل
 . الفرتة تلك

 حلف):  هو واإليالء ، وليامل على حيسب ال النفاس وقت أن:  والنفاس احليض بني املهمة الفوارق من كذلك
 .(أشهر أربعة على تزيد مدة ، قبلها يف املرأة وطء ترك ،على صفاته من بصفة أو ، باهلل الرجل

 أشهر األربعة وبعد ، أشهر أربعة فرصة له يرتك فإنه ، أشهر أربعة من أكثر قبلها يف امرأته يطأ أال الرجل حلف لوف 
 اهلل فإن فاؤوا فإن أشهر أربعة تربص نسائهم من يؤلون للذين} يطلق أن وإما ، هامرأت جيامع أن إما ، بالفيئة يؤمر
 وإما جتامع أن إما:  الراجح على له أشهر،قيل أربعة بلغ فإذا {عليم مسيع اهلل فإن الطالق عزموا وإن.  رحيم غفور

 .  احليض خبالف( شهرأ أربعة) دةامل من يهعل حتتسب الف اإليالء مدة يف املرأة نفست فإذا ، تطلق أن

 ، أشهر أربعة فوق امرأته يطأ أال حلف إذا الرجل إن:  قلنا حنن ، اإليالء فرتة من حتسب ال النفاس مدة:  توضيح
 سنة أو أربع أو ، سنني ست أو ، سنني مخس ، بزمن مقيد أو ، الدين يوم إىل:  يقول ، مطلقا حيلف أن:  هو واإليالء

 األربعة من عليه ُيحسب هل ، تطلق أن وإما ، املرأة جتامع أن إما أشهر األربعة بعد ، هرأش أربعة لك:  له فيقال ،
 .  عليه حيسب ال ؟ النفاس مدة هذه أشهر

 وإما ، جتامع أن إما أشهر األربعة بعد ، أشهر أربعة لك:  له يقال ، مثال سنني ست امرأته يطأ أال حلف رجل : مثال
 حتسبوا ال ، نفاس عليها مر املرأة:  فقال ، طلقها أو ، امرأتك جامع اآلن:  يلق ، أشهر األربعة متت ملا ، تطلق أن

 احليض مدة علي حتسبوا ال:  قال لو ، يوما أربعني زيادة أيضا لك ، يوما أربعون عليك حيسب ال:  لاقي ، مدته علي
 الرجل بني معتاد فهو ، شهر كل يف املرأة تعتاده ، معتاد أمر احليض ألن ؛ عليك حيسب احليض ، ال:  يقال ،

 .  وزوجته

 . احليض حال يف طالقها جيوز وال ، النفاس حال يف طالقها الراجح  على جيوز املرأة أن:  أيضا الفروق من
 دم فهو ، النفاس فرتة يف دمه رجع إذا والنفاس ، حيض فهو احليض مدة يف رجع إذا الدم أن:  أيضا الفروق من 

 اختالفا خمتلفا كان إذا استحاضة دم يكون أو واحدة، وصفة وترية على كان إذا نفاس دم أنه لراجحوا ، فيه مشكوك
 .كثريا
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 فرقني ذكر املؤلف ، الفروق أهم هذه ، تقدم كما ، له أقل ال والنفاس ، حد ألقله:  احليض أن:  أيضا الفروق من
 .الفروق من جمموعة وترك ، والبلوغ العدة وهما ، اثنني

 َأوَِّلهما من وآِخُره النِّفاِس فَأوَُّل َمْيِنأَتْو َوَلَدْت وإن ،:  اهلل رمحه الق . 

 . نادرة مسألة هذه

 أنها فلو ، منهما األول من حتسب :اجلواب ؟وانتهاؤها ابتداؤها النفاس فرتة حتسب متى ، توأمني املرأة ولدت إذا
 ،النفاس مدة حتسب األول والدة منف ، العشاء أو ، غربامل أو ، العصر باآلخر جاءت ثم ، الصباح بولد جاءت

 ليس غالبا ، ونصف يوم أو ، يوم نصف أو ، يوم كان إذا:  مبعنى  ، كبرية مثرة عليها ليس ، ختتلف ال هذه لكن
 ، نفممك األول أما ، طبيا يقع ال أظنه وهذا ، يوما عشر مخسة أو ، أيام عشرة مثال جلست لو إمنا ، كثري فرق هناك
 الصباح ولدت مثال فالنة ، وقوعه ميكن:  قلني النساء و ، العصر الثانيب تلد ثم ، الصباح باألول املرأة تلد أن ميكن

 يكون هنا ، يوما عشرون أو ، الفقهاء مثل كما أيام عشرة لكن ، العصر إىل الصباح من أو ، الثاني ولدت الغد ويف ،
 .  يقع وال حيدث ال الغالب يف هذا لكن ، ومثرة أثر له

 . حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 

 

 


