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

 الوضوء نواقض باب 
 

سبيٍل من خرَج َما َيْنُقُض:  اهلل رمحه قال. 

 حتى ، جدا طبيعي برتتيب وقدم ،الوضوء وسنن ،الوضوء وصفة الوضوء فروض عن اهلل رمحه املؤلف تكلم ملا
 .وُأبرم مت أن بعد الوضوء هذا ينقض الذي الشيء إىل وصل ،متامواإل اإلبرام إىل وصل

 اسم ألنها ؛ فواعل على ومجعت ،سهل فيها واخلالف ،ناقضة مجع بل:  (املبدع) صاحب وقال ،ناقض مجع:  نواقض
 فارس ابن قال وهلذا ؛ اللغة يف اإلبرام ضد والنقض ،العاقل لغري كان إذا فواعل على جيمع الفاعل واسم ،فاعل
 فإنك ،الشيء أبرمت إذا هـ.ا.شيء َنْكِث على يدل أصل والضاد والقاف النون:  (املقاييس معجم) يف اهلل رمحه

  .واإلفساد احلل فهو ،اإلبرام ضد فالنقض . تنقضه

 .وحنوها الصالة كاستباحة ،منه املقصود إفادة عن الوضوء إخراج:  اصطالحا النواقض

  .فتبطله الوضوء يف تؤثر اليت العلل هي فالنواقض ،ناقضا هذا مسي به قصودامل عن الوضوء أخرجت إذا

 :  نوعني على والنواقض

 اخل. .والغائط كالبول ،بنفسها تنقض وهي .أحداث.  

 أسباب. 

 ال فالنوم ، وحنوهما ، واملس ، كالنوم ، النقض مظنة بل ، بنفسها ناقضة ليست فهي ، النقض مظنة األسباب وهذه
 سواء ، به قال من قول على بنفسهالوضوء ينقض ال ، املس وكذلك ، النقض مظنة هو بل ،بنفسه لوضوءا ينقض

  .املرأة مس أو الذكر مس كان

 العلم أهل وكالم ، والسنة الكتاب نصوص تتبعوا ملا العلماء فإن ، واالستقراء بالتتبع مثانية النواقض أن وليعلم
  .فيه خمتلف وشيء ، عليه متفق شيء منها ، نيةمثا أنها وجدوا ، عليهم اهلل رمحة

  .معتاد وغري معتاد:  نوعني على النواقض أن أيضا وليعلم
سبيٍل من خرَج ما َينقُض:  قال. 

  .ناقض فهو سبيل من خرج ما فكل ، العموم تفيد اليت الصيغ من املوصولة واألمساء ، موصول اسم:  ما

 ، والنفاس احليض دم وخمرج ، والغائط البول خمرج هو هنا بالطريق واملراد ، الطريق هو السبيل:  (سبيل من(قوله 
 :  للنواقض ملخص وهنا.للوضوء ناقضا يكون فإنه منها خرج ما والسبل الطرق فهذه

 :  نوعني على السبيل من خيرج ما
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 معتاد.  

 معتاد وغري. 

 :  قسامأ على وهو .املعتاد اخلارج:  األول النوع

  البول.  

 غائطوال.  

 والريح.  

 واملين.  

 والوْدي. 

 واملذي. 

 واحليض.  

 والنفاس.  

 املرأة فرج ورطوبة. 

 خروجه ليس الصحة حال يف خيرج و ، املعروف احملل من وخيرج ، خروجه على يعتاد فاإلنسان ، معتاد خارج هذه
  .مرض عن

 :  الغائط أما

 .واإلمجاع والسنة الكتاب به النقض على دل فقد

 .{الغائط من منكم أحد جاء أو} وجل عز اهلل قول:  الكتاب

 والرتمذي ، والنسائي ، أمحد أخرجه اإلمامالذي  املشهور ، عنه اهلل رضي املرادي عسال بن صفوان حديث :  السنة
  .[ونوم،وبول،غائط من ولكن] :قال وفيه ،

  .الوضوء نواقض من الغائط أن على ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل أمجع:  اإلمجاع

 :  البول

  .واإلمجاع به النقض على السنة دلت

 . [ونوم وبول غائط من ولكن:]قال فإنه ،املتقدم عسال بن صفوان حديث مثل:  السنة
 :  اإلمجاع وأما

  .عليه مقيس وهذا ، حال بكل الوضوء ينقض فالغائط ، الغائط على وقاسوه ، به النقض على العلماء أمجع فقد

 :  الريح

  .واإلمجاع السنة بها النقض على دل وقد

 : السنة
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 إذا أحدكم صالة اهلل يقبل ال] قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن ،عنه اهلل رضي هريرة أبي :عناحلديث األول
  .الريحب احلدث ،عنهرضي اهلل   هريرة أبو فسرو . عليه تفقم [يتوضأ حتى أحدث

 خروج إليه خييل الرجل إليه شكي وسلم عليه  اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي زيد بن اهلل عبد :عناحلديث الثاني
  .عليه تفقم [ رحيًا جيد أو ، صوتًا يسمع حتى نصرفي ال] فقال ،الصالة يف الشيء

  .بالريح النقض على العلماء أمجع فقد:  اإلمجاع

 :  والودي املين

 . واملوفق وغريهما،ابن املنذر اهحك ، الوضوء نواقض من ناقضان أنهما على اإلمجاع نقل

  .معروف:  املين
 خيرج أنه املهم.ثقيال شيئا اإلنسان محل إذا خيرج وقد ، سبب بدون خيرج وقد ، البول بعد خيرج أبيض ماء:  الودي

 .بعده يكون غالبا ، البول خمرج من

 .واإلمجاع السنة به النقض على دل:  املذي

صلى اهلل عليه   النيب أسأل أن فاستحييت ،مذاء رجال كنت:  قال ،الصحيحني يف علي حديث يف فكما:  السنة أما
 آخر لفظ ويف ،[الوضوء فيه] فقال ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب فسأل ، املقداد فأرسلت ، مين ابنته ملكان ،وسلم 

 .]يغسل ذكره ويتوضأ [:قال
وقد حكى اإلمجاع على النقض به وباملين ، الوضوء اقضنو من ناقض املذي أن على العلماء أمجع:  واإلمجاع
  .وغريهما،واملوفق،ابن املنذر :والودي

 :  والنفاس احليض

 .الوضوء نواقض من ناقضان أنهما على ،عليهم اهلل رمحة العلم أهل أمجع

 :  املرأة فرج رطوبة

 البول أشبه ، السبيلني من خارج األنه ؛ للوضوء ناقضة املرأة فرج رطوبة أن على عليهم اهلل رمحة العلم أهل عامة
فأحلقت األمة أنواع احلدث األصغر :)قال ابن القيم  ، املعتادة اخلوارج هي هذه .للوضوءة ناقض تفكان ، والغائط

 .(واآلية مل تنص من أنواع احلدث األصغر إال عليه ،على اختالفها يف نقضها بالغائط

  .املعتاد غري اخلارج : الثاني النوع

 .الرجل ذكر ومن ،املرأة قبل من خترج اليت الريح ومثل ،وحنوها ،والشعر ،واحلصى والدود ،االستحاضة دم:  مثل

 .؟ ال أم ناقضة هي هل العلم أهل بني خالف فيها وهذه
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 : االستحاضة أما
 فإنها الصالة وقت خرج إذا املستحاضة املرأة وأن ،للوضوء ناقضة أنها على العلم أهل كثرأ فالقول األول وهو قول

 فإنها ،آخر فرضًا تصلي أن وأرادت ،بوضوئها فرضا صلت إذا أنها قيلو ،واحلنابلة احلنفية عند كما ،الوضوء تعيد
  .الشافعية عند كما ،الوضوء تعيد

 ينقض ال معها الدم خروج املستحاضة املرأة وأن ،بالدليل أسعد قوهلم فكان:  الكيةاملهو قول  ووالقول الثاني : 
 وال ، الوقت خبروج وضوؤها ينتقض ال فإنه ، املستحاضة توضأت فإذا .لكن يستحب الوضوء منه  ، وضوءها

 بول - االستحاضة دم - معها املستمر الناقض غري بناقض وضوؤها ينتقض حتى ، نافلة بصالة وال ، فريضة بصالة
  .الوضوء ينقض ال فإنه الدم أما ، ينقض اخل. .غائط

 ،عليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ، عليهم اهلل رمحة العلم أهل أقوال من الراجح القول هو وهذا
 .تقدم كما مالك مذهب وهو ،أمره آخر يف عثيمني ابن شيخنا واختيار

 غري خارج هذا ؟ قضهتن ال أو الوضوء تنقض هل: وحنوها من غري املعتاد حلم وقطعة والشعر واحلصى الدودلة :أمس
 إذا أو ، حصى أو ، دود أو،شعر منهم خيرج فإنه ،يد ذات وقلة ،جوع حال يف اإلنسان كان إذا حيدث وهذا ،معتاد
 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه . هي كما اخلرزة فخرجت ،ةخرز اإلنسانبلع 

  .للوضوء ناقضة اخل. .والشعر واحلصى الدود أن:  األول القول

 ل.واملالكية يف قول إن كان عليها بل،واحلنابلة،والشافعية،احلنفية ذهب فإليه ،اجلمهور مذهب ذاوه
 أدلتهم:

 عائشة حديث يف كما للمستحاضة قال ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب فإن ،االستحاضة دم على قياسا الدليل األول:
 االستحاضة دم أن مع ،صالة لكل تتوضأ أن ،سلم صلى اهلل عليه و  النيب فأمرها[ صالة لكل توضئي] الصحيح يف
 أما ،مرة شهر كل حتيض مريضة ليست اليت الطبيعية واملرأة ،معتاد ،فنعم احليض أما ،مرض دم ألنه ؛ معتاد غري دم

 الصالة عليه الرسول:  فقالوا .العادة حد عن خرجت ،مريضة فهذه ،املستحاضة يوه ،مستمر دم معها اليت املرأة
 الدم هذا أن على دل ،صالة لكل تتوضأ أن ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أمرها فإذا ،تتوضأ أن أمرها ،موالسال
 .معتاد غري خارج كل عليه فيقاس ،وضوءها ينقض

 من مدرجة إنها:  وقالوا ،صحيحة ليستف ،شاذة لفظة[ صالة لكل توضئي] لفظة إن:  فقالوا وغريهم املالكية أجاب
 من مدرجة فهي ،هذا وذكر ،أبي قال:  قال عروة بن هشام فإن ،عنه اهلل رضي الزبري بن عروة ووه ،الراوي كالم

وشيخ ،والبيهقي ،والنسائي ،داود وأبو ،مسلم اإلمام:  عليها حكم وممن ،والضعف بالشذوذ عليها وحكموا ،كالمه
 دليال تفليس ،الراوي كالم من كانت ذافإ.  عليهم اهلل رمحة ،العلم أهل من وطائفة ،رجب وابن،اإلسالم ابن تيمية

 من ال ،له يستدل من إىل حيتاج فهو( عروة) الراوي كالم أما ،صلى اهلل عليه وسلم النيب كالم هو الدليل ألن ؛
  .به يستدل
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 .الوضوء ينقض فإنه بلة فيه كان فإذا ،-بلل - ِبلة من غالبا خيلو ال هذا اخلارج أنالدليل الثاني:
 .للوضوء ناقض فإنه ، بلة معه كان إذا أنه ، عندهم قول يف هذا يف املالكية وافقكم ،نعم:  فيقال

 أنه املهم ،غريها أو ،حصى أو دودا كان سواء.والغائط كالبول الوضوء فنقض ،السبيلني من خارج أنهالدليل الثالث:
  .والغائط لالبو مثل ،للوضوء ناقض فإنه ،السبيلني مع خرج قد كان وإذا ،السبيلني من خارج

 .اهلل رمحهم املالكية ذهب إليه .الوضوء ينقض ال ،وشعر وحصى دود من املعتاد غري اخلارج أن:  الثاني القول
  أدلتهم:

 .له حكم ال والنادر ،نادر هذا أن الدليل األول:

 فإذا ،لصحةا حال يف خروجه وصفة ،معروف وحمله ،الشريعة يف ومعدود معروف اخلارج أن الغالبالدليل الثاني:
  .الوضوء ينقض ال فإنه الصفات هذه إحدى تغريت

 اإلمام عن نقلوه األصحاب من وطائفة ،رشد وابن ،اهلل رمحه مالك اإلمام به علل الذي وهذا ،جدا قوي قول وهذا
 .اهلل رمحه مالك

 :  الرجل ذكر من أو املرأة قبل من خترج اليت الريحمسألة :

 مل:  يقول ،يستبعده اهلل رمحه قدامة ابن املوفق وكان ،ريح منه خيرج أنه الفقهاء يذكر ذكروال ،ريح خيرج املرأة قبل من
 ،فيهن فهو النساء أما ،ريح الذكر من خيرج أنه قدر لو لكن ،ريح الذكر من خيرج أن جدا يستبعدون وهم ،نعرفه
 .بالقول قال نم تغري لكن ،السابق اخلالف فيها املسألة هذه ؟ احلكم ما ،معتاد غري لكنه

 :وعللوا.الوضوء نقضت ال اأنه على:  واحلنابلة يف رواية،واملالكية،احلنفيةالقول األول وهو قول  ف

  .املوضع نفس يف يكون شيء أو حركة:  االختالجو .جنس حمل عن ناجتة رحيا وليست ،اختالج األنه ول :التعليل األ

 أو ،الرجل إحليل مع ُأدخل ،حقنة فيها وضع لو وهلذا.باجلوف صلةمت وال ،جوفا ليست املثانة أن : الثانيالتعليل 
   .معتادا منفذا ليسو ،جوفا ليس ألنه ؛ الصائم فطرت فال ، املثانة إىل املرأة فرج مع

 من خارج اأنهوهو  ؛يهعل ميشون ،ضابطا عندهمألن  ،النقض إىل:  واحلنابلة ، الشافعية إليه وذهبالقول الثاني :
  .وطريق منهج على ميشون فهم ، والغائط البول على قياسا ؛ ناقضا فكان ،السبيلني

  أدلتهم:

[ ريح أو صوت من إال وضوء ال] قال ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن رضي اهلل عنه، هريرة أبي عن :الدليل األول
  .وغريه األلباني وصححه ،النسائي إال اخلمسة رواه

 كل وتشمل ،صوت كل فتشمل ،النفي سياق يف نكرة[ ريح. .صوت]:ليه وسلمصلى اهلل ع قولهجه االستدالل:و
 ،العموم تفيد النفي سياق يف النكرة ألن ؛ الرجل ذكر ومن ،املرأة قبل من خارجة الريح كانت لو حتى ،ريح

  .الوضوء تنقض ريح فكل[ ريح]:قال صلى اهلل عليه وسلم والرسول
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 وأما ،املعتاد والصوت الريح ،احلديث هذا يف والصوت بالريح املراد إن:  اقالو ،مجيل جبواب استدالهلم عن وأجيب
 وأبي زيد بن اهلل عبد حديث من خمتصر احلديث هذا أن:  ذلك على والدليل ، احلديث يف يدخل فال املعتاد غري

 ال أم شيء منه أخرج عليه يشكل الرجل عن سئل ملا ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن ،الصحيحني يف الذي ،هريرة
 وليس ،الدبر من خترج اليت الريح ؟ احلديث هذا يف بالريح املراد فا[ رحيا جيد أو صوتا يسمع حتى خيرج ال: ] قال ؟

 خبروج فيحس ، قرقرة أو صوت بطنه يفيسمع  أنه ،واضحا كان سؤاله وهلذا ؛ القبل من خترج اليت الريح بها املراد
 .(بالشك يزول ال اليقني) الكربى القاعدة عليها بين ذيال ،للفظاا هذ هلل عليه وسلم صلى ا النيب هلم فقال ،شيء

  .الوضوء ينقض والشعر احلصى بأن القائلني أدلة : الدليل الثاني
 .معتاد غري أم معتادا ،نادر غري أم نادرا ،كثريا أم كان قليال ،ينقض املذهب على السبيل من خارج فكل إذن

غرَيهما َنِجًسا كثرًيا أو غائًطا أو بوًلا كان إن الَبَدِن َبِقيَِّة من وخاِرٌج:  اهلل رمحه قال.  

 :  أشياء ثالثة من واحد من خيلو ال السبيلني غري من البدن بقية من اخلارج

 طاهرا شيئا يكون أن إما. 

 جنسا شيئا يكون أن وإما. 

 غائطا أو بوال يكون أن وإما. 

 الوضوء تنقض ال هذه ،العرق ،الدموع ،اللعاب:  مثل ،باإلمجاع ،مطلقا الوضوء ينقض فال:  طاهرا كان فإن:1
  .مطلقا

 ،القسطرة عمليات يف جيري كما ،خمرجهما غري من والغائط البول خيرج أن مبعنى:  غائطا أو بوال كان نإو:6
 ،البدن بقية من خرج إذا الغائطو البول أن أفادنا املؤلف ،- والعافية العفو اهلل نسأل - البطن من الغائط خيرجون

  .للوضوء ناقضا يكون فإنه

 :  أمرين من خيلو ال الغائطو البول وخروج

 :املعدة حتت من يكون أن إمااألمر األول.  

 :املعدة فوق من يكون أن وإمااألمر الثاني.  

 أما ،للوضوء ناقض نهأ ،خرجامل انسداد مع ،املعدة حتت من خرج إذا أنه فقهاءال فباتفاق:  املعدة حتت من كان فإن
 ينسد مل وإن حتى ،ناقض فهو املعدة حتت من كان إن أنه على العلم أهل غالب لكن ،خالف ففيه املخرج ينسد مل إذا

  .للوضوء ناقض أنه على فالكل انسد فإن ،املخرج

  ،املعدة فوق من غائط أو بول خرج وإن
  .قل اخلارج أو كثر للوضوء ناقض أنه على واحلنابلة،احلنفية القول األول ف

  .{الغائط من منكم أحد جاء أو} قال اهلل ألن -الدليل االول

  .السبيلني من كخارج ،ناقضا فكان ،البدن من خارج غائطو بول وألنه - الدليل الثاني

  .مطلقا للوضوء ناقضا ليس : يقولون والشافعية،املالكية القول الثانيو
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 كالبول فهو حتت من  كان وإن ،كالقيء فهو ،املعدة فوق من كان إن:  احلنابلة من عقيل ابن القول الثالث:و
 .والغائط

 جنسا كان وإن ،مطلقا ينقض فال طاهرا كان إنف ،جنسا أو طاهرا يكون أن إما فهو ،والغائط البول غري كان إن:و3 
 ما البدن بقية من اخلارج لكن ،فيهما ماحلك عرفنا والغائط البول .غريهما جنسا كثريا أو: اهلل رمحه يقول فاملؤلف
 وفيه والقيء ،والقيح ،الصديد:  ومثل ،الدم حكم وسيأتينا - رأيهم على - الدم:  مثل النجس اخلارج ؟ حكمه
 من اخلارج والصديد والقيح ،جنس والقيء ،جنس الدم عندهم األصحاب ،األصحاب كالم على منشي لكن ،خالف

 جرا وهلم. .جنس الدم
 تنقض أنها أفادنا املؤلف ؟ الوضوء تنقض هل،والغائط البول غري،السبيلني غري من اخلارجة النجسة ألشياءاإذن  

 :  بشرطني

  .جنسة تكون أن:  األول الشرط

  .كثرية تكون أن:  الثاني الشرط

  .ينقض ال قليال كان إذاو ،ينقض ال فإنه طاهرا كان فإن ،نقضت ال افإنه الوصفني أحد اختل فإن

 ؟ ال مأ الوضوء ينقض البدن بقية من الكثري النجس اخلارج هل ،اخلالف وسنذكر ،فيها املذهب عرفنا املسألة هذه
 :  قولني على

 .الوضوء ينقض البدن بقية من اخلارج النجس أن:  األول القول

 كان ولو:  عندهم وايةر ويف ،كثريا يكون أن:  وهو ، شرطًا وزادوا احلنابلة عند املذهب وهو،احلنفية ذهب وإليه
 ، زيد بن ثابتو ،مسعود وابن ،عمر وابن ،عباس ابن رأي فهو ،والتابعني الصحابة من كثري مذهب وهذا ،قليال
 اهلل رمحة ،السلف من وطائفة ،وعطاء،وابن املسيب قاوإسح ،والثوري ،وقتادة،احلسن رأي وهو،أوفى أبي وابن

 .كثريا يكون أن اشرتاط يف واختلفوا ،جنسا كان إن البدن بقية من باخلارج النقض إىل ذهبوا ،عليهم

 :  أدلتهم

 قال ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب فإن ،حبيش أبي بنت فاطمة قصة يف ،عنها اهلل رضي عائشة حديث :الدليل األول
 ،عرق دم بأنه بالوضوء األمر علل صلى اهلل عليه وسلم   فالنيب.[ .فتوضئي أصابك فإذا ،عرق دُم ذلك إمنا] هلا

  .للوضوء ناقضة فهي ،عروق دماء أيضا هي البدن من اخلارجة والدماء

 دم ألن ؛ وغريها اليد يف ،األخرى العروق ودماء ،االستحاضة دماء بني فرقا هناك بأن:  هذا استدالهلم عن وأجيب
 دم ألن ؛ اخلالف ففيها لدماءا هذه خبالف ،فيه إشكال ال ،جنس دم االستحاضة ودم ،السبيلني من خيرج االستحاضة
  .باإلمجاع جنس فهو السبيلني من خيرج دام ما االستحاضة

فلقيت ثوبان يف  [فتوضأ قاء]صلى اهلل عليه وسلم   النيب أن عن أبي الدرداء،والرتمذي،أمحد روى ما :الدليل الثاني
 . واأللباني ،منده ابن صححه احلديث وهذا .أنا صببت له وضوءه  ،مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال : صدق 
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 ؛ توضأ قاء ملا ،والسالم الصالة عليه الرسول إن:  يقول كأنه ،للسببية الفاء جعل الصحابي أن:  االستدالل وجه
 .السجود يف سبب السهو ألن ؟ سجد ملاذا ،فسجد سها:  يقال كما ،الوضوء نقض يف سبب القي ألن

 :  وجهني من احلديث بهذا االستدالل ونوقش

 .للسببية وليست للتعقيب تكون أن تملحي احلديث هذا يف الفاء أن:  األول الوجه

 ليس أو حمفوظ اللفظ هذا هل أواًل بحثي أن إىل تاجحي لكن ،باحلديث ستدلي [فتوضأ قاء:]قوله أن:  الثاني الوجه
 فأفطر قاء] :أنه الرتمذي عند وجاء [فأفطر قاء]:صلى اهلل عليه وسلم النيب أن أمحد اإلمام روى فقد ؟ حمفوظا
والطرباني ،واحلاكم،اجلارود وابن،حبان وابن،والدارمي،شيبة أبي وابن،خزمية وابن،داود أبي عند وجاء ،[فتوضأ
  .ثوبان كالم من الوضوء وذكر [فأفطر قاء]:بلفظ

 وابن،داود أبو هروا الذي [فأفطر اءق] اللفظ وعندنا ،[توضأ ثم فأفطر قاء. .فتوضأ قاء. .فأفطر قاء] عندناف
 قاء]صلى اهلل عليه وسلم   النيب إن:  قال أنه ،الدرداء أبي حديث من ، وغريهم والدارمي،شيبة أبي وابن،خزمية
 ،وضوءه عليه صببت أنا ،صدق نعم:  فقال ،فسألته ثوبان فلقيت:  احلديث راوي طلحة أبي بن معدان قال  [فأفطر

 كان فإذا ،حمفوظ أنه أوال نثبت أن حيتاج اللفظ:  فقالوا ؟ فأفطر قاء وأ ،فتوضأ قاء هو هل ،إشكال فيه فاللفظ
 .به نستدل أن لنا فليس حمفوظا يكن مل إذا وأما ،به استدللنا حمفوظا

 أو ،رعاف أو ،قيء أصابه من] قال صلى اهلل عليه وسلم   النيب أنعن عائشة رضي اهلل عنها ،:الدليل الثالث
 ، أمحد اإلمام ضعفه بإسناد ماجه ابن رواه[ يتكلم ال ذلك يف وهو ،صالته على لينب ثم ،فليتوضأ ،مذي أو،قَلس
 .العلم أهل من وطائفة ،والنووي،والبيهقي،وأبوحامت، والدارقطين ، عدي وابن

 احلديث وهذا[ فليتوضأ ،صالته يف رعف أو قاء من] قال أنه ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب عن روي ما:الدليل الرابع
 ،به العمل وُترك ،السنن يف هذا ليس :) قال ،قدامة ابن ذكر كما ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب عن يثبت ال يضاأ

 .فيه دليل فال (إسناد له وليس

 :  يقف اإلنسان جيعل صراحة وهو - أدلتهم أعظم من:  الدليل اخلامس

 حيذر اإلنسان فإن ،والتابعني الصحابة عمل يهعل كان وإذا ،والتابعني الصحابة من كثري عمل عليه الذي هذا أن -
 .الصحابة عمل ألنه ؛ القول هذا أمام وقف إذا

 ه تقدمألن ؛ كثريا يكون أن والغائط البول غري البدن من اخلارج يف يشرتط أنه على احلنابلة دليل ما:  قائل قال إنف
 . وضوءلل ناقض فإنه، قليال كان ولو، جنسا كان إذا أنه يرون احلنفية أن

 وابن، عباس وابن، وجابر، وابن عمر، هريرة أبي عن،عنهم اهلل رضي الصحابة عن نقلت وآثار نصوص:   جلوابفا
 عباس ابن إن حتى، كثريا البدن بقية من اخلارج النجس يكون أن بد ال أنه يرون أنهم عنهم نقل فقد، أوفى أبي

 .[اإلعادة فعليه فاحشًا كان ذاإ]:  قال أن عنه ينقل عنهما اهلل رضي
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  .مطلقا ينقض ال البدن بقية من اخلارج أن:  الثاني القول

حييى بن سعيد  ورأي ،احلنابلة عند رواية وهو ،املشهورون السبعة والفقهاء ،والشافعية ،املالكية إليه ذهبإليه و 
 استحب اإلسالم شيخ لكن ،معليه اهلل رمحة تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار وهو ،املنذر وابن ،ثور أبيو،األنصاري

  .يوجبه ومل ،الوضوء

 :  أدلتهم

  النيبمع  خرجنامن حديث جابر رضي اهلل عنه قال: ،وغريه األلباني حسنه بإسناد داود أبو روى ما:الدليل األول
 الفحلف أن  ،املشركني من رجلأمرأة  املسلمني من رجل وأصاب ،الرقاع ذات غزوة يف يعين صلى اهلل عليه وسلم

 اهلل  صلى النيب أقام وقد ،وأصحابه صلى اهلل عليه وسلم   النيب حلق ثم ،حممد أصحاب يف دمًا أهريق حتى أنتهي
 يصلي وكان ،ياسر بن عمار:  ألفاظ ويف ،بشر بن عباد ،حيرسان حارسني وجعل ،مكان يف وأصحابه وسلم عليه
 والدماء صالته أكمل والصحابي ،هرب به ُنذر قد أنه علم فلما ،بثالثة ثم ،بسهمني ثم ،بسهم الرجل فرماه ،عباد
 صلى اهلل عليه وسلم   النيب ذلك ومع ،كثريا اخلارج الدم سيكون ،أسهم بثالثة ضرب إذا وتصور ،وتنزف منه خترج

  .[صالتك أعد] له يقل مل

  .آخر شرعي دليل مبقتضى إال ترتفع فال ،شرعي دليل مبقتضى ثبتت الطهارة أن :الدليل الثاني

 لبينها تنقض األشياء هذه كانت ولو ،تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر كما ،املهمة األمور من أمر هذا أن:الدليل الثالث
  .ووضحها وألظهرها ،صلى اهلل عليه وسلم   النيب

 العبادة ببطالن حنكم خالله من ،قوي واضح دليل إىل حيتاج والنقض ،النقض عدم األصل أن :الدليل الرابع
  .نقضهاو

 كان لو حتى ،كثريًا كان إذا البدن بقية من خرج ما الوضوء ينقض ال وأنه ، الثاني القول هو أعلم واهلل الراجح
  .جنسا

 :  مسألة

  .؟ الكثري حد ما (غريهما جنسًا كثريًا كان أو) قال اهلل رمحه املؤلف

 الذي ، الشرح صاحب قدامة وابن ، قدامة ابن واملوفق ،اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر كما:  املذهب ظاهر
 استفحشه ما الكثري حد أن هو املذهب ظاهر أن ذكروا ، قدامة بن أمحد بن حممد بن الرمحن عبد الفرج أبو هو

 الفاحش حد أن اإلمام عن الروايات أكثر:  اخلالل قال حتى ،حبسبه إنسان لكل يرجع أنه مبعنى ، نفسه يف اإلنسان
 أوساط نفس يف فحش ما:  هو الفاحش حد أن ،أمحد اإلمام عند أخرى رواية ويف ،بنفسه إنسان كل استفحشه ما

 الناس ألن ؛ أعلم واهلل الصحيح هو وهذا ،األقرب هو هذا:  وقال ،اهلل رمحه شيخنا رجحه الثاني وهذا ،الناس
 رأى رمبا واألول ،يسريا الكثري الشيء رأى فرمبا ،يهتم ال الذي املفرط ومنهم ،املتشدد املوسوس فمنهم ،خيتلفون
 .أعلم واهلل ،وأحوط أتقن أنه شك ال الناس بأوساط الضبط وهلذا ؛ كثريا اليسري

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى


