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

 الوضوء نواقض باب تابع
 

اْلَجزوِر من خاصًَّة اللحِم وَأْكُل:  اهلل رمحه قال  . 

 ، البهيمة فيكون احلكم خاصا باللحم دون أجزاءاجلزور من خاصة اللحم أكل:  املراد هل ؟ (خاصة) بقوله املراد ما
 ؟ وبقر وحنوها،احليوان فيكون احلكم خاصا باجلزور دون سواها من غنم سواهامن دون خاصة اجلزور حلم أكل:  أو

 إال اجلزور أجزاء من ينقض ال أنه أي ، اللحم أكل اهلل رمحه املؤلف مراد أن الظاهر لكن ، االثنني وسنأخذ ، حيتمل
 .  وضوؤه ينتقض ال فإنه ، كبدا أو ، ُكلى أو ، عصبا أو ، شحما أو ، كرشا اإلنسان أكل فلو ، خاصة اللحم

 بينهم فيما احلنابلة اختلف إمنا ، أصال النقض يرى ال غريهم ألن ؛ احلنابلة عند واخلالف ، خالف فيها املسألة وهذه
 :  ولنيق على األصحاب فيها اختلف.. ُكلى و ، وكبد ، وشحم،وعصب،كرش من ، اللحم سوى مبا النقض يف

 أكثر وعليه ، املذهب هو وجه يف احلنابلة ذهب إليه و ، اللحم سوى اجلزور أجزاء من ينقض ال أنه: األول القول
 . األصحاب

  :أدلتهم
 فإن ، عليه اللفظ داللة لعدم ، فيه يدخل ال سواه وما ، عليه فُيقتصر (اللحم) بلفظ جاء النص بأن :األول الدليل
 . سواه ما ىعل تدل ال (حلم) لفظة

 أن لو وهلذا .  اللحم مسمى حتت تدخل ال ، وغريها وشحم وعصب كرش من اللحم سوى ما أن :الثاني الدليل
 هذا يف تدخل ال فهي ، ممتثل غري لُعد ، شحما أو،عصبا أو،كبدا له فاشرتى ، حلما له يشرتي بأن له خادما أمر إنسانا

 .  املسمى

 القياس شرط من ألن، سواه دون اللحم على فيقتصر ، التعبد هي اجلزور بلحم قضالن يف العلة أن :الثالث الدليل
  . القياس فاليصح معلاًل يكن مل فإذا، معلاًل األصل حكم يكون أن

 . فيه يدخل فال سواه ما وأما ، به النص جاء ما على فيقتصر ، النقض عدم األصل أن :الرابع الدليل

 احلنابلة ذهب وإليه الوضوء تنقض وغريها ، وُكلى  ، وكبد ، وعصب ، كرش نم اللحم سوى ما أن:الثاني القول
 .  وجه يف

 ذلك على ويدل ، احليوان مجلة عن أيضا به ويعرب ، احليوان عن الشرع يف به يعرب اللحم أن  :األول الدليل :أدلتهم
 يشمل فهو ، أجزائها جلميع شاملة والدم فامليتة {اخلنزير وحلم والدم امليتة عليكم حرمت} وتعاىل تبارك اهلل قول
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 يف داخل واخلنزير امليتة أجزاء ،فجميع ذلك وغري والعصب، والشحم ، الكلية ويشمل ، الكبد ويشمل ، الكرش
 .  النص هذا

 ، واحد كل احليوان ألن ؛ باملعنى يشمله فإنه احليوان أجزاء مجيع يشمل ال اللحم لفظ كان إن أنه :الثاني الدليل
 الذي هو اللحم يف والذي ، اللحم يف الذي هو الكبد يف الذي فاملعنى ، املعنى يف فاشرتكت ، واحد شيء من ذىيتغ
 احليوان أجزاء فجميع ، بها تتغذى واحدة مادة يف تشرتك فكلها ، الُكلى يف الذي هو الشحم يف والذي ، الشحم يف

 .  للوضوء ناقضة

 يف ليس هذا كان وإذا ، وجناسة وطهارة ، وحرمة حال أجزاؤه تتبعض حيوان الشريعة يف ليس أنه  :الثالث الدليل
 .  وضوؤه ينتقض فإنه ، أجزائه من شيء أي اإلنسان أكل فإذا ، أجزاؤه تتبعض ال اإلبل فلحم ، الشريعة

 الدليل ملعد ،وذلكآخر وجزء جزء بني فرق ال ،اإلبل أجزاء جبميع قضتني الوضوء وأن ، الثاني القول هو: راجحال
  .النقض على

 .  واللنب املرق:  الثانية املسألة

 . تقدم كما النقض يرى ال سواهم من ألن ؛ احلنابلة اختلف ؟ ينقضان ال أو واللنب املرق  ينقض هل

 :  قولني على فيها وااختلف

 هو وجه:  وقيل كثر،األ هي رواية يف احلنابلة ذهب وإليه،الوضوء ينقض ال ومرقها اإلبل ألبان أن : األول القول
 .املذهب

  :أدلتهم
 اجتوواف ، وُعَكل عرينة من قوم أتاه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي ، هريرة أبي نع :األول الدليل
 ويشربوا ، الصدقة بإبل يلحقوا أن ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أمرهمف ، - أجوافهم يف مرض أصابهم أي– املدينة

 . الصحيحني يف أخرجاه . وألبانها اهلاأبو من
 أن حيتاجون هؤالء مثل أن املعلوم ومن ، بالوضوء يأمرهم مل ، والسالم الصالة عليه النيب أن:االستدالل وجه 

 ال احلاجة وقت عن البيان وتأخري ، والسالم الصالة عليه النيب لبينه ، للوضوء ناقضا اإلبل لنب كان ولو ، ُيعلموا
 على بوحيه وتعاىل تبارك الرب لبينه ، واجبا الوضوء وكان ، يبينه مل ، والسالم الصالة عليه النيب أن وول ، جيوز

 .  الوضوء انينقض ال ومرَقها اإلبل ألبان أن منه علم يبني مل فلما ، وسلم عليه اهلل صلى ، رسوله

 املعنى معقول غري كان فإذا ، املعنى ولمعق غريفهو ، هو ما ندري ال ، تعبدي أمر النقض سبب أن:الثاني الدليل
 .  سواه دون اللحم يف جاء والنص ، النص على فُيقتصر

 عن ينتقل حتى ، كان ما على كان ما بقاء واألصل ، الطهارة بقاء واألصل ، النقض عدم األصل أن :الثالث الدليل
 .  النقض على دليل وال ، بدليل ذلك
 
 



  املطريي فهد:  د  أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  92  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 3                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 .تقدم كما ، رواية:  وقيل ، األصحاب عند وجه وهو،الوضوء نقضت حلمها مرقو اإلبل ألبان أن:  الثاني القول

  :أدلتهم
 ، الغنم مرابض يف صلوا] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي حضري بن أسيد عن :األول الدليل

 ماجه وابن،أمحد اإلمام هأخرج[ ألبانها من وتوضؤوا ، اإلبل أعطان يف تصلوا وال ، ألبانها من تتوضؤوا وال
  . حبديثه حيتج ال ، ضعيف مدلس ، أرطأة بن احلجاج ففيه ، يثبت ال احلديث هذا أن :نوقش

 وهو ، السائب بن عطاء رواية من ؛ألنه أيضا ضعيف لكنه ، عنه اهلل رضي عمر ابن عن لفظ ويف :الثاني الدليل
  . اختلط وقد ضعيف

 أهل إنا:  وسلم عليه اهلل صلى النيب سألت:  قال أنه ، عنه اهلل رضي أبيه عن السوائي مُسرة عن :الثالث الدليل
 اهلل رمحه اهليتمي حسنه واحلديث .الطرباني أخرجه ،[نعم]قال ؟ وألبانها اإلبل حلوم من نتوضأ فهل ، وإبل ماشية

 .الزوائد جممع يف

 .  اإلبل ألبان من بالوضوء أمر ، صوصالن هذه يف وسلم عليه اهلل صلى النيب نإ:  قالوا:االستدالل وجه

 حديث أنه فيه يقال ما أكثر ، منها قريبا والثالث ، ضعيفا والثاني ، ضعيفا األول لوجدنا األحاديث يف نظرنا ولو
 .  حسن

 اللنب يف موجودة ، اللحم غري احليوان وأجزاء والكبد الكرش يف بالنقض قيل أجلها من اليت العلة أن:الرابع الدليل
 .  للوضوء ناقضا منهما واحد كل فليكن ، واملرق

 أو ، حسن فهو واحتاط منهما اإلنسان توضأ إن و، الوضوء ينقضان ال ومرقها اإلبل ألبان إن: يقال أن : األقرب
 فإنه ، حلم معه كان فإن ، اللحم قطع من خاليا يكون أن بد ال املرق لكن ، شربها من الوضوء باستحباب يقال

 . وضوؤه ينتقض فإنه ، اللحم أكل وإذا ، حلما أكل أنه عليه يصدق
 . ؟ الوضوء ينقض اإلبل حلم بأن القول على النقض علة هي ما : قائل قال فإن
  : عندنا املذهب يف خالف فيها املسألة هذه

 كما ، به النص جاء ما على فنقتصر ، هكذا النص جاء إمنا ، اإلبل حلم بأكل للنقض معقولة علة ال إنه:فالقول األول
 معقولة غري أشياء الشريعة يف وهناك ، املعنى معقول غري ركعاتها وعدد ، املعنى معقول غري عددها الصلوات أن

 هناك:  قالوا ؟ العلة هي ما ، اإلناء يف اليد غمس قضية يف قبل ليق كما ، املعنى معقول غري ، مثلها فهذه ، املعنى
 ، معقولة علة مثة هناك وليس ، إبل حلم أكلنا إذا نتوضأ بأن تعبدنا فالشارع ، عبديةت أيضا العلة فهنا إذن ، تعبدية
 .  األصحاب عند املذهب من الصحيح هووهذا

 :  بعضهم قالف ، علة ةمث بل قالوا::القول الثانيو

 أدركتكم إذا]:  لقا ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي مغفل بن اهلل عبد نع، حديث يف جاء قد إنه -
 منها اخرجواف اإلبل أعطان يف وأنتم الصالة أدركتكم إذاو ، سكينة فإنها ، فصلوا الغنم مراح يف وأنتم الصالة
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 وهذا. الشافعي،والبيهقي اإلمام أخرجه[ بأنفها شمخت كيف نفرت إذا ترونها أال ، خلقت جن من جن فإنها ،فصلوا
 .  يثبت ال ضعيف احلديث أهل عند األثر

 فامتهنوهن ، شيطان بعري كل ذروة على] قال ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي هريرة أبي عن و  -
 فإن ، اإلبل أهل يالحظه أمر وهذا.  اهلل رمحه األلباني صححه و احلاكم أخرجه[ تعاىل اهلل حيمل فإمنا ، بالركوب

 الشدة هذه يكتسبون معها فاملتعاملون ، وشدة ، وصالبة ، الفةج أهلها ويف ، الشمس غروب مع خاصة ، نفرة فيها
 وأما ، اإلبل فأهل الفدادون وأما] وسلم عليه اهلل صلى النيب أخرب كما ، السكينة فيهم فإن ، الغنم أهل خبالف ،

 فإذا ، الشدة من شيء أيضا حلمها ويف ، فيها الشيء هذا كان فإذا ، فيها معلوم وهذا[ الغنم أهل فهم السكينة أهل
 إذا اإلنسان فإن ، شاهده له أمر وهذا ، بالوضوء الشيطان َسورة يكسر أن حيتاج فإنه ، حلمها من اإلنسان أكل

 فيكسر يتوضأ أن إىل فيحتاج ، آدم ابن قلب يف الشيطان يلقيها مجرة الغضب ألن ؛ بالوضوء يؤمر فإنه ، غضب
 تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره الذي وهذا ، وجه له وهذا ، حلمها نم تكون اليت الغضبية والقوة ، الشيطان سورة
 حلم أكل أكل من واجب الوضوء إن:  يقال أن ملهما. العلم أهل من اوغريهم شيخنا ذكره الذي وهو ، اهلل رمحه
  .أعلم واهلل ، وجه فله باألول ليق وإن ، وجه فله بهذا ليق إن العلةو ، اإلبل

 ؟ اللحوم من سواها مما أتوضُي هل: مسألة

 احليوان سائر من وضوء أال يرون فإنهم ، وعلي،وعثمان،وعمر ، بكر أبو:  العظام الدين  أئمة ، األربعة اخللفاء أما 
 .  اإلبل حلم سوى من وضوء الف ، احلنابلةعند املذهب وهو ، وضوء افيه فليس ،

 األطعمة من توضأٌي أنه:  ومنها ، احلرام اللحم من توضأٌي أنه:  منها أمحد اإلمام عن روايات؛ املذهب يف أقوال وهناك
 رمحه اإلسالم شيخ ذكر وقد ، عليه دليل ال هذا كل لكن ، ذلك غري إىل ، اخلنزير حلم من توضأٌي أنه:  ومنها ، احملرمة

 فإن ؟ معلل غري أو معلل اإلبل حلم من الوضوء هل:  وهي ، أخرى مسألة على ينبين هذا:  وقال ، جيدا تعليال اهلل
 ، وجن وشيطنة سورة من فيها ما فيها العلة وأن ، معلل إنه:  قلنا وإن ، غريها من وضوء فال ، معلل غري إنه:  قلنا
 يدور فاحلكم ، اإلبل حلم من الوضوء من أوىل منها الوضوء بأن يقال قدف ، سبع حلم وأكل اضطر إذا اإلنسان فإن

 .التعليل قضية على

 ، الصالة يقطع األسود الكلب ذكر ملا ، والسالم الصالة عليه النيب:  فمثال ، أحيانا اإلسالم شيخ كرهيذ هذا مثلو
  ؟ تبطل ال أو صالته تبطل هلف ؟ يديه بني حقيقي شيطان مرور من اإلنسان تأكد لو[ شيطان إنه] قال
 شيطان أنه معناه هل[  شيطان سوداأل الكلب ] وسلم عليه اهلل صلى النيب قول معنى يف اخلالف على ينبين هذا

 رمحة العلم ألهل قوالن ن؟هذا األذية ومن الشيطنة من شيطان أنه املعنى أن أو ؟ كلب صورة يف تصور قد ، حقيقي
 قيل ،وإن صالته قطع اإلنسان وتأكد ، حقيقي شيطان إنه:  ليق فإن ، املسألة هذه على اخلالف فينبين ، عليهم اهلل
 .الصالة يقطع مل شيطنةال من شيطان إنه
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اجَلزوِر ِمَن خاصًة اللْحِم َوَأْكُل:  اهلل رمحه قال  . 

 ، ذلك غري أو مقددا أو نيئا أكل لو ؟ مطبوخا يكون أن ناقضا يكون حتى اللحم أكل يف يشرتط هل:  اللحم أكل
 ؟ وضوؤه ينتقض ال أو وضووه ينتقض هل

 كان سواء ، حلم كل فيشمل ، املطبوخ اللحم أكل:  يقل مل ،(اللحم وأكل) لقوله وانظر ، وضوؤه ينتقضاجلواب : 
 .  مطبوخ غري أو مطبوخا

 بد ال ألنه ؛ وضوؤه ينتقض فال ، به رمى ثم فمه يف الكه فلو ، اللحم يبلع أن ، البلع من بد ال (اللحم أكل:)وقوله
 .  األكل من

  ؟ اجلزور إىل يعود أو اللحم إىل وديع (خاصة) قوله هل (اجلزور من خاصة اللحم أكلقوله : )
 إنه:  قلنا وإن ، البعري أجزاء ومجيع الكرش يدخل فال ، خاصة اللحم أكل:  أي ، اللحم املؤلف مراد أن األقرب
 البهائم من سواه ما وأما ، اجلزور حلم أكل إال ينقض ال فإنه ، اآلخر باملعنى ، اجلزور من خاصة اللحم أكل يشمل

 .  الوضوء ينقض ال أكلها فإن ، واحليوانات

 .  عليها نبهُي أن ينبغي ، هلا يتطرق من قليل املسألة هذه: جدا مهمة مسألة
 :  مثال ، أحاديث فيها جاء ، النار مست مما الوضوء :مسألة

 قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنهم اهلل رضي وعائشة هريرة أبي حديث من ، مسلم صحيح يف جاء:1
 طبخ مما أي النار، مست مما بالوضوء أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:االستدالل وجه[ . النار مست مما وضؤوات]

 .  النار مسته املهم ، ُشوي أو

 صلى اهلل رسول من األمرين آخر كان:]قال أنه عنه اهلل رضي جابر حديث من ، داود وأبي النسائي عند وجاء:9
 .  [النار مست مما لوضوءا ترك ، وسلم عليه اهلل

 النيب أن ] ، عنهم اهلل رضي الضَّْمري أمية بن عمرو حديث ومن ، عباس ابن حديث من الصحيحني يف وجاء:3
 :  أحاديث جمموعة فعندنا. [ يتوضأ ومل وصلى ، شاة كتف أكل ، وسلم عليه اهلل صلى

 [ . النار مست مما توضؤوا: ]وسلم عليه اهلل صلى هقول عندنا 

 [النار مست مما الوضوء ترك]:  الصحابي من إخبار وعندنا  . 

 أمية بن عمرو حديث من ، يتوضأ ومل وصلى شاة كتف أكل أنه ، وسلم عليه اهلل صلى النيب من فعل وعندنا 
 .  الصحيحني يف عنهم اهلل رضي عباس وابن ، الضمري

 حامت وأبو،داود أبو هذا إىل ذهب قد وأنه ، ويالرا اختصره ، خمتصر عنه اهلل رضي جابر حديث أن ، تقدم وقد
 أعلم اهلل لكن ، يقبله ومل هذا رد حزم ابن أن تقدم و ، القيم وابن ، تيمية ابن اإلسالم وشيخ ، حبان وابن ، الرازي

 .  منه الباب  بهذا أعلم ألنهم ؛ األقرب هو قوهلم أن

 ترك أنه الصحابي من وإخبار ، فعل وهناك ، النار مست مما بالوضوء أمر هناك ؟ املتقدمة األحاديث بني اجلمع ما
  اختلفوا على ثالثة أقوال::األحاديث هذه من العلماء موقف ، النار مست مما الوضوء
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 عليه اهلل صلى النيب أصحاب من طائفة وهؤالء .النار مست مما الوضوء وجوب يرى من:  منهمالقول األول : 
 اهلل رضي  ثابت بن وزيد ، عائشة ومثل ،طلحة يوأب ، سوأن ، هريرة وأبي ، عمر ابن:  مثل ، بعدهم ومن ، وسلم
 :  قالوا   . والزهري ، احلسنو ، جملز أبيو ، العزيز عبد بن عمر:  ومثل ، عنهم

 يف إخبار فهو ، القول درجة إىل يصل أن ميكن ال إخبار وهو ، الصحابي من وإخبار ، فعل وعندنا قول عندنا -: 1
 .  معينة قضية

 جابر حديث وأما ، النار مست مما الوضوء فيجب ، منه أقوى فالقول ، القول نسخ على يقوى ال لفعلا إن ثم -: 9
 .  فيه داللة فال ، الراوي اختصره حديث فهو ، عنه اهلل رضي

 فهو ، األربعة الراشدون اخللفاء إليه ذهب وهذا.  منسوخ وأنه ، النار مست مما الوضوء جيب ال أنه:  الثاني القول
 ، شعبة بن واملغرية ، وجابر ، أمامة وأبي عباس وابن ، مسعود ابن ورأي ، وعلي وعثمان وعمر بكر أبي يرأ

 ، أنس بن مالكو ، عمر بن اهلل عبد بن وسامل ، حممد بن القاسم مثل ، السلف من طائفة ورأي ، ربيعة بن وعامر
 الكوفة أهل ورأي ، عامة احلجاز أهل ورأي ، اركاملب وابن،السلماني وعبيدة،وأصحابه والشافعي ، الثوري سفيانو
 .قاوإسح ، وأمحد ، حنيفة وأبي ،

 ، عباس ابن حديث يف كما وسلم عليه اهلل صلى النيب بأكل منسوخ النار مست مما الوضوء أن يقولون هؤالء -
 .عنه اهلل رضي الضمري أمية بن وعمرو

 فقالوا ، طائفة ومعه اإلسالم شيخ رأي وهذا مستحب ،لكنه خامنسو ليس النار مست مما الوضوء أن:  ثالثال قولال
 .  منسوخا ليس[ النار مست مما توضؤوا] قال حينما ، وسلم عليه اهلل صلى النيب من األمر هذا: 

 ، عباس ابن حديث يف كماو، منها أكل اليت الشاة حديث يف كما ، وسلم عليه اهلل صلى النيب أكل ألن:قالوا -
 على تقوى أن ميكن وال ، هلا عموم ال ، أفعال قضايا هذه ، وغريها ، األقط وأكل ، السويق وأكل ، يةأم بن وعمرو

 .  وسلم عليه اهلل صلى النيب عن الثابت احلديث نسخ

 ، واجب وغري ، مستحب النار مست مما الوضوء:  فيقال ، االستحباب على بالوضوء األمر حيمل إنه:  يقال لكن
[ النار مست مما توضؤوا] وسلم عليه اهلل صلى النيب قول وهو ناسخ، له يأت ومل خمصص، له يأت مل قول فعندنا
 فيمكن ، يتوضأ مل ذلك ومع ، النار مسته مما شيئا أكل أنه على تدل ، وسلم عليه اهلل صلى النيب من أفعال وعندنا
 .  الوجوب عدم على فتدل ألفعالا هذه وأما ، االستحباب سبيل على األمر إن:  يقال بأن بينهما اجلمع

 من أنتوضأ:قال وحني[شئت إن]قال الغنم؟ حلوم من أنتوضأ: وسلم عليه اهلل  صلى سئل ملا ، الشاة حديث:ومثله
. باق فهو اإلستحباب وأما الواجب ترك رأوا أنهم رمبا الوضوء عدم رأوا الذين السلف ثم ،[نعم]قال اإلبل حلوم

 :  إشكال

 النيب له الق ملاذا:  ويقول يستشكل قد اإلنسان[ شئت إن] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن السر هو ما:  سألت لو
 ، هريرة أبي حديث يف نظري حينما السبب عرفي أن ميكن ؟ الغنم حلم من توضأ شئت إن:  وسلم عليه اهلل صلى
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 يدل ديثاحل هذا[ النار مست مما وضؤوات] قال حينما وسلم عليه اهلل صلى النيبف ، معنه اهلل رضي عائشة وحديث
 وأنه ، الوجوب عدم على تدل ،من دون وضوء النار مست مما األكل فيها جاء اليت واألحاديث ، االستحباب على

  ،فقال له:]إن شئت [ليكون احلكم باقيا على االستحباب. النار مست مما يتوضأ أن جيب ال

املوَت إال وضوءا جبأو ، غسال أوجب َما وُكلُّ:  املؤلف قال  . 

 .املسألة هذه لك يضبط ضابط هذا ، وضوءا أوجب غسال أوجب ما كل

 يف اهلل شاء إن سيأتي الغسل يوجب الذي هو ما لكن ،(وضوءا أوجب غسال أوجب ما كل):  يقول املؤلف
 . موضعه

 :  قسمني على الغسل يوجب الذي

 .  األكرب احلدث سببه يكون أن:  األول القسم

 . األكرب احلدث غري سببه يكون أن:  الثاني سمالق

 فيها املسألةو - الغسل يوجب الكافر فإسالم ، واملوت ، الكافر إسالم:  فمثل األكرب احلدث غري سببه الذي أما
 ، الغسل يوجب أيضا واملوت ، الغسل يوجب الكافر إسالم ، - املؤلف كالم على لكن اهلل شاء إن سيأتينا خالف

 .  السبب هو واملوت ، السبب هو اإلسالم إمنا ، حدث غري من لكن

 .  احلدث هو فيها الغسل فسبب ، واجلنابة ، والنفاس ، احليض:  ،مثل احلدث سببه كان ما: ول األ القسم

 ، يتوضأ أن عليه جيب فهل الكافر أسلم لو مبعنى ؟ يوجبه ال أم الوضوء يوجب هلف احلدث غري سببه كان ما أما
 ، الغسل عليه وجب الكافر أسلم إذا ، فنعم الكافر إسالم أما ؟ ال أم وضأوُي غسلُي أن جيب هل اإلنسان مات وإذا

 كل:  قالف ، استثنى املؤلف أن سيأتي واملوت ، أصغر حدثا حمدثفهو، طهارة غري على ألنه ؛ يتوضأ أن عليه وجيب
 . املوت إال وضوءا أوجب غسال أوجب ما

 يرتفع هل ، احلدث رفع ونوى ، اإلسالم بسبب الواجب الغسل بغسله نوى ، أسلم ملا الكافر أن لو:  قائل قال فإن
 حتى احلدث سببه ليس فغسله ، حدث عن ليس غسله ألن ؛ األصغر حدثه يرتفع ال ، ال:  فاجلواب ؟ ال أم حدثه
 وجوب سبب ليس لكن ، ةالصال أراد إذا يتوضأ أن عليه جيب فإنه اغتسل إذا:  لاقيف ، األصغر حدثه يرتفع

 ؟ الوضوء عليه جيب هل لكن ، يغتسل أن عليه جيب ، آخر شيء والوضوء شيء الغسلف ، الغسل هو الوضوء
 .  يتوضأ أن عليه جبفي الطهارة له تشرتط شيئا يفعل أن أو يصلي أن أراد إذا:  فاجلواب

 و ،املذهب على يرتفع األصغر احلدث نفإ ، معه الوضوء ونوى ، اجلمعة غسل اغتسل اإلنسان  أن لو :ومثله
 اهلل رمحة والشافعي،مالك اإلمام مذهب فهو، احلدث ارتفاع عدم - أعلم واهلل – العلم أهل أقوال من الراجح
 . حدث عن ليس هنا الغسل ألن ؛ حدثه يرتفع الو ، اعليهم

 يوجب احلدث هذا ألن ؛ يتوضا نأ عليه جيب:  فقالوا احلدث الغسل سبب كان إذا ما وهو:  الثاني القسم أما
 واجلنابة ، والنفاس ، احليض أليس ، الوضوء أوجب السبيلني من خرج فإذا ، السبيلني من خيرج ألنه ؛ الوضوء
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 كما الغسل عليه وجيب ينزل وال مرأته الرجل جيامع قد وإال ، اجلملة يف هذا ، الوضوء وجبتف ؟ السبيلني من خترج
 ، فيه إشكال ال وهذا ، وضوءا يوجب فإنه ، احلدث بسبب غسال أوجب ما كل:  فقالوا ، اجلملة يف لكن ، سيأتي

 .  له تبعا األصغر احلدث حصل ، األكرب احلدث حصل فإذا

 جنابة عليه رجل ؟ يرتفع ال أو األصغر حدثه يرتفع لفه ، األصغر احلدث ينو ومل األكرب للحدث اغتسل أنه قدر لو
 ثم ، اغتسل  وإمنا ، الوضوء ذكري مل ، خرج ثم باملاء جسمه وعم ، واستنشق ومتضمض ، رأسه على املاء صب ،

 :  أقسام من خيلو ال هذا ؟ يرتفع ال أو األصغر حدثه يرتفع هل ، يصلي أن أراد

 الإشكالب ، فريتفعان مجيعا احلدثني رفع ينوي أن إما  . 

 نية إىل حيتاج حدث ألنه ؛ ينِوه مل ألنه ؛ يرتفع ال األكرب احلدث فإن ، فقطاألصغر احلدث رفع ينوي أن إماو 
 .  يرتفع فال ، ينوه ومل

 واغتسل فقام ، جنابة عليه أن ونسي ، جنابة عليه إنسان:مثل ، األكرب وال األصغر احلدث رفع ينوي أال 
 .  األكرب وال األصغر حدثه يرتفع فال ، للتنظف أو للتربد غسال

 على العلماء فيها اختلف املسألة هذه ؟ ال أو يرتفع فهل ، األصغر رفع ويين وال ، األكرب رفع ينوي أن 
 :  قولني

 ذهب وإليه،ينوه ولومل له تبعا األصغر حدثه يرتفع فإنه ، األكرب احلدث رفع نوى إذا اإلنسان أن:  األول القول
 . رواية مبعضه عده قول يف احلنفية،واملالكية،والشافعية،واحلنابلة :مجهورأهل

  :دلتهمأ
 وقال ، الغسل سوى هنا يذكر مل وجل عز اهللف:قالوا {فاطهروا جنبا كنتم وإن} وتعاىل تبارك اهلل قول :األول الدليل

 ، متطهرا اإلنسان أصبح ، الطهارة حكم ثبت وإذا ، اغتسل ملن الطهارة حكم فأثبت {فاطهروا جنبا كنتم وإن}
 .  قبُل عليه حراما كان ما كل الغسل بهذا يستحل

 املاء جاء فلما ، جنابة وعليه ، القوم اعتزل الذي الرجل قصة يف ، عنه اهلل رضي حصني بن عمران عن:الثاني الدليل
 . الصحيحني يف أخرجاه [عليك أفرغهف هذا خذ] فقال ، ماء وسلم عليه اهلل صلى النيب أعطاه
 ، جنابة عليه كان إذا اإلنسان أن على يدل مما ؛ توضأ:  له قلي مل وسلم عليه اهلل صلى النيب أن:االستدالل وجه

 وإذا ، طاهرا ويصبح ، حدثاه عنه يرتفع فإنه ، الراجح القول على واالستنشاق املضمضة مع جسده على املاء وأفرغ
 .  الغسل قبل حراما عليه كان ما كل له حل طاهرا أصبح

 أظفر امرأة إني:  قالتف ، وسلم عليه اهلل صلى يبالن سألت حينما ، اعنه اهلل رضي سلمة أم عن :الثالث الدليل
 ثالث رأسك على حتثي أن يكفيك إمنا] والسالم الصالة عليه النيب فقال ، اجلنابة لغسل أفأنقضه ، رأسي شعر

  .مسلم اإلمام أخرجه [فتطهرين عليك املاء تفيضني ثم ، حثيات
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 ثم حثيات ثالث رأسها على حتثي أن عنها اهلل رضي لمةس أم أمر وسلم عليه اهلل صلى النيب أن :االستدالل وجه 
 يشرتط ال أنه على يدل مما ؛ الوضوء وسلم عليه اهلل صلى الرسول يذكر ومل فتطهر، جسدها على املاء تفيض

 .نيته وال،الوضوء

 ابنته نيغسل الالتي للنساء ، وسلم عليه اهلل صلى النيب قال حينما ، اعنه اهلل رضي عطية أم عن :الرابع الدليل
 الوضوء ومواضع مبيامنها وابدأن ،وسدر،مباء  ذلك رأينت إن ذلك من أكثر أو ، سبعا أو،امخس أو،ثالثا اغسلنها]

 ، الغسل ضمن يدخل الوضوء أن على يدل مما ؛ الغسل من جزءا الوضوء ، والسالم الصالة عليه النيب فجعل[ منها
 .  به ويستدل،يستأنس قد لكن ، حدث عن وليس ، امليت غسل يف هذا كان وإن

 حدثه يرتفع ال فإنه ، يتوضأ ومل األصغر احلدث رفع ينو ومل ، األكرب احلدث رفع اإلنسان نوى إذا أنه:  الثاني القول
 احلدث ارتفع األصغر احلدث رفع ينو ومل اغتسل إذا أنه مبعنى ، املفردات من وهو ، احلنابلة ذهب إليهو ، األصغر

 .  األكرب احلدث مع األصغر احلدث ارتفع توضأ إنو ، ارتفعا مجيعا نواهما إنو ،فقط األكرب

  :أدلتهم
 ما امرئ لكل وإمنا ، بالنيات األعمال إمنا] قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن ، عنه اهلل رضي عمر عن:األول الدليل

 احلدث ينو مل املغتسل وهذا ، بنية إال يرتفع ال األكرب احلدث أن كما ، بنية إال يرتفع فال ، حدث وهذا:  قالوا[ نوى
 .  حدثه يرتفع فال ، األصغر

 :  ثالثةال السابقة النصوص وهي ، النص مقابل يف تعليل هذا بأن: نوقش

 اآلية . 

 اعنه اهلل رضي سلمة أم حديث  . 

 عنه اهلل رضي عمران حديثو . 

 يأت مل ملا لكن ،األقل على واحد نص جلاء ، واجبا ءالوضو كان ولو ، الوضوء فيها شرتطُي مل واضحة نصوص فهي
 سيأتي كما (اجملزئ الغسل) هناك ولكن ، الغسل قبل الوضوء فيه الكامل الغسل نعم ، الوجوب عدم على دل نص
  .فيه وضوء ،والمتطهرا فيكون ، باملاء بدنه يعم اإلنسان وأن

 الذي املخرج من سيخرج الشيء ألن ؛ األصغر احلدث لوجوب مستلزم ، األكرب احلدث وجوب وألن:الثاني الدليل
 السبيل من خرج املاء ألن، أصغر حدث عليه يكون أن منه فيلزم ، جنابة عليه اإلنسان كان فإذا .الوضوء يوجب

 ، الغسل عليه جيب فإنه ، ينزل ومل امرأته الرجل جامع إذا مبا ينقض لكنه ، والغالب األصل هذا الوضوء، فأوجب
 إذا أنه والغالب األصل:  يقال بل ، العام احلكم على يؤثر أن ميكن ال والنادر ، نادر هذا لكن ، ينزل مل أنه مع

 . السبيل من اخلارج خبروج وذلكاألصغر احلدث وجود استلزم ، األكرب احلدث حصل
 التطهر ونوى ، ناإلنسا اغتسل إذا الوضوء وجوب عدم يف واضح النص فإن ، استلزمه لو حتى:  يقال بأن :نوقش

 .  كله ارتفع حدث من باجلسد يتعلق كان وما ، بها يتعلق وما اجلنابة فإن ،
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 األصغر احلدث ارتفع ، األكرب احلدث  نوى إذا بل ، األصغر احلدث ينوي أن يشرتط ال أنه ، أعلم واهلل :الراجح
 جنس من كانا فإذا ، أصغر حدث وهذا ، أكرب حدث هذا ، احلدث وهو ، واحد جنس من شيئان ألنهما ؛ له تبعا

 ؛ احلدث يتقسم أن ميكن وال ، األكرب ضمن يدخل األصغر فإن ، وأكرب أصغر اجتمع فإذا ، احلدث وهو ، واحد
 ، مجيعا اجلسد عن فارتفع ، بكليته زال ، الوصف هذا زال فإذا ، وحنوها الصالة من مانع ، بالبدن قائم وصف ألنه

 ، األكرب واحلدث األصغر احلدث وجود بسبب عليه حراما كان ما يستحل ، طاهرا احلال هذه يف نساناإل فأصبح
 احملققني من مجع ،واختيار تيمية ابن اإلسالم شيخ ،واختيار اهلل رمحه شيخنا اختيار وهو ، أعلم واهلل األقرب هو هذا

 لكن ، تعليله وله ، دليله وله ، وجهته له ، ويق قول وهو ، األصغر احلدث ارتفاع عدم على فهو املذهب وأما ،
 .  أعلم واهلل ، األول القول هو أعلم واهلل األقرب

 .  حممد نبينا على وسلم اهلل وصلى

 


