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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على نبينا حممد
وعلى آله وصحبه أمجعني

أما بعد

فهذه دروس فقهية مرتبة على كتب الفقه  ،مجعتها ورتبتها مع ذكر أدلتها
لعلها أن تكون عوناً – بعد هللا – على تعلم الفقه وفهمه
واخرتت املنت من كتب املتون العلمية يف مذهب احلنابلة
( زاد املستقنع – عمدة الفقه – عمدة الطالب – دليل الطالب – أخصر املختصرات ) .

اللهم إنا نسألك علماً نافعاً  ،وعمالً صاحلاً  ،ورزقاً طيباً .
أخوكم

سليمان بن حممد اللهيميد
السعودية  -رفحاء
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كتاب الطهارة
يبدأ العلماء مؤلفاهتم الفقهية بكتاب الطهارة :
أولً  :ألن الطهارة شرط لصحة الصالة لقوله تعاىل ( إذا قمتم إىل الصالة فاغسل وا . ) ...
ثاني اً  :أن الطهارة ختلية وتنظيف والتخلية قبل التحلية .

ثالث اً  :ألجل أن يتذكر املتعلم بتطهري بدنه تطهري نيته وقلبه هلل عز وجل .
 تعريف الطهارة :
الطهارة لغة  :النظافة والنزاهة عن األقذار احلسية واملعنوية .

فاألقذار احلسية  :كالبول وحنوه  ،واملعنوية  :كالشرك واحلسد والبغض وأمراض القلوب وكل خلق ذميم .

واصطالحاً  :ارتفاع احلدث وما يف معناه وزوال اخلبث .

احلدث  :هو الوصف القائم بالبدن من املانع من الصالة وحنوها مما يشرتط له الطهارة  ،ويدخل يف هذا الوصف البول والريح
وأكل حلم اإلبل .

وما يف معناه  :أي وارتفاع ما يف معىن ارتفاع احلدث  ،كتجديد الوضوء  ،فهو طهارة  ،وكذا األغسال املسنونة .
وزوال اخلبث  :أي النجاسة  ،فإذا وقعت على ثوبه جناسة فطهرها  ،هذه تسمى طهارة .
فالطهارة  :ارتفاع احلدث  ،وزوال اخلبث .

يعَّب معه بالرفع ،أما اخلبث فأمر حسي؛ لذا يعَّب معه باإلزالة .
فائدة  :احلدث أمر معنوي؛ لذا ر

باب املياه
يبدأ الفقهاء بأحكام باملياه  ،ألن املاء هو األصل يف التطهري .
ُ َ
ُ َ
ً
( خلق املاء طهورا ) .
أي  :أنه طاهر يف نفسه  ،مطهر لغريه  ،فاألصل يف املاء الطهارة .
فإذا وجد عندنا ماء وال نعلم هل هو طاهر أو جنس  ،فاألصل الطهارة .
َنزلْنَا ِم َن ال رس َم ِاء َماءً طَ ُهوراً ) .
قال تعاىل ( َوأ َ
وقال تعاىل ( َويُنَ ِزُل َعلَْي ُكم ِمن ال رس َماء َماء لِيُطَ ِهَرُكم بِِه ) .
وقال  يف البحر ( هو الطهور ماؤه احلل ميتته ) رواه أبو داود .
وقال  ( إن املاء طهور ال ينجسه شيء ) رواه أبو داود .

 تعريف املاء الطهور :هو املاء الطهور هو املاء الذي مل يتغري بنجاسة أو بطاهر ينقله عن اسم املاء املطلق .
َ
ُ
( يطهر من األحداثِ والنجاساتِ ) .
ألنه كما تقدم أن الطهارة قسمان  :طهارة من َح َدث  ،وطه ارة من خبث .
األحداث  :مجع حدث  :وهو الوصف القائم بالبدن من املانع من الصالة وحنوها مما يشرتط له الطهارة  ،ويدخل يف هذا
الوصف البول والريح وأكل حلم اإلبل  ،وهو ينقسم إىل حدث أكَّب  ،وإىل حدث أصغر .
احلدث األكَّب  :هو ما يوجب الغسل  ،كاحليض  ،واجلنابة  ،والنفاس .
احلدث األصغر  :هو ما يوجب الوضوء  ،كالبول  ،والغائط  ،وسائر نواقض الوضوء .
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والنجاسات  :مجع جناسة  ،وهي كل عني مستقذرة شرعاً  ،فإذا وقعت على ثوب إنسان جناسة فطهرها  ،هذه تسمى طهارة .
فاملاء يطهر من احلدث  ،ويطهر من النجاسات .

 الفرق بني طهارة احلدث وإزالة النجاسة :

أولً  :طهارة احلدث تشرتط هلا النية على الصحيح خبالف إزالة النجاسة ( .رجل جاء على ثوبه بول  ،مث جاءت األمطار ونظفته  ،وهو
مل ينوي فانه يطهر ) .

ثانياً  :طهارة احلدث ال تسقط باجلهل والنسيان  ،ألنه من باب األوامر  ،خبالف طهارة اخلبث ألنه من باب الرتوك .
فلو أن رجالً أكل حلم جزور  -وهو ال يعلم  -مث صلى  ،وبعد الصالة علم  ،فإنه جيب أن يعيد الصالة .

ثالثاً  :طهارة احلدث طهارة تعبدية غري معقولة املعىن  ،خبالف طهارة اخلبث فإهنا طهارة معللة بوجود النجاسة احلسية.
رابعاً  :طهارة احلدث البد من املاء خبالف طهارة اخلبث على القول الراجح كما سيأيت إن شاء هللا .

 فتجوز طهارة احلدث والنجس باملاء املطلق على أي صفة كان من أصل اخللقة .
اَّللِ ب ِن عمر وعب ِد رِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ره َما قَ َاال ِيف الْبَ ْح ِر :
قال ابن قدامة َ :وَه َذا قَ ْو ُل َعا رمة أ َْه ِل الْعْل ِم  ،رإال أَنرهُ ُحك َي َع ْن َعْبد ر ْ ُ َ َ َ َْ
اَّلل بْ ِن َع ْم ٍرو  ،أَن ُ
ب إلَْي نَا ِمْنهُ .
التريَ ُّم ُم أ َْع َج ُ
ُه َو نَ ٌار .
ي عن سعِ ِ
ِ
يد بْ ِن الْمسيِ ِ
ب.
َو َح َكاهُ الْ َم َاوْرد ُّ َ ْ َ
َُ
َو ْاألَرو ُل أ َْوَىل :
ول َإىل التري ُّم ِم مع وج ِ
ِ
ودهِ .
وز الْ ُع ُد ُ
أ-لَِق ْوِل ر
اَّللِ تَ َع َ
اىل ( فَلَ ْم ََت ُدوا َماءً فَتَ يَ رم ُموا ) َوَماءُ الْبَ ْح ِر َماءٌ َ ،ال َجيُ ُ
َ ََ ُُ
ِ
ول رِ
ِ
يل ِم ْن الْ َم ِاء  ،فَإِ ْن
ال  :يَا َر ُس َ
رِب  فَ َق َ
ي َع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة قَ َ
ال ( َسأ ََل َر ُج ٌل النِ ر
اَّلل  ،إنرا نَْرَك ُ
بَ -وُرِو َ
ب الْبَ ْحَر َ ،وَْحنم ُل َم َعنَا الْ َقل َ
اَّللِ  : هو الطرهور م ُاؤه ِْ
رسائِ ُّي
ضأْنَا بِِه َع ِط ْشنَا  ،أَفَنَتَ َو ر
تَ َو ر
ول ر
ال َر ُس ُ
ضأُ ِِبَ ِاء الْبَ ْح ِر ؟ فَ َق َ
احل ُّل َمْيتَتُهُ ) أ ْ
َُ ُ ُ َ ُ
َخَر َجهُ أَبُو َد ُاود َ ،والن َ
ِ
ص ِحي ٌح .
ي َ ،وقَ َ
الرتِم ِذ ُّ
ال َ :ه َذا َح ِد ٌ
َو ْ
يث َح َس ٌن َ
اَّللُ ) .
ال ( َم ْن َملْ يُطَ ِهْرهُ َماءُ الْبَ ْح ِر فَ َال طَ رهَرهُ ر
ي َع ْن ُع َمَر  أَنرهُ قَ َ
جَ -وُرِو َ
ِ ِ ِِ
ٍ
ضوء بِِه َكالْع ْذ ِ
ِ
ب.
َ
دَ -وألَنرهُ َماءٌ بَاق َعلَى أَص ْل خْل َقته  ،فَ َج َاز الْ ُو ُ ُ
ِ
يد أَنره ي ِ
احلِ ِ ِ
ال َك ْونِِه
ف ْ
يد بِِه أَنرهُ نَ ٌار ِيف ْ
ضوءَ بِِه َح َ
احلَ ِال فَ ُه َو ِخ َال ُ
َوقَ ْوُهلُ ْم ( ُه َو نَ ٌار ) إ ْن أُ ِر َ
ص ُري نَ ًارا َ ،ملْ َيَْنَ ْع َذل َ
ك الْ ُو ُ
س َ ،وإ ْن أُ ِر َ ُ َ
( املغين ) .
َماءً .

قال النووي  :وأما ماء البحر فجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أنه ال يكره كمذهبنا :وحكى الرتمذي يف جامعه

وابن املنذر يف اإلشراف وغريمها عن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب وعبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أهنما كرها
الوضوء به  ،وحكاه أصحابنا أيضاً عن سعيد بن املسيب .
واحتج هلم حبديث روى عن ابن عمرو عن النِب ( حتت البحر نار وحتت النار حبر ح ى عد سبعة وسبعة) .رواه أبو داود يف سننه
واحتج أصحابنا حبديث (هو الطهور ماؤه) وحبديث (املاء طهور) .
وألنه مل يتغري عن أصل خلقته فأشبه غريه .
وأما حديث ( حتت البحر نار ) فضعيف باتفاق احملدثني  ،وممن بني ضعفه أبو عمر بن عبد الَّب  ،ولو ثبت مل يكن فيه دليل
وال معارضة بينه وبني حديث هو الطهور ماؤه  ( .اجملموع ) .
 قوله ( والنجاسات ) املراد بالنجاسة هنا الطارئة  ،ألن النجاسة تنقسم إىل قسمني :
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أ -جناسة عينية  :وهي اليت تكون عني الشيء وذاته جنسة ،مثل :العذرة ،مثل البول ،العذرة ذاهتا جنسة ،عينها جنسة ،البول :ذاته
جنس ،روث احلمار ذاته جنسة ،الكلب :عينه جنس ،ذاته جنسة .
ب -جناسة طارئة  :هي اليت وردت على حمل طارئ  ،مثالً  :عندك ثوب طاهر مث وقعت عليه جناسة  ،فهذه النجاسة تسمى

الطارئة  ،ويسميها العلماء أيضاً حكمية .
فاملاء ال يرفع إال النجاسة الطارئة  ،أما النجاسة العينية  :هذه ما يطهرها املاء  ،ولو جئت بالكلب وغسلته ِباء البحر ما طهر ،
لكن النجاسة العينية تطهر يف االستحالة  :إذا انقلبت من عني إىل عني أخرى طهرت .
ْ
َ َ ُ
ُ ُ
َ َ
( فال حتصل الطهارة مبائعٍ غيرِهِ ) .
أي  :فال حتصل الطهارة من األحداث والنجاسات إال باملاء .

أما احلدث ( سواء كان حدثاً أكَّب أو أصغر ) ال يرتفع إال باملاء  ،وهذا قول مجاهري العلماء .
أ -لقوله تعاىل ( فَلَ ْم ََِت ُدواْ َماء فَتَ يَ رم ُمواْ ) .
قال ابن قدامة  :وهذا نص يف االنتقال إىل الرتاب عند عدم املاء .
ب -ولقوله  ( الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني ) .

وأما النجاسة  :فقد اختلف العلماء  ،هل يشرتط املاء إلزالة النجاسة أم ال على قولني ( كأن يصيب ثوبه بول أو دم مسفوح
هل يشرتط املاء أم ال ) ؟
القول األول  :أنه البد من املاء .
وهذا مذهب مالك  ،والشافعي  ،واحلنابلة  ،واختاره ابن املنذر .
ِ
اس أ ََمنَةً ِمْنهُ َويُنَ ِزُل َعلَْي ُكم ِمن ال رس َماء َماء لِيُطَ ِهَرُكم بِِه ) .
أ -لقوله تعاىل ( إِ ْذ يُغَشي ُك ُم الن َ
ُّع َ
وجه الداللة  :ذكره سبحانه امتناناً  ،فلو حصل بغريه مل حيصل االمتنان .
ِِ
اِب فَب َ ِ ِ ِ
رِب 
رِب  ، فَلَ رما قَ َ
ضى بَ ْولَهُ أ ََمَر النِ ُّ
اه ُم النِ ُّ
راس  ،فَنَ َه ُ
ب-حلديث أنس  .قال ( َجاءَ أ َْعَرِ ٌّ َ
ال يف طَائ َفة الْ َم ْسجد  ،فَ َز َجَرهُ الن ُ
بِ َذنُ ٍ ِ ٍ
يق َعلَْي ِه ) متفق عليه .
وب م ْن َماء  ،فَأ ُْه ِر َ
وجه الداللة  :أن النِب  حينما أراد التطهري من بول األعراِب أمر باملاء  ،وهذا دال على الوجوب وعلى اختصاص املاء
بالتطهري .
ِ
ِ
يض ِيف الثرو ِ
صنَ ُع قَ َ
ج -وحلديث أ ْ
رِب  فَ َقالَ ْ
َْسَاء قَالَ ْ
ب َكْي َ
ت ( َجاءَت ْامَرأَةٌ النِ ر
ف تَ ْ
ت أ ََرأَيْ َ
صهُ
ت إِ ْح َدانَا َحت ُ
ال َحتُتُّهُ  ،مثُر تَ ْقُر ُ
ْ
ِ
صلِى فِ ِيه ) متفق عليه .
بِالْ َماء َ ،وتَْن َ
ض ُحهُ َوتُ َ
وجه الداللة  :أن الرسول  أرشد يف تطهري الثوب من دم احليض باملاء ،ومل يرشد إىل غريه  ،فتعني املاء يف إزالة جناسة الثوب
من دم احليض لكونه هو املنصوص عليه ،وباقي النجاسات مقيسة عليه.
د -قالوا :إذا كانت طهارة احلدث ال تكون إال باملاء مع وجوده ،فكذلك إزالة النجاسة ال تكون إال باملاء .
القول الثاين  :أنه ال يشرتط املاء .

وهذا قول احلنفية  ،واختاره ابن تيمية .
قال ابن تيمية رمحه هللا  ... :فإن العلماء اختلفوا يف النجاسة إذا أصابت األرض وذهبت بالشمس أو الريح أو االستحالة  ،هل
تطهر األرض على قولني  :أحدمها  :تطهر  ،وهو مذهب أِب حنيفة  ..وهو الصحيح يف الدليل .
أ-حلديث ابن عمر ( أن الكالب كانت تقبل وتدبر وتبول يف مسجد رسول هللا  مل يكونوا يرشون شيئاً من ذلك ) رواه
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البخاري دون ذكر ( البول ) .
ول هللاِ  ي ِ
ِ
ِ
ض َع ُه َما َع ْن يَ َسا ِرهِ  ،فَلَ رما َرأَى
ب -وحلديث أَِِب َسعِيد ْ
ال ( بَْي نَ َما َر ُس ُ
اخلُ ْد ِري  ،قَ َ
َص َحابِه إِ ْذ َخلَ َع نَ ْعلَْيه فَ َو َ
صلي بِأ ْ
َُ
ذَلِك الْ َقوم أَلْ َقوا نِعا َهلم  ،فَلَ رما قَضى رس ُ ِ
ك
صالَتَهُ  ،قَ َ
الَ :ما َمحَلَ ُك ْم َعلَى إِلْ َق ِاء نِ َعالِ ُك ْم  ،قَالُواَ :رأَيْنَ َ
ت نَ ْعلَْي َ
اك أَلْ َقْي َ
ول هللا َ 
َ َُ
َ ْ ُ ْ َ ُْ
ال رس ُ ِ
ِ
ال  :أَذًى -وقَ َ ِ
ِ ِ ِ
َح ُد ُك ْم إِ ََل
َخبَ َرِِن أَ رن فِي ِه َما قَ َذ ًرا  -أ َْو قَ َ
يل  أَتَ ِاِن فَأ ْ
اء أ َ
ال  :إ َذا َج َ
فَأَلْ َقْي نَا ن َعالَنَا ،فَ َق َ َ ُ
َ
ول هللا  : إ رن ج َّْب َ
ِ
ِِ
ِ
ص ِل فِي ِه َما ) رواه أبو داود .
س ْحهُ َولْيُ َ
ال َْم ْسجد فَ لْيَ ْنظُْر  :فَإ ْن َرأَى ِيف نَ ْعلَْيه قَ َذ ًرا أ َْو أَذًى فَلْيَ ْم َ
وجه الداللة  :أن الرسول  أرشد إىل تطهري النعلني بالرتاب ،وهو غري املاء.
ب -وقالوا  :إن النجاسة عني خبيثة  ،فإذا زالت زال حكمها .
وهذا القول هو الراجح .

 وأما اجلواب عن أدلة اجلمهور :
أما اآلية ( َويُنَ ِزُل َعلَْي ُكم ِمن ال رس َماء َماء لِيُطَ ِهَرُكم بِِه ) فاجلواب أن يقال  :إن امتنان هللا سبحانه وتعاىل بطهورية املاء  ،وكونه
مطهراً لألشياء  ،ال يعين قصر هذا احلكم عليه  ( .أحكام النجاسات ) .
وأما اجلواب عن احلديثني :
فيقال  :إن املق صود بذلك تعجيل تطهري املسجد  ،إذ لو تركه ح ى تطهره الشمس لتأخر تطهريه  ،فليس يف احلديث حصر
التطهري باملاء  [ .ابن تيمية ] .
وأيضاً يقال  :إن هذا فيه داللة أن املاء يزيل النجاسة فهذا ال إشكال فيه لكن ال يدل على أن النجاسة ال تزال إال باملاء .
 وقد سئل الشيخ حممد صاحل العثيمني رمحه هللا  :هل تطهر النجاسة بغري املاء؟ وهل البخار الذي تغسل به األكوات مطهر
هلا؟
فأجاب :إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصداً ،أي أهنا ليست عبادة مقصودة ،وإمنا إزالة النجاسة هو الترخلي من عني خبيثة
جنسة ،فبأي شيء أزال النجاسة ،وزالت وزال أثرها ،فإنه يكون ذلك الشيء مطهراً هلا ،سواء كان باملاء أو بالبنزين ،أو أي مزيل
يكون ،فم ى زالت عني النجاسة بأي شيء يكون ،فإنه يعتَّب ذلك مطهراً هلا ،ح ى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ
اإلسالم ابن تيمية ،لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر احملل ،ألهنا كما قلت :هي عني جنسة خبيثة ،م ى وجدت صار احملل
متنجساً هبا ،وم ى زالت عاد املكان إىل أصله ،أي إىل طهارته ،فكل ما تزول به عني النجاسة وأثرها  -إال أنه يعفى عن اللون
( "جمموع فتاوى ابن عثيمني ) .
املعجوز عنه  -فإنه يكون مطهراً هلا .
( وهو ثالثة أنواع ) .
أي  :أن املاء ثالثة أنواع  :طهور  ،وطاهر  ،وجنس .
وهذا هو املذهب  ،وهو قول مالك  ،والشافعي .
ال رس ُ ِ
ور َم ُاؤهُ ،اَ ْحلِ ُّل َمْيتَتُهُ ) رواه أبو داود .
أ -حلديث أَِِب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
ول اَ رَّلل ِ يف اَلْبَ ْح ِرُ ( :ه َو اَلطُّ ُه ُ
شك -فسؤا ُهلم إرمنا كان عن تطه ِري ِ
ِ
وجهُ الد ِ
طاهر وليس َِجنسا -بال ٍ
ماء البَح ِر ال عن
َّللة:أ رن ال ر
صحابة يعلمو َن أ رن ماءَ البَح ِر ٌ
ً
ِ
ُّ
طاهرا ليس بطَهور .
َ
طهارته ،وهذا يدل على أ رن هناك ماءً ً
ِ
ِ
ِ
ِ
َخَر َجهُ ُم ْسلم .
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب -وعنه  .قَ َ
ب)أْ
ول اَ رَّلل َ ( ال يَ ْغتَس ُل أ َ
َح ُد ُك ْم ِيف اَلْ َماء اَلدرائ ِم َوُه َو ُجنُ ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ت
س يَ َدهُ ِيف اَِْإلنَاء َح ر ى يَ ْغسلَ َها ثََالثًا فَِإنرهُ َال يَ ْد ِري أَيْ َن بَاتَ ْ
جَ -و َعْنه  .قال  :قال  ( إذَا ا ْستَ ْي َق َظ أ َ
َح ُد ُك ْم م ْن نَ ْومه فَ َال يَ ْغم ُ
يَ َدهُ ) ُمتر َف ٌق َعلَْيه .
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وع ِمن ِ
ِ
االغتسال يف هذه املياهِ ،مع عدم ِ
ِ
ر
املاء ليس بنَ ِج ٍ
س،
رهي عن
َ
جناستها ،فدل ذلك على وجود نَ ٍ َ
وجهُ الدَّللة  :أنره قد ورد الن ُ
التطهر به ،وهو الطر ِ
ِ
اهُر.
وال َيك ُن ُّ ُ
د -وقالوا  :إن هذا التقسيم معروف باالستقراء  ،فإنه ال خيلو املاء  :إما أن جيوز الوضوء به أو ال ؟ فإن جاز فهو الطهور  ،وإن
مل جيز فال خيلو إما أن جيوز شربه أو ال ؟ فإن جاز فهو الطاهر وإال فهو النجس .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن املاء ينقسم إىل قسمني  :طهور  ،وجنس .

وهذا قول أِب حنيفة  ،واختار هذا القول ابن تيمية  ،وحممد بن عبد الوهاب  ،والسعدي  ،وابن عثيمني .
أ-لقولُه تعاىل ( َوأَنْ َزلْنَا ِم َن ال رس َم ِاء َماءً طَ ُهوراً )  ،ولقوله تعاىل ( َويُنَ ِزُل َعلَْي ُك ْم ِم َن ال رس َم ِاء َماءً لِيُطَ ِهَرُك ْم بِِه ) .
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
خمالف
الس ِنة ،ومل ي ِرْد فيهما
طلق يف
الكتاب و ُّ
رقسيم ٌ
اسم املاء ُم ٌ
ُ
تقسيمه إىل :طَهور وطاهر ،فهذا الت ُ
وجهُ الدَّللة م َن اآليتني  :أ رن َ
رِ
ِ
ِ
للكتاب و ُّ ِ
ِ
األحاديث
مفهوما ،تأيت به
معلوما
ُ
ً
أمرا ً
سم الطاهُر ثابتًا بالشررع ،لكان ً
أصل له يف ال رشريعة؛ إذ لو كان الق ُ
السنة ،وال َ
اهلني؛ إذ يرتترب عليه :إ رما أن يتط رهر ٍ
البيِنةُ الو ِ
اضحةُ؛ أل رن احلاجةَ تدعو إىل بيانِه ،وليس باألم ِر ِ ِ
ِباء أو يتي رمم
ُ
َ
ب -وحلديث أِب سعيد  .قال  :قال  ( إِ رن اَلْ َماءَ طَ ُه ٌور َال يُنَ ِج ُسهُ َش ْيءٌ ) رواه أبو داود .
فهذا احلديث حيكم للماء بالطهورية  ،وأن املاء طهور  ،وهذا العموم خص منه باإلمجاع  :إذا وقعت فيه جناسة فغريت لونه أو
طعمه أو رحيه فإنه جنس باإلمجاع .
أو ِبعىن آخر  :أن هذا احلديث أثبت قسماً من املاء وهو املاء الطهور  ،وثبت املاء النجس باإلمجاع  ،فهذان قسمان من املاء ،
أحدمها ثبت حبديث أِب سعيد  ،واآلخر ثبت باإلمجاع  ،وبقي املاء الطاهر ال دليل على ثبوته  ،فيكون املاء قسمني  :طهوراً
وجنساً وال ثالث هلما .
قال ابن املنذر  :أمجع أهل العلم على أن املاء القليل أو الكثري إذا وقعت فيه جناسة فغريت النجاسة املاء طعماً أو لوناً أو رحياً
أنه جنس ما دام كذلك .

وهذا القول هو الراجح .
( طهور  :وهو الباقي على خلقتهِ ) .
هذا النوع األول  :الطهور  :وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكماً .

يتغري .
يتغري شيء من أوصافه  ،كماء البحار  ،واملاء الذي خنرجه من البئر على طبيعته ساخناً مل ر
حقيقة  :حبيث مل ر
واملاء النرازل من ال رسماء .
تغري بغري ممازج ،أو ِ
أو حكْماً  :كاملاء امل ِ
يبق على خلقته حقيقة ،وكذلك املاء
املتغري ِبا ُّ
يشق صون املاء عنه ،فهذا طَهور لكنه مل َ
ُ
ِ
ٍ
ِ
املس رخن فإنه ليس على حقيقته؛ ألنره ُسخن ،ومع ذلك فهو طَهور؛ ألنره باق على خلقته حكماً ( .الشرح املمتع ) .

يرفع احلدث وال يزيل النجس الطارئ غريهُ ) وقد تقدم شرح ذلك قبل قليل .
 وهذا املاء الطهور (ال
ُ َ
َ َ
ْ ُ ِّ
ُ ْ
ُ َ ُ َ َ َ ُ
َ ْ َ َ َّ َ
( ف ِإن تغير بغري ممازجٍ كقِطع كافور  ،أو دهنٍ  ،أو سخن بنجسٍ كره ) .
هذه أنواع يكون فيه املاء طهوراً لكن يكره استعماله :
األول  :إِ ْن تَغَير َر بغري ممَُازٍج َك ِقطَع َكافُور  :أي  :إن تغري املاء بشيء ال َيازجه كقطع الكافور  ،فإنه يكون طهور مكروه .
يكون طهوراً  :ألن هذا التغري ليس عن ممازجة  ،ولكن عن جماورة  ،فاملاء هنا مل يتغري  ،ألن هذه القطع مازجته  ،ولكن ألهنا
جاورته .
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ويكون مكروهاً  :خروجاً من اخلالف  ،ألن بعض العلماء يقول  :إنه طاهر غري مطهر .

والصواب أنه طهور بال كراهة  ،لعدم الدليل على الكراهة .
الثاين  :أو ُد ْه ٍن  :هذا يكره  ،لو أتيت بدهن وصبيت يف املاء فالدهن ال َيازج املاء بل يطفو على املاء .

والصحيح أنه ال يكره .
الثالث ْ :أو ُس ِخن بنَ َج ٍ
س ُكرهَ  :أي  :ومن املاء الطهور الذي يصح استعماله مع الكراهة  :املاء الذي يٌسخن بنجاسة كروث
محار .
ألنه ال يسلم غالباً من صعود أجزاء لطيفة إليه .
ويف احلديث ( دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ) .
وذهب بعض العلماء  :إىل عدم الكراهة .
وهو قول اجلمهور .
ألنه غري مرتدد يف جناسته .
وهذا الصحيح .

قال النووي  :وعن أمحد كراهة املسخن بنجاسة  ،وليس هلم دليل فيه روح  ،ودليلنا النصوص املطلقة ومل يثبت هني .
فائدة  :حمل اخلالف يف املسخن بالنجاسة إذا مل ُحيتج إليه  ،فإن احتيج إليه زالت الكراه ة .
ُ
َ
ُ
ْ
( وإن استعمِل يف طهارةٍ مستحبة كتجديد وضوءٍ  ،وغسل مجعةٍ كرِه ) .
( وإن استعمل ) أي  :املاء الطهور .
واملراد باالستعمال  :أن َير املاء على العضو ويتساقط منه  ،وليس املراد أن يغرتف منه .
أي  :وإن استعمل املاء الطهور يف طهارة مستحبة فإنه يكره .
ِ
ضوء وإِن كان
ضوئه األول مث دخل وقت ال ر
صالة األُخرى ،فإنه يُ ُّ
الو ُ
صلرى إنسان ُبو ُ
الو ُ
ضوء ُسنرة ،فلو َ
سن أن جيد َد ُ
مثال َ :تديد ُ
على طهارة فهذا املاء املستعمل يف هذه الطرهارة طَ ُهور لكنه يُكره.
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال يكره .
لعدم الدليل على الكراه ة .
وهذا القول هو الراجح .
ُ َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ ُّ َ ْ ُ
ْ َ َ َّ
َ( ْ ِ
وإن تغي ُر ِّ َمبكثِ َّهِ ،أو مبا َيشق صو ُن ْ َاملاءِ عنه من نابتٍ فيه ،وورقِ شجرٍ ،أو مبجاورةِ
ميتةٍ ،أو سخن بالشمس ،أو بطاهر؛ مل يكره ) .
هذه مسائل  :يكون املاء فيها طهوراً بال كراهة .
األوَل  ( :وإِ ْن تَ غَ ََّّي مبكثِ ِه ) وهو اآلجن مل يكره .
فاملاء الذي بقي يف ِبكانه مدة طويلة ومل حيصل فيه نوع من التغيري فهو ٍ
باق على طهوريته  ،ألن تغريه من غري خمالطة النجاسة.

قال ابن املنذر  :أمجع كل من حنفظ عنه أن الوضوء باملاء اآلجن جائز  ،سوى ابن سريين .
وقال ابن تيمية  :أما ما تغري ِبكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء .
وأما ما رواه ابن أِب شيبة عن ابن سريين أنه كان يكره الوضوء باملاء اآلجن .
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فلعل املقصود أن نفسه تكرهه  ،ألنه مننت الرائحة  ،ال أهنا كراهة شرعية  ( .موسوعة الطهارة ) .
اخلالصة  :أن املتغري ِبكثه طهور :
أ -لإلمجاع .
ب -ألن تغريه جاء من غري خمالطة ،فلم خيالطه شيء ال طاهر وال جنس ،واملاء طهور يف نفسه ح ى ختالطه األخباث العارضة.
شق صو ُن ِ
املاء عنه من ٍ
نابت فيهَ ،وَوَر ِق َش َج ٍر ) مل يكره .
الثانية ( أو مبا يَ ُّ َ ْ
مثال  :ماء نابت جبواره أشجار كثرية  ،فإذا حركت الرياح األشجار تساقطت األوراق  ،فتقع تلك األوراق يف املاء فيتغري هبا .
أو نبت يف املاء طحلب فتغري بسببه  ،فهذا طهور من غري كراهة .
وهذا قول مجاهري العلماء .
ألن التحرز منه يشق  ،فعفي عنه  ،وقد قال تعاىل ( وما جعل علَي ُكم ِيف ِ
الدي ِن ِم ْن َحَرٍج ) .
ََ َ َ َ َ ْ ْ

قال ابن قدامة  :الثاِن  :ما ال َيكن التحرز منه ،كالطحلب واخلز وسائر ما ينبت يف املاء ،وكذلك ورق الشجر الذي يسقط يف
املاء ،أو حتمله الريح فتلقيه فيه ،وما َتذبه السيول من العيدان والتنب وحنوه ،فتلقيه يف املاء ،وما هو يف قرار املاء كالكَّبيت والقار
وغريمها ،إذا جرى عليه املاء فتغري به ،أو كان يف األرض اليت يقف فيها املاء فهذا كله يعفى عنه؛ ألنه يشق التحرز منه( .املغين)
الثالثة  ( :أو مبُ َج َاوَرةِ َم ْي ٍتة ) مل يكره .
فإذا تغريت رائحته بسبب جماورته مليتة فإهنا ال تنجسه ألن امليتة غري ممازجة للماء .
قال يف الشرح  :ال نعلم يف ذلك خالفاً .

وقال النووي  :لو تغري املاء جبيفة بقربه  ،يعين  :جيفة ملقاة خارج املاء قريبة منه  ،ففي هذه الصورة ال تضر اجليفة قطعاً  ،بل

املاء طهور بال خالف .
وألن هذا التغري حصل باجملاورة  ،ومل حيصل عن ممازجة .
الرابعة  ( :أو ُس ِخ َن َّ
بالشمس ) مل يكره .

ألن الكراهة حكم شرعي يقوم على دليل شرعي ،أو نظر صحيح ،وال يوجد شيء من ذلك يف هذه املسألة .
وذهب بعض العلماء – وهو مذهب الشافعي – إىل كراهته .
وقد جاء يف ذلك أحاديث  ،لكن ال يصح منها شيء .
أ-كحديث عائشة  -رضي هللا عنها – قالت ( دخل علي رسول هللا  وقد سخنت ماء يف الشمس ،فقال :ال تفعلي يا
محرياء ،فإنه يورث الَّبص ) رواه الدارقطين  ( .ضعيف جداً ) .
قال النووي  :هذا احلديث املذكور ضعيف باتفاق احملدثني  ،وقد رواه البيهقي من طرق  ،وبني ضعفها كلها ومنهم من جيعله

موضوعاً .
ب -عن جابر  ( .أن عمر كان يكره االغتسال باملاء املشمس ،وقال :إنه يورث الَّبص) ضعيف جداً .
قال النووي  :وهذا ضعيف أيضاً باتفاق احملدثني .
وقال العقيلي  :ال يصح يف املاء املشمس حديث مسند  ( .نصب الراية )
وذكر الشوكاِن أحاديث املاء املشمس يف كتابه الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة .
فائدة  :قال ابن قدامة  :وال يكره الوضوء باملاء املسخن بطاه ٍر ،إال أن يكون حاراً َينع إسبا الوضوء حلرارته .
( أو بطَاهر؛ مل يُك َْره ) كخشب  ،أو غاز  ،فإنه ال يكره .
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ُ
ُ
( وإن تغري لونه أو رحيه أو طعمه بطبخٍ أو ساقط فيه  ،أو رفع بقليله حدث  ،أو غمس فيه

يد قائم من نوم ليل فطاهر ) .
هذا هو القسم الثاِن من أقسام املياه على املذهب  :وهو الطاهر  ،وهو الطاهر يف نفسه غري مطهر لغريه .
( وإن تغري ) الضمري يعود إىل املاء الطهور.
(بطبخ )كأن توضع فيه ورق شاي أو حب قهوة أو حنو ذلك.
(أو ساقط فيه ) كأن تسقط فيه مثرة أو يسقط فيه ورق أو حنو ذلك أو يسقط فيه زعفران وغريه مما قد يسقط يف املاء.
فهو إذن ماء طهور يف األصل لكنه قد تغري وتكدر بشيء ليس بنجس بل هو طاهر سقط فيه فغري طعمه أو لونه أو رحيه  ،فما
حكمه ؟
( فطاهر ) أي  :طاهر غري مطهر  ،فهو طاهر يف نفسه ليس بنجس لكنه ليس ِبطهر .
وهذا هو املذهب وهو مذهب مجهور أهل العلم.
وأن املاء إذا وقع فيه شيء من الطاهرات فغري رائحته أو طعمه أو لونه فإن املاء طاهر وليس بطهور  ،فهو طاهر يف نفسه وليس
ِبطهر لغريه  ،فعلى ذلك  :ال يزيل النجس وال يرفع احلدث.
قالوا :ألن املاء ليس ِباء مطلق بل هو ماء أضيف إليه شيء فهو ليس ماء مطلقاً بل ماء مضاف إليه مادة أخرى .
وذهب بعض العلماء  :وهو مذهب أِب حنيفة وأحد الروايتني عن اإلمام أمحد أنه طهور .
وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم  ،وابن القيم  ،وحممد بن عبد الوهاب وغريهم من احملققني.
قالوا :املاء طهور  ،فكما أنه طاهر يف نفسه فهو مطهر لغريه ما دام باقياً على مسماه.
ويتضح قولنا( :ما دام باقياً على مسماه) بضرب مثالني :

املثال األول  :وهو ما كان فيه املاء باقياً على مسماه  ،كأن يوضع يف إناء شيء من أوراق الشاي أو شيء من الطعام فيتغري

لونه فيأخذ من لون هذا الشيء الواقع فيه .
املثال الثاِن  :وهو ما تغري فيه مسمى املاء  ،كأن يوضع يف إناء أوراق شاي مث يطبخ على النار  ،فإنه يسمى شاياً فهو مل يبق
على مسماه بل تغري.
أما هذه احلال الثانية :فالراجح أنه ليس ِباء فال حيل ألحد أن يتطهر به  ،ومثله ال ينبغي اخلالف فيه ألنه ليس ِباء  ،والشارع
إمنا خصص املاء بالطهارة عند وجوده  ،فإذا ثبت ذلك وهو أنه ليس ِباء فال حيل ألحد أن يتطهر به.
أما احلال األوىل :فهو املختلف فيها وهي ما إذا كان املاء قد تغري هبذا الشيء الطاهر لكنه مل يتغري مسماه بل بقي ماءً على
مسماه.
فحينئذ ذهب من تقدم إىل أنه طهور  ،وهذا هو الراجح  ،واألدلة على ذلك ما يلي :
أ -قوله تعاىل ( فَلَ ْم ََِت ُدوا َماءاً فَتَ يَ رم ُموا ) .
ولفظه (ماء) نكره يف سياق النفي  ،والقاعدة األصولية أن النكرة يف سياق النفي تفيد العموم  ،فهذا يعم كل ماء.
فكل ماء يتطهر به قبل اللجوء إىل الرتاب ( أي إىل التيمم ) فإذا وقع فيه شيء من الورق أو شيء من الثمر أو غري ذلك فتغريت
رائحته أو طعمه أو لونه مع بقائه على مسماه فهو ماء فيدخل يف عموم اآلية (فلم َتدوا ماء).
ب -ما ثبت يف الصحيحني أن النِب  قال للنساء املغسالت البنته ( إغسليها ِباء وسدر )  ،وقال  فيمن وقصته راحلته
فمات ( اغسلوه ِباء وسدر ) .
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ومعلوم أن السدر يؤثر يف املاء ويغري منه  ،ومع ذلك فإنه يتطهر به هنا.
فالشريعة قد دلت على التطهر به كما يف هذا احلديث.
ج -ما رواه اإلمام أمحد والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح أن أم هانئ  ،قالت( :اغتسل النِب  وميمونة من إناء واحد يف
قصعة فيها أثر عجني ) .
والشاهد قوله ( يف قصعة فيها أثر عجني ) ومعلوم أن العجني ِ
يغري املاء ويؤثر فيه  ،ومع ذلك اغتسل النِب  به وميمونة.
( أو رفع بقليله حدث ) .
( أو رفع بقليله حدث ) القليل تقدم أنه ما دون القلتني .
أي  :استعمل يف رفع حدث أكَّب أو أصغر فتساقط املاء من أعضائه فاجتمع يف إناء  ،فهذا هو املاء املستعمل يف رفع حدث
سواء كان احلدث أصغر أو أكَّب  ،فهذا املاء طاهر غري مطهر .
قال الشيخ الطيار  :املاء املستعمل  ،املراد به املتساقط حال الوضوء أو الغسل  ،وليس املراد به املاء الذي يغرتف منه .
فاملاء املستعمل يف طهارة واجبة طاهر غري مطهر .
وهذا مذهب الشافعية  ،واحلنابلة .
حلديث أِب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب ) رواه مسلم .
وجه الدللة  :أنه دليل على أن املاء املستعمل لرفع احلدث غري مطهر  ،إذ لو كان الغسل فيه جيزئ  ،وال يغري املاء مل يْنه عنه ،
فاملراد بنهيه لئال يكون مستعمالً فيسلبه الطهورية .

وذهب بعض العلماء  :إىل أنه طهور تصح الطهارة به .
واختاره ابن املنذر  ،ورجحه ابن حزم  ،واختاره ابن تيمية .
أ -ألن األصل بقاء الطهورية لألدلة الدالة على أن املاء طهور  ،فال يُعدل عن ذلك إال بدليل شرعي .
قال  ( إن املاء طهور ال ينجسه شيء ) فهذا دليل على طهارة املاء املستعمل  ،ألنه مل يتغري بعد استعماله  ،فهو على
عمومه إال ما خصه الدليل .
ب-أن هللا سبحانه إمنا أوجب التيمم على من مل جيد املاء  ،قال تعاىل ( فلم َتدوا ماء فتيمموا ) فكيف يقال بالتيمم مع وجود
ماء باق على صفته اليت خلقه هللا عليها .
ج -وكان  إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه  .رواه البخاري .
واجلواب عن دليل القول األول ( ال يغتسل أحدكم  ) ...أن علة النهي عن التطهر فيه ليست كون ذلك املاء مستعمالً  ،وإمنا
هني عنه لئال يقذره  ،وقد يؤدي تكرار ذلك إىل تغريه .
َ
ُ
( أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل فطاهر ) .
أي  :ومن املاء الطاهر غري املطهر  ،إذا غمس فيه – أي يف هذا املاء القليل  -يد قائم من نوم الليل .
مثاله  :رجل قام من النوم يف الليل  ،وعنده قِ ْد ٌر فيه ماء قليل  ،فغمس يده فيه  ،فهذا املاء يكون طاهراً غري مطهر .
وهذا مذهب احلنابلة  ،وهو من املفردات .
ِ ِِ
ِ
س يَ َدهُ ِيف ا ِإلنَ ِاء َح ر ى يَ ْغ ِسلَ َها ثَالَثاً فَِإنرهُ الَ يَ ْد ِرى أَيْ َن
رِب  قَ َ
حلديث أَِِب ُهَريْ َرةَ أَ رن النِ ر
ال ( إِذَا ْ
استَ ْي َق َظ أ َ
َح ُد ُك ْم م ْن نَ ْومه فَالَ يَ ْغم ْ
ت يَ ُدهُ ) متفق عليه .
بَاتَ ْ
قالوا  :إن احلديث هنى عن غمس اليد يف اإلناء قبل غسلها  ،ولوال أن غمسها يؤثر يف املاء مل ينه عنه  ،فإذا هنى عنه دل ذلك
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على حتول املاء إىل طاهر غري مطهر  ،وإمنا قلنا  :طاهر  ،ألن اليد ليست جنسة .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه طهور .
وهذا مذهب مجاهري العلماء  ،واختاره ابن تيمية  ،وابن القيم  ،والسعدي .
قال ابن تيمية  :وهو قول أكثر الفقهاء .
وهذا القول هو الصحيح .

القول الثالث  :أنه جنس .

وبه قال احلسن البصري  ،وداود .
وهذا القول ضعيف جداً .
قال النووي  :وهو ضعيف جداً .
وقال ابن القيم  :القول بنجاسته من أشذ الشاذ .

 فائدة  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جواب له :واحلكمة يف غسل اليد ،فيها ثالثة أقوال:
األول :خوف النجاسة ،مثل أن متر يده على موضع االستجمار ،السيما مع العرق وحنو ذلك.
الثاين :أنه من باب التعبد؛ فنسلم به ،ولو مل نعقل معناه.

الثالث :أن ذلك لشيء معنوي  ،وهو أن الشيطان يبيت على يد النائم ويالمسها ،كما يف الصحيحني عن أِب هريرة عن النِب
 أنه قال ( إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ ،فليستنثر ثالثا؛ فإن الشيطان يبيت على خيشومه ) فعلم أن ذلك الغسل
ليس مسبرباً عن النجاسة ،بل هو ُم َعلر ٌل ِببيت الشيطان على خيشومه .فتكون هذه العلة من العلل املؤثرة اليت شهد هلا النص
باالعتبار .
ُ ُ
ْ ُ ُ
َّ َ ُ ُ
ٌ
َ ِّ ْ ُ
ُ ُ َ ْ
( فإذا بلغ املاء قلتينِ مل ينجسه شيء إال ما غير لونه  ،أو طعمه  ،أو رحيه )
هذا القسم الثالث  :وهو املاء النجس  ،الذي ال جيوز استعماله إال لضرورة .
وهو ما تغري أحد أوصافه الثالثة – لونه أو رحيه أو طعمه – بنجاس ة .
فإذا بلغ املاء قلتني – وهو الكثري – فإنه ال ينجس إال إذا تغري أحد أوصافه بنجاسة حتدث فيه .
وهذا باإلمجاع .
قال ابن املنذر  :أمجع العلماء على أن املاء القليل والكثري إذا وقعت فيه جناسة فغريت له طعماً أو لوناً أو رحياً فهو جنس .
س مبُخالطَ ِة النجاسة ) .
سوى ذلك ُ
( وما َ
ينج ُ
أي  :م ى كان املاء أقل من قلتني  ،فإنه ينجس ِبجرد مالقاة النجاسة وإن مل يتغري .
وهذا املذهب .
إذاً ضابط املاء النجس على املذهب يشمل أمرين :

األول  :أن يكون كثرياً فال ينجس إال بتغري أحد أوصافه  ( .وهذا باإلمجاع كما تقدم ) .
الثاين  :أن تقع فيه جناسة وهو قليل – دون القلتني – فيتنجس ولو مل يتغري .

هذا املذهب  :أن القليل ينجس ِبجرد النجاسة ولو مل يتغري .
وهو مروي عن ابن عمر  ،وسعيد بن جبري  ،وجماهد  ،وأِب عبيد  ،وأِب ثور .
وهبذا قال أبو حنيفة  ،والشافعي .
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ال رس ُ ِ
ني َمل َحي ِمل اَ ْخلَب َ ِ ٍ
ِ
َخَر َجهُ اَْأل َْربَ َعةُ،
أ-حلديث ابْن ُع َمر  .قَ َ
س)أْ
ول اَ رَّلل  ( إ َذا َكا َن اَلْ َماءَ قُلرتَ ْ ِ ْ ْ ْ َ
ال :قَ َ َ ُ
ث ) َويف لَْفظَ ( :ملْ يَْن ُج ْ
وص رححه اِبن خزَْيَةَ .وابن ِ
حبران  ( .ضعفه بعضهم واألكثر على تصحيحه ) .
َ َ َ ُ ْ ُ َُ َ ْ ُ
وجه الدللة :

أوالً  :أن مفهوم احلديث أنه إذا كان املاء دون القلتني فإنه حيمل اخلبث .
ني وما دونَهما َمل ي ُكن الت ِ
قال ابن قدامة  :وَْحت ِد ُ ِ ر ِ ُّ
ر
يد
رحد ُ
ْم الْ ُقلرتَ ْ ِ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ
س  ،إ ْذ لَْو ْ
َ
استَ َوى ُحك ُ
يدهُ بالْ ُقلتَ ْني يَ ُدل َعلَى أَن َما ُدونَ ُه َما يَْن ُج ُ
ِ
يدا .
ُمف ً
ثانياً  :لو كان املاء ال ينجس إال بالتغري مل يكن للتحديد بالقلتني فائدة  ،ألن املاء إذا تغري بالنجاسة جنس ولو كان مائة قلة .
ب -وحلديث أِب هريرة  .قال  :قال  ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ) ويف رواية ( فلريق ه ) .
ب  ،وإِراقَِة سؤِرهِ  ،وَمل ي َف ِر ْق ب ني ما تَغيرر وما َمل ي ت غيرر  ،مع أَ رن الظر ِ
قال ابن قدامة  :أَمر النِرِب  بِغَس ِل ِْ ِ ِ
اهَر
َ َ ُّ
اإلنَاء م ْن ُولُوِ الْ َكْل ِ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ َ
ْ
َع َد ُم الترغَُِّري .
قال النووي  :فاألمر باإلراقة والغسل دليل النجاسة .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال ينجس إال إذا تغري بنجاسة .
وهو مذهب مالك  ،وهو مذهب األوزاعي  ،والثوري  ،وداود .
واختار هذا القول ابن املنذر  ،والغزايل من الشافعية  ،وهو اختيار ابن تيمية .
ال رس ُ ِ
حلديث أَِِب سعِ ٍ
ِ
ور َال يُنَ ِج ُسهُ َش ْيءٌ ) رواه أبو داود .
يد ْ
اخلُ ْد ِر ِي  قَ َ
ول اَ رَّلل  ( إ رن اَلْ َماءَ طَ ُه ٌ
ال :قَ َ َ ُ
َ

وجه الدللة  :قوله  ( ال ينجسه شيء ) دليل على أن األصل يف املاء الطهارة  ،وأنه ال يتأثر بالنجاسة  ،وخص من ذلك
املتغري بالنجاسة باإلمجاع .
قال ابن القيم  :فهذا نص صحيح صريح على أن املاء ال ينجس ِبالقاة النجاسة مع كونه واقفاً  ،فإن بئر بضاعة كانت واقفة ومل
يكن على عهده باملدينة ماء جار أصالً  ( .هتذيب السنن ) .
وأجاب هؤلء عن حديث القلتني :

أولً  :أن هناك من العلماء من ضعفه .
فممن ضعفه عبد هللا بن املبارك كما يف االوسط البن املنذر  271/1وابن عبد الَّب كما يف التمهيد  335/1وابن القيم يف
هتذيب السنن 62/1
وصحح احلديث النووي كما يف اجملموع  162/1وابن حزم يف احمللى  151/1وابن تيمية يف جمموع ابن قاسم  41/21وابن
منده وابن حجر كما يف الفتح  408/1والشوكاِن  ،وأمحد شاكر .
ثانياً  :أن املفهوم ال عموم له  ،فال يلزم أن كل ما مل يبلغ القلتني ينجس  ،وإمنا القليل قد حيمل اخلبث ملظنة القلة  ،مث إن هذا
املفهوم يعارض منطوق حديث ( املاء طهور ال ينجسه شيء ) واملنطوق مق دم على املفهوم .
 ( إذا بلغ املاء قلتني  ) ...بضم القلة  ،تثنية قلة  ،وهي اجلرة الكبرية من الفخار ْ ،سيت بذلك ألهنا تُ َقل  ،أي  :حتمل ،
وهي قالل هجر  ،معروفة عند الصحابة  ،مقدار القلتني  500رطل بالبغدادي  ،وهي مخس قرب  ،قال الشافعي :
"االحتياط أن تكون القلتان قربتني ونصفاً" وتقدران حبوايل (  ) 307لرتات  ،أو (  ) 102كيلو .
قدرها بعض املعاصرين (  ) 270لرتاً .
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ََ ْ
ْ
ْ َ ُ
ُ َ ُ
َ َ َ ُ ُ َ
( وال تجوز طهارة رجلٍ بفضلِ طهورِ امرأةٍ قليلٍ خلت بهِ ) .
( طَهارةُ َر ُج ٍل ) هذا قيد ْ ( ،امرأةٍ ) قيد آخر ٍ ( ،
ت ِبه ) وهذا قيد .
قليل ) وهذا قيد آخر َ ( ،خلَ ْ
فإذا متت هذه القيود ثبت احلكم  ،فإذا تطهر به الرجل عن ٍ
حدث مل يرتفع حدثه .
ِ
ضوءاً كامالً ،مث
مثاله  :امرأة عندها ق ْد ٌر من املاء يسع قُلرةً ونصفاً ،وهو يسري يف االصطالح؛ َخلَت به يف احل رمام ،فتوضرأت منه ُو ُ
يرفع َح َدثَك ( .الشرح املمتع ) .
خرجت فجاء الر ُج ُل بعدها ليتو ر
ضأَ به ،نقول له :ال ُ
ودليل ذلك :
أ -عن رج ٍل ِ
ض ِل اَلْ َمْرأَةَِ ،ولْيَ ْغ َِرتفَا
ال ( :نَ َهى َر ُس ُ
رِب  قَ َ
ض ِل اَلر ُج ِل ،أ َْو اَلر ُج ُل بَِف ْ
ول اَ رَّللِ " أَ ْن تَ ْغتَ ِس َل اَلْ َمْرأَةُ بَِف ْ
ب اَلنِ ر
َْ َُ َ
صح َ
ِ
ِ
رسائ ُّي،
َمج ًيعا ) أ ْ
َخَر َجهُ أَبُو َد ُاوَدَ .والن َ

قال النووي  :رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح .
وقال ابن حجر  :وإِسنَاده ِ
يح .
َ ْ ُُ َ
صح ٌ
ب-وحلديث احلكم عن عمرو الغفاري ( :أن رسول هللا  هنى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور املرأة) رواه أبو داود .
وهذا احلديث ضعفه اإلمام البخاري  ،وابن عبد الَّب يف "االستذكار" ( )209/1فقال  :مضطرب ال تقوم به حجة  .وقال
الن ووي يف "اخلالصة" ( : )200/1ضعيف  .وقال ابن القيم يف "هتذيب السنن" ( : )149/1ليس بصحيح .
وذهب بعض العلماء  :إىل جواز ذلك  ،وأنه يرفع حدث الرجل .
وهذا مذهب مجهور العلماء من احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية .
ِ
ِ ِ
قال النووي  :وأَرما تَطْ ِهري الرجل لَِف ْ ِ
ِ
ِ ِ
ت بِِه أ َْو َملْ َختْ ُل .
ضل َها فَ ُه َو َجائز عْندنَا َوعْند َمالك َوأَِِب َحني َفة َو َمجَاهري الْ ُعلَ َماء َ ،س َواء َخلَ ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يحة الْ َوا ِرَدة بِه .
قَ َ
َحاديث ال ر
َص َحابنَا َ :وَال َكَر َاهة ِيف َذل َ
ال بَ ْعض أ ْ
صح َ
ك ل ْأل َ

قال ابن قدامة  :اختارها ابن عقيل  ،وهو قول أكثر أهل العلم .
ِ ِ
ض ِل َمْيمونَةَ ) رواه مسلم .
أ -حلديث ابن عباس ( أَ رن اَلنِ ر
رِب َ كا َن يَ ْغتَس ُل ب َف ْ ُ
وجه الدللة  :أنه صريح يف جواز تطهر الرجل بفضل طهور املرأة .
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ت
ض أ َْزَو ِاج اَلنِ ِ
رِب ِ يف َج ْفنَة ،فَ َجاءَ ليَ ْغتَس َل مْن َها ،فَ َقالَ ْ
ت لَهُ :إِِِن ُكْن ُ
ب-وحلديث ابن عباس – اآلخر  -قال ( ا ْغتَ َس َل بَ ْع ُ
ال  :إِ رن اَلْ َماءَ َال ُْجينِب ) رواه أبو داود .
ُجنُباً  ،فَ َق َ

وجه الدللة  :أن ظاهره يدل على أهنا خلت به لطهارة كاملة عن حدث  ،وأجاهبا النِب  جواباً عاماً  ،بأن املاء ال يصري هبذا
الفعل إىل حالة جيتنب فيها فال يستعمل .
ج -أنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به  ،فجاز للرجل من فضل املرأة .
وهذا القول هو الصحيح .
وأما اجلواب عن أحاديث النهي  ،فمن وجهني :

األول  :أن أحاديث النهي حممولة على الكراهة مجعاً بني األدلة  ،ورجحه احلافظ ابن حجر  ،والشوكاِن .

الثاين  :حتمل أحاديث النهي على ما تساقط من األعضاء لكونه قد صار مستعمالً  ،واجلواز على ما بقي من املاء  ،وبذلك
مجع اخلطاِب .
قال احلافظ  :وهو ممكن [ اجلمع بني األحاديث ] بأن حتمل أحاديث النهي على ما تساقط من األعضاء واجلواز على ما بقي من املاء
وبذلك مجع اخلطاِب  ،أو حيمل النهي على التنزيه مجعاً بني األدلة

.
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وقال النووي عن أحاديث املنع  :وأما حديث احلكم بن عمرو  :فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة :
أحدها  :جواب البيهقي وغريه أنه ضعيف  ،قال البيهقي  ،قال الرتمذي  :سألت البخاري عنه فقال ليس هو بصحيح  ،قال
البخاري  :وحديث ابن سرجس الصحيح أنه موقوف عليه ومن رفعه فقد أخطأ  ،وكذا قال الدارقطين  :وقفه أوىل بالصواب من
رفعه ،وروي حديث احلكم أيضاً موقوفاً عليه  ،قال البيهقي يف كتاب املعرفة  :األحاديث السابقة يف الرخصة أصح فاملصري إليها
أوىل .
اجلواب الثاين  :جواب اخلطاِب وأصحابنا  :أن النهي عن فضل أعضائها  ،وهو ما سال عنها  ،ويؤيد هذا أن رواية داود بن

عبد هللا األودي  ،عن محيد بن عبد الرمحن احلمريي  ،عن بعض أصحاب النِب  عن النِب ( أنه هنى أن تغتسل املرأة بفضل
الرجل  ،أو يغتسل الرجل بفضل املرأة) ُحي َمل على أن املراد ما سقط من أعضائها  ،ويؤيده أنا ال نعلم أحداً من العلماء منعها
فضل الرجل  ،فينبغي تأويله على ما ذكرته  ...حيملنا على ذلك أن احلديث مل يقل أحد بظ اهره  ،وحمال أن يصح وتعمل األمة
كلها خبالف املراد منه .
اجلواب الثالث  :ذكره اخلطاِب وأصحابنا  :أن النهي للتنزيه مجعاً بني األحاديث .

( اجملموع ) .

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :والصحيح أن النهي يف احلديث ليس على سبيل التحرمي  ،بل على سبيل األول وية وكراه ة
التنزيه  ، ...فالصواب  :أن الرجل لو تطهر ِبا خلت به املرأة  ،فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه  ،هذا اختيار شيخ اإلسالم
( الشرح املمتع ) .
ابن تيمية رمحه هللا .
َ
َ َ ََ
َّ
( وإذا شك يف جناسة املاءِ أو غريِهِ أو طهارته  ،بنى على اليقِنيِ ) .
شك يف جناسة ِ
( وإذا َّ
املاء أو غ َِّيهِ أو طهارته  ) ...أي :يف جناسته إِذا كان أصله طاهراً ،ويف طهارته إِذا كان أصله جنساً.
شِ
ك يف النَّجاسة  :لو كان عندك ماء طاهر ال تعلم أنره تن رجس؛ مث وجدت فيه روثة ال تدري أروثة بعري ،أم روثة محار،
مثال ال َ

واملاء ِ
شك هل هو جنس أم طاهر؟
متغري من هذه الروثة؛ فحصل ٌّ
فيُقال :ابْ ِن على اليقني ،واليقني أنه طَ ُهور ،فتط رهر به وال حرج .
ِ
تغريه أم ال؟ فيُقال :األصل بقاء
ومثال
الشك يف الطَّهارة  :لو كان عنده ماء جنس يعلم جناسته؛ فلما عاد إليه ر
شك هل زال ُّ
النرجاسة ،فال يستعمله.
( بَ ََن َعلَى اليَ ِق ِ
ني ) اليقني  :هو أصله الذي كان عليه قبل الشك .
ألن األصل بقاء ما كان على ما كان ما مل يتيقن ضد ذلك  ( .اليقني ال يزول بالشك ) .
شكي إىل النِب  الرجل خييل إليه أنه جيد الشيء يف الصالة  ،قال  : ال
ويدل لذلك  :حديث عبد هللا بن زيد قال َ ( :
ينصرف ح ى يسمع صوتاً أو جيد رحياً )  .متفق عليه

قال النووي  :هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه  ،وهي أن األشياء حيكم ببقائها على

أصوهلا ح ى تتيقن خالف ذلك وال يضر الشك الطارئ عليها .
وقال  ملن شك يف صالته  ( :فليطرح الشك ولينب على اليقني ) .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :االحتياط ِبجرد الشك يف أمور املياه ليس مستحباً وال مشروعاً  ،بل وال يستحب السؤال عن
ذلك  ،بل إن املشروع أن يبقى األمر على االستصحاب  ،فإن قام دليل على النجاسة جنسناه  ،وإال فال يستحب أن جيتنب
استعماله ِبجرد احتمال النجاسة .
ِ
ِ
ص ْوتًا أ َْو َِجي َد ِرحيًا ) .
رن اَلطر َه َارَة َو َش ر
ص ِر ْ
ك ِيف اَ ْحلَ َدث :فَ ُه َو طَاهٌر للحديث السابق ( َال يَْن َ
ف َح ر ى يَ ْس َم َع َ
 مسألة  :إذا تَيَ ق َ
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مثال  :فلو أن إنسان توضأ لصالة العصر  ،مث شك هل انتقض وضوءه أم ال  ،فإنه يعتَّب نفسه متوضئاً ويبين على ذلك  ،ألنه
األصل املتيقن .
وكذلك من شك يف طالق امرأته  ،فإنه يبين على األصل املتيقن وهو بقاء الزوجة .
وكذلك من شك يف حصول الرضاع بينه وبني امرأة أجنبية  ،فيبين على األصل املتيقن وهو كوهنا أجنبية عنه .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
 قال النووي  :وال فرق بني حصول هذا الشك يف نفس الصالة وحصوله خارج الصالة .

 وإذا تيقن احلدث وشك يف الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإمجاع املسلمني  [ .قاله النووي ]
مثال :إنسان أكل حلم إبل ،فلما أذن العصر شك هل توضأ أم ال ،فاألصل أنه على غري وضوء وأنه يلزمه الوضوء ألنه األصل.
َ َّ َ َ َ َ ُ
َ
ْ
ٌ
ٌ
ْ َ َ
وإنِ اشتبه ماء طاهر بنجسٍ  ،ومل جيد غريهما تيمم وتركهما )
( ِ
أي  :إذا اشتبه املاء الطهور باملاء النجس  ،كما لو كان هناك أو ٍان فيها ماء طهور ،وأو ٍان فيها ماء جنس ،واشتبها عليه فإنه
يتيمم ويسقط استعمال املاء .
وهذه املسألة اختلف العلماء فيها على أقوال :
القول األول  :أنه يتيمم  ،ويسقط استعمال املال .
وهبذا قال احلنفية  ،واحلنابلة  ،واختاره املزِن .
مجيعا؛ ألن اجتناب النجس واجب ،وال
قالوا :إذا اجتمع مبيح وحاظر ،على وجه ال يتميز أحدمها عن اآلخر ،وجب اجتناهبما ً
مجيعا .
َيكن اجتنابه إال برتكهما ً
ويشهد هلذا حديث عدي بن حامت ،قال :قال يل رسول هللا  ( وإن وجدت مع كلبك كلبًا غريه ،وقد قتل ،فال تأكل؛ فإنك
ال تدري أيهما قتله )...متفق عليه .
القول الثاين  :القول بالتحري  ،وهو أنه ال َتوز الطهارة بواحد منهما إال إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعالمة تظهر .

وهذا قول الشافعي .
أ-حلديث عبدهللا  .قال  :قال  ( وإذا شك أحدكم يف صالته ،فليتحر الصواب ،فليتم عليه ،مث ليسلم ،مث يسجد سجدتني )
متفق عليه .

وجه الدللة  :إذا كان املسلم يتحرى يف الصالة إذا شك فيها ،مع أهنا املقصود األعظم من الطهارة ،فكونه يتحرى يف شرطها
من باب أوىل.
إمجاعا إذا اشتبهت القبلة ،فكذلك هنا.
ب -القياس على مشروعية التحري يف إصابة القبلة ،فكما أنه جيوز التحري ً
ج-وألنه تعذر اليقني هنا ،وكلما تعذر اليقني رجعنا إىل غلبة الظن.
وهذا الراجح .
َ
َّ
ً
ِّ
َّ
ٌ
ٌ
ْ َ َ َ ْ
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسةٍ صلى يف كل ثوبٍ صالة بعددِ النجس وزاد صالة ) .
( ِ
ألنه يكون قد صلى فرضه بيقني .
مثال  :فإذا ك ان عنده مخسة أثواب جنسة وثوب طاهر  ،واشتبهت  ،صلى يف ستة أثواب ست صلوات  ،يف كل ثوب يصلي
صالة  ،ليصلي يف ثوب طاهر يقيناً .
وهذا املذهب .
ً
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وذهب بعض العلماء  :إىل أنه يتحرى .
وهذا مذهب الشافعي .
واختاره ابن تيمية  ،وابن القيم .
قال ابن القيم  :والقول بالتحري هو الراجح الظاهر  ،سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل وهو اختيار شيخنا .
قال شيخنا  :اجتناب النجاسة من باب احملظور  ،فإذا حترى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه مل حيكم ببطالن
صالته بالشك فإن األصل عدم النجاسة وقد شك فيها يف هذا الثوب فيصلي فيه كما لو استعار ثوباً أو اشرتاه وال يعلم حاله .
وقول أِب ثور يف غاية الفساد فإنه لو تيقن جناسة الثوب لكانت صالته فيه خريا وأحب إىل هللا من صالته متجردا بادى السوءة
للناظرين  ( .إغاثة اللهفان ) .
وقال ابن القيم أيضاً يف بدائع الفوائد  :ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إىل غريمها  ،فإن مل جيد :
فقيل  :يصلي يف كل ثوب صالة ليؤدي الفرض يف ثوب متيقن .

وقيل  :بل جيتهد يف أحد الثوبني ويصلي وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية قال  :ألن اجتناب النجاسة من باب الرتك وهلذا
ال تشرتط له النية .

( بدائع الفوائد ) .

مسألة  :حكم الوضوء باملاء املغصوب :
اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
القول األول  :ال تصح الطهارة به .
وهذا مذهب احلنابلة .
قال يف اإلنصاف  :وأما الوضوء باملاء املغصوب  ،فالصحيح من املذهب أن الطهارة ال تصح به .
لقوله  ( من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم .
والوضوء باملاء املغصوب خالف أمر هللا ورسوله . 
القول الثاين  :تصح الطهارة مع اإلمث .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
وهو الصحيح .
َ
ُ
( ويلزم من علِم بنجاسةِ شيءٍ إعالم من أراد أن يستعمله ) .
ألن ذلك من النصيحة يف الدين .
وقد قال  ( الدين النصيحة ) رواه مسلم .
 مسألة  :الطهارة مباء زمزم .
اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :
القول األول  :كراهة الوضوء والغسل منه .
وهذا مذهب احلنابلة .
أ -لقول العباس بن عبد املطلب – وهو قائم عند زمزم وهو يرفع ثوبه – ( اللهم إِن ال أحلها ملغتسل  ،ولكن هي لشارب ِحل
وبِل ) أخرجه عبد الرزاق وضعفه النووي .
ب -وحلديث جابر  .قال  :قال رسول هللا  ( ماء زمزم ملا شرب منه ) رواه ابن ماجه .
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وجه الداللة  :أن ماء زمزم يشرب للشبع والري  ،فلو قلنا  :يغتسل منها رِبا اتسع الناس يف ذلك فزال املقصود .
ج -أن ترك الوضوء به والغسل إمنا هو لكرامته وشرفه  ،وكونه ماء مباركاً ومن منبع شريف .
القول الثاين  :كراهة الغسل به دون الوضوء .
وهذا اختيار ابن تيمية .

القول الثالث  :جواز الوضوء والغسل به بال كراهة .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
جل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ) .رواه عبد هللا بن اإلمام أمحد بإسناد صحيح
أ -لقول علي (مث أفاض رسول هللا  ،فدعا بَ َس ْ
ب -القياس على سائر املياه  ،فماء زمزم ماء طهور أشبه سائر املياه .
وهذا القول هو الراجح .
قال النووي  :وأما زمزم فمذهب اجلمهور كمذهبنا أنه ال يكره الوضوء والغسل به ،وعن أمحد رواية بكراهته؛ ألنه جاء عن
العباس  أنه قال وهو عند زمزم :ال أحله ملغتسل وهو لشارب حل وبل؛ ودليلنا النصوص الصحيحة الصرحية املطلقة يف املياه
بال فرق ومل يزل املسلمون على الوضوء منه بال إنكار ومل يصح ما ذكروه عن العباس بل حكي عن أبيه عبد املطلب ،ولو ثبت
عن العباس مل جيز ترك النصوص به :وأجاب أصحابنا بأنه حممول على أنه قاله يف وقت ضيق املاء لكثرة الشاربني  ( .اجملموع ) .
وقال النووي أيضاً  :ال تكره الطهارة ِباء زمزم عندنا  ،وبه قال العلماء كافة إال أمحد يف رواية  .دليلنا ( دليل ذلك ) أنه مل يثبت
فيه هني  ،وثبت عن النِب  أنه قال  ( :املاء طهور ال ينجسه شيء )  ،وأما ما يقال عن العباس من النهي عن االغتسال ِباء
( من كتاب فتاوى اإلمام النووي ) .
زمزم فليس بصحيح عنه .
وقال ابن قدامة  :وال يكره الوضوء والغسل ِباء زمزم ؛ ألنه ماء طهور  ،فأشبه سائر املياه .
وعنه  :يكره لقول العباس ال أحلها ملغتسل  ،لكن حملرم حل وبل ؛ وألنه يزيل به مانعاً من الصالة  ،أشبه إزالة النجاسة به .
واألول أوىل  ،وقول العباس ال يؤخذ بصرحيه يف التحرمي  ،ففي غريه أوىل  ،وشرفه ال يوجب الكراهة الستعماله  ،كاملاء الذي
وضع فيه النِب  كفه  ،أو اغتسل منه  ( .املغين ) .

باب اآلنية
 اآلنية مجع إناء  ،واملراد هبا هنا األواِن اليت يكون فيها ماء الوضوء  ،وما هو أعم من ذلك من الطعام والشراب .
 واألصل يف األواِن احلل .
ض َِ
كما قال تعاىل ( ُه َو الر ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِيف ْاأل َْر ِ
مجيعاً ) .
كما قال تعاىل ( وس رخر لَ ُكم ما ِيف ال رسماو ِ
ض َِ
ات َوَما ِيف ْاأل َْر ِ
مجيعاً ِمْنهُ ) .
ََ َ ْ َ
ََ

 مناسبة ذكره هنا  :أنه ملا كان املاء جوهراً سياالً ال بد له من وعاء  ،ناسب ذكرها بعد أحكام املياه  ،ليعلم املسلم حكم آنيته
اليت يستعملها  ( .منحة العالم ) .

 وباب اآلنية له مناسبة أخرى وهي  :كتاب األطعمة  ،ألن الطعام يؤكل باآلنية  ،لكن جرت العادة أن الشيء إذا كان له
مناسبتان يذكر يف األوىل منهما مث حيال عليه يف املناسبة التالية وذلك ألمور :
أولً  :أن هذا من باب املبادرة واملسابقة باخلريات .

ثانياً  :أن املؤلف إذا مل يذكره يف املناسبة األوىل فقد يَ ْعرضه نسيان .

ثالثاً  :أنه قد يكون مستحضراً للمسألة  ،فلو تركها لرِبا ينسى بعض الوجوه .
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( شرح البلو للصقري ) .

( يباح اختاذ كل إناء طاهر واستعماله ) .
فاألصل يف األواِن اإلباحة .
صفر  ،أو حديد  ،أو خزف  ،يباح اختاذها واستعماهلا .
أي مجيع األواِن من خشب  ،أو جلود  ،أو ُ

 الختاذ  :أن يقتنيه فقط  ،إما للزينة أو الستعماله يف حالة الضرورة  ،أو للبيع فيه والشراء .
 الستعمال  :فهو التلبس باالنتفاع فيه ،فيستعمله فيما يناسبه .
والدليل على أن مجيع األواِن مباحة دليل عام ودليل خاص .
أما الدليل العام فسبق أن األصل يف األشياء اإلباحة .
وأما الدليل اخلاص :
فقد ثبت عن النِب ( أنه  اغتسل من جفنة )  .واجلفنة  :كالقصعة .
التور  :إناء يشرب فيه .
تور من صفر )  .رواه البخاري ْ .
وثبت عن النِب  ( أنه توضأ من ْ
( وتوضأ من قربة )  .رواه البخاري ومسلم .
( وتوضأ من إداوة )  .متفق عليه .
واإلداوة  :إناء صغري من جلد يتخذ للماء .

ً
( ولو مثينا ) .
أي  :ولو كان اإلناء غالياً  ،كاجلواهر  ،والزمرد  ،واملاس  ،وما شابه ذلك .
وهذا مذهب أكثر العلماء .
أ-ألن األصل يف األشياء اإلباحة  ،وقد قال تعاىل ( هو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعاً ) .
ب-وختصيص النِب  الذهب والفضة باملنع يقتضي إباحة ما عدامها .
ج-وألن العلة يف الذهب والفضة هي اخليالء وكسر قلوب الفقراء  ،وهي غري موجودة هنا  ،إذ اجلوهر وحنوه ال يعرفه إال خواص
الناس .
وذهب بعض العلماء إىل التحرمي وبعضهم إىل الكراهة  ،والراجح األول .
ُ
( إال آنية الذهب والفضة واملموه بهما ) .
أي  :إال آنية الذهب والفضة فيحرم األكل والشرب فيهما  ،لورود النص يف ذلك .
رِب َ ( ال تَ ْشربُوا ِيف آنِيَ ِة ال رذ َه ِ
ب والْ ِفض ِرةَ ،وَال تَأْ ُكلُوا ِيف ِص َحافِ َها ،فَِإن َرها َهلُ ْم ِيف
ال :قَ َ
أ -حلديث ُح َذيْ َفة بْ ِن الْيَ َمان قَ َ
ال النِ ُّ
َ
الدُّنْيَاَ ،ولَ ُك ْم ِيف ْاآل ِخَرةِ ) ُمتر َف ٌق َعلَْي ِه
اَّللِ  ( الر ِذي ي ْشر ِ ِ ِ ِ ِ ِر ِ ِ ِ ِ
رم ) ُمتر َف ٌق عليه .
ول ْر
ال َر ُس ُ
ت :قَ َ
ب -وحلديث أُم َسلَ َمةَ قَالَ ْ
َ َُ
ب يف إنَاء الْفضرة إمنَا ُجيَْرجُر يف بَطْنه نَ َار َج َهن َ
( ِص َحافِ َها ) مجع صحفة  ،وهي إناء من آنية الطعام يقول أهل اللغة  :إهنا تشبع اخلمسة من الرجال .

( إِ ََّّنَا ُُيَ ْرِج ُر ِيف بَطْنِ ِه ) اجلرجرة صب املاء يف احللق واملعىن كأهنا َترع نار جهنم .

 اختلف العلماء  :هل حكم االختاذ واالستعمال آلنية الذهب والفضة حكم األكل والشرب أم ال على قولني ؟

( كأن جيعل عنده

آنية ذهب أو فضة للزينة  ،مثل اإلبريق أو غريها ) .

القول األول  :أنه حرام .

وهذا قول مجهور العلماء .
أ-أن النهي عن األكل والشرب خرج خمرج الغالب ،أو أنه تنبيه باألعلى على األدىن؛ فاألكل والشرب حيتاج إليهما أكثر من
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غريمها ،ومع ذلك حرمهما فيها  ،فكان غريمها حمرماً من باب أوىل  ،ونظري ذلك قوله تعاىل ( ال تأكلوا الربا ) فال جيوز االنتفاع
به يف غري األكل .
ب-أن العلة من حترمي األكل والشرب فيهما  ،موجودة يف االستعمال أيضاً .
ج-آخر احلديث ( فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة ) ُمشعٌِر باملنع منها مطلقاً .

القول الثاين  :أنه جائز .
واختار هذا القول الشوكاِن والصنعاِن .
أ -قالوا  :التحرمي خاص باألكل والشرب فقط  ،واألصل احلل  ،واألحاديث نص يف حترمي األكل والشرب  ،واألصل فيما
عدامها احلل  ،فال حيرم شيء ح ى يأيت دليل صحيح صريح بتحرمي االستعمال  ،فتخصيص النِب  لألكل والشرب دليل على
أن ما عدامها جائز .

قال الشوكاين  :واحلاصل أن األصل احلل  ،فال تثبت احلرمة إال بدليل يسلمه اخلصم  ،وال دليل يف املقام هبذه الصفة .
بَ -ع ْن ُعثْما َن بْ ِن َعْب ِد هللاِ بْ ِن َم ْوَه ٍ
رِب َ :وَكا َن
ال ( أ َْر َسلَِين أ َْهلِي إِ َىل أُِم َسلَ َمةَ بَِق َد ٍح ِم ْن َم ٍاء ِم ْن فِض ٍرة فِ ِيه َش َعٌر ِم ْن َش َع ِر النِ ِ
ب قَ َ
َ
ِ
ٍ
ت َش َعَرات محًُْرا ) رواه البخاري .
ت ِيف ْ
ني  ،أ َْو َش ْيءٌ بَ َع َ
ث إِلَْي َها خمْ َ
اب ا ِإلنْ َسا َن َع ٌْ
اجلُْل ُج ِل فَ َرأَيْ ُ
ضبَهُ فَاطرلَ ْع ُ
َص َ
إِ َذا أ َ
وجه الداللة  :أن أم سلمة وهي راوية حديث النهي عن الشرب بالفضة  ،كان عندها جلجل من فضة  ،فيه شعر النِب ، 
يستشفى به الناس  ،وهذا استعمال يف غري األكل والشرب .
 اختلف العلماء يف العلة من حترمي األكل والشرب يف إناء الذهب والفضة على أقوال :
قيل  :اخليالء أو كسر قلوب الفقراء .

قال الشوكاين  :ويرد عليه جواز استعمال األواِن من اجلواهر النفيسة  ،وغالبها أنفس وأكثر قيمة من الذهب والفضة  ،ومل َينعها
إال من شذ .

لكن قال ابن قدامة :فإن قيل :إن كانت علة التحرمي كسر قلوب الفقراء ،حلرمت آنية الياقوت وحنوه مما هو أرفع من األمثان .

اجلواب :
قلنا تلك ال يعرفها الفقراء  ،فال تنكسر قلوهبم باختاذ األغنياء هلا  ،لعدم معرفتهم هبا .

وقيل  :التشبه بأهل اجلنة .

حيث يطاف عليهم بآنية من فضة وصحاف من ذهب  ،وذاك مناط م عتَّب للش ارع كما ثبت عنه  ملا رأى رجالً متختماً
خبامت من ذهب ،فقال (مايل أرى عليك حلية أهل اجلنة) أخرجه الثالثة من حديث بريدة  [ .قاله الشوكاِن ] .
وقيل  :التشبه باملشركني .
لقوله  ( فإهنا هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة ) .
وقيل  :أن هذا ينايف العبودية .

ودي ِة منافَا ًة ظَ ِ
ِ ِ ِ
ْسب ِ
ِ
ِ
ب ِم ْن ا ْهلَْيئَ ِة َو ْ
اهَرةً
احلَالَِة الْ ُمنَافيَ ِة لْل ُعبُ ُ َ
اب أَن الْعلةَ َ -واََّللُ أ َْعلَ ُم َ -ما يُك ُ ْ
قال ابن القيم  :فَالص َو ُ
است ْع َما ُهلَا الْ َق ْل َ
ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِِ
ص ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
يم َها فَ َال
َوهلََذا َعل َل النِِب َ
س َهلُ ْم نَ ٌ
يب م ْن الْ ُعبُودية ال ِيت يَنَالُو َن هبَا يف ْاآلخَرة نَع َ
صلى اَّللُ َعلَْيه َو َسل َم بأَن َها لْل ُكفار يف الدنْيَا إ ْذ لَْي َ
ِ
ِِ ِ
يصلُح ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِِ
خرة  ( .زاد املعاد ) .
َْ ُ ْ
است ْع َما ُهلَا ل َعبيد اَّلل يف الدنْيَا َوإمنَا يَ ْستَ ْعملُ َها َم ْن َخَر َج َع ْن ُعبُوديته َوَرض َي بالدنْيَا َو َعاجل َها م ْن ْاآل َ
( إال ضبة يسرية من فضة حلاجة ) .
أي  :فيباح إناء ضبب بضبة يسرية من فضة حلاجة .
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وهذا مستثىن من االختاذ واالستعمال آلنية الذهب والفضة .
والدليل على اإلباحة :
ب ِسْل ِسلَةً ِم ِ ٍ
رِب  اِنْ َكسر ،فَ ر
رع ِ
َخَر َجهُ الْبُ َخا ِري .
حديث أَنَس بْن َمالِك  ( أَ رن قَ َد َح النِ ِ
ن فضرة ) .أ ْ
اختَ َذ َم َكا َن الش ْ
ْ
ََ

ِ
س َر ) ويف رواية للبخاري ( فانصدع ) أي  :انشق  (.فَ َّاختَ َذ ) اختلف من الذي اختذ مكان الشعب سلسلة
( قَ َد َ
ح ) إناء يشرب به املاء  ،ومجعه أقداح  (.انْ َك َ
من فضة  ،فقيل  :هو الرسول  ، للرواية اليت بني أيدينا  ،فإهنا تدل أن املتخذ هو الرسول  ، وقيل  :هو أنس .لرواية عند البخاري عن عاصم األحول :

( رأيت قدح رسول هللا  عند أنس بن مالك  ،وكان انصدع فتسلسله بفضة )  ،قال احلافظ  :وفيه نظر  ،ألن يف اخلَّب عند البخاري عن عاصم قال :قال
ابن سريين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن جيعل مكاهنا حلقة من ذهب أو فضة  ،فقال له أبو طلحة  :ال تغري شيئاً صنعه رسول هللا  ، فهذا يدل
ْسلَةً ِمن ِفض ٍ
ب ) الشعب بفتح الشني وسكون العني أي  :الصدع والشق ِ ( .سل ِ
الش ْع ِ
على أنه مل يغري شيئاً َ (.م َكا َن َّ
َّة ) السلسلة بفتح السني  ،واملراد هبا
ْ
إيصال الشيء بالشيء  ،أي  :سلكاً من فضة .

فاحلديث دليل على جواز إصالح اإلناء املنكسر بسلسلة من فضة .
لكن البد من شروط :
أولً  :أن يكون ذلك من فضة .
لورود النص فيه .
وأما الذهب فال جيوز ،ألنه أغلى مثناً وأشد حترَياً ،وألنه لو كان جائزاً الستعمله النِب  يف اإلناء  ،ألنه أبعد عن الصدأ خبالف
الفضة .
ثانياً  :أن يكون حلاجة .

ألن النِب  مل يتخذها إال عند احلاجة  ،وهو الكسر  ( .احلاجة هنا ليس معناها أنه ال جيد غريها من احلديد والنحاس
والصفر أو حنوها  ،وإمنا معناها أن يتعلق بإصالحه غرض من غري أغراض الزينة وَتميل اإلناء ) .

ثالثاً  :أن يكون يسرياً .

ألن هذا هو الغالب يف القدح  ،يعين كونه صغرياً  ،والغالب أنه إذا انكسر فإنه ال حيتاج إىل شيء كثري  ،واألصل التحرمي ،
فنقتصر على ما هو الغالب  [ .الشرح املمتع ] .

 ذهب بعض العلماء  :إىل أنه يكره مباشرة الفضة اليت ربط هبا اإلناء عند الشرب .

فلو أن إنساناً عنده إناء به ضبة وأراد أن يشرب من هذا اإلناء  ،فإنه ال يباشر من هذه الضبة حال شربه بشفتيه .

وقيل  :ال يكره .
ورجحه الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .
أ -ألن الكراهة حكم شرعي حيتاج إىل دليل  ،وال دليل على كراهة مباشرة الضبة حال االستعمال مادمنا قد قلنا بإباحتها .
ب -وألن النِب  حال استعماله لقدحه املضبب بالفضة مل يثبت عنه أنه كان يتوقى هذه اجلهة املضببة .
ع قد أذن به فإنه يكون مباحاً  [ .شرح البلو البن عثيمني ] .
ج -أن الشيء إذا أ ُِذ َن فيه كان مباحاً  ،فما دام الشر

[ شرح العمدة للطيار ] .

( وتصح الطهارة منها ) .
أي  :تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة .
فلو جعل اإلنسان لوضوئه آنية من ذهب  ،فالطهارة صحيحة  ،واالستعمال حمرم .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
أ -ألن حقيقة الوضوء :هو جريان املاء على األعضاء ،وليس يف ذلك معصية؛ وإمنا املعصية يف استعمال اإلناء.
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قال ابن تيمية :التحرمي إذا كان يف ركن العبادة وشرطها ،أثرر فيها ،كما كان يف الصالة يف اللباس أو البقعة ،وأما إذا كان يف
أجنِب عنها ،مل يؤثر ،واإلناء يف الطهارة أجنِب عنها؛ فلهذا مل يؤثر فيها ،وهللا أعلم .
ب -قالوا :إنه لو أكل أو شرب يف إناء الذهب والفضة ،مل يكن املأكول واملشروب حر ًاما ،فكذلك الطهارة؛ ألن املنع إمنا هو
ألجل الظرف ،دون ما فيه.
( وتباح آنية الكفار وثيابهم ) .
وهذا قول أكثر العلماء .
أ-حلديث حديث عمران بن حصني ( أن النِب  وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة ) متفق عليه .

ب-وحلديث ( أن النِب  أكل من الشاة اليت أهدهتا له يهودية من خيَّب ) متفق عليه .
ج-وحلديث أنس ( أن يهودياً دعا النِب  إىل خبز شعري وإهالة سنخة فأجابه )

رواه أمحد .

( اإلهالة ) الودك  ( .السنخة ) املتغرية .

د-وأيضاً  :أن هللا أباح لنا طعام أهل الكتاب  ،ومن املعلوم أهنم يأتون به إلينا أحياناً مطبوخاً بأوانيهم .
ه -وأيضاً  :أن هللا أباح نساء أهل الكتاب  ،ومعلوم أن عرقهن ال يسلم منه من يضاجعهن .
ض قَوٍم أ َْه ِل كِتَ ٍ
ول ْرِ ِ ِ
اب ،أَفَنَأْ ُك ُل ِيف
 فإن قيل  :ما اجلواب عن حديث أَِِب ثَ ْعلَبَةَ ْ
ت :يَا َر ُس َ
اخلُ َش ِِين  قَ َ
ال ( :قُ ْل ُ
اَّلل ،إنرا بأ َْر ِ ْ
ِ
ِ
ِ
وهاَ ،وُكلُوا فِ َيها ) ُمتر َف ٌق َعلَْيه .
آنِيَتِ ِه ْم؟ فَ َق َ
ال"َ :ال تَأْ ُكلُوا ف َيها ،إِرال أَ ْن َال ََت ُدوا َغْي َرَها ،فَا ْغسلُ َ

اجلواب  :أن هذا احلديث حممول على قوم عرفوا ِبباشرهتم النجاسات كأكل اخلنزير وحنوه ويدل هلذا رواية أِب داود وأمحد ( إن
أرضنا أرض أهل كتاب  ،وإهنم ليأكلون حلم اخلنزير ويشربون اخلمر  ،فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟ ) .
( أن املقصود من احلديث األواِن اليت يستعملوهنا ال اليت يصنعوهنا لنا ) .
ُ
َ
( وال يطهر جلد ميتةٍ بدباغ ) .
الدبغ  :إزالة الننت والرطوبة من اجللد ِبواد خاصة .
من املعلوم أن جلد امليتة جنس إذا كانت امليتة جنسة  ،لقوله تعاىل (  ...إال أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو حلم خنزير فإنه
رجس ) أي  :جنس  ،فهو داخل يف عموم امليتة .
لكن هل إذا دبغ يطهر أم ل ؟

فقيل  :ال يطهر .

ِ
ِ
صْ ٍ
ني َ ،و َعائِ َشةَ . 
اَّللِ بْ ِن ُع َمَر َر ِض َي ر
ك َع ْن ُع َمَر َوابْنِ ِه َعْب ِد ر
قال ابن قدامة َ :ويُْرَوى ذَل َ
اَّللُ َعْن ُه َما َوعمَْرا َن بْ ِن ُح َ
قال النووي  :وروي هذا القول عن عمر بن اخلطاب وابنه عبد هللا وعائشة  ،وهو أشهر الروايتني عن أمحد .
أ -لقوله تعاىل ( حرمت عليكم امليتة ) .
وجه الداللة  :أن هللا عز وجل حرم امليتة يف كتابه حترَياً عاماً  ،ويقع التحرمي على اللحم واجللد  ،ألنه مل خيص منها شيئاً دون
شيء  ،وهذا عام قبل الدبا وبعده  ،واجللد جزء من امليتة فيكون حمرماً .
ب -حلديث عبد هللا بن ُع َكيم قال  ( :كتب إلينا رسول هللا  قبل وفاته بشهر  ،أن ال تنتف عوا من امليتة بإهاب وال عصب )
رواه الرتمذي وأمحد .

وجه الداللة  :أنه نص يف حترمي امليتة ،وأنه ال ينتفع بإهاهبا مطلقاً ،دبغ أو مل يدبغ  ،وهو آخر األمرين ،ألنه قبل وفاته (بشهر)
فيكون ناسخاً ألحاديث طهارة جلد امليتة بالدبا إن صحت .
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ج -القياس على اللحم جبامع أن اجللد جزء من امليتة فلم يطهر بالدبغ كاللحم .
وقيل  :يطهر بالدبا جلد مأكول اللحم دون غريه .
قال النووي  :وهو مذهب األوزاعي  ،وابن املبارك  ،وأِب ثور  ،وإسحاق بن راهوية .

هذا اختيار ابن تيمية حيث قال رمحه هللا  :وأرجح القولني أن الدبا كالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة  ،وهو مأكول اللحم فقط
دون غريه .
اَّللِ ابْ َن َعبر ٍ
ال  :إِرمنَا َحُرَم
استَ ْمتَ ْعتُ ْم بِِإ َه ِاهبَا ؟ قَالُوا إِن َرها َميِتَةٌ  .قَ َ
اَّللِ َ مر بِ َشاةٍ َميِتَ ٍة فَ َق َ
ول ر
اس ( أَ رن َر ُس َ
أ -حلديث َعْب َد ر
ال َ :هالر ْ
أَ ْكلُ َها ) متفق عليه .

وجه الدللة  :أن الرسول  وصف هذه الشاة بأهنا ميتة  ،وبني أنه ُحرم ِبوهتا أمر واحد وهو أكلها  ،فتبني هبذا أن ما ال يؤكل
أصالً له حكم آخر  ،فلحمه حرام أصالً سواء مات أو ذكي  ،فبناء على ذلك يقولون إن احلكم خاص بامليتة اليت حرم أكلها
لعارض وهو كوهنا ميتة ولو ذكيت ملا حرم أكلها .
ِ
ِ ِ
ورهاَ ) .
ب -حلديث سلمة بن احملبق  .قال  :قال  ( دبَا ُ ُجلُود الْ َمْيتَة طُ ُه ُ
وجه الدللة  :حيث شبه الدبغ بالذكاة ،والذكاة ال تطهر إال ما يؤكل حلمه ،فكذا الدبغ .
ج -وأيضاً قال  عن جلود امليتة ( دباغها ذكاهتا ) ويف لفظ ( ذكاهتا دباغها ) رواه النسائي .

وجه الدللة  :أن الرسول  أقام الدبا جللد امليتة مقام الذكاة ،والذكاة تفيد يف مأكول اللحم ،وال تفيد فيما ال يؤكل حلمه .

د -ما رواه أبو املليح عن أبيه ( أن النِب  هنى عن جلود السباع أن تفرتش ) رواه أبو داود .

وجه الدللة  :أن النِب  هنى عن جلود السباع – وهي مما ال يؤكل حلمه – ومل يذكر النِب  دبا وال غريه  ،فدل على أنه
ح ى لو دبغت فال تطهر  ،ألهنا ليست مما يؤكل حلمها  ،فدل على أن الدبا مطهر جللد ما مات مما يؤكل حلمه فقط .
وهذا القول هو الصحيح وهللا أعلم .
وقيل  :يطهر بالدبا جلد كل ميتة مطلقاً ح ى الكلب واخلنزير .
وهذا قول داود الظاهري  ،وهو اختيار ابن عبد الَّب  ،ورجحه الشوكاِن .
لعموم األدلة  ،فاألحاديث الواردة مل يُفرق فيها بني الكلب واخلنزير وما عدامها .
َخرجهُ مسلِم  .و ِعْن َد ْاألَرب ع ِة ( :أََُّيَا إِ َه ٍ
اَّللِ  ( إِ َذا ُدبِ َغ ِْ
أ-كحديث ابْ ِن َعبر ٍ
اب ُدبِ َغ )
ول ْر
ال َر ُس ُ
اس قال :قَ َ
َْ َ
اإل َه ُ
اب فَ َق ْد طَ ُهَر ) أ ْ َ َ ُ ْ ٌ َ
فهو نص صريح يف طهارة جلد امليتة بالدبا .
فقوله ( إِذَا ُدبِ َغ ِْ
اب  ) ...وإهاب هذه نكرة يف سياق الشرط فتعم كل إهاب .
اإل َه ُ

ول ْرِ
ِ
ِ ِ
ص رح َحهُ ابْ ُن ِحبرا َن .
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب -وكحديث َسلَ َمة بْن الْ ُم َحبِ ِق  قَ َ
ورهاَ ) َ
اَّلل  ( دبَا ُ ُجلُود الْ َمْيتَة طُ ُه ُ

( وكل ميتة جنسة ) .
امليتة  :هي كل ما مل يذكى ذكاة شرعية .
فامليتة جنسة .
اخلِْن ِزي ِر ) .
رم َو َحلْ ُم ْ
قال تعاىل ( ُح ِرَم ْ
ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ َوالد ُ
اخلِْن ِزي ِر . ) ...
رم َو َحلْ َم ْ
وقال تعاىل ( إِرمنَا َحرَم َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةَ َوالد َ
ِ ِ
ِ ٍِ ِ ِ
ِر
ٍِ
ِ ِ
س
وقال تعاىل ( قُ ْل ال أَج ُد يف َما أُوح َي إ َيلر ُحمَرماً َعلَى طَاعم يَطْ َع ُمهُ إال أَ ْن يَ ُكو َن َمْيتَةً أ َْو َدماً َم ْس ُفوحاً أ َْو َحلْ َم خْنزير فَإنرهُ ر ْج ٌ
. ) ...
22

وقد أمجع العلماء على حترمي امليتة يف حال االختيار .
( وكل أجزائها جنسة ) .
كاليد  ،و ِ
الرجل  ،والرأس وحنوها .
لعموم اآليات السابقة .
( إال اآلدمي ) .
أي  :إال ميتة اآلدمي فإهنا طاهرة .
لقوله تعاىل ( ولقد كرمنا بين آدم  ) ..ومن مجلة تكرَيه جعله طاهراً حياً وميتاً .
ولقوله  ( إن املؤمن ال ينجس ) متفق عليه .
وقال بعض العلماء  :إن الكافر ينجس باملوت دون املسلم .
للحديث السابق ( إن املؤمن ال ينجس ) فمفهومه أن غري املسلم ينجس .
ولقوله تعاىل ( إمنا املشركون جنس ) .
والصحيح أنه سواء كان مؤمناً أو كافراً ال ينجس باملوت .
وأما اآلية فاملراد بالنجاسة فيها النجاسة املعنوية .
( وحيوان املاء الذي ال يعيش إال فيه ) .
أي  :طاهر .
فجميع ميتات البحر اليت ال تعيش إال فيه حالل .
ِ
صْي ُد الْبَ ْح ِر َوطَ َع ُامهُ َمتَاعاً لَ ُك ْم َولِل رسير َارةِ ) .
أ -لقوله تعاىل (أُح رل لَ ُك ْم َ
قال ابن عباس ( صيده  :ما صيد فيه  ،وطعامه  :ما قذف ) أخرجه ابن جرير .
ال رس ُ ِ
ور َم ُاؤهُ ،اَ ْحلِ ُّل َمْيتَتُهُ ) رواه أبو داود .
ب -وحلديث أَِِب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
ول اَ رَّلل ِ يف اَلْبَ ْح ِرُ ( :ه َو اَلطُّ ُه ُ
اَّللِ  قَ َ ِ
ت لَنَا ميتَتَ ِ
اجلََر ُاد ) رواه ابن ماجه .
وت َو ْ
ان ْ :
ول ر
اَّللِ بْ ِن ُع َمَر أَ رن َر ُس َ
ج -و َع ْن َعْب ِد ر
احلُ ُ
ال ( أُحلر ْ َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
يدا ،فَأَلْ َقى البَ ْحُر ُحوتًا َميِتًا َملْ نََر ِمثْ لَهُ  ،يُ َق ُ
وعا َشد ً
ش اخلَبَط َ ،وأُمَر أَبُو ُعبَ ْي َدةَ فَ ُج ْعنَا ُج ً
ال لَهُ
د -وعن َجابر قال ( َغَزْونَا َجْي َ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ول:
الزبَ ِْري ،أَنرهُ َِْس َع َجابًِرا ،يَ ُق ُ
َخبَ َرِِن أَبُو ُّ
ب َْحتتَهُ فَأ ْ
ص َ
العْنبَ ُر ،فَأَ َكْلنَا مْنهُ ن ْ
ف َش ْه ٍر ،فَأ َ
َ
َخ َذ أَبُو ُعبَ ْي َد َة َعظْ ًما م ْن عظَامه ،فَ َمر الراك ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك للنِ ِ
َخَر َجهُ ر
رِب  فَ َق َ
قَ َ
ال أَبُو ُعبَ ْي َد َة ُ :كلُوا فَلَ رما قَد ْمنَا املدينَةَ ذَ َكْرنَا َذل َ
الُ ( :كلُوا ِ ،رْزقًا أ ْ
اَّللُ  ،أَطْع ُمونَا إ ْن َكا َن َم َع ُك ْم ) فَأَتَاهُ
َ
وت السمك  ،وقيل هو ما عظُ َم منه ) .
ض ُه ْم فَأَ َ
كلَهُ ) متفق عليه  ( .قال يف "لسان العرب" ( : )26/2احلُ ُ
بَ ْع ُ
فميتة البحر حالل سواء ماتت يف البحر مث طفت فيه  ،أو ماتت ِبفارقة البحر .
َ
( وما ال نفس له سائلة ) .
هذا مما يستثىن  ،أي  :ال دم له يسيل منه إذا خرج منه جبرح أو قتل .
اب أَح ِد ُكم فَ ْلي ْغ ِمسه ،مثُر لِي ْن ِزعه ،فَِإ رن ِيف أ ِ
ال رس ُ ِ
احْي ِه َداءً،
اب ِيف َشَر ِ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ
ول اَ رَّلل  ( إِذَا َوقَ َع اَ ُّلذبَ ُ
َحد َجنَ َ
َ
حلديث أَِِب ُهَريْرة  .قال  :قَ َ َ ُ
ِ
ي.
َخَر َجهُ اَلْبُ َخا ِر ُّ
َوِيف اَْآل َخ ِر ش َفاءً ) أ ْ
وأَبو داود ،وزاد ( وإِنره ي ت ِرقي ِجبنَ ِ
اح ِه اَلر ِذي فِ ِيه اَلدراءُ ) .
َ ُ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ َ
فهذا احلديث دليل على أن املاء إذا وقع فيه الذباب فإنه ال ينجس .
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ألن الرسول  أمر بغمسه ومل يأمر بإراقة ما وقع فيه .
الذباب إذا مات يف ماء أو مائع ،فإنه ال ي ِ
ِ
جدا على أ رن ُّ
نجسه ،وهذا قول مجهور
دليل ظاهر
الداللة ً
ُ
قال ابن القيم  :هو ٌ
خمالف يف ذلك .
العلماء ،وال يُعرف يف ال رسلَف ٌ
ِِ
الطعام حاراً،
ومعلوم أنه َيوت من ذلك ،وال ِسيرما إذا كان
غمسه يف الطعام،
ٌ
َ
ُ
ووجهُ الستدلل به  :أ رن النِب  أمر ِبَْقله ،وهو ُ
ِ
احلكم إىل كل ما ال نفس له سائلة،
ى هذا
فلو كان يُنجسه لكان أمراً بإفساد الطعام ،وهو  إمنا أمر بإصالحه ،مث ُعد َ
ُ
الزنْبور ،والعنكبوت ،وأشباهِ ذلك ،إذ احلكم ي ع ُّم بعموم ِ
علرتِه ،وينتفي النتفاء سببه  [ .زاد املعاد ] .
ُ َُ ُ
كالنحلة و ُّ ُ

 وقاس العلماء على الذباب كل ماال نفس له سائلة من احلشرات فحكموا لطهارهتا وأهنا ال تنجس ما سقطت :كالنملة ،والبعوضة،
والعنكبوت ،واخلنفساء ،والنحل ،والبق وحنو ذلك ،فإذا وقع يف طعام أو شراب مل ُحي ِرْمه ومل ينجسه ،هلذا احلديث.

ألن احلكم يعم بعموم علته وينتفي النتفاء سببه  ،وملا كان سبب التنجيس هو الدم احملتقن يف احليوان ِبوته وكان ذلك مفقوداً
فيما ال دم له سائل  ،انتفى احلكم بالتنجيس النتفاء علته .
فلو وقع اجلعل يف املاء ومات فاملاء طاهر .
وكذا لو وقعت العقرب يف ماء فهو طاهر  ،ألهنا ال تنجس باملوت .
ٍّ
ُ َ
( وما أبِني من حي فهو ميتتهِ ) .
حي.
( أبني ) أي فُصل من حيوان ٍ
ِ
وحرمة .
( كميتته ) يعين :طهارة ،وجناسة ،ح االُ ،
ُبني من اآلدمي فهو طاهر ،حرام حلرمته ال لنجاسته .
فما أ َ
وما أُبني من ال رسمك فهو طاهر حالل .
وما أبني من البقر فهو جنس حرام  ،أل رن ميتتها جنسة حرام .
ال اَلنِرِب  ( ما قُ ِطع ِمن اَلْب ِه ِ ِ
ت ) أَ ْخَر َجهُ أَبُو َد ُاوَد .
حلديث أَِِب َواقِ ٍد اَللرْيثِ ِي  قَ َ
يمة َ -وه َي َحيرةٌ -فَ ُه َو َميِ ٌ
ال :قَ َ ُّ
َ َ ْ َ َ
فهذا احلديث يدل على  :أن ما أبني وقطع من هبيمة يف حال حياهتا فهو كميتتها طهارة أو جناسة  ،حالً أو حرمة .
مثال  :ما قطع من الشاة  -وهي حية  -فهو جنس وحرام  ،ألنه ِبنزلة ميتة الشاة  ،وميتة الشاة جنسة .
مثال  :ما قطع من ْسكة  -وهي حية  -فهو طاهر وحالل  ،ألن ميتة السمكة طاهرة وحالل .
قال ابن تيمية  :هذا متفق عليه بني العلماء .

ني من حي فهو كميتته .
ولذلك أخذ العلماء من ذلك قاعدة وهي  :ما أبِ َ
قال يف عون املعبود  :قَ َ ِ
ِ
احلَيَاة َعْنهُ َ ،وَكانُوا يَ ْف َعلُو َن
ضو َحَرام ِ ،ألَنرهُ َميِت بَِزَو ِال ْ
ك الْ ُع ْ
َي ُكل ُع ْ
ضو قُ ِط َع فَ َذل َ
ال ابْن الْ َملَك  :أ ْ
ِ
احلَيَاة فَنُ ُهوا َعْنه .
ك ِيف َحال ْ
َذل َ
قال النووي  :وأَرما ه َذا ال رسنَام الْم ْقطُوع فَِإ ْن َمل ي ُكن تَ َقدرم َْحنرمها فَهو حرام بِِإ ْمج ِاع الْمسلِ ِم ِ
ني (أي  :قُطع) ِم ْن َحي
ني ؛ ألَ رن َما أُبِ َ
ْ َ ْ َ َ ُ َ ََ َ ُ ْ َ
َ َ
َ
فَ ُه َو َميِت .
ض ُو الْ ُمبَا ُن
ض ًوا َ ،وبَِق َي ال ر
صْي ُد َحياا َحيَا ًة ُم ْستَ ِقرًة َْحيُرُم الْعُ ْ
صْي ًدا فَأَبَا َن ِمْنهُ ُع ْ
وجاء يف "املوسوعة الفقهية" ( : )130/ 28إِ َذا َرَمى َ
ِ ٍ
ني الْ ُف َق َه ِاء  ،لَِقولِِه ِ ِ ِ َ 
يم ِة َوِه َي َحيرةٌ فَ َما قُ ِط َع ِمْن َها فَ ُه َو َمْيتَةٌ) .
بِالَ خالَف بَ ْ َ
ْ
(ما قُط َع م َن الْبَه َ
وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء  :ال جيوز أكل ما قطع من احليوان املأكول  ،وهي حية كاخلصى واإللية وحنومها ؛ ألن ذلك يف
حكم امليتة ؛ لقوله  ( : ما قط ع من البهيمة  ،وهي حية فهو ميتة ) .
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َ َ َْ َ َ
َ َ
َ َُ ْ ْ َ
باب ا ِالستِنجاءِ وآدابِ قضاءِ الحاجةِ
االستنجاء إزالة اخلارج من السبيلني ِباء أو حجر أو حنوه  ،ويسمى الثاِن استجماراً من اجلمار وهي احلجارة الصغرية .
ويُذكر يف هذا الباب آداب التخلي  ،أي ما ينبغي فعله حال الدخول واخلروج وقضاء احلاجة وما يتعلق بذلك .
 والشريعة اإلسالمية شريعة كاملة جاءت بالتعاليم العظيمة يف مجيع شؤون احلياة ومنها آداب قضاء احلاجة .
وقد ثبت يف صحيح مسلم عن سلمان قال ( قال لنا املشركون  :إِن أرى صاحبكم يعلمكم  ،ح ى يعلمكم اخلراءة  ،فقال :
أجل ؛ إنه هنانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول  ،أو أن نستنجي باليمني . ) ...
ُ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ
ً
ً
( يستحب ِإذا دخل الخالء  :أن يقدم رِجله اليسرى دخوال واليمىن خروجا ) .
أي  :يسن ملن دخل اخلالء أن يقدم رجله اليسرى دخوالً واليمىن خروجاً .
وقد ذكر النووي وغريه قاعدة  :وهي أن اليمني تقدم يف كل ما هو من باب التكرمي  ،واليسار ضد ذلك .
فقال رمحه هللا  :ه ِذهِ قَ ِ
اع َدة ُم ْستَ ِمرة ِيف الشْررع َ ،وِهي إِ رن َما َكا َن ِم ْن بَاب التر ْك ِرمي َوالتر ْش ِريف َكلُْب ِ
اخلُف
س الث ْروب َوال رسَرا ِويل َو ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
رعر َوُهو َم ْشطُهُ َ ،ونَْتف ِْ
اإلبِط َ ،و َحْلق
َوُد ُخول الْ َم ْسجد َوالس َواك َواال ْكت َحال َ ،وتَ ْقليم ْاألَظْ َفار َ ،وقَص الشرارب َ ،وتَ ْرجيل الش ْ َ
استِ َالم ا ْحلَ َجر
اخلُُروج ِم ْن ْ
ضاء الطر َه َارة َ ،و ْ
الرأْس َ ،وال رس َالم ِم ْن ال ر
ص َالة َ ،و َغ ْسل أ َْع َ
صافَ َحة َ ،و ْ
اخلََالء َ ،و ْاألَ ْكل َوالشُّْرب َ ،والْ ُم َ
ِ
ك ِممرا هو ِيف معنَاه يستَحب التريامن فِ ِيه  .وأَرما ما َكا َن بِ ِ
ض ِدهِ َك ُدخ ِ
اخلُُروج ِم ْن الْ َم ْس ِجد َو ِاال ْمتِ َخاط
ول ا ْخلََالء َو ْ
ُ
ْاأل ْ
َس َود َ ،و َغ ْري َذل َ ُ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
َ َ
َُ
ِ
اخلف وما أَ ْشبه ذَلِك  ،فَيستحب التري ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
فها َ .واَ رَّلل
اسر ف ِيه َ ،وذَل َ
ك ُكله ب َكَر َامة الْيَمني َو َشَر َ
َواال ْستْن َجاء َو َخْل ِع الث ْروب َوال رسَرا ِويل َو ُْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
َ ُ
أ َْعلَم  ( .شرح مسلم ) .
أدلة هذه القاعدة :
ِ
رِب  يُ ْع ِجبُهُ اَلتريَ ُّم ُن ِيف تَنَ ُّعلِ ِهَ ،وتَ َر ُّجلِ ِهَ ،وطُ ُهوِرهَِ ،وِيف َشأْنِِه ُكلِ ِه ) ُمتر َف ٌق َعلَْيه .
أَ -ع ْن َعائ َشةَ  .قَالَ ْ
تَ ( :كا َن اَلنِ ُّ
ب -وحديث أِب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( إذا توضأمت وإذا لبستم فابدؤوا ِبيامنكم ) رواه أبوداود .
ِ
ِ ِ
ِ
ك ) رواه أبو داود .
رِب َ كا َن َْجي َع ُل ََيِينَهُ لطَ َع ِام ِه َو َشَرابِِه َوثِيَابِِه َ ،وَْجي َع ُل ِشَالَهُ ل َما ِس َوى ذَل َ
صة  ( .أَ رن النِ ر
ج -وعن َح ْف َ
ول هللاِ  الْيم ِ
ِِ
ِ
ِ
ذى ) رواه أبو داود .
ت يَ ُدهُ الْيُ ْسَرى ِخلَالَئِِهَ ،وَما َكا َن ِم ْن أَ ً
ىن لطُ ُهوَِرهِ ْ َو َطَ َعَامهَ ،وَكانَ ْ
ت َّ( َكا ِّنَ ْ
د-و َع ْن َعائ َشةَ قَالََّ ُْ
ت يَ ُدُ َر ُسُ َ ْ ُْ ْ ُ َْ
َ
َ
َ
( ويقول  :اللهم ِإني أعوذ بِك مِن الخبثِ والخبائِث ) .
ك ِمن اَ ْخلُب ِ
اخلَبَائِث .
ث َو ْ
أي  :ويسن أن يقول عند الدخول هذا الدعاء  :اَللر ُه رم إِِِن أ ُ
َعوذُ بِ َ ْ ْ
ال ( َكا َن رس ُ ِ
ال :اَللره رم إِِِن أَعوذُ بِ َ ِ
ِ
اخلَبائِث ) متفق عليه .
حلديث أنس  .قَ َ
ُ
ول اَ رَّلل  إِذَا َد َخ َل اَ ْخلََالءَ قَ َ ُ
ك م ْن اَ ْخلُبُث َو ْ َ
َُ
اخلبُث بضم الباء مجع خبيث  ،وهم ذكران الشياطني  ،واخلبائث مجع خبيثة  ،وهن إناث الشياطني  ،فكأنه استعاذ من ذكران الشياطني وإناثهم .
اخلبث  :بإسكان الباء  ،الشر  ،واخلبائث  :الذوات الشريرة  ،فكأنه استعاذ من الشر وأهله .
وقيلْ :
قال اخلطاِب  :اخلبُث بضم الباء  ،وعامة احملدثني يقولون  :اخلبْث بإسكان الباء  ،وهو غلط والصواب الضم .
قال النووي  :وهذا الذي غلطهم فيه ليس بغلط  ،وقد صرح مجاعة من أهل املعرفة بأن الباء هنا ساكنة  ،منهم أبو عبيْد إمام هذا الفن  ،والعمدة فيه .

ول اَ رَّللِ  إِ َذا َد َخ َل اَ ْخلََالءَ ) أي  :عند إرادة الدخول ال بعده  ،وقد صرح هبذا البخاري يف األدب املفرد عن أنس
َ ( كا َن َر ُس ُ
قال  ( :كان النِب  إذا أراد أن يدخل . ) ...
 وهذا القول مستحب .

( الفتح ) .

قال النووي  :وهذا األدب متفق على استحبابه  ،ويستوي فيه الصحراء والبنيان .
 يقال هذا الدعاء عند إرادة الدخول يف األماكن املعدة لذلك .
وأما يف األماكن غري املعدة لذلك كالصحراء ،فإنه يقوله يف أول الشروع عند تشمري الثياب ،وهذا مذهب اجلمهور( .قاله يف الفتح)
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لقوله ( كان إذا دخل اخلالء  ) ...واخلالء هو املوضع الذي خيلو اإلنسان بنفسه لقضاء احلاجة  ،وال يشرتط أن يكون معداً
لقضاء احلاجة .
 احلكمة من االستعاذة من الشياطني قبل دخول اخلالء  :أن هذه األماكن حتضرها الشياطني .
حمتضرة  ،فإذا أتى أحدكم اخلالء فليقل  :أعوذ باهلل من اخلبث
كما يف حديث زيد بن أرقم  .قال :قال  ( إن هذه احلش وش َ
واخلبائث ) رواه أبو داود .
احلشوش  :أماكن قضاء احلاجة .

حمتضرة  :حتضرها الشياطني .

جاء يف املوسوعة الفقهية ( : )10/4قال احلطاب  :وخص هذا املوضع باالستعاذة لوجهني :
ط باخلالء ما ليس هلم يف املأل .
األول  :بأنه خالءٌ  ،وللشياطني بقدرة اَّلل تعاىل تسل ٌ
قذر ينزه ذكر اَّلل تعاىل فيه عن جريانه على اللسان  ،فيغتنم الشيطان عدم ذكره  ،ألن ذكر اَّلل تعاىل
الثاِن  :أن موضع اخلالء ٌ
يطرده  ،فأمر باالستعاذة قبل ذلك ليعقدها عصمةً بينه وبني الشيطان ح ى خيرج .
 إذا نسي أن يقول هذا الذكر  ،قيل  :يرجع ويقوله  ،وقيل  :إنه سنة فات حملها  ،وهذا أرجح .

 البد من هذا الذكر النطق باللسان  ،فال يكفي إمراره بنفسه .
 وردت أدعية أخرى تقال قبل دخول اخلالء لكن ال يصح منها شيء .
أ-وردت التسمية (بسم هللا اللهم إِن أعوذ بك من اخلبث  )...وهي شاذة ال تصح ،فقد روى احلديث مجاعة عن عبد العزيز بن
وهشيم بن بَشري  ،وإْساعيل بن ُعبية  ،ومحاد بن سلمة  ،وعبد
صهيب دون ذكر التسمية  ،منهم شعبة  ،ومحاد بن زيد ْ ،
الوارث  ،ومحاد بن واقد .
ب-ووردت يف حديث علي  .قال  :قال النِب  ( سرت ما بني اجلن وعورات بين آدم إذا دخل أحدهم اخلالء أن يقول  :بسم
هللا ) .رواه الرتمذي  ،وهو ضعيف .
ج-ما جاء عن أِب أمامة أن رسول هللا  قال  ( :ال يعجز أحكم إذا دخل مرف َقه أن يقول  :اللهم إِن أعوذ بك من الرجس
النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم )  .لكنه حديث ضعيف .
َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ْ َ
( و ِإذا خرج قدم اليمنى ) .
ألنه سبق قاعدة أن ما كان من باب التكرمي ؛ فإنه يقدم فيه اليمىن  ،وما كان من باب اإلهانة ؛ فإنه يقدم فيه اليسار .
فعند اخلروج من اخلالء يقدم الرجل اليمىن  ،ألن اخلروج أكمل وأفضل .
ََ َ ُْ َ َ َ
( وقال :غفرانك ) .
أي  :ويسن أن يقول بعد خروجه من اخلالء غفرانك .
ك ) رواه أبو داود .
رِب َ كا َن إِذَا َخَر َج ِم ْن اَلْغَائِ ِط قَ َ
ال :غُ ْفَرانَ َ
حلديث عائشة  .قالت ( أَ رن اَلنِ ر
الغائط  :املكان الذي يتغوط فيه  ،وإن كان يف الَّب فعند مفارقته مكان جلوسه .

قال النووي  :الغائط  :قال أهل اللغة أصل الغائط املكان املطمئن كانوا يأتونه للحاجة فكنوا به عن نفس احلدث كراهة الْسه،

ومن عادة العرب التعفف يف ألفاظها ،واستعمال الكنايات يف كالمها ،وصون األلسن مما تصان األبصار واألْساع عنه.
 اختلف العلماء يف مناسبة قوله ( غفرانك ) بعد اخلروج من اخلالء ؟

(اجملموع)

فقيل  :يستغفر هللا ألنه ترك ذكر هللا يف تلك احلالة .
فإنه  كان يذكر هللا على كل أحيانه إال يف حال قضاء احلاجة  ،فجعل ترك الذكر يف هذه احلالة تقصرياً وذنباً يستغ فر منه،
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(وهذا فيه نظر) .
وقيل  :استغفر لتقصريه يف شكر نعمة هللا عليه بإقداره على إخراج ذلك اخلارج .
قال الشوكاين  :ويف محده إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جزيلة  ،فإن احنباس ذلك اخلارج من أسباب اهلالك  ،فخروجه من

وحق على من أكل ما يشتهيه من طيبات األطعمة فسد به جوعته  ،وحفظ به صحته وقوته ،
النعم اليت ال تتم الصحة بدوهنا ٌ ،
مث ملا قضى منه وطره  ،ومل يبق فيه نفع  ،واستمال إىل تلك الصفة اخلبيثة املنتنة  ،خرج بسهولة من خمرج معد لذلك أن يستكثر
من حمامد هللا جل جالله .
وقيل  :إنه ملا ختفف من أذية اجلسم دعا هللا أن خيفف عنه أذية اإلمث .
قال ابن القيم  :إن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه  ،والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه  ،فهما مؤذيان مضران
بالبدن والقلب  ،فحمد هللا عند خروجه على خالصه من هذا املؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته  ،وسأل هللا أن خيلصه من
املؤذي اآلخر  ،ويريح قلبه منه  ،وخيففه .
والصحيح ما قاله الشوكاِن .
 وردت أدعية تقال بعد اخلروج من اخلالء غري هذا الدعاء لكنها ال تصح .
حديث أنس  ( :كان النِب  إذا خرج من اخلالء قال  :احلمد هلل الذي أذهب عين األذى وعافاِن ) رواه ابن ماجه  ،وفيه
إْساعيل بن مسلم وهو ضعيف جداً .
وعن ابن عمر ( أن النِب  كان إذا دخل اخلالء قال  :أعوذ باهلل من الرجس النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم  .وإذا
خرج قال  :احلمد هلل الذي أذاقين لذته  ،وأبقى يف قوته  ،وأذهب عين أذاه ) رواه ابن السين وهو ضعيف .
َُْ ُ ْ َ
ََ ْ
ْ َْ ُ ْ َ
ََ
ُُ
َ ْ َ ُ
( ويستحب أن َيعتمِد فِي جلوسِهِ على رِجلِهِ اليسرى  ،وينصِب اليمنى ) .
أي  :ويستحب أن يعتمد عند قضاء احلاجة على رجله اليسرى .
أ-حلديث سراقة بن مالك قال  ( :علمنا رسول هللا  يف اخلالء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمىن )  .رواه البيهقي وهو
حديث ضعيف
ب -وقالوا  :إن ذلك يسهل خروج اخلارج  ،وفيه أيضاً إكراماً لليمني .
لكن احلديث ضعيف  ،واحلديث الضعيف ال تثبت به األحكام الشرعية .
فإن ثبت من الناحية الطبية أن هذه اجللسة مفيدة صارت مطلوبة ال من جهة أهنا من السنة  ،ولكن من ج هة أهنا من املصلحة ،
ألن كل ما فيه مصلحة فإنه مأمور به .
ََ ْ
َ
ََ ْ َ
تر بِحائِطٍ ونحوِه ) .
( ويست ِ
أي  :ويسن أن يسترت وخيتفي عن الناظرين جبدار أو جبل أو شجر أو حنو ذلك .
ول رِ ِ
ِ
ش َخنْ ٍل ) رواه مسلم .
استَتَ َر بِِه َر ُس ُ
اجتِ ِه َه َد ٌ
َح ر
ب َما ْ
ف أ َْو َحائ ُ
اَّلل  حلَ َ
حلديث عبد هللا بن جعفر قال َ ( :كا َن أ َ
واملراد استتار بدنه كلِه  ،فهذا أفضل .
وأما استتاره بالنسبة للعورة فهذا واجب .
هدف  :ما ارتفع من األرض .
ٌ

حائش خنل  :حائط خنل .

َ َ
َُ ْ ُ ْ َ َ
( ويبعِد ِإن كان فِي الفضاء ) .
أي ويسن أن يبتعد عن العيون  -ح ى ال يرى جسمه  -إذا كان يف فضاء كصحراء ليس فيها جبال أو أشجار ساترة .
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أ-حلديث املغرية بن شعبة قال  ( :فانطلق – أي رسول هللا  - ح ى توارى عين فقضى حاجته ) متفق عليه .
ب-وحلديث املغرية قال  ( :كان النِب  إذا ذهب إىل الغائط أبعد ) رواه أبو داود وصححه النووي .
ج-وحلديث جابر ( أن النِب  كان إذا أراد الَّباز انطلق ح ى ال يراه أحد ) رواه أبو داود .
 هذا إن كان يف الصحراء  ،فإن كان يف البنيان حصل املقصود بالبناء املعد لقضاء احلاجة .
قال ابن القيم  :وكان إذا ذهب يف سفره للحاجة انطلق ح ى يتوارى عن أصحابه  ،وكان يبعد حنو امليلني .

 احلكمة من االبتعاد :
أ -لئال ترى عورته .
ب -أو يُسمع صوته .
ج-أو تشم رائحته .

قال الشوكاين  :الظاهر أن العلة إخفاء املستهجن من اخلارج .
ً َ ْ ً
( وأن يرتاد موضِعا رخوا ) .
االرتياد  :الطلب .
أي  :ويسن أن يطلب لبوله موضعاً ليناً رخواً  ،وهو املكان اللني الذي ال خيشى منه رشاش البول .
قال ابن القيم  :وكان يرتاد لبوله املوضع الدمث  ،وهو اللني من األرض .

ويدل على استحباب ذلك :
أ-حديث أِب موسى .أن النِب  قال (إذا أراد أحدكم أن يبول فلريتد لبوله موضعاً) رواه أبو داود ،وهو ضعيف .
قال النووي ( فلريتد ) أي  :يطلب موضعاً ليناً .

ب-ح ى يسلم من الرشاش .
ج-ألن عدم التنزه من البول من الكبائر  ،ومن أسباب عذاب القَّب  ،كما يف حديث ابن عباس قال ( مر النِب  على قَّبين
فقال  :إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري  ،أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول  ) ...متفق عليه .
 فإن مل جيد إال أرضاً صلبة دقها حبجر أو ٍ
عود لتصري َد ِمثَة سهلة .
( ويكره استقبال الشمس والقمر ) .
أي  :ويكره لقاضي احلاجة أن يستقبل الشمس أو القمر حال قضاء حاجته .
أ-ملا فيها من نور هللا .
ب-وحلديث ورد ( أن رسول هللا  هنى أن يبول الرجل وفرجه ٍ
باد إىل الشمس أو القمر ) .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال يكره .
أ-ألن التعليل الذي ذكروه منقوض بسائر الكواكب .
ب-وأما احلديث فباطل .
قال ابن حجر  :هذا حديث باطل ال أصل له .
وقال النووي  :هذا حديث باطل .

قال ابن القيم رمحه هللا :وأما استدالله بأن النِب  هنى عند قضاء احلاجة عن استقبال الشمس والقمر واستدبارمها ،واحتج
باحلديث ،فهذا من أبطل الباطل ،فإن النِب  مل ينقل عنه ذلك يف كلمة واحدة ،ال بإسناد صحيح وال ضعيف وال مرسل وال
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متصل ،وليس هلذه املسألة أصل يف الشرع .
وقال السعدي  :والصحيح أنه ال يكره استقبال النريين وقت قضاء احلاجة  ،والتعليل الذي ذكروه  ،وهو ملا فيهما من نور هللا
تعاىل  ،منقوض بسائر الكواكب  ،وعلة غري معتَّبة .
وقال الشيخ ابن عثيمني  ... :مث إِن هذا الترعليل منقوض بقوله  ( ال تستقبلوا ِ
القبلةَ وال تستدبروها ببول وال غائط  ،ولكن
ٌ
َ
شرقوا  ،أو ِ
ِ
غربُوا ) .
الشمس عند الغروب  ،والرسول  مل يقل  :إال
ومعلوم أن من شرق أو غرب  ،والشرمس طالعة فإنه يستقبلها  ،وكذا لو غرب و
ُ
أن تكون الشمس أو القمر بني أيديكم  ،فال تفعلوا .
َ
( وبوله يف شق ) .

الشق  :بفتح الشني واحد الشقوق .
َ

أي  :ويكره لقاضي احلاجة أن يبول يف َشق .
ول ِيف َش ٍق أ َْو ثَ ْقب  ( .املغين ) .
قال ابن قدامة  :فيُكَْرهُ أَ ْن يَبُ َ
وقال يف اإلنصاف  :بال نزاع أعلم ه .

وقال النووي  :متفق عليه  ( .اجملموع ) .
حلديث عبد هللا بن سرجس قال  ( :هنى رسول هللا  أن يبال يف اجلحر )  .رواه أبو داود .
وهذا احلديث صححه ابن خزَية  ،وابن السكن  ،والنووي يف " اخلالصة " ( ، )156/1وابن كثري يف " إرشاد الفقيه " ( ، )56/1وابن امللقن يف " البدر املنري " (( 321/2
وضعفه بعضهم .

 احلكمة من النهي  :يف سبب هذا النهي علتان :
أولً  :أَنره مأْوى ا ْهلوام الْم ْؤِذية  ،فَ َال ي ْؤمن أَ ْن ي ِ
ضرة ِمْن َها  ( .عون املعبود ) .
صيبهُ َم َ
ُ َُ ُ
ُ َ َ ََ ُ َ
ِ
خشى أن يكو َن يف هذا اجلُحر شيء ساكن فتُ ْفسد عليه مسكنه ،أو خيرج وأنت على بولك فيؤذيك،
قال الشيخ ابن عثيمني :فيُ َ
( الشرح املمتع ) .
ورِبا تقوم بسرعة فال تسلم من َرشاش البول .
ورِبا رأى حيةً أو ثعباناً ففزع  ،فكان سبباً يف حصول الضرر يف بوله وجسده.

ثانياً  :أهنا مساكن اجلن.
اجلِ ِن"
ال" :إِن َرها َم َساكِ ُن ْ
وقد جاء يف رواية أِب داود ( : )29قَالُوا لَِقتَ َادةَ َ :ما يُكَْرهُ ِم ْن الْبَ ْوِل ِيف ْ
ال َ :كا َن يُ َق ُ
اجلُ ْح ِر ؟ قَ َ
أبت القول إهنا مسكن اجلن ؛ ألن هذا من قول قتادة .
قال احلاكم  :ولست ُّ
بن عبادة  سافر من املدينة بعد موت رسول هللا  إىل "حوران"  ،وأقام هبا
وقد ذكر كثري من املؤرخني أ رن سيِ َد اخلزرج َ
سعد َ
 ،فجلس يوماً يبول يف ثقب يف األرض  ،فما إن فر من بوله ح ى استلقى ميِتاً.
ومل يعلم أهل املدينة ِبوته ح ى ْسعوا قائالً من اجلن يف بئر يقول :
اده .
حنن قَتَ ْلنا َسيِ َد اخلَْز *** َرِج َس ْع َد بْ َن ُعبَ ْ
ُ
بس ْهمَْي *** ِن فلم ُخنْ ِطئ فُؤ َاد ْه .
َوَرَمْي نَاهُ َ
فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه .
وهذه القصة  -وإن كان يف سندها كالم عند احملدثني  ، -إال أهنا مشهورة عند املؤرخني  ،ح ى قال ابن عبد الَّب " :ومل خيتلفوا
أنه وجد ميتاً يف مغتسله  ،وقد اخضر جسده " انتهى من ( االستيعاب يف معرفة األصحاب ) .
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 وكراهة البول يف اجلُحر متفق عليها بني الفقهاء  ،كما ذكر اإلمام النووي يف ( اجملموع ) .
ِِ ِ
ٍ
اق الْم َذ ِاه ِ
ِ ٍ
اجلُ ْح ِر
ب األ ْْربَ َع ِة َ ...و ِألنرهُ ُررِبَا َخَر َج َعلَْي ِه ِم َن ْ
وجاء يف ( املوسوعة الفقهية ) يُكَْرهُ التربَ ُّول يف ثَ ْقب أ َْو َسَرب َ ،وَه َذا بات َف َ
ي َ :ه َذا ُمتر َف ٌق َعلَْي ِه َ ،وِه َي َكَر َاهةُ تَْن ِز ٍيه َ ،وقَال الْبُ َج ِْريِم ُّي ِم َن الشرافِعِير ِة  :يَظْ َهُر َْحت ِرَيُهُ إِذَا
َما يَْل َس ُعهُ  ،أ َْو يَُرُّد َعلَْي ِه الْبَ ْول  ،قَال الن َروِو ُّ
ِ
ك بِِه" انتهى.
ب َعلَى ظَنِ ِه أَ رن بِِه َحيَ َوانًا ُْحمتَ َرًما يَتَأَذرى أ َْو يَ ْهل ُ
َغلَ َ
( ويف مهب الريح ) .
أي  :ويكره لقاضي احلاجة أن يبول يف مهب الريح .
لئال ترد عليه بوله فيتنجس .

قال النووي  :قال أصحابنا يكره استقبال الريح بالبول  ،لئال يرده عليه فيتنجس بل يستدبرها هذا هو املعتمد يف كراهته .

وأما احلديث املروى عن أِب هريرة (أن رسول هللا  كان يكره البول يف اهلواء) فضعيف ،بل قال احلافظ أبو أمحد بن عدي:
( اجملموع ) .
إنه موضوع .
الر ِ
ِ
ِ
( املغين ) .
اش الْبَ ْوِل  ،فَيُ نَ ِج َسهُ .
يح ؛ لئَ رال تَ ُررد َعلَْيه َر َش َ
وقال ابن قدامة َ :ويُكَْرهُ أَ ْن يَ ْستَ ْقب َل ِ َ
( وكالم ) .
أي  :ويكره لقاضي احلاجة أن يتكلم أثناء قضاء احلاج ة .
قال النووي  :كراهة الكالم على قضاء احلاجة متفق عليه  ،ويستوي يف الكراهة مجيع أنواع الكالم ويستثىن مواضع الضرورة .
ِ
اجة بِأ ِ
َي نَ ْوع َكا َن ِم ْن أَنْ َواع الْ َك َالم َ ،ويُ ْستَثْ َىن ِم ْن َه َذا ُكله
ضاء ْ
وقال يف شرح مسلم َ ... :وَك َذل َ
ك يُكَْره الْ َك َالم َعلَى قَ َ
احلَ َ
ِ
ِ
ك ي ْق ِ
ِ
ِ
ك  ،فَإِ رن
صد إِنْ َسانًا أ َْو َْحنو َذل َ
ورة َ ،ك َما إِ َذا َرأَى َ
ض ِر ًيرا يَ َكاد أَ ْن يَ َقع ِيف بْئر  ،أ َْو َرأَى َحيرة أ َْو َع ْقَربًا أ َْو َغ ْري َذل َ َ
َم ْوضع الضُرر َ
ِ ِِ
ِ
س ِِبَكُْروهٍ بَ ْل ُه َو َو ِاجب َ ،وَه َذا الر ِذي ذَ َكْرنَاهُ ِم ْن الْ َكَر َاهة ِيف َحال ِاال ْختِيَار ُه َو َم ْذ َهبنَا َوَم ْذ َهب
الْ َك َالم يف َهذه الْ َم َواضع لَْي َ
ِ
ِ
ِ
اجله ِين  ،و ِع ْك ِرمة  ، وح ِكي عن إِب ر ِاهيم الن ِ
ِ
ِِ
ين
َ
ين َ ،و َح َكاهُ ابْن الْ ُمْنذر َع ْن ابْن َعبراس َ ،و َعطَاء َ ،و َسعيد ُْ َ َ َ
رخع ِي َوابْن سري َ
ْاألَ ْكثَ ِر َ
َ ُ َ َ ْ َْ
ره َما قَ َاال َ :ال بَأْس بِِه َ .واَ رَّلل أ َْعلَم  ( .شرح مسلم ) .
أَن ُ
اح ٍد ِمْن هما عن ِ ِ
ول اَ رَّللِ  ( إِذَا تَغَ رو َط اَلرج َال ِن فَ ْليتَ وار ُك ُّل و ِ
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
حلديث َجابِ ٍر  قَ َ
صاحبِهَ ،وَال يَتَ َح ردثَا .فَِإ رن اَ رَّللَ
َُ َْ َ
ُ
َ ََ
َ
ِ
ك ) رواه  .وص رححه اِبن اَل رس َك ِن ،وابن اَلْ َقطر ِ
انَ ،وُه َو َم ْعلُول .
َيَُْق ُ
َ ُْ
ت َعلَى َذل َ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ
قال الشوكاين  :احلديث يدل على وجوب سرت العورة  ،وترك الكالم  ،فإن التعليل َيقت هللا تعاىل يدل على حرمة الفعل املعلل
ووجوب اجتنابه  ،ألن املقت هو البغض .
واحلديث لو صح لكان داالً على التحرمي وليس على الكراهة  ،لكن قالوا  :إن التحرمي خاص ِبن مجع كل أوصاف احلديث ،
رجالن َيشيان إىل الغائط كاشفني عن عورتيهما  ،يتكلمان .
القول الثاين  :ال يكره .
لعدم الدليل الذي يدل على الكراهة .
واألوىل عدم الكالم إال حلاجة .
 سئل الشيخ السعدي  :هل يكره الكالم وقت االستنجاء  ،فأجاب  :ال يكره ذلك  ،وإمنا يكره وقت قضاء احلاجة  ،واألوىل
لإلنسان ترك الكالم الذي ال حيتاج إليه وقت انكشاف عورته يف كل موضع  ( .الفتاوى السعدية ) .
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( ودخوله بشيء فيه ذكر اهلل إال حلاجــة ) .
أي  :ويكره لقاضي احلاجة أن يدخل اخلالء بشيء فيه ذكر هللا .
وهذا مذهب الشافعية واملشهور من مذهب احلنابلة .
الَ ( :كا َن رس ُ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
َخَر َجهُ اَْأل َْربَ َعةَُ ،وُه َو َم ْعلُول .
ك  قَ َ
ول اَ رَّلل  إِذَا َد َخ َل اَ ْخلََالءَ َو َ
ض َع َخامتََهُ ) أ ْ
َُ
أ -حلديث أَنَ ِ ْ َ
وجه الداللة  :أن النِب  إمنا نزعه ألجل نقشه ( حممد رسول هللا ) مما يدل على أن اخلامت ال يُدخل به اخلالء إذا كان عليه
ذكر منعاً المتهانه .
وقد تقدم أن احلديث ضعيف .
ب -عن عكرمة موىل ابن عباس قال ( كان ابن عباس إذا دخل اخلالء ناولين خامته ) رواه ابن أِب شيبة  ،وسنده ضعيف .
وذهب بعض العلماء  :إىل عدم الكراهة .

وهو قول كثري من السلف  ،وهو مذهب احلنفية .
أ -ألنه مل يرد دليل صحيح يدل على الكراهة .
ب -أن يف نزع اخلامت عند دخول اخلالء من املفاسد ما ال خيفى .
وذهب بعضهم  :أن إزالة ذلك أفضل .
قال به بعض احلنابلة .

وهذا هو الصحيح .
 جيوز دخول احلمام بأوراق فيها اسم هللا ما دامت يف اجليب ليست ظاهرة  ،بل هي خمفية ومستورة  ( .الشيخ ابن عثيمني ) .
 لو خاف على ما معه أن يسرق أو يضيع ؟ يف هذه احلالة جيوز أن يدخل به اخلالء ( هذا على القول بالكراهة ) .
 وأما الدخول باملصحف للخالء :
فقيل  :حيرم  ،وهو مذهب احلنابلة .

وقيل  :يكره  ،وهو مذهب احلنفية .
والصحيح األول .

قال الشيخ ابن عثيمني  :الدخول باملصحف إىل املرحاض واألماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام  ،ألن ذلك ينايف احرتام

كالم هللا سبحانه وتعاىل  ،إال إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج املرحاض  ،أو خاف أن ينساه فال حرج أن يدخل به لضرورة
حفظه .
أما األشرطة فليست كاملصاحف  ،ألن األشرطة ليس فيها كتابة  ،غاية ما هنالك أن ذبذبات معينة موجودة يف الشريط إذا مرت
باجلهاز املعني ظهر الصوت  ،فلذلك يدخل هبا وال إشكال يف ذلك  ( .لقاءات الباب املفتوح ) .
وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا :أما دخول احلمام باملصحف فال جيوز إال عند الضرورة ،إذا كنت ختشى عليه أن يسرق فال بأس.
( جمموع فتاوى ابن باز ) .

( وذكر اهلل ) .
أي  :ويكره ذكر هللا بلسانه حال قضاء احلاجة  ،تعظيماً هلل تعاىل .
حلديث عبد هللا بن عمر قال ( مر بالنِب  رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه ) رواه مسلم .
جاء يف الشرح الكبَّي  :وال يذكر هللا تعاىل على حاجته بلسانه.
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روي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء .
وقال ابن سريين والنخعي ال بأس به.
ولنا أن النِب  مل يرد السالم الذي جيب رده  ،فذكر هللا أوىل .
فان عطس محد هللا بقلبه ومل يتكلم ،وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى أن حيمد هللا بلسانه واالول أوىل ملا ذكرناه ( .الشرح الكبري)
قال ابن املنذر يف األوسط  :وقال عكرمة ال يذكر هللا وهو على اخلالء بلسانه ولكن بقلبه .

قال النووي يف األذكار  :يكره الذكر والكالم حال قضاء احلاجة ،سواء كان يف الصحراء أو يف البنيان ،وسواء يف ذلك مجيع
األذكار والكالم إال كالم الضرورة .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز ِ :
الذكر بالقلب مشروع يف كل زمان ومكان  ،يف احل رمام وغريه  ،وإمنا املكروه يف احل رمام وحنوه :
ذكر هللا باللسان تعظيماً هلل سبحانه إال التسمية عند الوضوء فإنه يأيت هبا إذا مل يتيسر الوضوء خارج احل رمام ؛ ألهنا واجبة عند
بعض أهل العلم  ،وسنة مؤكدة عند اجلمهور .
 حكم التسمية داخل احلمام ملن نسي أن يسمي قبل الدخول :
قيل  :يسمي بقلبه .
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف الشرح املمتع ( : )130/1إذا كان يف احلمام  ،فقد قال اإلمام أمحد  :إذا عطس الرجل محد
هللا بقلبه  ،فيُ َخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه  .أ.ه

وقيل  :يسمي بلسانه وال كراهة حينئذ .

قال الشيخ ابن باز  :ال بأس أن يتوضأ داخل احلمام إذا دعت احلاجة إىل ذلك  ،ويسمي عند أول الوضوء  ،يقول ( :بسم هللا)
ألن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم  ،ومتأكدة عند األكثر  ،فيأيت هبا وتزول الكراهة ألن الكراهة تزول عند احلاجة إىل
التسمية  ،واإلنسان مأمور بالتسمية عند أول الوضوء  ،فيسمي ويكمل وضوؤه  ( .جمموع فتاوى الشيخ ابن باز ) .

( ومس فرجه بيمينه ) .
أي  :يكره لقاضي احلاج ة مس فرج ه بيمينه .
ال رس ُ ِ
ِ
ولَ ،وَال يَتَ َم رس ْح ِم ْن اَ ْخلََال ِء بِيَ ِمينِ ِهَ ،وَال
َح ُد ُك ْم ذَ َكَرهُ بِيَ ِمينِ ِهَ ،وُه َو يَبُ ُ
حلديث أَِِب قَتَ َادةَ  قَ َ
ول اَ رَّلل َ ( ال َيُْس َك رن أ َ
ال :قَ َ َ ُ
رس ِيف اَِْإلنَ ِاء ) ُمتر َف ٌق َعلَْي ِه .
يَتَ نَ ف ْ
وهذا قول مجهور العلماء .
قالوا  :ألنه من باب اآلداب والتوجيه واإلرشاد .
وألنه من باب تنزيه اليمني  ،وذلك ال يصل النهي فيه إىل التحرمي .
فائدة  :وحمل النهي إذا مل تكن ضرورة  ،فإن كان َمث ضرورة جاز من غري كراهة .
 وظاهر احلديث  :أنه يكره مس الذكر باليمني حال البول فقط .
ِ
ول ) أي  :حال كونه يبول  ،فال يتعدى النهي إىل غريها .
َح ُد ُك ْم ذَ َكَرهُ بِيَ ِمينِ ِهَ ،وُه َو يَبُ ُ
أ -للحديث السابق ( َال َيُْس َك رن أ َ
ب -وألنه رِبا تتلوث يده اليمىن إذا مس ذكره هبا  ،فإن كان ال يبول جاز حلديث ( هل هو إال بضعة منك ) .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه يكره مطلقاً حال البول وغريه .
قالوا  :إذا هني عن مس الذكر حال البول مع مظنة احلاجة يف تلك احلالة  ،فيكون النهي يف غريها مع احلاجة من باب أوىل .
والراجح القول األول ،وأن النهي حال البول فقط .
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( واستنجاؤه واستجماره بها ) .
أي  :ويكره أن يستنجي أو أن يستجمر بيمينه  ( .االستنجاء باملاء  ،واالستجمار باحلجر ) .
للحديث السابق ( َوَال يَتَ َم رس ْح ِم ْن اَ ْخلََال ِء بِيَ ِمينِ ِه ) .

يستنج حبجر وال ماء .
( َوَال يََت َم رس ْح ِم ْن اَ ْخلََال ِء ) ال
ِ

وهذا قول مجاهري العلماء .
أ-حلديث الباب ( َوَال يَتَ َم رس ْح ِم ْن اَ ْخلََال ِء بِيَ ِمينِ ِه ) .
ول اَ رَّللِ  أَ ْن نَستَ ْقبِل اَلْ ِقْب لَةَ بِغَائِ ٍط أ َْو بَ ْوٍل ،أ َْو أَ ْن نَستَ ْن ِجي بِالْيَ ِم ِ
ني ،أ َْو أَ ْن
ال ( :لََق ْد نَ َهانَا َر ُس ُ
ب-وحلديث َسْل َما َن  قَ َ
ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
جا ٍر  . ) ...رواه مسلم
نَ ْستَ ْنج َي بِأَقَ رل م ْن ثََالثَة أ ْ
َح َ
ج -وحلديث أِب هريرة  .قال  :قال رسول هللا ( إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم  ... ،وال يستنجي بيمينه ) .رواه أبو داود
قال النووي  :وقد أمجع العلماء على أنه منهي عن االستنجاء باليمني .

وقال  :اجلماهري على أنه هني تنزيه وأدب ال هني حترمي .

وذهب بعض العلماء إىل أنه هني حترمي .
حلديث الباب  ،وحلديث سلمان  ،والنهي يقتضي التحرمي .
ً
( وال يكره البـــول قائما ) .
أي  :أن البول قائماً جائز من غري كراهة .
ال قَائِماً  ) ...متفق عليه .
رِب ُ سبَاطَةَ قَ ْوٍم فَبَ َ
أ -حلديث ُح َذيْ َفة قَ َ
ال ( أَتَى النِ ُّ
ب -ثبت عن كثري من الصحابة أهنم بالوا قياماً .

قال ابن حجر  :وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغريهم أهنم بالوا قياماً  ،وهو دال على اجلواز من غري كراهة إذا أمن
الرشاش  ،ومل يثبت عن النِب  يف النهي عنه شيء ( الفتح ) .
ج -ومل يثبت هني عن ذلك .
قال النووي  :وقد روى يف النهى عن البول قائماً أحاديث ال تثبت .

 لكن هذا اجلواز مقيد بشرطني :
األول  :أن يأمن الرشاش [ ألن التنزه من البول واجب ] .
الثاِن  :أن يأمن الناظر .
وذهب بعض العلماء  :إىل كراهة البول قائماً .
أ -حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت ( من حدثكم أن رسول هللا  كان يبول قائماً فال تصدقوه  ،ما كان يبول إال قاعداً )
رواه الرتمذي وهو حديث صحيح .

ب -وعن بريدة  .قال  :قال  ( ثالث من اجلفاء  :أن يبول الرجل قائماً  ،أو َيسح جبهته قبل أن يفر من صالته  ،أو
ينفخ يف سجوده ) رواه الَّباز .
والصحيح اجلواز من غري كراهة .
وأما اجلواب عن حديث عائشة  :فيقال أن هذا مس تند إىل علمها فيحمل على ما وقع منه يف البي وت ،وأما يف غري البيوت فلم
تطلع هي عليه  ،وقد حفظه حذيفة .
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وأما حديث بريدة فضعيف .
قال الرتمذي  :حديث بريدة يف هذا غري حمفوط  ،وتابعه املباركفوري .
 أن األكثر واألغلب من فعل الرسول هو البول قاعداً حلديث عائشة السابق (من حدثكم أن رسول هللا  كان يبول قائماً
فال تصدقوه  ،ما كان يبول إال قاعداً) .
 اختلف يف سبب بول النِب  قائماً :

فقيل  :ألنه مل جيد مكاناً للقعود .

وقيل  :ما روي يف رواية ضعيفة أنه بال قائماً لعلة ِبأبضه – واملأبَض هو باطن الركبة . -
َ
وقيل  :ألن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك .

وقيل  :ألهنا حالة يؤمن فيها خروج احلدث من السبيل اآلخر يف الغالب خبالف حالة القعود .

وقيل  :فعل ذلك لبيان اجلواز ،وهذا القول هو الصحيح ،وكانت عادته املستمرة البول قاعداً ،حلديث عائشة السابق (من
حدثكم أن النِب  كان يبول قائماً  ( ) ...شرح نووي ) .
قال ابن حجر  :واألظهر أنه فعل ذلك لبيان اجلواز  ( .الفتح ) .
 إن قيل كيف بال الرسول  يف هذه السباطة القريبة من الدور مع أن املعروف من عادته التباعد عند قضاء احلاجة ؟
اجلواب :

ِ
السباطَة الرِيت بُِقر ِ
اعد ِيف الْ َم ْذ َهب  ،فَ َق ْد ذَ َكَر
ب الدُّور َم َع أَ رن الْ َم ْعُروف م ْن َع َادته  التربَ ُ
قال النووي َ ... :وأَرما بَ ْوله ِ يف ُّ َ
ْ
الش ْغل بِأُموِر الْمسلِ ِمني والنرظَر ِيف م ِ
الْ َق ِ
ال َعلَْي ِه
اضي ِعيَاض  أَ رن َسبَبه  :أَنرهُ َ كا َن ِم ْن ُّ
هم بِالْ َم َح ِل الْ َم ْعُروف  ،فَلَ َعلرهُ طَ َ
َ َ
صاحل ْ
ُ ُْ ََ
ِ
ِ
السبَاطَة لِ َد َمثِ َها َ ،وأَقَ َام ُح َذيْ َفة بِ ُق ْربِِه لِيَ ْس ُرتهُ َع ْن النراس .
ضرَر َ ،و ْارتَ َاد ُّ
اعد َ ،ولَْو أَبْ َعد لَتَ َ
َْجملس َح ر ى َح َفَزهُ الْبَ ْول فَلَ ْم َيُْكنهُ التربَ ُ
اضي حسن ظَ ِ
وه َذا الر ِذي قَالَه الْ َق ِ
اهر  ( .شرح مسلم ) .
ََ
ُ
ََ
 إن قيل  :كيف بال النِب  يف سباطة قوم من غري إذهنم ؟
قال النووي َ :وأَرما بَ ْوله ِ يف ُسبَاطَة قَ ْوم فَيَ ْحتَ ِمل أ َْو ُج ًها :
ِ
ك َوَال يَكَْرُهونَهُ بَ ْل يَ ْفَر ُحو َن بِِه َ ،وَم ْن َكا َن َه َذا َحاله َج َاز الْبَ ْول ِيف أ َْرضه َ ،و ْاألَ ْكل ِم ْن طَ َعامه ،
ره ْم َكانُوا يُ ْؤثُِرو َن ذَل َ
أَظ َْه َ
رها  :أَن ُ
ِ
صى .
َونَظَائِر َه َذا ِيف ُّ
السنرة أَ ْكثَر م ْن أَ ْن ُْحت َ
صة هبِِم بل َكانَت بِِفن ِاء د ِ
راس ُكلهم فَأ ِ
َوال َْو ْجه الث ِ
ت إِلَْي ِه ْم لَ ُق ْرهبَا ِمْن ُه ْم .
ُضي َف ْ
ورهم للن ِ ْ
َّاين  :أَن َرها َملْ تَ ُك ْن خمُْتَ ر ْ َ ْ ْ َ ُ ْ
ِ
ِ
يح ِْ
اإل ْذن َوإِ رما ِِبَا ِيف َم ْعنَاهُ َ .واَ رَّلل أ َْعلَم  ( .شرح مسلم ) .
ص ِر ِ
ضاء ْ
َوالثَّالث  :أَ ْن يَ ُكونُوا أ َْدنَ ْوا ل َم ْن أ ََر َاد قَ َ
اجة إِ رما بِ َ
احلَ َ
( وحيرم استقبال القبلة واستدبارها يف غري بنيان ) .
أي  :حيرم على قضاء احلاج ة أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها حال قضاء احلاجة يف الفضاء دون البنيان .
وهذا قول مجاهري العلماء  :أنه حيرم يف الفضاء وجيوز يف البنيان .

قال ابن حجر  :وبالتفريق بني البنيان والصحراء مطلقاً قال اجلمهور  ،وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق  ،وهو أعدل
األقوال إلعماله مجيع األدلة .
قال النووي  :وهو مروي عن العباس بن عبد املطلب وعن عبد هللا بن عمر والشعِب وإسح اق .
حلديث أِب أَِِب أَيُّوب  .قال  :قال َ ( ال تَ ْستَ ْقبِلُوا اَلْ ِقْب لَةَ بِغَائِ ٍط َوَال بَ ْوٍلَ ،ولَ ِك ْن َش ِرقُوا أ َْو َغ ِربُوا ) متفق عليه .
وهذا هني عام .
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لكن جاء ما يدل على اجلواز يف البنيان .
وهو حديث ابن عمر قال (ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النِب  يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة) .متفق عليه
وعند أِب داود عن مروان األصفر قال (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ،مث جلس يبول إليها ،فقلت :يا أبا عبد
الرمحن ،أليس قد هني عن هذا؟ قال :بلى ،إمنا هني عن هذا يف الفضاء ،فإذا كان بينك وبني القبلة شيء يسرتك فال بأس).
وجه الداللة  :أنه تفسري من الصحاِب (ابن عمر) لنهي رسول هللا  العام  ،وفيه مجع بني األحاديث فيتعني املصري إليه .
رواه أبو داود

وذهب بعض العلماء  :إىل أنه حيرم مطلقاً يف الفضاء والبنيان  ،االستقبال واالستدبار .
وهذا قول أِب أيوب األنصاري  ،وجماهد  ،والنخعي  ،والثوري  ،وابن حزم ورجحه ابن تيمية وابن القيم والشوكاِن .
أ-حلديث أِب أيوب السابق ( َال تَ ْستَ ْقبِلُوا اَلْ ِقْب لَةَ بِغَائِ ٍط َوَال بَ ْوٍلَ ،ولَ ِك ْن َش ِرقُوا أ َْو َغ ِربُوا ) .
ول اَ رَّللِ  أَ ْن نَ ْستَ ْقبِ َل اَلْ ِقْب لَةَ بِغَائِ ٍط أ َْو بَ ْوٍل ) رواه مسلم .
ب-وحلديث سلمان السابق ( لََق ْد نَ َهانَا َر ُس ُ
ج -وحلديث أِب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( إمنا أنا لكم ِبنزلة الوالد أعلمكم  ،فإذا أتى أحدكم الغائط فال يستقبل
القبلة وال يستدبرها ) رواه أبو داود .
فهذه األحاديث صرحية يف النهي عن استقبال القبلة واستدبارها  ،واألصل يف النهي التحرمي  ،وهو عام يف الفضاء والبنيان .
 وأجاب هؤالء عن حديث ابن عمر (ارتقيت يوماً بيت حفصة  )...بعدة أجوبة :
أ-أنه فعل  ،وحديث النِب  قول  ،والقول أقوى من الفعل .
ب-أن الفعل حيتمل اخلصوصية أو غريها .
ج-أن هذا الفعل لو كان شرعاً ملا تسرت به .
فائدة  :ذهب بعض العلماء إىل اجلواز مطلقاً .

قال النووي  :وهذا مذهب عروة بن الزبري  ،وربيعة شيخ مالك  ،وداود الظاهري  .واستدلوا :
أ -حبديث ابن عمر السابق قال ( ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النِب  يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة ) .
ب -وحبديث جابر  .قال ( هنى رسول هللا  أن نستقبل القبلة ببول  ،فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها ) رواه الرتمذي .
وجه الداللة من احلديثني  :أهنما ناسخان ألحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجة .
 قوله ( َال تَ ْستَ ْقبِلُوا اَلْ ِقْب لَةَ ) أي  :الكعبة .
 قوله ( َولَ ِك ْن َش ِرقُوا أ َْو َغ ِربُوا) قال النووي  :قال العلماء  :هذا خطاب ألهل املدينة ومن يف معناهم  ،حبيث إذا شرق أو
غرب ال يستقبل الكعبة وال يستدبرها .

وقال البغوي  :هذا خطاب ألهل املدينة ،وملن كانت قبلته على ذلك السمت ،فأما من كانت قبلته إىل جهة املشرق أو املغرب،
فإنه ينحرف إىل اجلنوب أو الشمال .
 قال ابن حجر  :هناك مذاهب أخرى :
منها  :جواز االستدبار يف البنيان فقط متسكاً بظاهر حديث ابن عمر وهو قول أِب يوسف .
قلت [ سليمان ] ورجح هذا القول الشيخ حممد بن عثيمني كما يف املمت ع .

ومنها  :التحرمي مطلقاً ح ى يف القبلة املنسوخة وهي بيت املقدس .

وهو حمكي عن إبراهيم وابن سريين عمالً حبديث معقل األسدي ( هنى رسول هللا  أن نستقبل القبلتني ببول أو بغائط ) رواه
أبو داود وهو حديث ضعيف .
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 -2فإن قيل  :كيف نظر ابن عمر إىل النِب  وهو يف تلك احلالة  ،وال جيوز له ذلك ؟
قال ابن حجر  :مل يقصد ابن عمر اإلشراف على النِب  يف تلك احلالة ،وإمنا صعد السطح لضرورة له كما يف الرواية اآلتية
(فحانت منه التفاتة) كما يف رواية للبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر  ،نعم ملا اتفقت له رؤيته يف تلك احلالة عن غري قص د
أحب أن ال خيلي ذلك من فائدة  ،فحفظ هذا احلكم الشرعي  ،وقد دل ذلك على شدة حرص الصحاِب على تتبع أحوال النِب
 ليتبعها  ،وكذلك كان . 
وقال يف العمدة  :وقعت منه تلك الرؤية اتفاقاً من غري قصد لذلك  ،فن َق َل ما رآه .
صد ذلك  ،ورأى رأسه دون ما عداه من بدنه  ،مث تأمل قع وده  ،فعرف كيف هو
وقال الكرماِن  :حيتمل أن يكون ابن عمر قَ َ
جالس ليستفيد فعله  ،فنقل ما شاهد .
( وبوله يف طريقٍ  ،وظلٍ نافع ) .
أي  :وحيرم على قاضي احلاجة أن يقضي حاجته يف طريق أو يف ظل نافع .
ني  ،قَالُوا وما اللر رعانَ ِ
ال ( اتر ُقوا اللر رعانَ ْ ِ
ال  :الر ِذى يَتَ َخلرى ِيف طَ ِر ِيق الن ِ
راس
اَّللِ قَ َ
ول ر
ان يَا َر ُس َ
اَّللِ  قَ َ
ول ر
أ-حلديث أِب ُهَريْ َرَة أَ رن َر ُس َ
ََ
أ َْو ِيف ِظلِ ِهم ) رواه مسلم .
ِ
ان ص ِحيحتَ ِ
ني ) و ِ ِ
ر ِ ِ
ِ ِ
ال ِْ
اِب  :الْ ُمَراد
اإل َمام أَبُو ُسلَْي َمان ْ
ان  ،قَ َ
اخلَطر ِ ُّ
الرَوايَتَ َ َ
قال النووي َ ... :وَوقَ َع يف رَوايَة أَِِب َد ُاوَد ( اتر ُقوا الالعنَ ْ َ
ِ
ني النراس علَي ِه والد ِ
راعيَ ْ ِ
احلَ ِاملَ ْ ِ
اجلَالِبَ ْ ِ
الال ِعنَ ْ ِ
بِ ر
ك أَ رن َم ْن فَ َعلَ ُه َما ُشتِ َم َولُعِ َن  ،يَ ْع ِين َع َادة النراس لَ ْعنه ،
ني لِلر ْع ِن ْ
ني ْاأل َْمَريْ ِن ْ
ني إِلَْي ِه َ ،و َذل َ
َْ َ
الال ِعن ِِبَعىن الْمْلعون  ،والْم َالعِن مو ِ
فَلَ رما صارا سببا لِ َذلِ َ ِ
ِ ِ
ال  :وقَ ْد يَ ُكون ر
اضع اللر ْعن  ،قُ ْلت  :فَ َعلَى
َْ َ ُ
َ َ َ ًَ
َ َ
ك أُضيف اللر ْعن إلَْيه َما  .قَ َ َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اها َ -واَ رَّلل أ َْعلَم  -اتر ُقوا
لهما َ ،وَه َذا َعلَى ِرَوايَة أَِِب َد ُاوَد َ .وأَرما ِرَوايَة ُم ْسلم فَ َم ْعنَ َ
َه َذا يَ ُكون التر ْقدير  :اتر ُقوا ْاأل َْمَريْ ِن الْ َمْل ُعون فَاع َ
ِ
ني أَي  :ص ِ
اح َ ِْب اللر ْعن َ ،و ُمهَا اللر َذ ِان يَْل َع ُنه َما النراس ِيف الْ َع َادة َ .واَ رَّلل أ َْعلَم  ( .شرح مسلم ) .
ف ْعل اللرعرانَ ْ ِ ْ َ
ب-وملا يف ذلك من إيذاء املسلمني  ،وإيذاء املسلمني حرام  ،كما قال تعاىل ( والر ِذين ي ْؤذُو َن الْم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
ات بِغَ ِْري َما
َ َ ُ
ُ َ َ ُ
ِ
احتَ َملُوا بُ ْهتَاناً َوإِْمثاً ُمبِيناً ) .
ا ْكتَ َسبُوا فَ َقد ْ
 قوله ( ظل نافع ) فيه أن املراد بالظل الذي ال جيوز التخلي فيه هو الظل النافع .
فاحملرم هو التبول أو التغوط حتت الظل النافع الذي يستظل به الناس  ،لقوله ( أو ظلهم ) .
وإضافة الظل يف احلديث إليهم دليل على إرادة الظل املنتفع به  ،الذي هو حمل جلوسهم  ،فلو بال أو تغوط يف ظل ال ُجيلس
فيه فال يقال بالتحرمي .
اَّللِ 
ول ر
استَتَ َر بِِه َر ُس ُ
اَّللِ بْ ِن َج ْع َف ٍر قَ َ
وقد قعد النِب  عند حائش خنل وله ظل بال شك  ،فعن َعْب ِد ر
َح ر
ب َما ْ
ال ( كان أ َ
ِ
ِ
ش َخنْ ٍل ) رواه مسلم .
اجتِ ِه َه َد ٌ
ف أ َْو َحائ ُ
حلَ َ
ِ
ش َخنْ ٍل ) يعين حائط خنل أما اهلدف فبفتح اهلاء والدال وهو ما ارتفع من األرض .
قال النووي ( أ َْو َحائ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اخا يَْن ِزلُونَهُ َويَ ْق ُع ُدو َن
ال ْ
 قال النووي  :قَ َ
اخلَطر ِ ُّ
اِب َو َغ ْريه م ْن الْ ُعلَ َماء  :الْ ُمَراد بِالظ ِل ُهنَا ُم ْستَظَل النراس الرذي ا رختَ ُذوهُ َمق ًيال َوُمنَ ً
فِ ِيه  ،ولَيس ُكل ِظل َحيرم الْ ُقعود َحتته  ،فَ َق ْد قَعد النِرِب َ حتت حايِش الن ِ
اجتِ ِه َولَهُ ِظل بَِال َشك َ .واَ رَّلل أ َْعلَم .
ََ
ُْ ُ ْ
ْ
رخل حلَ َ
ْ َ
َْ َ
 قال العلماء  :يدخل يف ذلك كل ما حيتاج إليه الناس من األفنية واحلدائق وامليادين العامة  ،وأماكن االسرتاحة اليت قد توجد
على بعض الطريق .
ألن يف ذلك إيذاء للمسلمني  ،وإيذاء املسلمني حرام .
 بعض األماكن األخرى اليت حيرم قضاء احلاجة فيها :
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أ-املساجد .
ِِ
اِب فَب َ ِ ِ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
ضى بَ ْولَهُ أ ََمَر
ك  قَ َ
رِب  فَلَ رما قَ َ
اه ْم اَلنِ ُّ
راس ،فَنَ َه ُ
الَ ( :جاءَ أ َْعَرِ ٌّ َ
حلديث أَنَ ِ ْ َ
ال يف طَائ َفة اَلْ َم ْسجد ،فَ َز َجَرهُ اَلن ُ
اَلنِرِب  بِ َذنُ ٍ ِ ٍ
يق َعلَْي ِهُ ) .متر َف ٌق َعلَْيه .
ُّ
وب م ْن َماء؛ فَأ ُْه ِر َ
ب-اجلُحر .
حلديث عبد هللا بن سرجس قال  ( :هنى رسول هللا  أن يبال يف اجلحر )  .رواه أبو داود
ج-على جواد الطريق .
قال ابن حجر  :ويف ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن مرفوعاً ( إياكم والتعريس على جواد الطريق فإهنا منازل احليات والسباع
وقضاء احلاجة عليها فإهنا املالعن ) .
والقاعدة  :كل جمتمعات الناس ألمر ديين أو دنيوي ال جيوز لإلنسان أن يتبول فيها أو يتغوط .
ُ
ُ َّ
( ويستجمر ثم يستنجي ،وجيزئ أحدهما ) .
االستجمار  :يكون حبجر وما ينوب منابه  ،واالستنجاء يكون باملاء .
أي  :أنه إذا انتهى من قضاء حاجت ه  ،فإنه يستحب له أن يستجمر باحلجارة أوالً مث يستنجي باملاء  ( ،فالسنة أن جيمع بني االستجمار
واالستنجاء ) وذلك ألنه أكمل يف التطهر  ،فاألحجار تزيل عني النجاسة  ،واملاء يزيل ما بقي من النجاس ة .
واإلنسان إذا قضى حاجت ه ال خيلو من ثالث حاالت :
األوَل  :أن يقتصر على املاء .
وهذا جائز .
َمحل أَنَا وغُ َالم َحن ِوي إِداوةً ِمن م ٍاء وعن زةً ،فَيست ْن ِجي بِالْم ِ
ال ( َكا َن رس ُ ِ
اء)ُ .متر َف ٌق َعلَْيه
أ-حلديث أنس قَ َ
ول اَ رَّلل  يَ ْد ُخ ُل اَ ْخلََالءَ ،فَأ ِْ ُ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ
َُ
َ
ب-وحلديث عائشة أهنا قالت لنسوة (مرن أزواجكن أن يستنجوا باملاء فإِن أستحييهم فإن النِب  كان يفعل ذلك) رواه أبو داود
ول اَ رَّللِ  يَ ْد ُخ ُل اَ ْخلََالءَ ) املراد باخلالء هنا الفضاء  ،ويدل لذلك :
 قول أنس ( َكا َن َر ُس ُ
أ-قوله يف الرواية األخرى ( كان إذا خرج حلاجته ) .
ب-وقرينة محل العنزة مع املاء .
ج-وأيضاً يف األخلية يف البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله .

الثانية  :أن يقتصر على احلجارة فقط .
وهذا جائز .
وقد نقل ابن القيم رمحه هللا  :إمجاع املسلمني على جواز االستجمار باألحجار يف زمن الشتاء والصيف .
ومن أدلة اجلواز :
أ-حديث سلمان ( هنانا رسول هللا  أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ) رواه مسلم .
ِ
ِ
ِ
ِ
ث فَلَ ْم
ت الثرال َ
ب-وحديث ابن مسعود قال ( أَتَى النِ ُّ
َح َجا ٍر  ،فَ َو َج ْد ُ
ت َح َجَريْ ِن َ ،والْتَ َم ْس ُ
رِب  الْغَائ َط  ،فَأ ََمَرِِن أَ ْن آتيَهُ بِثَالَثَة أ ْ
ِ
ِ
ِ
س ) رواه البخاري .
َخ َذ ْ
احلَ َجَريْ ِن َوأَلْ َقى الرْوثَةَ َوقَ َ
َخ ْذ ُ
ت َرْوثَةً  ،فَأَتَْيتُهُ هبَا  ،فَأ َ
أَج ْدهُ  ،فَأ َ
ال َ :ه َذا رْك ٌ
ج -وحديث أِب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم ... ،وكان يأمر بثالثة أحجار ) .رواه أمحد .
قال ابن قدامة رمحه هللا  :وإن أراد االقتصار على أحدمها  ،فاملاء أفضل ؛ ملا روينا من احلديث ؛ وألنه يطهر احملل  ،ويزيل العني
واألثر  ،وهو أبلغ يف التنظيف  ،وإن اقتصر على احلجر أجزأه  ،بغري خالف بني أهل العلم ؛ ملا ذكرنا من األخبار ؛ وإلمجاع
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الصحابة  ( . املغين ) .
الثالثة  :أن ُيمع بني احلجارة واملاء .
وهذا أفضل عند أكثر العلماء .
اجلم ِ
رِ
ِ ِ
ِ
ِ
ضل أَ ْن َْجي َمع بَ ْني
اهري ِم ْن ال رسلَف َو ْ
اخلَلَف َوأ ْ
صار  :أَ رن ْاألَفْ َ
َمجَع َعلَْيه أ َْهل الْ َفْت َوى م ْن أَئ رمة ْاأل َْم َ
قال النووي  :اَلذي َعلَْيه َْ َ
ِ
ِِ
اشَرهتَا بِيَ ِدهِ  ،مثُر يَ ْستَ ْع ِمل الْ َماء .
احلَ َجر فَيَ ْستَ ْع ِمل ْ
الْ َماء َو ْ
اسة َوتَقل ُمبَ َ
احلَ َجر أَروًال لتَخف الن َ
رج َ
وقال العيين  :مذهب مجهور السلف واخللف الذي أمجع عليه أهل الفتوى من أهل األمصار  ،أن األفضل أن جيمع بني املاء
واحلجر ِ ،
فيقدم احلجر أوالً مث يستعمل املاء  ،فتخف النجاسة وتقل مباشرهتا بيده  ،ويكون أبلغ يف النظافة .
واخلالصة  :أن اجلمع بني احلجر مث املاء أفضل :

أولً  :ألنه أبلغ يف النظافة .

ثانياً  :وألنه إذا استعمل احلجر أوالً خفف النجاسة وقلرت مباشرهتا باليد .
 وقد ورد يف ذلك حديث لكنه ال يصح .
 اختلف العلماء  :أيهما أفضل االستنجاء باملاء أم االستجمار باألحجار على قولني :
القول األول  :االستنجاء باملاء أفضل .
وهذا مذهب األئمة األربعة .

قال ابن قدامة  :وإن أراد االقتصار على أحدمها ،فاملاء أفضل؛ ملا روينا من احلديث ؛ وألنه يطهر احملل ،ويزيل العني واألثر،
وهو أبلغ يف التنظيف ،وإن اقتصر على احلجر أجزأه ،بغري خالف بني أهل العلم ؛ ملا ذكرنا من األخبار؛ وإلمجاع الصحابة .
( املغين ) .
ِ ِ
ِ ِ
هما َشاءَ َس َواء َو َج َد ْاآل َخر أ َْو َملْ َِجي ْدهُ  ،فَيَ ُجوز
َحدمهَا َج َاز االقْت َ
وقال النووي  ... :فَِإ ْن أ ََر َاد االقْت َ
صار َعلَى أ َ
صار َعلَى أَي َ
ِ
ِ ِ
احلَ َجر ِألَ رن الْ َماء يُطَ ِهر الْ َم َحل
ضل ِم ْن ْ
صار َعلَى ْ
َحدمهَا فَالْ َماء أَفْ َ
احلَ َجر َم َع ُو ُجود الْ َماء َ ،وَجيُوز َع ْكسه  ،فَِإ ْن اقْ تَ َ
االقْت َ
صَر َعلَى أ َ
طَ َه َارة َح ِقي َقة .
أ -قالوا  :إن املاء قالع للنجاسة  ،واحلجر خمفف هلا  ،وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل .
ب -وحلديث أِب هريرة عن النِب  قال ( نزلت هذه اآلية يف أهل قباء (فيه رجال حيبون أن يتطهروا) قال كانوا يستنجون
باملاء فنزلت فيهم هذه اآلية ) .
القول الثاين  :االستجمار باحلجر أفضل .

وهو قول بعض السلف .
قال يف املغين  :وحكي عن سعد بن أِب وقاص وابن الزبري أهنما أنكرا االستنجاء باملاء .
أ-قالوا  :إن املاء مطعوم فيجب تكرَيه  ،واالستنجاء به إهانة له .
ب-أن يف االستنجاء باملاء تلفاً للماء .
ج-أنه يبقى يف اليد ننت بعد االستنجاء .
والراجح القول األول .
فائدة :

قال النووي  :قال أصحابنا يستحب أن يهيئ أحجار االستنجاء قبل جلوسه حلديث عائشة رضي هللا عنها أن النِب  قال (إذا
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ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار) حديث حسن رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدار قطين
وغريهم قال الدارقطين إسناده حسن صحيح فهذا هو املعتمد  ،وأما ما احتج به مجاعة من أصحابنا من حديث (اتقوا املالعن
وأعدوا النبل) فليس بثابت فال حيتج به والنبل بضم النون وفتح الباء املوحدة األحجار الصغار  ( .اجملموع ) .
( وإمنا جيزئ االستجمار إذا مل تتعد النجاســة موضع احلاجة ) .
أي  :أنه ال جيزئ االستجمار إذا َتاوز اخلارج من السبيلني موضع احلاجة  ،فالبد حينئذ من االستنجاء باملاء .
وبه قال أبو حنيفة  ،ومالك  ،وأمحد  ،واختاره ابن املنذر .
أ -ألن االستجمار يف احملل املعتاد رخصة ألجل املشقة يف غسله لتكرر النجاسة فيه  ،فما ال تتكرر النجاسة فيه ال ُجيزئ فيه إال
الغسل كساقه وفخذه .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه جيزئ االستجمار ولو تعدى اخلارج موضع العادة .

وهبذا قال الشافعية – على تفصيل عندهم – واختاره ابن تيمية .
حلديث عائشة قالت  .إن رسول هللا  قال ( إذا ذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه بثالثة أحجار يستطيب هبن  ،فإهنن
َتزئ عنه ) رواه أبو داود .
وجه الداللة  :أنه نص يف إجزاء االستجمار باحلجارة ومل يقيد ذلك بشيء  ،فلم يقل إال إذا تعدى اخلارج موضع العادة  ،ولو
كان ذلك واجباً لبينه النِب . 

واألول أرجح .

( ويشرتط لالستجمار بأحجار وحنوها ) .
أي  :أن االستجمار باألحجار يشرتط له شروطاً .
وقوله ( وحنوها ) كالرتاب  ،واخلرق  ،والورق .
فيقوم غري احلجر مقامه .
أ -ففي حديث سلمان – وقد تقدم – وفيه ( لََق ْد نَ َهانَا  أَ ْن نَستَ ْقبِل الْ ِقْب لَةَ لِغَائِ ٍط أ َْو بَ ْوٍل أ َْو أَ ْن نَستَ ْن ِجى بِالْيَ ِم ِ
ني أ َْو أَ ْن
ْ َ
ْ َ
نَ ْستَ ْن ِج َى بَِرِجي ٍع أ َْو بِ َعظْم ) رواه مسلم .
وجه الداللة  :ختصيص هذين النوعني بالنهي يدل على أنه أراد احلجارة وما قام مقامها .
قال النووي  :ويدل على عدم تعيني احلجر  :هنيه  عن العظم والبعر والرجيع  ،ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً .

ب-وألنه م ى ورد النص بشيء ملعىن معقول وجب تعديته إىل ما وجد فيه املعىن  ،واملعىن هاهنا إزالة عني النجاسة  ،وهذا حيصل
بغري األحجار كحصوله هبا .
َ
ً
( أن يكون طاهرا ) .
أي  :يشرتط يف احلجر أن يكون طاهراً ال جنساً وال متنجساً .
ِ ِ
أ-حلديث اب ِن مسع ٍ
ِ
ِ
ِ
ود  قَ َ
ال ( أَتَى اَلنِ ُّ
َح َجا ٍر ،فَ َو َج ْد ُ
ت َح َجَريْ ِنَ ،وَملْ أَج ْد ثَالثًا .فَأَتَْيتُهُ
رِب  اَلْغَائ َط ،فَأ ََمَرِِن أَ ْن آتيَهُ بِثَ َالثَة أ ْ
ْ َ ُْ
ٍ
الِ َ :
َخَر َجهُ اَلْبُ َخا ِري .
َخ َذ ُمهَا َوأَلْ َقى اَلرْوثَةََ ،وقَ َ
س)أْ
بَِرْوثَة .فَأ َ
"ه َذا رْك ٌ
والركس  :النجس .
ب-وألن النجاسة ال تزال ِبثلها .
ج-وألن النجس خبيث  ،فكيف يكون مطهراً .
39

ً
( منقيا ) .
أي  :حيصل به اإلنق اء  ،فإن كان غري منق مل جيزئ .
ألن هذا هو املقصود من االستجمار  ،فإن كانت غري منقية مل جيزئ  ،كاحلجر األملس  ،أو الرطب وحنو ذلك .
أ-ألنه ال حيصل فيه املقصود .
ب-عن ابن مسعود  قال  ( :قدم وفد اجلن على رسول هللا  فقالوا  :يا حممد  :إنْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو
محمة فإن هللا تعاىل جعل لنا فيها رزقاً  ،فنهى رسول هللا  عن ذلك ) رواه أبو داود .
قال البغوي  :قيل  :املراد باحلممة  :الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز فال يقلع النجاسة .

َ
( غري عظمٍ وروث ) .
أي  :يشرتط يف االستجمار باألحجار أن ال يكون عظماً وال روثاً  ،فال جيوز االستجمار بعظم أو روث .
أ-حلديث سلمان – وقد تقدم – ( لََق ْد نَ َهانَا  أَ ْن نَستَ ْقبِل الْ ِقْب لَةَ لِغَائِ ٍط أ َْو بَ ْوٍل أ َْو أَ ْن نَستَ ْن ِجى بِالْيَ ِم ِ
ني أ َْو أَ ْن نَ ْستَ ْن ِج َى بَِرِجي ٍع
ْ َ
ْ َ
أ َْو بِ َعظْم ) رواه مسلم .
الرجيع  :الروث والعذرة .
اَّللِ  أَ ْن يُتَ َم رس َح بِ َعظْ ٍم أ َْو بِبَ ْعر ) رواه مسلم .
ول ر
ب -وعن َجابِر  .قال ( نَ َهى َر ُس ُ
ال ابغِِين أَحجارا أ ِ
ال ( اترب عت النِرِب  وخرج ِحلاجتِ ِه فَ َكا َن الَ ي ْلتَ ِفت فَ َدنَو ِ
ض ِهبَا ،أ َْو َْحن َوهُ،
َستَ ْنف ْ
َ ُ ْ ُ
ت مْنهُ فَ َق َ ْ ْ َ ً ْ
ج -و َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ قَ َ َ ْ ُ ر َ َ َ َ َ َ
َوالَ تَأْتِِين بِ َعظْ ٍمَ ،والَ َرْوث ) رواه البخاري .
د-وعن رويفع بن ثابت قال  ( :قال يل رسول هللا  ( : يا رويفع لعل احلياة ستطول بك بعدي  ... ،فأخَّب الناس أن من
استنجى برجيع دابة أو عظم ؛ فإن حممداً منه بريء )  .رواه أبو داود
 احلكمة من النهي عنها ؟
أما العظم فإنه طعام اجلن .
لقوله  ( فإهنا طعام إخوانكم من اجلن ) .
وأما الروث :
فإن كانت روث غري مأكول اللحم فلنجاسته .
ففي حديث ابن مسعود السابق  ... ( :فألقى الروثة وقال  :إهنا ركس )  .ركس  :أي جنس .
وإن كانت روث مأكول اللحم فألنه طعام دواب اجلن .
ِ
اَّللِ َعلَْي ِه يَ َق ُع ِيف أَيْ ِدي ُك ْم أ َْوفَ َر
اس ُم ر
ففي صحيح مسلم ملا ذكر جميء اجلن له  ،وأهنم سألوه الزاد  ،فقال هلم ( لَ ُك ْم ُك ُّل َعظْ ٍم ذُكَر ْ
ال رسو ُل رِ
ِِ
ما ي ُكو ُن َحلْما  ،وُك ُّل ب عرةٍ َعلَ ٌ ِ ِ
ره َما طَ َع ُام إِ ْخ َوانِ ُكم ) .
اَّلل  : فَالَ تَ ْستَ ْن ُجوا هب َما فَِإن ُ
ف ل َد َواب ُك ْم » .فَ َق َ َ ُ
َ َ
ً َ َ ََ

( وطعام ) .
أي  :فال جيوز االستجمار بطعام بين آدم .
أ-ألنه كفر بالنعمة .
ب -وإذا كان طعام اجلن حمرتم فطعام بين آدم أوىل .
( وحمرتم ) .
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ككتب فيها ذكر هللا  ،وكتب حديث وفقه وحنوها  ،ملا فيه من هتك الشريعة واالستخفاف حبرمتها .
( ويشرتط أن يكون بثالثة أحجار ) .
أي  :يشرتط لالستجمار أن يكون بثالثة أحجار  ،فال جيوز أن يكون بأقل من ذلك  ،فلو مسح مرة أو مرتني فزالت عني
النجاسة  ،وجب مسحة ثالثة .
وهذا مذهب الشافعي وأمحد وإسحاق وأبو ثور .
ول اَ رَّللِ  أَ ْن نَستَ ْقبِل اَلْ ِقْب لَةَ بِغَائِ ٍط أ َْو بَ ْوٍل ،أ َْو أَ ْن نَستَ ْن ِجي بِالْيَ ِم ِ
ني،
أ-حلديث سلمان – وقد تقدم – وفيه قال ( لََق ْد نَ َهانَا َر ُس ُ
ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
َح َجا ٍر ) رواه مسلم .
أ َْو أَ ْن نَ ْستَ ْنج َي بِأَقَ رل م ْن ثََالثَة أ ْ
وجه الداللة  :قوله ( هنانا أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ) واألصل يف النهي التحرمي وال صارف له .
ب -وحلديث أِب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم  ،فإذا أتى أحدكم اخلالء فال تستقبلوها
وال تستدبروها  ،وال يستنجي بيمينه  ،وكان يأمر بثالثة أحجار ) رواه أبو داود .
وجه الداللة  ( :وكان يأمر بثالثة أحجار ) واألصل يف األمر الوجوب  ،وال صارف له عنه .
ِ
ِ
ِ
ِ
ث فَلَ ْم
ت الثرال َ
ب-وحلديث ابن مسعود قال ( أَتَى النِ ُّ
َح َجا ٍر  ،فَ َو َج ْد ُ
ت َح َجَريْ ِن َ ،والْتَ َم ْس ُ
رِب  الْغَائ َط  ،فَأ ََمَرِِن أَ ْن آتيَهُ بِثَالَثَة أ ْ
ِ
ِ
ِ
س ) رواه البخاري .
َخ َذ ْ
احلَ َجَريْ ِن َوأَلْ َقى الرْوثَةَ َوقَ َ
َخ ْذ ُ
ت َرْوثَةً  ،فَأَتَْيتُهُ هبَا  ،فَأ َ
أَج ْدهُ  ،فَأ َ
ال َ :ه َذا رْك ٌ
وذهب بعض العلماء  :إىل أن الواجب اإلنقاء  ،فإن أنقى حبجر أجزأ .

وهذا مذهب احلنفية واملالكية .
واستدلوا حبديث ابن مسعود السابق وفيه ( فوجدت حجرين ومل أجد ثالثاً فأتيته بروثة  ،فأخذمها وألقى الروثة . ) ...

قال الطحاوي  :هو دليل على أن عدد األحجار ليس شرط  ،لقوله ( ناولين ) فلما ألقى الروثة دل على أن االستنجاء
باحلجرين جيزئ  ،إذ لو مل يكن ذلك لقال  :أبغي ثالثاً .

والراجح القول األول  ،وأنه ال بد من ثالثة أحجار .
وأما الرد على دليل القول الثاِن :
أنه جاء يف رواية عند اإلمام أمحد ( ائتين بغريها ) .

 اختلف العلماء  :هل جيزئ حجر واحد له ثالث شعب أم ال على قولني :
القول األول  :أنه ال جيزئ  ،وأنه ال بد من ثالثة أحجار .

لظاهر النص .
القول الثاين  :أنه جيزئ حجر له شعب ثالث .

قالوا  :ألنه حيصل بالشعب الثالث ما حيصل باألحجار الثالثة من كل وجه فال فرق .
ورجحه الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  ،وقال :وهذا هو الراجح يف ذلك  ،ألن العلة معلومة  ،فإذا كان احلجر ذا شعب ،

واستجمر بكل جهة منه صح .
 قال بعض العلماء  :جيوز أن يقتصر على أقل من ثالثة أحجار إذا أراد أن يتبعه باملاء .
قالوا  :ألن املاء وحده ٍ
كاف كما سبق يف حديث أنس .
لكن الصحيح أنه ال جيوز ،واألخذ بظ اهر احلديث أقوى؛ وهو أنه ال ينقص عن ثالثة أحجار ح ى لو أراد أن يتبع ذلك باملاء .
ُ
( ويسن قطعه على وترٍ ) .
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أي  :ويسن قطع االستجمار على وتر  ،فإذا أنقى بأربع زاد خامسة  ،وإذا أنقى ٍ
بست زاد سابعة وهكذا .
ول رِ
استَ ْج َمَر فَ ْليُوتِْر ) متفق عليه .
حلديث أَِِب ُهَريْ َرَة  : أَ رن َر ُس َ
اَّلل  قال (َ َم ْن ْ
استَ ْج َمَر ) أي :استعمل اجلمار  ،وهي احلجارة الصغرية يف االستنجاء .
قوله ( َوَم ِن ْ
وقوله (فَ ْليُوتِْر) أي :فليجعل احلجارة اليت يستنجي هبا وتراً ثالثاً ال أقل  ،ملا ورد من النهي عن االستنجاء بأقل من ثالث كما
تقدم.
فاحلديث دليل على استحباب الوتر يف االستجمار .

وهذا فيما فوق الثالث  ،وأما دون الثالث فيجب اإليتار مجعاً بني األدلة .
وقد تقدمت األحاديث اليت تدل على وجوب الثالث  ،وحترمي أقل من الثالث .
بــــــــاب الســـــــــــواك

السواك  :اسم للعود الذي يتسوك فيه .
ويف االصطالح  :استعمال عود أو حنوه يف األسنان إلذهاب التغري وحنوه .
ويطلق السواك على الفعل وهو االستياك .

( وهو مسنون كل وقت ) .
أي  :أن السواك سنة يف كل وقت من ليل وهنار .
لألحاديث الكثرية الواردة يف احلث عليه وفضله .
ِ ِ ِ ِ
صالَةٍ ) متفق عليه .
أَ -ع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة َع ِن النِ ِ
رِب  قَ َ
ال ( لَْوالَ أَ ْن أ ُ
َش رق َعلَى أُرم ِ ى أل ََم ْرتُ ُه ْم بالس َواك عْن َد ُك ِل َ
السو ِاك مع ُك ِل و ٍ
ِ
ب -وعنه َ عن رس ِ
َمحَ ُد .
ول اَ رَّللِ  قَ َ
ك ،وأ ْ
َخَر َجهُ َمالِ ٌ
ال ( لَْوَال أَ ْن أ ُ
َش رق َعلَى أُرم ِيت َأل ََمْرتُ ُه ْم بِ َ َ َ ُ ُ
ضوء ) أ ْ
ْ َُ
قال اخلطايب  :فيه من الفقه أن السواك غري واجب ،وذلك أن (لوال) كلمة متنع الشيء لوقوع غريه ،فصار الوجوب هبا ممنوعاً .
ِ
ِ
السواك ُسنرة  ،لَْيس بِو ِاج ٍ
ص َالة َوَال ِيف َغ ْريَها بِإِ ْمجَ ِاع َم ْن يُ ْعتَد بِِه ِيف ِْ
اإل ْمجَاع .
َح َوال َال ِيف ال ر
ب ِيف َحال م ْن ْاأل ْ
َ َ
وقال النووي  :إ رن َ
ِِ ِ
ِ
ِِ
السواك لَْيس بِو ِاج ٍ
ال الشرافِعِي
ب  ،قَ َ
وقال  :قوله ( لَ ْوَال أَ ْن أ ُ
َشق َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
ني أ َْو َعلَى أُرم ِيت َأل ََمْر ْ
َ َ
هتم  ) ...فيه َدليل َعلَى أَ رن َ
اىل  :لَْو َكا َن َو ِاجبًا َأل ََمَرُه ْم بِِه َش رق أ ََو َملْ يَ ُشق  ( .شرح مسلم ) .
َرِمحَهُ ر
اَّلل تَ َع َ
( لغري صائم بعد الزوال ) .
أي  :فال يسن للصائم بعد زوال الشمس أن يتسوك  ،وهذا يعم صيام الفرض والنفل .
فيكره للصائم أن يتسوك بعد الزوال .
وهذا مذهب الشافعي  ،وأمحد يف املشهور  ،وإسحاق .
أ-حلديث أِب هريرة  قال :قال رسول هللا  ( خللوف فم الصائم أطيب عند هللا من ريح املسك) .متفق عليه
وجه الدللة  :أن السواك يزيل هذه الرائحة اليت نشأت عن عبادة هللا  ،واخللوف ال يكون إال بعد الزوال غالباً .

ب-وحلديث علي  .قال :قال ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي) .رواه البيهقي والدارقطين  ،وضعفه
الدارقطين والبيهقي  ،وقال احلافظ  :إسناده ضعيف .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال يكره  ،وأنه مسنون يف كل وقت .

وبه قال أبو حنيفة  ،ومالك  ،واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
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أ -لقوله  ( مع كل وضوء ) وأيضاً يف حديث ( مع كل صالة ) فهذه األحاديث مل تقيد ذلك بوقت معني ال للصائم وال لغريه .

ب-ولعموم قوله  ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) رواه أمحد .

قال الشوكاين  :وقد أطلق السواك ومل خيصه بوقت معني  ،وال حبالة خمصوصة  ،فأشعر ِبطلق شرعيته .

ج-وعن ربيعة بن عامر  قال  ( :رأيت رسول هللا  ماال أحصي يتسوك وهو صائم )

رواه أبو داود والرتمذي .

وهذا القول هو الراجح وقد رجحه من الشافعية ابن عبد السالم  ،والنووي  ،واملزِن .
وأما اجلواب عن أدلة القول األول ( أنه مكروه ) :
أما حديث ( إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ) فحديث ضعيف .
وأما حديث ( خللوف فم الصائم  ) ...فال يسلم االستدالل به :
أولً  :ألن خلوف فم الصائم ليس سببه األسنان بل خلو املعدة من الطعام .

ثانياً  :أننا لسنا ِبتعبدين هبذه الرائحة  ،فال يرتك السواك ألجل إبقاء رائحة الفم .

( ويتأكــد عند صــــالة ) .
أي  :أن السواك يتأكد أكثر عند الصالة .
ِ ِ ِ ِ
صالَةٍ ) .
حلديث أِب هريرة السابق ( لَْوالَ أَ ْن أ ُ
َش رق َعلَى أميت أل ََمْرتُ ُه ْم بالس َواك عْن َد ُك ِل َ

 وهذا يشمل صالة الفرض والنفل .
ِ
ضوء،
ب منها فهو أفضل ،وأما قول بعضهم ( عند ال ر
الو ُ
 قوله  ( عند ُك ِل صالة ) أي قُرهبا ،وُكلرما قَ ُر َ
صالة ) إن املراد به ُ
ِ
رسوك عند
رم على ال ر
ضوء استياكاً خا ا
صا ،وليس من شروط الت ُّ
للو ُ
الو ُ
ضوء قد يتقد ُ
صالة كثرياً  ،مث إ رن ُ
فغري صحيح؛ ألن ُ
الفم وسخاً ( .الشرح املمتع ) .
ال ر
صالة أن يكون ُ
( ووضوء ) .
أي  :ومن املواضع اليت يتأكد فيها السواك أيضاً عند الوض وء .
السو ِاك مع ُك ِل وض ٍ
ِ
وء ) رواه أمحد .
حلديث أِب هريرة السابق ( لَْوَال أَ ْن أ ُ
َش رق َعلَى أُرم ِيت َأل ََمْرتُ ُه ْم بِ َ َ َ ُ ُ

 واختلف العلماء يف حتديد مكان السواك عند الوضوء :
القول األول  :قبل الوضوء  ،فيستاك مث يتوضأ .
لرواية ( عند كل وضوء ) .
القول الثاين  :يف أثناء الوضوء  ،وذلك عند املضمضة .
لرواية ( مع كل وضوء )  ،فإن ( مع ) تفيد املصاحبة .
والراجح األول ألمرين :
أولً  :ألنه مل حيفظ عنه  أنه تسوك أثناء الوضوء .

ثانياً  :جاء يف حديث ابن عباس ملا بات عند خالته ميمونة ووصف قيام النِب  لصالة الليل وفيه ( فاستيقظ وتسوك وتوضأ
 ( . )...منحة العالم ) .

( ودخول منزل ) .
أي  :ويتأكد السواك أيضاً عند دخول املنزل .
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حلديث عائشة  .قالت  ( :كان رسول هللا  إذا دخل بيته بدأ بالسواك ) رواه مسلم .
( يف تسوكه  عند دخول املنزل أدب يتمثل يف حسن معاشرته األهل فيبدأ بالسواك أول ما يدخل بيته ) .
( وعند انتباه من نوم ) .
أي  :ويتأكد السواك أيضاً عند االنتباه من النوم .
اَّللِ  إ َذا قَام ِمن اللري ِل ي ُشوص فَاه بِ ِ
حلديث ح َذي َفة بن الْيم ِ
الس َو ِاك ) متفق عليه .
ول ر
ال ( َكا َن َر ُس ُ
ان رضي هللا عنهما قَ َ
َ ْ ْ َ ُ ُ
ُ ْ ْ ََ





وص ) أي :
قوله ( إذا قام من الليل ) يعين لصالة التهجد  ،وتدل عليه رواية ملسلم ( إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك )  (.يَ ُش ُ

يدلك ورجحه النووي .
احلديث دليل على مشروعية السواك عند القيام من الليل .

قال ابن دقيق العيد  :وعلته  ،أن النوم مقتض لتغري الفم  ،والسواك هو آلة التنظيف للفم  ،فيسن عند مقتضي التغري .

 ظاهر قوله ( من الليل ) عام يف كل حاله  ،وحيتمل أن خيص ِبا إذا قام إىل الصالة  ،لرواية ( إذا قام للتهجد )  ،وحديث
ابن عباس يشهد له .
ُّ
( وتغير فــم ) .
أي  :ويتأكد أيضاً عند تغري رائح ة الفم .
ِ
ال رس ُ ِ
ِ
حلديث أِب بكْر ِ
ضاةٌ لِلر ِ
ب ) رواه أمحد .
الص ِديق َر ِض َي هللاُ َعْنهُ  ،قَ َ
ول هللا  ( الس َو ُاك َمطْ َهَرةٌ لْل َف ِم َ ،مْر َ
ال  :قَ َ َ ُ
َ
 وتغري الفم يكون بأشياء منها  :ترك األكل والشرب  ،ومنها  :أكل ماله رائحة كريهة  ،ومنها  :طول السكوت  ،ومنها :
كثرة الكالم .
( ال بإصبع أو خرقة ) .
أي  :ال يشرع التسوك بإصبع أو خرق ة .
أ -ألن الشرع مل يرد به  ،وال حيصل به اإلنقاء كالعود .
ب -أن األصبع ال تسمى سواكاً  ،وال هي يف معناه .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه يصيب السنة .

وقد جاء حديث ( جيزئ من السواك األصبع ) وهو حديث ضعيف .
وذهب بعضهم  :إىل أنه يصيب السنة بقدر ما حيصل من اإلنقاء  ،واختاره ابن قدامة .

قال ابن قدامة  :يصيب السنة بقدر ما حيصل من اإلنقاء  ،وال يرتك القليل من السنة للعجز عن كثريها .

[ قاله يف املغين ] .

وهذا القول هو الراجح .

 هل يستاك باليد اليسرى أم باليد اليمَن ؟
اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
القول األول  :باليمىن .
واختيار ابن قدامة وغريه من احلنابلة ،وبعض الشافعية كابن امللقن .
وجل فال تكون باليسرى .
ألنره سنرة  ،وال رسنرة طاعة هلل عرز ر
ففي حديث عائشة ( أ رن النِب  كان يعجبه التيامن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كلِه ) متفق عليه .
وزاد أبو داود ( وسواكه ) .
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القول الثاين  :أنه يستاك باليسرى .
وهذا مذهب الشافعية ،واملشهور من مذهب احلنابلة ،وقال به شيخ اإلسالم والعالمة ابن باز ،لكن يرون أن يبدأ باجلهة اليمىن
من الفم.
ألنه من باب إزالة األذى .
وقد ُسئِ َل شيخ االسالم َرمحه هللا عن السواك :هل هو باليد اليسرى أويل من اليد اليمين أو بالعكس؟ وهل يسو اإلنكار على
من يستاك باليسرى؟ وأيهما أفضل؟
احلمد هلل رب العاملني ،األفضل أن يستاك باليسرى ،نص عليه اإلمام أمحد يف رواية ابن منصور ال َك ْو َسج ،ذكره عنه يف مسائله
أحدا من األئمة خالف يف ذلك؛ وذلك ألن االستياك من باب إماطة األذى ،فهو كاالستنثار واالمتخاط؛ وحنو ذلك
وما علمنا ً
مما فيه إزالة األذى ،وذلك باليسرى ،كما أن إزالة النجاسات كاالستجمار وحنوه باليسرى ،وإزالة األذى واجبها ومستحبها
باليسرى .
القول الثالث  :إن تسوك لتطهري الفم فيكون باليسار ،وإن تسوك لتحصيل السنة تسوك باليمىن .
وهذا قول بعض املالكية  .وهللا أعلم .

سنن الفطرة

ِ
ول( :الْ ِفطْرةُ مخَْسِْ :
عن أَِِب هري رَة  قَ َ ِ
ِِ
يم األَظْ َفا ِر،
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول ر
ت َر ُس َ
االستِ ْح َد ُادَ ،وقَ ُّ
الَْ :س ْع ُ
اخلتَا ُنَ ،و ْ
ص الشراربَ ،وتَ ْقل ُ
َ
ُ َْ َ
ٌ
ف ا ِإلبِ ِط ) متفق عليه .
َونَْت ُ
ِ ِ ِ
ِ
ص الشرا ِر ِ
ص األَظْ َفا ِر
ول ر
ال َر ُس ُ
ت قَ َ
اق الْ َم ِاء َوقَ ُّ
اَّللِ َ ( ع ْشٌر ِم َن الْ ِفطَْرةِ قَ ُّ
استِْن َش ُ
وع ْن َعائ َشةَ قَالَ ْ
ب َوإِ ْع َفاءُ الل ْحيَة َوالس َو ُاك َو ْ
ِ
ال مصعب ونَ ِسيت الْع ِ
ِ ِ
ِ
ضةََ .ز َاد
اص الْ َم ِاء » .قَ َ
اشَرَة إِالر أَ ْن تَ ُكو َن الْ َم ْ
ض َم َ
َو َغ ْس ُل الْبَ َراج ِم َونَْت ُ
ال َزَك ِريرا قَ َ ُ ْ َ ٌ َ ُ َ
ف ا ِإلبْط َو َحْل ُق الْ َعانَة َوانْت َق ُ
ال وكِيع انْتِ َقاص الْم ِاء ي ع ِىن ِ
اال ْستِْن َجاء ) رواه مسلم .
ُ َ َْ
قُتَ ْيبَةُ قَ َ َ ٌ
 تعريف ال ِْفط َْرةُ :
قيل املراد هبا  :السنة  ،ونسبه اخلطاِب للجمهور  .وقيل  :هي الدين .
قال النووي  :تفسري الفطرة هنا بالسنة هو الصواب  ،ففي حديث البخاري عن ابن عمر  عن النِب  قال  ( :من
السنة  :قص الشارب  ،ونتف اإلبط  ،وتقليم األظافر ) .

ْ سيت هذه فطرة .

قال القرطيب  :وهذه اخلصال جمتمعة يف أهنا حمافظة على ُحسن اهليئة والنظافة  ،وكالمها حيصل به البقاء على أصل كمال اخلِلقة

وجيتنب  ،فيخرج عما تقتضيه
لق اإلنسان عليها  ،وبقاء هذه األمور وترك إزالتها يشوه اإلنسان ويقبحه  ،حبيث يُستقذر ُ
اليت ُخ َ
الفطرة األوىل .
( يسن تقليم األظافر  ،ونتف اإلبط  ،وحلق العانة ) .
أي  :من سنن الفطرة هذه األشياء :

أولً  :تقليم األظافر .
ِ
ول  ( :الْ ِفطْرةُ مخَْس ِْ :
حلديث أَِِب هري رَة  قَ َ ِ
ِِ
يم
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول ر
ت َر ُس َ
االستِ ْح َد ُاد َ ،وقَ ُّ
ال َْ :س ْع ُ
اخلتَا ُن َ ،و ْ
ص الشرارب َ ،وتَ ْقل ُ
َ
ُ َْ َ
ٌ
ف ا ِإلبِ ِط ) متفق عليه .
األَظْ َفا ِر َ ،ونَْت ُ
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وتقليم األظفار  :أي تقطيع ما طال منها .
 وحكمه سنة .
قال النووي  :جممع على أنه سنة  ،وسواء يف الرجل واملرأة واليدان والرجالن .
ِ ِ ِ
قال ابن قدامة  :ويستح ُّ ِ
ك بِِه الْ َو َس َخ  ،فَيَ ْجتَ ِم ُع َْحتتَ َها ِم ْن
ش إ َذا تَ َرَك َها َ ،وُررِبَا َح ر
اح ُ
َُ َْ َ
يم ْاألَظْ َفا ِر ؛ ألَنرهُ م ْن الْفطَْرِة َ ،ويَتَ َف َ
ب تَ ْقل ُ
ِ
اض ِع الْمْنتِنَ ِة  ،فَتَ ِ
الْمو ِ
وس ْاأل ِ
ول الطر َه َارِة َإىل َما َْحتتَهُ  ( .املغين ) .
صَ
ص ُري َرائِ َحةُ َذل َ
َصاب ِع َ ،وُررِبَا َمنَ َع ُو ُ
ك ِيف ُرءُ ِ َ
ُ
ََ
قال ابن حجر  :مل يثبت يف استحباب قص الظفر يوم اخلميس حديث .
وقال رمحه هللا أيضاً  :مل يثبت يف ترتيب األصابع عند القص شيء من األحاديث لكن جزم النووي يف شرح مسلم بأنه يستحب
البداءة ِبسبحة اليمىن  ،مث الوسطى  ،مث البنصر  ،مث اخلنصر  ،مث اإلهبام  ،ويف اليسرى البداءة خبنصرها إىل اإلهبام  ،ويبدأ يف
الرجلني خبنصر اليمىن إىل اإلهبام  ،ويف اليسرى بإهبامها إىل اخلنصر  ،ومل يذكر لالستحباب ُمستَ نَداً

 احلكمة يف ذلك  :النظافة ملا يكون حتتها من األوساخ  ،والرتفع عن التشبه ِبن يفعل ذلك من الكفار  ،وعن التشبه بذوات
املخالب واألظفار من احليوانات .
 قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا  :ذكر بعض أهل العلم أن دفن الشعر واألظافر أحسن وأوىل  ،وقد أُثَِر ذلك عن
بعض الصحابة كابن عمر  ،وأما كون بقائه يف العراء أو إلقائه يف مكان ما يوجب إمثاً فال .
 اختار ابن قدامة أنه يعفى عن الوسخ حتت الظفر الذي َينع وصول املاء  ،وأنه ال َتب إزالته .فقال ِ :ألَ رن ه َذا يستُر عاد ًة  ،فَلَو َكا َن َغسلُه و ِاجبا لَب ير نَه النِرِب  ؛ ِألَنره َال َجي ِ
ان عن وقْ ِ
ِ
اج ِة إلَْي ِه
ت ْ
ُ ُُ
ْ ُ َ ً َ ُ ُّ
َ َْ ُ َ َ
احلَ َ
ْ
وز تَأْخ ُري الْبَ يَ َ ْ َ
ثانياً  :نتف اإلبط .
حكم نتفه  :سنة .

قال النووي  :سنة باالتفاق .
 األفضل فيه النتف ملن قوي عليه  ،وحيصل أيضاً باحللق .
قال ابن قدامة  :ونَْتف ِْ ِ
ِ ِ ِ ِ
ش بِتَ ركِ ِه  ،وإِ ْن أ ََز َال الش ْ ِ ِ
ض ُل
ُّورةِ َج َاز َ ،ونَْت ُفهُ أَفْ َ
َ ُ
رعَر با ْحلَْلق أ َْو الن َ
اإلبْط ُسنرةٌ ؛ ألَنرهُ م ْن الْفطَْرة َ ،ويَ ْف ُح ُ ْ َ
اخلَََّب .
لِ ُم َوافَ َقتِ ِه ْ
 قال احلافظ العراقي :احلكمة يف اختصاص اإلبط بالنتف والعانة باحللق على وجه األفضلية ،أن اإلبط حمل الرائحة الكريهة،
والنتف يضعف الشعر  ،فتخف الرائحة الكريهة  ،واحللق يكثف الشعر فتكثر فيه الرائحة الكريهة .
 قال احلافظ ابن حجر  :يفرتق احلكم يف نتف اإلبط  ،وحلق العانة  ،بأن نتف اإلبط وحلقه جيوز أن يتعاطاه األجنِب
خبالف حلق العانة فيحرم إال يف حق من يباح له املس والنظر  ،كالزوج والزوجة .
 قال الشوكاين  :يستحب االبتداء باإلبط األَين حلديث ( كان يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ) وكذلك يستحب أن
يبدأ يف قص الشارب باجلانب األَين هلذا احلديث .
ثالثاً  :الستحداد .

 تعريفه  :هو حلق العانة [ الشعر الذي حول ذكر الرجل وفرج املرأة ] ْ ،سي استحداداً الستعمال احلديدة .
ِ
ِ
احل ِد ِ
احلَْل ق،
ض ل فِي ِه ْ
قال النووي ُِْ :س َي ا ْستِ ْح َد ًادا ِال ْستِ ْع َم ِال َْ َ
وس ىَ ،وُه َو ُس نرةَ ،والْ ُم َراد بِ ِه نَظَافَة َذل َ
ك الْ َم ْو ِض عَ ،و ْاألَفْ َ
يدة َوه َي الْ ُم َ
ص والنرْتف والنُّورة ،والْمراد (بِالْعانَِة) الشرعر الر ِذي فَوق ذَ َك ِر الرجل وحوالَي ِه ،وَك َذاك الش ر ِ
ِ
ايل فَ ْرج الْ َم ْرأَة .
ْ
ْ
َ
ْ
َوَجيُوز بالْ َق ِ َ
رعر الذي َح َو َ ْ
َ َ َ َُ
ُ َ ََ ْ َ
 حكمه  :يسن حلقه .
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قال ابن قدامة َ :و ِاال ْستِ ْح َد ُاد َ :حْل ُق الْ َعانَِة .
احب ه فَ َال بأْ ِ
َي َشي ٍء أَزالَه ِ
ب؛ ِألَنره ِمن الْ ِفطْرةِ ،وي ْفحش بِتَ ركِ ِه ،فَ ِ
ود َإزالَتُ هُ .
استُحبر ْ
صَ
ْ
س؛ ألَ رن الْ َم ْق ُ
ت َإزالَتُهَُ ،وبِأ ِ ْ َ ُ َ
ص ُُ َ َ
َوُه َو ُم ْستَ َح ٌّ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ
 نقل النووي يف وجوب االستحداد على املرأة إذا طلب منها زوجها االستحداد قولني يف املذهب وقال  :أصحهما الوجوب ،
وهذا إذا مل يفحش حبيث ينفر التواق  ،فإن فحش حبيث نفره وجب قطعاً .
رابعاً  :قص الشارب .

 السنة هو القص  ،كما يف حديث الباب  ،ويف حديث  ( :جزوا الشوارب . ) ...

 أن حلقه ليس من السنة  ،وكان اإلمام مالك يرى تأديب من حلقه .
وجاء التحذير من عدم األخذ منه  :عن زيد بن أرقم  قال  :قال رسول هللا  ( : من مل يأخذ من شاربه فليس منا ) .
رواه الرتمذي .
 قال ابن دقيق  :واألصل يف قص الشوارب وإحفائها وجهان :
أحدمها  :خمالفة زي األعاجم وقد وردت هذه العلة منصوصة يف الصحيح حيث قال ( خالفوا اجملوس ) .

والثاين  :أن زواهلا عن مدخل الطعام والشراب أبلغ يف النظافة وأنزه من وضر الطعام.

فوائد :
 oحدد النِب  أقصى مدة هلذه األشياء  ،هي [  ] 40يوماً .
ِ
ِ ِ
ِ
ب وتَ ْقلِي ِم األَظْ َفا ِر ونَْت ِ ِ
ِِ
ت لَنَا ِيف قَ ِ
ني لَْي لَة) .رواه مسلم
ف ا ِإلبْط َو َحْل ِق الْ َعانَة أَ ْن الَ نَْت ُرَك أَ ْكثَ َر م ْن أ َْربَع َ
عن أَنَس قال ( ُوق َ
َ
ص الشرار َ
ِ
احلاج ِة وطُوله  ،فَِإ َذا طَ َ ِ
قال النووي  :وأَرما وقْت حْل ِق ِه فَالْم ْختَا ِر أَنرهُ ي ْ ِ
ك الضْربط ِيف قَص ال رشا ِرب َونَْتف
ال ُحل َق َ ،وَك َذل َ
ُ
َ َ َ
ضبَط ب َْ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ص الشرارب َوتَ ْقليم ْاألَظْ َفار َونَْتف ْاإلبْط َو َحْلق الْ َعانَة َال يُْت َرك أَ ْكثَر م ْن
ت لَنَا يف قَ ر
اإلبْط َوتَ ْقليم ْاألَظْ َفار َ .وأَرما َحديث أَنَس ( َوقر َ
ِ
ِ ِ
ِ
ني َ .واَ رَّلل أ َْعلَم .
ت َهلُ ْم الت ْررك أ َْربَع َ
ني لَْي لَة ) فَ َم ْعنَاهُ َال يُْت َرك تَ ْرًكا يَتَ َج َاوز بِه أ َْربَع َ
أ َْربَع َ
ره ْم َوقر َ
ني َال أَن ُ
 oهذه هي أقصى املدة وغايتها  ،لكن لو طالت األظافر أو كثر الشعر يف اإلبط والشارب قبل األربعني فإنه يقص .
 oقال احلافظ ابن حجر  :لكن ال َينع من التفقد يوم اجلمعة فإن املبالغة يف التنظيف فيه مشروع .
 oقوله ( مخس من الفطرة ) ليس املراد احلصر  ،فقد ثبت بأحاديث أخرى زيادة على ذلك كما يف حديث ( عشر من الفطرة
 ) ...وغريها  ،فدل على أن احلصر غري مراد .
( وجيب اخلتان على الرجال ) .
أي  :أن اخلتان واجب على الرجال دون النساء .
وهذا اختيار ابن قدامة  ،ومجاعة من العلماء  ،ورجحه الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .
ويدل لوجوبه على الرجال :
أ-قوله تعاىل ( أن اتبع ملة إبراهيم ) وإبراهيم اختنت وهو ابن مثانني سنة .
ب-وقال  لرجل أسلم ِ ( :
ألق عنك شعر الكفر واختنت )  .رواه أبو داود
ج-حديث أِب هريرة السابق ( مخس من الفطرة  ...وذكر منها  :اخلتان ) .
د-أن سرت العورة واجب  ،فلوال أن اخلتان واجب مل جيز هتك حرمة املختون بالنظر إىل عورته من أجله .
ه  -وألنه شعار املسلمني  ،فكان واجباً كسائر شعارهم .
وهذا القول هو الراج ح .
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قال السعدي  :ال جيب على األنثى لعدم األمر به يف حقها  ،ولعدم املعىن املوجود يف ختان الذكر  ،ألنه يتوصل إىل الطهارة .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه سنة يف حق الرجال والنساء .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن اخلتان سنة للرجال والنساء .
وهو قول احلنفية واملالكية .
قال ابن حجر  :وهو قول أكثر أهل العلم .

وذهب بعضهم  :إىل وجوبه على الرجال والنساء .
 تعريف اخلتان :
بالنسبة للذكر قطع اجللدة اليت فوق احلشفة  ،ولألنثى قطع حلمة زائدة فوق حمل اإليالج  .قال الفقهاء أهنا تشبه عرف الديك .
 أول من اختنت إبراهيم .
عن أِب هريرة  قال  :قال رسول هللا  ( : أول من اختنت إبراهيم وهو ابن مثانني سنة بالقدوم )  .متفق عليه
( القدوم  :بالتشديد هو اسم مكان بالشام  ،وبالتخفيف آلة النجار ) .
اخلِتَ ِ
ان ،
ال " :أ ُِمَر إِبْ َر ِاهيم بِ ْ
قال ابن حجرَ :والر ِاجح أَ رن الْ ُمَراد ِيف ْ
احلَ ِديث اآللَة  ،فَ َق ْد َرَوى أَبُو يَ ْعلَى ِم ْن طَ ِريق َعلِي بْن َربَاح قَ َ
ال  :يَا َرب َك ِرْهت أَ ْن أ َُؤ ِخر أ َْمرك .
اَّلل إِلَْي ِه أَ ْن َع ِجْلت قَْبل أَ ْن نَأْ ُمرك بِآلَتِ ِه  ،فَ َق َ
نت بَِقدُّوم فَا ْشتَ رد َعلَْي ِه  ،فَأ َْو َحى ر
فَ ْ
اختَ ََ
 اخلتان زمن الصغر أفضل إىل التمييز  ،ألنه أسرع برءاً لينشأ على أكمل األحوال .
 جيب اخلتان عند البلو .
فائدة  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ال خيتنت أحد بعد املوت .

 قال ابن القيم  :واخلتان كان من اخلصال اليت ابتلى هللا سبحانه هبا إبراهيم خليله فأمتهن وأكملهن فجعله إماماً للناس ،

وقد روي أنه أول من اختنت كما تقدم  ،والذي يف الصحيح اختنت إبراهيم وهو ابن مثانني سنة  ،واستمر اخلتان بعده يف
الرسل وأتباعهم ح ى يف املسيح فإنه اختنت والنصارى تقر بذلك وال َتحده كما تقر بأنه حرم حلم اخلنزير .

 احلكمة من مشروعية اخلتان
أما للرجل فألنه ال يتمكن من الطهارة من البول إال باخلتان  ،ألن قطرات من البول تتجمع حتت اجللدة فال يُؤمن أن تسيل
فتنجس ثيابه وبدنه  .ولذلك كان عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما يشدد يف شأن اخلتان  .قال اإلمام أمحد  :وكان ابن عباس
وروي عنه أنه ال حج له وال صالة  .يعين  :إذا مل خيتنت  ( .املغين ) .
يشدد يف أمره ُ ،
وأما حكمة اخلتان بالنسبة للمرأة فتعديل شهوهتا ح ى تكون وسطاً.
وسئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عن املرأة  :هل ختتنت أم ال ؟
فأجاب  :احلمد هلل  ،نعم  ،ختتنت  ،وختاهنا أن تقطع أعلى اجللدة اليت كعرف الديك  ،قال رسول هللا للخافضة وهي اخلاتنة :
(أِشي وال تنهكي  ،ف إنه أهبى للوجه  ،وأحظى هلا عند الزوج) يعين  :ال تبالغي يف القطع  ،وذلك أن املقصود خبتان الرجل
تطهريه من النجاسة احملتقنة يف ال ُقْل َفة  ،واملقصود من ختان املرأة تعديل شهوهتا فإهنا إذا كانت قلفاء [يعين  :غري خمتتنة] كانت
مغتلمة شديدة الشهوة  .وهلذا يقال يف املشامتة  :يا بن القلفاء فإن القلفاء تتطلع إىل الرجال أكثر  .وهلذا يوجد من الفواحش يف
نساء الترت ونساء اإلفرنج ما ال يوجد يف نساء املسلمني  .وإذا حصلت املبالغة يف اخلتان ضعفت الشهوة فال يكمل مقصود
الرجل  ،فإذا قطع من غري مبالغة حصل املقصود باعتدال  ( .جمموع الفتاوى ) .
 وجيوز دفع املال للختران.
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قال ابن قدامة  :وجيوز االستئجار على اخلتان  ،واملداواة  ،ال نعلم فيه خالفا ؛ وألنه فعل حيتاج إليه  ،مأذون فيه شرعا  ،فجاز
االستئجار عليه  ،كسائر األفعال املباحة .
( ويكره القزع ) .
القزع  :حلق بعض الرأس وترك بعضه .
والدليل على كراهته .
اَّللِ  ( نَ َهى َع ْن الْ َقَزِع ) قيل لنافع  :ما القزع ؟  :قال  ( :أن حيلق بعض رأس الصِب
ول ر
َع ْن ابْ ِن ُع َمَر رضي هللا عنهما أَ رن َر ُس َ
ويرتك بعضه ) متفق عليه .
ِ
ِ
احلِ ُقوا ُكلرهُ أ َْو اتْ ُرُكوا ُكلره ) رواه
ك َ ،وقَ َ
ضهُ  ،فَنَ َهى َع ْن َذل َ
ض َش َع ِرهِ َوتُ ِرَك بَ ْع ُ
وعنه  ( .أَ رن النِ ر
ال ْ :
صبِياا قَ ْد ُحل َق بَ ْع ُ
رِب َ رأَى َ
أمحد .
والنهي يف هذه األحاديث الواردة عن القزع  ،حممول على الكراهة ال التحرمي .
ِ ٍ
ِ
وها َ ،وِه َي َكَر َاهة
قال النووي رمحه هللا َ " :وأ ْ
َمجَع الْ ُعلَ َماء َعلَى َكَر َاهة الْ َقَزع إِ َذا َكا َن ِيف َم َواضع ُمتَ َف ِرقَة  ،إِرال أَ ْن يَ ُكون ل ُم َد َاواة َوَْحن َ
تَ ْن ِزيه  ( .شرح مسلم ) .
يث اب ِن عمر رضي هللا عنهما ِيف ال ر ِ
ِِ ِ
يح ْ ِ
ع َ ،وُه َو َحْل ُق بَ ْع ِ
ول
ال  ( :نَ َهى َر ُس ُ
ني قَ َ
وقال يف اجملموع  :يُكَْرهُ الْ َقَز ُ
صح َ
ض الرأْ ِس ؛ حلَد ْ ُ َ َ
( اجملموع ) .
اَّللِ َ ع ْن الْ َقَزِع ) .
ر
 قال ابن القيم رمحه هللا :وأما كحلق بعضه وترك بعضه فهو مراتب:
أشدها  :أن حيلق وسطه ويرتك جوانبه كما تفعل ِشامسة النصارى.
ويليه  :أن حيلق جوانبه ويدع وسطه كما يفعل كثري من السفلة وأسقاط الناس.
ويليه  :أن حيلق مقدم رأسه ويرتك مؤخره .
وهذه الصور الثالث داخلة يف القزع الذي هنى عنه رسول هللا  وبعضها أقبح من بعض  ( .أحكام أهل الذمة ) .
ال َشيخنَا-يعين ابن تيميةَ :-وَه َذا من َك َمال حمبرة هللا
صِِب ويدع بعضه  .قَ َ
 وقال رمحه هللا  :والقزع أَن حيلق بعض َرأس ال ر
َوَر ُسوله للعدل ،فَِإنرهُ أَمر بِِه َ ،ح ر ى ِيف َشأْن االنسان َم َع نَفسه ،فَنَ َهاهُ أَن حيلق بعض َرأسه َو ْيرتك بعضهِ ،ألَنرهُ ظلم للرأس
رمس والظل ،فَِإنرهُ ظلم لبَعض بدنهَ ،ونَ ِظريه
ث ترك بعضه كاسيا َ ،وبَعضه َعا ِرياَ ،ونَ ِظري َه َذا أَنه هنى َعن ْ
َحْي ُ
اجلُلُوس بَني الش ْ
هنى أَن َيشي الرجل ِيف نعل و ِ
اح َدة ،بل إِ رما أَن ينعلهما أَو حيفيهما .
َ
والقزع أ َْربَ َعة أَنْ َواع :
أَحدها :أَن حيلق من رأسه مو ِ
اضع من َها ُهنَا َوَها ُهنَاَ ،مأْ ُخوذ من تقزع ال رس َحابَ ،وُه َو تقطعه .
َ
َ ََ
الث ِ
رص َارى.
راِن :أَن حيلق َوسطه َو ْيرتك جوانبهَ ،ك َما يَ ْف َعله ِشامسة الن َ
الثرالِث :أَن حيلق جوانبه َو ْيرتك َوسطهَ ،ك َما يَ ْف َعله كثري من األوباش والسفل.
( حتفة املودود ) .
الرابِع :أَن حيلق مقدمه َو ْيرتك مؤخرهَ ،وَه َذا ُكله من القزع .

( وحيرم حلق اللحية ) .
وقد جاءت األدلة بتحرمي ذلك :
ال ( خالُِفوا الْم ْش ِركِ ِ ِ
ب َ ،وَكا َن ابْ ُن ُع َمَر إِ َذا َح رج  ،أَ ِو ْاعتَ َمَر
أَ -ع ِن ابْ ِن ُع َمَر َ ،ع ِن النِ ِ
ُ َ
رِب  قَ َ َ
ني َوفُروا الل َحى َوأ ْ
روا ِر َ
َح ُفوا الش َ
ِ ِِ
َخ َذه ) رواه البخاري .
ض َعلَى حلْيَته فَ َما فَ َ
ض َل أ َ
قَبَ َ
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ول رِ
ب َوأ َْر ُخوا اللِ َحى َخالُِفوا الْ َم ُجوس ) رواه مسلم .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
بَ -ع ْن أَِِب ُهَريْ َرَة قَ َ
روا ِر َ
اَّلل ُ ( جُّزوا الش َ
ِ
ول رِ
ِ
ب َوأ َْوفُوا اللِ َحى ) رواه مسلم .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ج -و َع ِن ابْ ِن ُع َمَر قَ َ
اَّلل َ ( خال ُفوا الْ ُم ْش ِرك َ
ني أ ْ
َح ُفوا ال رش َوا ِر َ
ب َوأ َْع ُفوا اللِ َحى ) رواه مسلم .
ويف لفظ ( أ ْ
روا ِر َ
َح ُفوا الش َ
د -وعن أِب أمامة  .قال  :قال  ( قصوا ِسبالَكم  ،ووفروا عثانينَكم  ،وخالفوا أهل الكتاب ) رواه أمحد .
( عثانينكم ) مجع عثنون وهي اللحية  ( ،سبالكم ) مجع سبلة – بالتحريك – الشارب .
( وفروا ) هو بتشديد الفاء من التوفري  ،وهو اإلبقاء  ،أي  :اتركوها وافرة .
( أوفوا ) أي  :اتركوها وافية كاملة ال تقصوها .
( أرخوا ) أي  :اتركوها وال تتعرضوا هلا بتغيري من قولك  :أرخيت الشيء إذا أرسلته .
قال ابن حزم  :اتفقوا على أن حلق مجيع اللحية مثلة ال َتوز
ِ ِ
ص َل مخَْس ِرَوايَات  :أ َْع ُفوا َ ،وأ َْوفُوا َ ،وأ َْر ُخوا َ ،وأ َْر ُجوا َ ،وَوفُِروا ،
قال النووي َ :و َجاءَ ِيف ِرَوايَة الْبُ َخا ِري ( َوفُروا الل َحى ) فَ َح َ
ضيه أَلْ َفاظه  ،وهو الر ِذي قَالَه َمج ِ
ِ ِ
احل ِديث الر ِذي تَ ْقتَ ِ
َص َحابنَا
ُ ََ
اعة م ْن أ ْ
َوَم ْعنَ َ
اها ُكل َها  :تَْرُك َها َعلَى َحاهلَا َ ،ه َذا ُه َو الظراهر م ْن َْ
ََُ
هم ِم ْن الْ ُعلَ َماء.
َو َغ ْري ْ
قال الشيخ ابن عثيمني  :وهذه األحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية  ،وأن يف
ذلك فائدتني عظيمتني.:

إحدامها  :خمالفة املشركني حيث كانوا يقصوهنا أو حيلقوهنا  ،وخمالفة املشركني فيما هو من خصائصهم أمر واجب  ،ليظهر
التباين بني املؤمنني والكافرين يف الظاهر كما هو حاصل يف الباطن .
الفائدة الثانية  :أن يف إعفاء اللحية موافقة للفطرة اليت فطر هللا اخللق على حسنها وقبح خمالفتها  ،إال من اجتالته الشياطني عن
فطرته  .وهبذا علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية خمالفة املشركني فقط بل هناك علة أخرى وهي موافقة الفطرة.
فائدة :
وأما حديث ( أن رسول هللا  كان يأخذ من حليته عرضها وطوهلا ) رواه الرتمذي  ،فهو حديث ال يصح .
 ذهب بعض العلماء  :إىل األخذ من اللحية ما زاد على القبضة .
لفعل ابن عمر :
ال ( خالُِفوا الْم ْش ِركِ ِ ِ
ض
َع ِن ابْ ِن ُع َمَر َ ،ع ِن النِ ِ
ُ َ
رِب  قَ َ َ
ب َ ،وَكا َن ابْ ُن ُع َمَر إِذَا َح رج  ،أَ ِو ْاعتَ َمَر قَبَ َ
ني َوفُروا الل َحى َوأ ْ
روا ِر َ
َح ُفوا الش َ
ِ ِِ
َخ َذه ) رواه البخاري .
َعلَى حلْيَته فَ َما فَ َ
ض َل أ َ
وقيل  :ال جيوز .
لعموم األحاديث املانعة .
وأما فعل ابن عمر  :فروي عنه النهي عن التقصري  ،وإذا تعارض رأي الصحاِب وروايته  ،فروايته مقدمة على رأيه .
قال الشيخ ابن باز  :من احتج بفعل ابن عمر رضي هللا عنهما أنه كان يأخذ من حليته يف احلج ما زاد على القبضة  .فهذا ال
حجة فيه  ،ألنه اجتهاد من ابن عمر رضي هللا عنهما  ،واحلجة يف روايته ال يف اجتهاده  .وقد صرح العلماء رمحهم هللا  :أن
رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النِب  هي احلجة  ،وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة.
وقال الشيخ عبد الرمحن بن قاسم يف رسالته ( حترمي حلق اللحى ) ورخص بعض أهل العلم يف أخذ ما زاد عن القبضة لفعل
ابن عمر  ،وأكثر العلماء يكرهه  ،وهذا أظهر ملا تقدم  ،وقال النووي  :واملختار تركها على حاهلا وأال يتعرض هلا بتقصري شيء
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أصالً  ...وقال يف الدر املختار  :وأما األخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد .

( ويسن النظر يف املرآة وقول الدعاء الوارد ) .
الِ ِ ْ :
ت َخْل ِقي فَ َح ِس ْن ُخلُقي )
لورود حديث يف ذلك ( أَ رن النِ ِ
رِب َ كا َن إِ َذا نَظََر َو ْج َههُ ِيف الْ ِمْرآةِ قَ َ
احلَ ْم ُد رَّلل  ،اللر ُه رم َك َما َح رسْن َ
وهذا احلديث له طرق كلها ضعيفة ال تصح .
ولكن  ،صح هذا الدعاء عنه  مطلقاً دون تقييد بالنظر يف املرآة:
ِ
َح ِس ْن ُخلُ ِقي ) .
ول هللاِ  يَ ُق ُ
فروى أمحد  ،وأبو يعلى َع ِن عائشة قالت ( َكا َن َر ُس َ
َح َسْن َ
ت َخْلقي  ،فَأ ْ
الله رم أ ْ
ول ُ :
السنة لغة  :الطريقة .
واصطالحاً  :ما أمر به الشارع ال على وجه اإللزام .
وحكمه  :يثاب فاعله وال يعاقب تارك ه .

سنن الوضوء

الوضوء  :بالضم الفعل  ،وبفتحها املاء املتوضأ به  ،وإن أريد الفعل ضم احلرف األول .
والوضوء لغة  :النظافة واإلنارة .
ْسي بذلك  :ألنه ينظف املتوضئ وحيسنه .
ففي الدنيا بإزالة األوساخ واألقذار .
ويف اآلخرة بالنور الذي حيصل منه  ،كما قال  ( : تدعون يوم القيامة غراً حمجلني من أثر الوضوء ) .

واصطالحاً  :التعبد هلل تعاىل بغسل األعضاء األربعة على صفة خمصوصة .

( والوضوء فضله عظيم ) .
ِ
ول ( :إِ رن أُرم ِيت يأْتو َن ي وم اَلْ ِقيام ِة غُارا ُحم رجلِنيِ ،من أَثَِر اَلْو ِ
أ-عن أَِِب هري رةَ  قَ َ ِ
اع
ول اَ رَّللِ  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ُُ
ضوء ،فَ َم ْن ا ْستَطَ َ
الَْ :س ْع ُ
َ َ ْ
َ ُ َْ َ َ َ
َ ْ ُ َْ َ
ِ
ِ
يل غُرتَهُ فَ ْليَ ْف َع ْل ) ُمتر َف ٌق َعلَْيه .
مْن ُك ْم أَ ْن يُط َ

أي  :أهنم يدعون يوم القيامة من بني األمم  ،ووجوههم وأيديهم تتألأل نوراً وبياضاً من آثار الوضوء .

ب-وعن أِب مالك األشعري  .قال  :قال  ( الطهور شطر اإلَيان )
ِ
ِ
ِ
رارةً
وع َها إِالر َكانَ ْ
صالَةٌ َمكْتُوبَةٌ فَيُ ْحس ُن ُو ُ
ج-وعن عثمان  .قال  :قال َ ( ما م ِن ْام ِر ٍئ ُم ْسل ٍم َْحت ُ
وع َها َوُرُك َ
ضوءَ َها َو ُخ ُش َ
ضُرهُ َ
ت َكف َ
ِ
وب ما َمل ي ْؤ ِ
لِما قَ ْب لَها ِمن ُّ ِ
كلرهُ ) رواه مسلم .
رهَر ُ
ت َكبِ َريًة َو َذل َ
ك الد ْ
الذنُ َ ْ ُ
َ َ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضأَ الْ َعْب ُد الْ ُم ْسل ُم  -أَ ِو الْ ُم ْؤم ُن  -فَغَ َس َل َو ْج َههُ َخَر َج م ْن َو ْجهه ُك ُّل َخطيئَة نَظََر إلَْي َها
د-وعن أِب هريرة  .قال  :قال  ( إذَا تَ َو ر
آخ ِر قَطْ ِر الْم ِاء  -فَِإذَا َغسل ي َدي ِه خرج ِمن ي َدي ِه ُكلُّ خ ِطيئ ٍة َكا َن بطَ َشْت ها ي َداه مع الْم ِاء  -أَو مع ِ
بِعي نَ ي ِه مع الْم ِاء  -أَو مع ِ
آخ ِر
َ َ
َ َ َ ْ ََ َ ْ َ ْ
ْ ََ
ْ ََ
َ َ َ ُ ََ َ
َ
َْ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ت ُك ُّل َخطيئَة َم َشْت َها ِر ْجالَهُ َم َع الْ َماء  -أ َْو َم َع آخ ِر قَطْ ِر الْ َماء َ -ح ر ى خيَُْر َج نَقياا م َن
قَطْ ِر الْ َماء  -فَِإ َذا َغ َس َل ِر ْجلَْيه َخَر َج ْ
الذنُ ِ
ُّ
وب) رواه مسلم .
ت خطَاياه ِمن جس ِدهِ ح ر ى َختْرج ِمن َْحت ِ
ت
اَّللِ َ ( م ْن تَ َو ر
ول ر
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
ه  -وعن ُعثْ َمان بْن َعفرا َن قَ َ
َح َس َن الْ ُو ُ
ضأَ فَأ ْ
ضوءَ َخَر َج ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ْ
أَظْ َفا ِره ) رواه مسلم .
اخلطَايا وي رفَع بِِه الدررج ِ
ال ( أَالَ أَدلُّ ُكم علَى ما َيَْحو ر ِِ
اَّللِ.
ول ر
ات » .قَالُوا بَلَى يَا َر ُس َ
اَّللِ  قَ َ
ول ر
و -وع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ أَ رن َر ُس َ
ُ ْ َ َ ُ
ََ
اَّللُ به َْ َ َ َْ ُ
ال « إِسبا ُ الْوض ِ
صالَةِ ب عد ال ر ِ ِ
ِِ
الرباط ) رواه مسلم .
وء َعلَى الْ َم َكا ِرهِ َوَكثْ َرةُ ْ
اخلُطَا إِ َىل الْ َم َساجد َوانْتِظَ ُار ال ر َ ْ َ
قَ َ ْ َ ُ ُ
صالَة فَ َذل ُك ُم َِ
ال ( أَت يت عثْما َن بن عفرا َن بِوض ٍ
اَّللِ  تَو ر ِ
وء فَتَ َو ر
ضوئِي َه َذا مثُر
ول ر
ت َر ُس َ
ضأَ مثُر قَ َ
ضأَ مثْ َل ُو ُ
ز -و َع ْن محَُْرا َن َم ْوَىل ُعثْ َما َن قَ َ َْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ
ال َ :رأَيْ ُ
َ
رواه مسلم .
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ضأَ ه َك َذا ُغ ِفر لَه ما تَ َقد ِ ِ
صالَتُهُ َوَم ْشيُهُ إِ َىل الْ َم ْس ِج ِد نَافِلة )
قَ َ
رم م ْن َذنْبِه َوَكانَ ْ
ال َ :م ْن تَ َو ر َ
ت َ
َ َُ َ
 قوله (إِسبا ُ الْوض ِ
وء َعلَى الْ َم َكا ِرهِ ) دليل على فضل إسبا الوضوء على املكاره وأن ذلك َيحو اخلطايا ويرفع الدرجات .
َْ ُ ُ
وقد جاء يف حديث اختصام املأل األعلى (  ...الكفارات  :نقل األقدام إىل اجلمعات  ،واجللوس يف املساجد بعد الصلوات ،
وإسبا الوضوء على الكريهات ) رواه أمحد .
رواه مسلم .

 قال ابن رجب  :املراد أن يكون على حالة تكره النفس فيها الوضوء  ،وقد فسر حبال نزول املصائب  ،فإن النفس حينئذ

تطلب اجلزع  ،فاالشتغال عنه بالصَّب واملبادرة إىل الوضوء والصالة من عالمة اإلَيان .
وفسرت الكريهات بالَّبد الشديد  ،ويشهد له أن يف بعض روايات حديث معاذ (  ...إسبا الوضوء على السَّبات ) والسَّبة
شدة الَّبد  ،وال ريب أن إسبا الوضوء يف الَّبد يشق على النفس وتتأمل به  ،وكل ما يؤمل النفس ويشق عليها فإنه كفارة للذنوب
وإن مل يكن لإلنسان فيه صنع وال تسبب كاملرض وغريه كما دلت النصوص الكثرية على ذلك  ،وجيب الصَّب على األمل بذلك ،
فإن حصل به الرضى فذلك مقام خواص العارفني احملبني  ،وينشأ الرضا بذلك عن مالحظة أمور :

أحدها  :تذكر فضل الوضوء من حطه للخطايا  ،ورفعه للدرجات  ،وحصول الغرة والتحجيل به.
قال بعض العارفني  :من مل يعرف ثواب األعمال ث ُقلت عليه يف مجيع األح وال .

الثاين  :تذكر ما أعده هللا عز وجل ملن عصاه من العذاب بالَّبد والزمهرير  ،فإن شدة برد الدنيا يذكر بزمهرير جهنم  ،فمالحظ ة
هذا األمل املوعود يهون اإلحساس بأمل برد املاء .
الثالث  :مالحظة جالل من أمر بالوضوء  ،ومطالعة عظمته وكَّبيائه  ،وتذكر التهيؤ للقيام بني يديه ومناجاته يف الصالة ،
فذلك يهون كل أمل ينال العبد يف طلب مرضاته من برد املاء وغريه  ،ورِبا مل يشعر بأمله بالكلية كما قال بعض العارفني  :باملعرفة
هانت على العاملني العبادة .
الرابع  :استحضار اطالع هللا عز وجل على عبده يف حال العمل له  ،وحتمل املشاق ألجله  ،فمن تيقن أن البالء بعني من حيبه
هان عليه األمل كما أشار تعاىل إىل ذلك بقوله عز وجل لنبيه  ( واصَّب حلكم ربك فإنك بأعيننا ) .

اخلامس  :االستغراق يف حمبة من أمر هبذه الطاعة ،وأنه يرضى هبا وحيبها كما قال تعاىل (إن هللا حيب التوابني وحيب املتطهرين)
فمن امتأل قلبه من حمبة هللا أحب ما حيبه وإن شق على النفس وتأملت به  ،كما يقال  :احملبة هتون األثقال .
فإسبا الوضوء على املكاره من عالمات احملبني  ( .ابن رجب شرح حديث اختصام املأل ) .
وقد روى ابن سعد يف ( الطبقات الكَّبى )بإسناده عن عمر بن اخلطاب  أنه وصى ابنه عند موته فقال له  " :أي بين !
عليك خبصال اإلَيان " .قال  :وما هي ؟ قال  " :الصوم يف شدة احلر أيام الصيف  ،وقتل األعداء بالسيف  ،والصَّب على
املصيبة ،وإسبا الوضوء يف اليوم الشايت ،وتعجيل الصالة يف يوم الغيم ،وترك ردغة اخلبال "  ،قال  :وما ردغة اخلبال ؟ قال " :
شرب اخلمر .
 الوضوء كان مشروعاً يف األمم السابقة :

لقصة سارة مع امللك  ،أن سارة ملا هم امللك بالدنو منها  ،قامت تتوضأ وتصلي .
ولقصة ُجَريْج الراهب أيضاً  ،قام فتوضأ وصلى  ،مث كلم الغالم .
وحلديث  ( :هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي )  .رواه ابن ماجه  .قال ابن حجر  :حديث ضعيف .
والذي اختصت به هذه األمة هي الغرة والتحجيل .
ِ
حلديث أِب هريرة  .قال  :قال رسول هللا  ( إِ رن أُرم ِيت يأْتو َن ي وم اَلْ ِقيام ِة ُغارا ُحم رجلِنيِ ،من أَثَِر اَلْو ِ
اع ِمْن ُك ْم أَ ْن
ُُ
ضوء ،فَ َم ْن ا ْستَطَ َ
َ َ ْ
َ ُ َْ َ َ َ
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ِ
يل ُغرتَهُ فَ ْليَ ْف َع ْلُ ) .متر َف ٌق َعلَْي ِه .
يُط َ
ورجح هذا ابن حجر  ،فقال  :واستدل احلليمي هبذا احلديث على أن الوضوء من خصائص هذه األمة  ،وفيه نظر  ،ألنه ثبت
عند املصنف يف قصة سارة رضي هللا عنها مع امللك الذي أعطاها هاجر أن سارة ملا هم امللك بالدن و منها قامت تتوضأ
وتصلي .
ويف قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى مث كلم الغالم .
فالظاهر أن الذي اختصت به هذه األمة هو الغرة والتحجيل ال أصل الوضوء  ،وقد صرح بذلك يف رواية ملسلم عن أِب هريرة
أيضا مرفوعا قال ( سيما ليست ألحد غريكم ) وله من حديث حذيفة حنوه و( ِسيما ) أي  :عالمة  ( .الفتح ) .
( من سنن الوضوء  :السواك ) .
وتقدمت مباحثه .
( والتسمية ) .
أي  :ومن سنن الوضوء التسمية .
وهذا قول مجاهري العلماء .
ورجحه ابن قدامة  ،وابن املنذر  ،وابن حزم  ،وابن كثري  ،واختاره ابن باز .

قال ابن حزم  :وتستحب تسمية هللا على الوضوء  ،وإن مل يفعل فوضوؤه تام .
رِ
صالةِ فَا ْغ ِسلُوا  ) ...حيث أن هللا مل يأمر بالتسمية .
ين َآمنُوا إِ َذا قُ ْمتُ ْم إِ َىل ال ر
أ -لقوله تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ب -وحلديث عبد هللا بن عمرو ( أن رجالً أتى النِب  فقال يا رسول هللا  ،كيف الطهور ؟ فدعا ِباء فغسل كفيه ثالثاً  ،مث غسل
وجهه ثالثاً  ) ....رواه أبو داود  ،فذكر له النِب  الوضوء ومل يذكر التسمية .
ج -قوله  لألعراِب (  ...توضأ كما أمرك هللا  ) ...احلديث  ،وليس فيه التسمية  ،فدل على عدم وجوهبا  ،ولو كانت واجبة
لعلمها هذا األعراِب إ ْذ هو جاهل .
د -أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النِب  وصفاً كامالً  ،مل يذكر أحد منهم أنه ْسى يف أول وضوئه ،ولو كانت التسمية واجبة
مل يرتكها . 
ِ ر رِ
اَّلل تَع َ ِ
ِ
ٍِ
اخلَ ْمس إِرال
صلَ َوات ْ
صلِي َه ِذهِ ال ر
اىل َعلَْيه فَيُ َ
ب ر َ
ه -حديث عثمان يف قوله َ ( ما م ْن ُم ْسلم يَتَطَ رهر فَيُتم الط ُهور الذي َكتَ َ
رارة لِ َما بَْينه رن ) رواه مسلم .
َكانَ ْ
ت َكف َ
ِ
ِِ
الرواية فِيها فَائِ َدة نَِفيسة وِهي قَوله  ( الطُّهور الر ِذي َكتَبه ر ِ
ضوئِِه
صَر ِيف ُو ُ
َُ
اَّلل َعلَْيه ) فَِإنرهُ َد ٌّال َعلَى أَ رن َم ْن اقْ تَ َ
ُ
قال النووي َ :هذه َِ َ َ
َ َ َ ْ
ضيلَة ح ِ
ت ه ِذهِ الْ َف ِ
َشد
اصلَة لَهُ َ ،وإِ ْن َكا َن َم ْن أَتَى بِ ُّ
ضاء الْ َو ِاجبَة َوتَ َرَك ُّ
السنَ ِن أَ ْك َم َل َوأ َ
َعلَى طَ َه َارة ْاأل َْع َ
السنَن َوالْ ُم ْستَ َحبرات َكانَ ْ َ
َ
ِ
َعلَم  ( .شرح مسلم ) .
تَكْف ًريا َ .واَ رَّلل أ ْ
قالوا ويكون حديث ( ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا ) أي  :ال وضوء كامل ملن مل يذكر اسم هللا عليه .
وذهب بعض العلماء  :إىل أهنا واجبة .
وهذا قول الظاهرية  ،ورواية عن أمحد اختارها بعض أصحابه  ،ورجحه األلباِن .
ِ
ول اَ رَّللِ َ ( ال و ِ
ِ ِ
اج ْه،
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
حلديث أَِِب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
َخَر َجهُ أ ْ
ُُ
ضوءَ ل َم ْن َملْ يَ ْذ ُك ِر ا ْس َم اَ رَّلل َعلَْيه ) أ ْ
َمحَ ُدَ ،وأَبُو َد ُاوَدَ ،وابْ ُن َم َ
بِِإسن ٍاد ضعِيفٍ  ،ولِلرتِم ِذ ِي :عن سعِ ِ
يد بْ ِن َزيْدٍ .
َْ َ
َ ْ
َْ َ
قالوا  :واملراد بالنفي نفي الصحة  ،أي  :ال وضوء صحيح ملن مل يذكر اسم هللا عليه .
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 رجح الشيخ دبيان الدبيان [ يف أحكام الطهارة ] أهنا غري مشروعة .
ألن األصل يف العبادات املنع ح ى يقوم دليل صحيح على املشروعية  ،ومل يثبت يف الباب حديث صحيح .
ومل يرد ذكر التسمية يف األحاديث الصحيحة اليت سيقت يف صفة وضوء النِب . 
كحديث عثمان  ،وعبد هللا بن زيد  ،وعلي  ،وعبد هللا بن عمرو  ،وغريهم  .وهللا أعلم .
فائدة :

ضوءَ لِ َم ْن َملْ يَ ْذ ُك ِر اِ ْس َم اَ رَّللِ َعلَْي ِه ) اختلف العلماء يف هذا احلديث هل هو صحيح أم ضعيف ؟
حديث ( َال ُو ُ
واحلديث قد ورد من عدة طرق :
فقد جاء من حديث أِب هريرة عند أمحد وأِب داود ويف إسناده ضعف جلهالة يعقوب بن سلمة وجلهالة والده .
وجاء من حديث أِب سعيد عند أمحد يف مسنده ويف سنده مقال .
وجاء من حديث سعيد بن زيد عند أمحد والرتمذي ويف سنده اضطراب وجهالة .
وجاء من حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه وسنده ضعيف جداً .

فذهب مجاعة من العلماء إىل أنه ال يصح شيء منها  ،منهم  :اإلمام أمحد  ،وأبو حامت  ،وأبو زرعة  ،والعقيلي  ،والبزار  ،وابن
املنذر .
وذهب مجاعة إىل حتسينها ِبجموع طرقها ،منهم :ابن سيد الناس ،وابن حجر ،والسيوطي ،وابن القيم ،والشوكاِن ،واأللباِن.
والراجح أنه ال يصح منها شيء .
ألهنا خمالفة ملا نقل عن الرسول  يف صفة الوضوء  ،فلم ينقل واحد من الذين وصفوا الوضوء بأنه كان يسمي .
فائدة :
عقد البخاري يف صحيحه باباً قال  :باب التسمية على كل حال  ،وعند الوقاع  ،مث ذكر حديث ابن عباس .
ِ
اَّللِ اللر ُه رم َجنِْب نَا الشْريطَا َن و َجنِ ِ
َع ِن ابْ ِن َعبر ٍ
ب الشْريطَا َن َما َرَزقْ تَ نَا .
ال بِ ْس ِم ر
َح َد ُك ْم إِذَا أَتَى أ َْهلَهُ قَ َ
رِب  قَ َ
اس يَْب لُ ُغ بِه النِ ر
ال ( لَْو أَ رن أ َ
َ
فَ ُق ِ
ضرهُ ) .
ض َى بَْي نَ ُه َما َولَ ٌد َ ،ملْ يَ ُ

قال العيين  :قوله ( على كل حال ) ملا كان حال الوقاع أبعد حال من ذكر هللا تعاىل ومع ذلك تسن التسمية فيه ففي سائر
األحوال بالطريق األوىل فلذلك أورده البخاري يف هذا الباب للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء .
فإن قلت كان املناسب أن يذكر حديث ( ال وضوء ملن مل يذكر اسم هللا عليه ) ؟
قلت  :هذا احلديث ليس على شرطه وإن كثرت طرقه  ،وقد طعن فيه احلفاظ واستدركوا على احلاكم تصحيحه بأنه انقلب عليه
إسناده واشتبه وقال اإلمام أمحد ال أعلم يف التسمية حديثا ثابتاً  ( .عمدة القارئ ) .
ً
( وغسل الكفني ثالثا ) .
أي  :يسن للمتوضئ يف بداية وضوئه غسل كفيه ثالثاً .
أ-حلديث محران ( أَ رن عثْما َن  دعا بِو ٍ
ث مر ٍ
ِ
ث
ات ،مثُر َم ْ
استَ ْنثَ َر ،مثُر َغ َس َل َو ْج َههُ ثََال َ
ََ َ ُ
استَ ْن َش َقَ ،و ْ
ضَ ،و ْ
ض َم َ
ضوء ،فَغَ َس َل َكفْريه ثََال َ َ
َُ
َُْ
مر ٍ
ضوئِي َه َذا ) ُمتر َف ٌق عليه .
ول اَ رَّللِ  تَ َو ر
ت َر ُس َ
ات ،... ،مثُر قَ َ
ضأَ َْحن َو ُو ُ
الَ :رأَيْ ُ
َ
ب -وحلديث علي – يف صفة الوضوء – (  ...فغسل كفيه ح ى أنقامها  ) ...رواه أبو داود .
ٍ
ج -وجاء يف الصحيحني  ( :أَ رن رجالً قَ َ ِ ِ ِ
ِ
ال َعْب ُد هللاِ بْ ُن
ول هللاِ  يَتَ َو ر
ضأُ فَ َق َ
ف َكا َن َر ُس ُ
يع أَ ْن تُ ِريَِين َكْي َ
ال ل َعْبد هللا بْ ِن َزيْد أَتَ ْستَط ُ
َُ
َزيْ ٍد نَ َعم فَ َد َعا ِِبَ ٍاء فَأَفْ ر َ َعلَى يَ َديْ ِه فَغَسل يَ َدهُ َمرتَ ْ ِ
استَ ْنثَ َر ثَالَثًا  ) ...متفق عليه .
ني مثُر َم ْ
ض َو ْ
ض َم َ
ْ
َ
ََ
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ِ
ِ
ِ
ك بِاتَِف ِ
اق الْ ُعلَ َماء
ضوء ُسنرة َ ،وُه َو َك َذل َ
لهما ِيف أَرول الْ ُو ُ
قال النووي  :قَ ْوله ( فَغَ َس َل َكفْريه ثََالث َمرات ) َه َذا َدليل َعلَى أَ رن َغ ْس َ

وقال ابن قدامة  :وليس ذلك  -يعين غسل الكفني يف الوضوء  -بواجب عند غري القيام من النوم بغري خالف نعلمه .

وقال ابن املنذر  :فأمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين يف ابتداء الوضوء سنة يستحب استعماهلا .
ِ
اإلنَ ِاء وتَْن ُقل الْوضوء َإىل ْاألَع ِ ِ
وقال ِ :ألَن َرها الرِيت تَ ْغ ِم ِ
ضوء .
إحَر ٌاز ِجلَ ِمي ِع الْ ُو ُ
ْ َ
ضاء  ،فَفي َغ ْسل ِه َما ْ
س يف ِْ َ ُ ُ ُ َ
ُ
وقال الشيخ ابن عثيمني  :ألهنا آلة املاء .
ُ
( وجيب من نوم ليلٍ ) .
أي  :وجيب غسل الكفني ثالثاً إذا قام من نوم ليل  ،وأراد أن يغمسهما يف اإلناء .
ِ ِِ
ِ
س يَ َدهُ ِيف اَِْإلنَ ِاء َح ر ى يَ ْغ ِسلَ َها ثََالثًا فَِإنرهُ َال يَ ْد ِري أَيْ َن
حلديث أِب هريرة  .قال  :قال  ( إِ َذا اِ ْستَ ْي َق َ
ظأَ
َح ُد ُك ْم م ْن نَ ْومه فَ َال يَ ْغم ُ
ظ ُم ْسلِم .
ت يَ َدهُ ) ُمتر َف ٌق َعلَْي ِهَ .وَه َذا لَْف ُ
بَاتَ ْ
وهذا مذهب أمحد وداود .
ألن احلديث فيه أمر  ،واألمر يقتضي الوجوب .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن األمر لالستحباب .

وهذا مذهب اجلمهور .
أ-واستدلوا بعدم الوجوب  ،بالتعليل املذكور باحلديث ( فإن أحدكم ال يدري  ) ...ألن التعليل بأمر يقتضي الشك  ،فهذه قرينة
صارفة عن الوجوب إىل الندب .
[ الفتح ] .

ب-وبقوله ( فليغسلها ثالثاً  ) ...قالوا النجاسة املقيد إزالتها ال جيب العد يف غسلها  ،فذكر العدد يف احلديث يدل على أن
األمر لالستحباب .
ج-وحلديث أنه  توضأ من الشن املعلق بعد قيامه من النوم ،ومل يرو أنه غسل يده يف حديث ابن عباس [ .نيل األوطار] .
والراجح األول  ،لظاهر األمر .

ِ ِ
َح ُد ُك ْم ِم ْن نَ ْوِم ِه ) على أقوال :
 اختلف العلماء يف املراد بالنوم يف قوله (إ َذا ا ْستَ ْي َق َظ أ َ

القول األول  :املراد كل نوم  ،فال فرق بني نوم الليل ونوم النهار  ،ورجحه الشيخ ابن باز .

أ -لقوله  ( :من نومه ) .
قال ابن حجر  :أخذ بعمومه الشافعي واجلمهور فاستحبوه عقب كل نوم .
ب -وللتعليل ( فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده ) فإن ذلك يقتضي بإحلاق نوم النهار بنوم الليل  ،وإمنا خص نوم الليل
بالذكر للغلبة .
القول الثاين  :املراد نوم الليل خاصة .
وهذا مذهب أمحد وداود .
أ -ملا جاء يف رواية أِب داود ( إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل . ) ...
ب -ولقوله ( أين باتت يده  ) ...والبيتوتة ال تكون إال بالليل .
وهذا القول هو الراجح .

 احلكمة من غسل اليدين ثالثاً بعد االستيقاظ من النوم قبل إدخاهلا يف اإلناء :
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قيل  :أن احلكمة معقولة ومدركة وليست معنوية .
وهي جوالن اليد يف بدن النائم بدون إحساس  ،فقد تالمس أمكنة من بدنه مل يتم تطهريها باملاء  ،فتعلق هبا النجاسة .
وقيل  :أن هذا تعبد ال يعقل معناه .

واستدلوا على ذلك بأن األحكام ال تبىن على الشك ،وذلك أن اليقني يف اليد أهنا طاهرة ،وجناستها أثناء النوم مشكوك فيها،
فال يؤمر بغسلها لنجاستها  ،ألن اليقني ال يزال بالشك  ،فيكون األمر يف ذلك تعبدياً  [.فالشارع ال يأمر بالتطهر من تنجس مشكوك ] .
ُ

وقيل  - :وهو اختيار ابن تيمية – أن ما ورد يف هذا احلديث يشبه – ما تقدم – من تعليل االستنثار بأن الشيطان يبيت على
خيشوم اإلنسان  ،فيمكن أن املراد هبذا احلديث ما خشي من عبث الشيطان بيد اإلنسان ومالمستها  ،مما قد يؤثر على
اإلنسان  ،وقد تكون هذه العلة من العلل املؤثرة اليت شهد هلا النص باالعتبار .

 ما حكم املاء إذا غمس يده يف اإلناء قبل غسلها ؟
ال ينجس  ،وهو باق على طهوريته  ،وهذا قول مجهور العلماء .
ألن النِب  هنى عن غمس اليد  ،ومل يتعرض للماء .
وحكي عن احلسن البصري أنه ينجس إن قام من نوم الليل  ،وحكي أيضاً عن إسحاق بن راهوية وحممد بن جرير الطَّبي .

قال النووي  :وهو ضعيف جداً ،فإن األص ل يف اليد واملاء الطهارة ،فال ينجس بالشك وقواعد الشريعة متظافرة على ذلك .
ْ
( والبداءة مبضمضةٍ ثم استنشاق ) .
أي  :ومن سنن الوضوء البداءة ِبضمضة واستنشاق – بعد غسل اليدين – قبل غسل الوجه .
عن محران موَىل عثْما َن ( أَ رن عثْما َن بن عفرا َن  دعا بِوض ٍ
ث مر ٍ
ِ
استَ ْنثَ َر مثُر َغ َس َل
وء فَتَ َو ر
ات مثُر َم ْ
ََ َ ُ
ُ َ َْ َ
ض َو ْ
ض َم َ
ضأَ فَغَ َس َل َكفْريه ثَالَ َ َ
َُْ َ ْ ُ َ
ِ
ث مر ٍ
وجهه ثَالَ َ ٍ
ِ ِ
ات مثُر َغ َس َل يَ َدهُ الْيُ ْسَرى ِمثْ َل َذل َ
ك مثُر َم َس َح َرأْ َسهُ مثُر َغ َس َل ِر ْجلَهُ
َ َُْ
ث َمرات مثُر َغ َس َل يَ َدهُ الْيُ ْم َىن إ َىل الْمْرفَ ِق ثَالَ َ َ
اَّللِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
الْيُ ْم َىن إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
اَّلل  تَ َو ر
ول ر
ال َر ُس ُ
ضوئي َه َذا مثُر قَ َ
ول ر
ت َر ُس َ
ك مثُر قَ َ
ني ثَالَ َ
ث َمرات مثُر َغ َس َل الْيُ ْسَرى مثْ َل َذل َ
ضأَ َْحن َو ُو ُ
ال َرأَيْ ُ
ِ
ني الَ ُحي ِد ِ
رم ِم ْن ذَنْبِ ِه ) متفق عليه .
َ « م ْن تَ َو ر
ضوئِي َه َذا مثُر قَ َام فََرَك َع َرْك َعتَ ْ ِ َ ُ
ضأَ َْحن َو ُو ُ
ث في ِه َما نَ ْف َسهُ غُفَر لَهُ َما تَ َقد َ
ضةَُ :إد َارةُ الْ َم ِاء ِيف الْ َف ِم .
 املضمضة  :قال ابن قدامة َ :والْ َم ْ
ض َم َ
اقِ :
ِ ِ
س َإىل ب ِ
اط ِن ْاألَنْ ِ
ِِ
ف.
َ واال ْستْن َش ُ ْ
اجت َذ ُ
اب الْ َماء بالنر َف ِ َ
 و ِاالستِْنثَار :إخراج الْم ِاء ِمن أَنْ ِفه  ،ولَ ِكن ي عبر ر بِ ِاالستِْنثَا ِر عن ِاالستِْن َش ِ
اق؛ لِ َك ْونِِه ِم ْن لََوا ِزِم ِه.
َْ ْ
َ ْ َُ ُ ْ
َ ْ ُ َْ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال الْماء َإىل َمجي ِع باط ِن ْاألَنْ ِ
ِ
صائم .
ك ُمبَالَغَةٌ ُم ْستَ َحبرةٌ ِيف َح ِق َغ ِْري ال ر
فَ ،وإِرمنَا َذل َ
ب َإد َارةُ الْ َماء ِيف َمجي ِع الْ َف ِمَ ،وَال َ
َ
إيص َ َ
َوَال َجي ُ
(املغين) .
وقال ابن حجر  :وأكمله أن يضع املاء يف الفم  ،مث يديره  ،مث َيجه .
َص َحابنَا َ :ك َماهلَا أَ ْن َْجي َعل الْ َماء ِيف فَمه مثُر يُ ِديرهُ فِ ِيه مثُر َيَُجهُ َ ،وأَرما أَقَل َها فَأَ ْن
ضة ؛ فَ َق َ
وقال النووي  :أ رما َح ِقي َقة الْ َم ْ
ض َم َ
ال أ ْ
اجلُ ْم ُهور .
َْجي َعل الْ َماء ِيف فِ ِيه َ ،وَال يُ ْشتَ َرط إِ َد َارته َعلَى الْ َم ْش ُهور الر ِذي قَالَهُ ْ
يدير املاء يف فمه أدىن إدارة  ( .الشرح املمتع ) .
وقال ابن عثيمني  :ويكفي يف الواجب أن َ
( واملبالغة فيهما لغري صائم ) .
أي  :ومن سنن الوضوء املبالغة يف املضمضة واالستنشاق لغري صائم .
قال النووي  :املبالغة يف املضمضة واالستنشاق سنة بال خالف .
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ِ
ال رس ُ ِ
ِ ِ
َصابِ ِعَ ،وبَالِ ْغ ِيف اَِال ْستِْن َشا ِق ،إِرال أَ ْن تَ ُكو َن
صْب َرَة  ،قَ َ
َسبِ ْغ اَلْ ُو ُ
ضوءََ ،و َخل ْل بَ ْ َ
ول اَ رَّلل  ( أ ْ
ني اَْأل َ
حلديث لَقيط بْن َ
ال :قَ َ َ ُ
صائِماً ) رواه أبو داود .
َ
 معىن املبالغة يف املضمضة  :أن يصل املاء أقصى احللق  ،واملبالغة يف االستنشاق  :جذب املاء إىل أقصى األنف .
 املبالغة فيهما للصائم مكروهة  ،وهذا قول مجهور العلماء .

( والتيامن )
أي  :ومن سنن الوضوء التيامن  ،فيسن أن يبدأ بيده اليمىن قبل اليسرى ورجله اليمىن قبل اليسرى  ( .وهو خاص باألعضاء
األربعة فقط ومها  :اليدان و ِ
الرجالن ) .
أ -حلديث عائشة قالت  ( :كان يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله ) متفق عليه
ب  -وعن أِب هريرة  قال  :قال رسول هللا  ( إذا توضأمت فابدأوا ِبيامنكم ) رواه أبو داود .
ِ
ث مر ٍ
ِ ِ
ك مثُر
ات مثُر َغ َس َل يَ َدهُ الْيُ ْسَرى ِمثْ َل ذَل َ
ج -وحلديث عثمان يف صفة الوضوء (  ...مثُر غَ َس َل يَ َدهُ الْيُ ْم َىن إ َىل الْمْرفَ ِق ثَالَ َ َ
ِ
ث مر ٍ
َمسح رأْ َسهُ مثُر َغسل ِر ْجلَهُ الْيُ ْم َىن إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ضأَ َْحن َو
اَّللِ  تَ َو ر
ول ر
ت َر ُس َ
ك مثُر قَ َ
ات مثُر َغ َس َل الْيُ ْسَرى ِمثْ َل َذل َ
ال َرأَيْ ُ
ني ثَالَ َ َ
ََ َ
ََ
ضوئِي َه َذا  ) ...متفق عليه .
ُو ُ
قال النووي  :أمجع العلماء على أن تقدمي اليمني يف الوضوء سنة ،من خالفها فإنه فاته الفضل ومت وضوءه .

وقال ابن قدامة  :ال خالف بني أهل العلم فيما علمناه يف استحباب البداءة باليمني وأمجعوا على أنه ال إعادة على من بدأ
بيساره قبل َيينه .
 قال الشيخ ابن عثيمني  :أما الوجه فالنصوص تدل على أنه ال تيامن فيه  ...واألذنان َيسحان مرة واحدة  ،ألهنما عضوان

من عضو واحد .
( وختليل اللحية الكثيفة ) .
أي  :ومن سنن الوضوء ختليل اللحية الكثيفة .

اللحية إن كانت خفيفة  :فإنه جيب غسلها وما حتتها من البشرة .
ِ
وه ُك ْم ) والوجه ما حتصل به املواجهة  ،وما حتت اللحية إذا كان بادياً
ألهنا يف حكم الظاهر فيدخل يف قوله تعاىل ( فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
حتصل به املواجهة  ،فيدخل يف حكم الوجه .
قال الشيخ ابن عثيمني  :اللحية خلفيفة هي اليت ال تسرت البشرة  ،وهذه جيب غسلها وما حتتها ؛ ألن ما حتتها ملا كان بادياً كان
داخالً يف الوجه الذي تكون به املواجهة .
وإن كانت كثيفة  :فإنه يستحب ختليلها .

وهذا مذهب مجاهري العلماء .
أ-حلديث عثْما َن  ( أَ رن اَلنِرِب َ كا َن ُخيلِل ِحليته ِيف اَلْو ِ
ِ
لرتِم ِذي .
َ ُ ََْ ُ ُ ُ
ضوء ) أ ْ
ر
َخَر َجهُ اَ ْ
َُ
واحلديث وإن كان ضعيفاً  ،فقد قواه بعض العلماء لشواهده .
ب -ومما يرجح االستحباب ورود ذلك عن ابن عمر  ،فعن نافع عن ابن عمر ( أنه كان خيلل حليته ) .
ج -ومن أدلة اجلمهور على أن ختليل اللحية الكثيفة غري واجب  ،وأن باطن اللحية الكثيفة ال جيب غسله  :ما رواه البخاري
ِ ٍ
ضم ِ
َع ْن ابْ ِن َعبر ٍ
َخ َذ َغْرفَةً ِم ْن َم ٍاء
اس رضي هللا عنهما أَنرهُ تَ َو ر
استَ ْن َش َق  ،مثُر أ َ
ضأَ فَغَ َس َل َو ْج َههُ  ،أ َ
ض هبَا َو ْ
َخ َذ َغْرفَةً م ْن َماء  ،فَ َم ْ َ َ
ِِ
ِ
ضأُ .
اَّللِ  يَتَ َو ر
ول ر
ت َر ُس َ
ُخَرى  ،فَغَ َس َل هبِِ َما َو ْج َههُ  ...مثُر قَ َ
فَ َج َع َل هبَا َه َك َذا  ،أ َ
َضافَ َها إِ َىل يَده ْاأل ْ
ال َ :ه َك َذا َرأَيْ ُ
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ووجه الداللة من احلديث  :أن النِب  كان كث اللحية  ،فغرفة واحدة ال تكفي لغسل الوجه  ،وغسل ما حتت اللحية  ،فعلم
من ذلك أنه  اكتفى بغسل ظاهرها فقط .
ِ
قال ابن قدامة  :وم ْذهب أَ ْكث ِر أَه ِل الْعِْل ِم أَ رن ذَلِك َال َِجيب  ،وَال َِجيب الت ِ
ص ِيف تَ ْر ِك التر ْخلِ ِيل ابْ ُن ُع َمَر ،
َ
ََ َ ُ َ ْ
ُ ْ
يل ؛ َومم ْرن َر رخ َ
ُ َ
رخل ُ
اس ِم  ،وُحم رمد بن علِ ٍي  ،وسعِيد بن عبدِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِب َ ،وأَبُو الْ َعاليَة َ ،وُجمَاه ٌد َ ،وأَبُو الْ َق
َو ْ
رعِ ُّ
َ َ ُ ُْ َ
رخع ُّي َ ،والش ْ
َ َ ُ ْ ُ َْ
س َ ،والن َ
احلَ َس ُن بْ ُن َعل ٍي َ ،وطَ ُاو ٌ
الْ َع ِزي ِز َوابْ ُن الْ ُمْن ِذ ِر .
اىل أَمر بِالْغس ِل  ،وَمل ي ْذ ُكر الت ِ
يل .
ِألَ رن ر
اَّللَ تَ َع َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ
رخل َ
ضوء رس ِ
اَّللِ َ ملْ َْحي ِك ِه .
ول ر
َوأَ ْكثَ ُر َم ْن َح َكى ُو ُ َ َ ُ
وء  ،ولَو فَعلَه ِيف ُك ِل و ٍ
ولَو و ِاجبا لَما أَخل بِِه ِيف و ٍ
ِِ
ك يَ ُد ُّل َعلَى أَ رن
َْ َ ً َ َر
ضوءَهُ أ َْو أَ ْكثَ ُرُه ْم َ ،وتَ ْرُكهُ ل َذل َ
ضوء لَنَ َقلَهُ ُك ُّل َم ْن َح َكى ُو ُ
ُُ
ُُ
ض َْ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رع ِر الْ َكث ِ
يف لَْيس بِواج ٍ
رخل ِيل
ت َش ْع ِرَها بِ ُدون الت ْ
رِب َ كا َن َكث َ
ب ؛ ألَ رن النِ ر
يف الل ْحيَة فَ َال يَْب لُ ُغ الْ َماءُ َما َْحت َ
ت الش ْ
َغ ْس َل َما َْحت َ
َ َ
ض أَحيانِِه يد ُّل علَى استِحب ِ ِ
والْمبالَغ ِة  ،وفِعلُه لِلت ِ
ك َ ،واَ رَّللُ أ َْعلَ ُم  ( .املغين ) .
اب َذل َ
َ َُ َ َ ْ ُ ْ
رخل ِيل ِيف بَ ْع ِ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ
وقال النووي رمحه هللا  :اللحية الكثيفة جيب غسل ظاهرها بال خالف  ،وال جيب غسل باطنها وال البشرة حتته  ،هذا هو
املذهب الصحيح املشهور  ،الذي نص عليه الشافعي رمحه هللا  ،وقطع به مجهور األصحاب  ،وهو مذهب مالك وأِب حنيفة
وأمحد ومجاهري العلماء من الصحابة والتابعني وغريهم  ،وحكى الرافعي قوالً ووجهاً أنه جيب غسل البشرة وهو مذهب املزِن وأِب
ثور  ( .اجملموع ) .
 اختلف العلماء يف ضابط اللحية الكثيفة واللحية اخلفيفة :

فقيل  :املرجع يف ذلك العرف  ،فما عده الناس كثيفاً فهو كثيف  ،وما عدوه خفيفاً فهو خفيف .

وقيل  :ما وصل املاء إىل حتته ِبشقة فهو كثيف  ،وما كان وصول املاء إىل حتته بغري مشقة فهو خفيف .
وقيل  :ما سرت البشرة عن الناظر فهو كثيف  ،وما ال فهو خفيف  ،وهذا أحسنها  [ .النووي ] .
 كيفية ختليل اللحية :

قال الشيخ ابن عثيمني  :والتخليل له صفتان :

األوَل  :أن يأخذ كفاً من ماء وجيعله حتتها  ،ويعركها ح ى تتخلل به .

الثانية  :أن يأخذ كفاً من ماء  ،وخيللها بأصابعه كاملشط  [ .الشرح املمتع ] .

وقد وردت أحاديث يف كيفية ختليل اللحية لكن ال يصح منها شيء :
منها  :حديث أنس (أن رسول هللا  كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء  ،فأدخله حتت حنكه  ،فخلل هبا حليته) .رواه أبو داود
ومنها  :حديث ابن عمر ( كان رسول هللا  إذا توضأ عرك بعض العراك  ،مث شبك بأصابعه من حتتها ) رواه الدارقطين .

 اختلف العلماء يف حكم غسل املسرتسل من اللحية على قولني :

القول األول  :أنه واجب .
واختار هذا الشيخ ابن عثيمني  .ألن ما اسرتسل من اللحية حتصل به املواجهة .
القول الثاين  :ال جيب .
أ-قالوا  :ألن هللا أمر بغسل الوجه  ،فمحل الفرض الوجه وما يف حدوده .
ب-وألن النِب  أخذ كفاً من ماء وغسل وجهه  ،وهذا القدر ال يكفي لغسل ما اسرتسل من اللحية .
وهذا القول هو الصحيح .
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( واألصابع ) .
أي  :ومن سنن الوضوء ختليل أصابع اليدين والرجلني .
ني ِيف الْوض ِ
ِ
الر ْجلَ ْ ِ
وء َم ْسنُو ٌن َ ،وُهو ِيف ِ
َصابِ ِع الْيَ َديْ ِن َو ِ
ني آ َك ُد .
الر ْجلَ ْ ِ ُ ُ
يل أ َ
َ
قال ابن قدامة َ :ختْل ُ
قال الشيخ ابن عثيمني  :وهو يف ِ
الرجلني آكد لوجهني:
األول :أ رن أصابعهما متالصقة.
والثَّاين :أهنما تباشران األذى فكانتا آكد من اليدين.
ال رس ُ ِ
ِ
ضوء ،وخلِل ب ني اَْألَصابِ ِع ،وبالِ ْغ ِيف اَِالستِْن َش ِ
اق ،إِرال أَ ْن تَ ُكو َن
صْب َرَة  ،قَ َ
ْ
ول اَ رَّلل  ( أ ْ
حلديث لَقيط بْن َ
َسبِ ْغ اَلْ ُو ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ال :قَ َ َ ُ
صائِ ًما ) رواه أبوداود .
َ
 ذهب بعض العلماء إىل أن ختليل األصابع واجب .
واختاره الصنعاِن والشوكاِن .
لقوله  ( وخلل بني األصابع ) وهذا أمر  ،واألمر يقتضي الوجوب .
وذهب مجهور العلماء  :إىل أنه مستحب إذا وصل املاء إىل ما بني األصابع .
أ -لقوله تعاىل ( فاغسلوا وجوهكم )  ،قالوا  :فأمر هللا بالغَسل وهو يصدق على جمرد وصول املاء إىل البشرة بدون ختليل ،
والتخليل أمر زائد  ،فهو داخل يف الكمال .
ب -وألن مجيع الذين وصفوا وضوء النِب  مل يذكروا التخليل  ،فاجلمع بني حديث لقيط وهذه األحاديث هو محله على
االستحباب .
وهذا هو الراجح .
 املراد باألصابع أصابع اليدين والرجلني .
فقد جاء يف حديث ابن عباس  .أن رسول هللا  قال  ( :إذا توضأت فخلل بني أصابع يديك ورجليك ) رواه الرتمذي .
وقد ورد يف تفسري التخليل يف حديث املستورد بن شداد  .قال (رأيت رسول هللا  إذا توضأ يدلك أصابع رجليه خبنصره) رواه
أبو داود والرتمذي .
 oوالظاهر أن املراد خنصر اليد اليسرى  ،ألن التخليل تطهري وإزالة قذر  ،فيشرع باليسرى .
 oوخص اخلنصر ألنه أقدر على إيصال املاء .
وأما أصابع اليدين  :فاألكمل يف ختليلها أن يضع بطن الكف اليمىن على اليسرى  ،ويدخل األصابع بعضها يف بعض .
ْ
( وأخذ ماء جديد لألذنني ) .
أي  :ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد لألذنني  ،فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديداً ألذنيه .
أ-حلديث عبد هللا بن زيد – عند البيهقي ( -أَنره رأَى اَلنِرِب  يأْخ ُذ ِألُذُنَي ِه ماء ِخ َال َ ِ ِ
َخ َذ لَِرأْ ِس ِه ) .
ف اَلْ َماء اَلرذي أ َ
ر َ ُ
َُ
ْ ًَ
ب-وملا رواه مالك يف املوطأ عن نافع عن ابن عمر ( أنه كان يأخذ املاء بإصبعيه ألذنيه ) وصححه البيهقي.
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال يشرع  ،وإمنا َيسحان بالبلل املتبقي بعد مسح رأسه .
وهذا مذهب أِب حنيفة  ،ونسب إىل مجهور العلماء واختاره ابن املنذر  ،وابن تيمية  ،والشيخ ابن باز .
أ -أنه مل يثبت أنه  أخذ ماء جديداً ألذنيه .
ب -والذين نقلوا صفة وضوء النِب  كلهم مل يذكروا أن النِب  أخذ ألذنيه ماء جديداً .
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قال ابن القيم  :ومل يثبت أنه  أخذ هلما ماء جديداً  ،وإمنا صح ذلك عن ابن عمر .

ج -قول الرسول  ( األذنان من الرأس ) رواه أبو داود  ،وهذا احلديث ال يصح مرفوعاً لكنه ثابت عن ابن عمر موقوفاً .
د -حديث عبد هللا بن عمرو الذي أخرجه أبو داود ( أن النِب  مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتني يف أذنيه ومسح بإهباميه
ظاهر أذنيه ) ومل يذكر أنه أخذ ماءً جديداً ألذنيه .
وهذا القول هو الصحيح  ،وأما الرد على أصحاب القول األول :

 أما رواية البيهقي فاجلواب عنها من وجهني :

ٍ
ض ِل يَ َديْ ِه ) يعين بعد ما غسل يده اليمىن مث اليسرى أخذ
أولً  :أهنا شاذة  ،وأن احملفوظ رواية مسلم ( َوَم َس َح بَِرأْ ِس ِه ِِبَاء َغْي َر فَ ْ
ماءً جديداً لرأسه وليس لألذنني .

ثانياً  :وعلى فرض صحته فهو حممول على أنه مل يبق يف يديه بلل من رأسه .
قال ابن املنذر  :وغري موجود يف األخبار الثابتة اليت فيها صفة وضوء النِب  أخذه ألذنيه ماء جديداً .
( والغسلة الثانية والثالثة ) .
أي  :ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة  ،واألوىل واجبة .

قال النووي  :قد أمجع املسلمون على أن الواجب يف غسل األعضاء مرة مرة  ،وعلى أن الثالث سنة .
وقال ابن املنذر  :أمجع أهل العلم – ال اختالف بينهم – على أن من توضأ مرة مرة  ،فأسبغ الوضوء أن ذلك جيزئه .
وقال ابن قدامة  :والوضوء مرة مرة جيزئ والثالث أفضل  ،هذا قول أكثر أهل العلم .

أ-عن ابن عباس ( أن النِب  توضأ مرة مرة ) رواه البخاري .
ب -وعنه ( أن النِب  توضأ مرتني مرتني ) رواه البخاري .
فالسنة يف عدد غسل أعضاء الوضوء ثالث مرات ما عدا الرأس  ،فيستحب التثليث يف غسل الوجه واليدين والرجلني .
ث مر ٍ
حلديث عثمان – يف صفة الوضوء  ( -مثُر َغسل وجهه ثََال َ ٍ
ِ ِ
ات ) .
َ َ َ َُْ
ث َمرات  ...مثُر َغ َس َل يَ َدهُ اَلْيُ ْم َىن إ َىل اَلْمْرفَ ِق ثََال َ َ
 وجيوز أن يغسل بعض األعضاء مرة وبعضها مرتني وبعضها ثالثاً .
ففي حديث عبد هللا بن زيد  -يف صفة الوضوء  ... ( -مث أدخل يده فغسل وجهه ثالثاً  ،مث غسل يديه مرتني إىل
املرفقني  ) ...رواه البخاري .

قال النووي  :فيه داللة على جواز خمالفة األعضاء  ،وغسل بعضها ثالثاً وبعضها مرتني وبعضها مرة .
قال الشيخ ابن عثيمني  :وقد ك ِره بعض العلماء أن خيالف بني األعضاء يف العدد  ،فإذا غسلت الوجه مرة ،فال تغسل اليدين
مرتني وهكذا  ،والصواب أنه ال يكره  ،فإنه ثبت أن الرسول  خالف فغسل الوجه ثالثاً  ،واليدين مرتني  ،واألفضل أن يأيت
هبذا مرة  ،وهبذا مرة .

 تكره الزيادة على الثالث كراهة شديدة .
أ-ألن فعل النِب  كله مل يزد على ثالث .
ال  :يا رس َ ِ
ِِ
ِ
بَ -ع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ُش َعْي ٍ
ور فَ َد َعا ِِبَ ٍاء ِيف إِنَ ٍاء
ول هللا َكْي َ
ب َ ،ع ْن أَبِيه َ ،ع ْن َجده ( أَ رن َر ُجالً أَتَى النِ ر
رِب  ، فَ َق َ َ َ ُ
ف الطُّ ُه ُ
ِ
ِِ
فَغَسل َكفري ِه ثَالَثًا  ،مثُر َغسل وجهه ثَالَثًا  ،مثُر َغسل ِذر ِ
السبَّ َ ِ
س َح
صبَ َع ْي ِه َّ
اعْيه ثَالَثًا  ،مثُر َم َس َح بَِرأْسه فَأَ ْد َخ َل إِ ْ
ََ ََ
ََ ْ
َ َ َ َُْ
احتَ ْني ِيف أُذُنَ ْيه َ ،وَم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
احتَ ْ ِ
ض وءُ فَ َم ْن َز َاد َعلَى َه َذا
ني بَاط َن أُذُنَْيه  ،مثُر َغ َس َل ِر ْجلَْيه ثَالَثًا ثَالَثًا  ،مثُر قَ َ
ال َ :ه َك َذا الْ ُو ُ
بإبْ َه َام ْيه َعلَى ظَاه ِر أُذُنَ ْيه َ ،وبِال رسبر َ
[ احلديث إسناده حسن لكن لفظ ( أو نقص ) شاذة ال تصح ] .
َساءَ ) .
َساءَ َوظَلَ َم  -أ َْو ظَلَ َم َوأ َ
ص فَ َق ْد أ َ
أ َْو نَ َق َ
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قال أمحد وإسحاق  :ال يزيد على الثالث إال رجل مبتلى .
وقال ابن املبارك  :ال آمن إذا زاد يف الوضوء على الثالث أن يأمث .
ِِِ
قال النووي  :أمجع الْعلَماء علَى َكراه ِة ِ ِ
ِ ِ
ِ
ض ِو ،وأَرما إِذَا َملْ تَستَ ْو ِع ِ
ض َو إِرال
ب الْ ُع ْ
ُ َ ُ َ ََ
ْ
الزيَ َادة َعلَى الث َرالث َ ،والْ ُمَر ُاد بالث َرالث الْ ُم ْستَ ْوعبَة لْل ُع ْ َ
ني  ،فَ ِهي َغسلَةٌ و ِ
بِغَرفَتَ ْ ِ
اح َدةٌ  ( .شرح مسلم ) .
ْ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقال الشوكاين  :ال خالف ِيف َكر َاهة ِ
ضوء َعلَى الث َرالث أَ ْن يَأْ َمثَ ،
الزيَ َادة َعلَى الث َرالث  ،قَ َ
ال ابْ ُن الْ ُمبَ َاركَ :ال َآم ُن إ َذا َز َاد ِيف الْ ُو ُ
َ
ِ
ر
يد َعلَى الث َرالث إال َر ُج ٌل ُمْبتَ لًى  ( .نيل األوطار ) .
َوقَ َ
ال أ ْ
َمحَ ُد َوإِ ْس َح ُ
اقَ :ال يَِز ُ

 هذه الزيادة وإن كانت ممنوعة باالتفاق ؛ إال أهنا ال تَْبطُل هبا الطهارة  ،ألن الوضوء وقع صحيحاً تاماً بالثالث  ،والزيادة
وقعت مردودة  ،ال تبطله .
ِ
ب الْ ُعلَ َم ِاء َكافرةً َ ،و َح َكى الدرا ِرِم ُّي
وه َوَال يَْبطُ ُل ُو ُ
ب الْ َمكُْر َ
ضوءُهُ َ ،ه َذا َم ْذ َهبُ نَا َوَم ْذ َه ُ
قال النووي  :إذَا َز َاد َعلَى الثرَالث فَ َق ْد ْارتَ َك َ
ص َالةِ  ،وه َذا خطَأٌ ظَ ِ
اهر  ( .اجملموع ) .
ِيف ِاال ْستِ ْذ َكا ِر َع ْن قَ ْوٍم أَنرهُ يَْبطُ ُل َك َما لَ ْو َز َاد ِيف ال ر
ََ َ
َص ُّح ِعْن َد الشرافِعِير ِة  :أَنرهُ َمكُْروهٌ َكَر َاهةَ تَْن ِزيه .
وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا " ْاأل َ
ٍ
ص َالةِ ؛ وهو قِياس فَ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ضوء َ ،ك ِ
ِ
اسد  ( .الفتح ) .
الزيَ َادةِ ِيف ال ر
ََُ َ ٌ
َو َح َكى الدرارم ُّي مْن ُه ْم َع ْن قَ ْوم  :أَ رن الزيَ َاد َة َعلَى الث َرالث تُْبط ُل الْ ُو ُ َ
وقال الشيخ ابن قاسم رمحه هللا  :وقال غري واحد  ،إذا زاد على الثالث فقد ارتكب املكروه  ،وال يبطل وضوؤه إمجاعاً .

( وإطالة الغرة والتحجيل ) .
أي  :ومن سنن الوضوء إطالة الغرة والتحجيل .
وهذا مذهب الشافعي واحلنفية والرواية املشهورة عن أمحد .
ِ
ِ
ِ
قال النووي  :أ رما تَطْ ِويل الْغُرة فَ َق َ
ال أ ْ
َص َحابنَا ُ :ه َو َغ ْس ُل َش ْيء م ْن ُم َقدرم الرأْس َوَما ُجيَا ِوز الْ َو ْجه َزائد َعلَى ا ْجلُْزء الرذي َغ َسلَهُ
ِ ِ ِ ِ
رح ِجيل فَ ُهو َغسل َما فَ ْوق الْ ِمرفَ َق ْ ِ
ني َوالْ َك ْعبَ ْني .
ال ْستي َقان َك َمال الْ َو ْجه َ ،وأَرما تَطْ ِويل الت ْ
ْ
َ ُْ
ِ
ول( إِ رن أُرم ِيت يأْتو َن ي وم اَلْ ِقيام ِة ُغارا ُحم رجلِنيِ ،من أَثَِر اَلْو ِ
أ -حلديث أَِِب هري رَة  قَ َ ِ
اع
ول اَ رَّللِ  يَ ُق ُ
ت َر ُس َ
ُُ
ضوء ،فَ َم ْن ا ْستَطَ َ
الَْ :س ْع ُ
َ َ ْ
َ ُ َْ َ َ َ
ُ َْ َ
ِ
ِ
يل ُغرتَهُ فَ ْليَ ْف َع ْل ) ُمتر َف ٌق َعلَْيه .
مْن ُك ْم أَ ْن يُط َ
( غًُّرا ) مجع أغر  ،أي ذو غرة ،وأصل الغرة ملعة بيضاء تكون يف جبهة الفرس ،مث استعملت يف اجلمال والشهرة وطيب الذكر ،واملراد هنا  :النور الكائن يف وجوه أمة حممد  ، أي أهنم إذا دعوا على رؤوس

األشهاد نودوا هبذا الوصف  ،وكانوا على هذه الصفة .
ِ
ني ) من التحجيل  ،وهو بياض يكون يف ثالث قوائم من قوائم الفرس  ،واملراد هنا  :النور .
( ُحمَ َّجل َ
( ِمن أَثَ ِر اَلْوض ِ
وء ) ( من ) للتعليل  ،وأثر الشيء  :ما يعقبه ناشئاً عنه .
ُ ُ
ْ

ب -ولفعل أِب هريرة كما ثبت عنه ذلك .
ج – ولفعل ابن عمر فقد كان يغسل العضدين والساقني  .رواه أبو عبيد بإسناد صحيح كما قال احلافظ ابن حجر .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن ذلك ال يشرع .

وهذا مذهب مالك وأمحد يف رواية  ،واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،وابن القيم  ،والسعدي  .واستدلوا :
أ-أن جماوزة حمل الفرض بدعوى أهنا عبادة دعوى حتتاج إىل دليل ،وحديث الباب ال يدل عليها  ،وإمنا يدل على نور أعضاء
الوضوء يوم القيامة .
ب-أن كل الواصفني لوضوء النِب  مل يذكروا إال أنه يغسل الوجه واليدين إىل املرفقني والرجلني إىل الكعبني  ،وما كان ليرتك
الفاضل يف كل مرة من وضوئه .
قال الشيخ السعدي رمحه هللا  :الصحيح أنه ال يستحب جماوزة حمل الفرض يف طهارة املاء  ،ألن هللا تعاىل ذكر حد الوضوء إىل
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املرفقني والكعبني  ،وكل الواصفني لوضوء النِب  مل يذكر أحد منهم أنه فعل ذلك وال رغب فيه .
ج-أن الزيادة تؤدي إىل كون غري املأمور به مأموراً به  ،كالعضد فإنه ليس من أعضاء الوضوء .
د -أن الغرة ال َيكن إطالتها  ،فإهنا خمتصة بالوجه  ،فإذا دخلت يف الرأس ال تسمى غرة .
وهذا القول هو الراجح .
أما اجلواب عن أدلة من قال ِبشروعية ذلك ؟
أما قوله (فمن استطاع  )...فهي مدرجة من كالم أِب هريرة ال من كالم النِب  كما رج ح ذلك ابن حجر وابن القيم .
وأما فعل أِب هريرة  ،فقد قال ابن القيم  :مل يثبت عن النِب  أنه َتاوز املرفقني والكعبني  ،ولكن أبا هريرة كان يفعل ذلك
ويتأول حديث إطالة الغرة .
وأما حديث أِب هريرة يف صفة وضوء النِب  أنه غسل يديه ح ى أشرع يف العضدين  ،ورجليه ح ى أشرع يف الساقني  ،فهو إمنا
يدل على إدخال املرفقني والكعبني يف الوضوء  ،وال يدل على مسألة اإلطالة .
( وقول الدعاء الوارد بعد الوضوء ) .
أي  :ومن سنن الوضوء قول الدعاء الوارد بعده .
ال رس ُ ِ
ِ ِ
ول :أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَهَ إِرال اَ رَّللُ َو ْح َدهُ َال
َح ٍد يَتَ َو ر
ضوءَ ،مثُر يَ ُق ُ
َع ْن ُع َمَر  قَ َ
ضأُ ،فَيُ ْسبِ ُغ اَلْ ُو ُ
ول اَ رَّلل َ ( ما مْن ُك ْم م ْن أ َ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ِ
َخَر َجهُ ُم ْسلِمٌ .
َش ِر َ
يك لَهَُ ،وأَ ْش َه ُد أَ رن ُحمَ رم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ ،إِرال فُت َح ْ
اب اَ ْجلَنرة") أ ْ
ت لَهُ أَبْ َو ُ
وجاء يف دعاء آخر  ،عن أِب سعيد مرفوعاً  ( :من توضأ ففر من وضوئه  ،فقال  :سبحانك اللهم وحبمدك  ،أشهد أن ال إله
إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  ،طبع عليها بطابع مث رفعت حتت العرش  ،فلم تكسر إىل يوم القيامة ) رواه احلاكم .
واختلف يف رفعه ووقفه  ،وعلى تقدير وقفه ؛ فهذا مما ال جمال للرأي فيه  ،فله حكم الرفع .

 جاء عند الرتمذي  ( :اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين ) لكنها ال تثبت .
وجاء عند أِب داود  ... ( :فأحسن الوضوء  ،مث رفع نظره إىل السماء ) لكنها ضعيفة .
 مجيع األدعية أثناء الوضوء ال يصح منها شيء .

قال النووي  :وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم جييء منه شيء عن النِب . 

وقال ابن القيم  :وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة  ،ليس منها شيء يصح .
وقال يف زاد املعاد  :كل حديث يف أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب خمتلق  ،مل يقل رسول هللا  شيئاً منه وال علمه
ألمته .
فروض الوضوء وصفته

الفرض لغة  :معناه القطع واحلز .
واصطالحاً  :هو ِبعىن الواجب عند األكثر  ،وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً .
واملراد بفروض الوضوء أركانه اليت ال يتم إال هبا .

( فروضه ستة ) .
عرفت بالتتبع واالستقراء .
َ ُ َْ ُ
ُ
( غسل الوجهِ والفم واألنف منه ) .
هذا هو الفرض األول .
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رِ
صالةِ فا ْغ ِسلُواْ وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِ َىل الْمرافِ ِق وامسحواْ بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِ َىل
ين َآمنُواْ إِ َذا قُ ْمتُ ْم إِ َىل ال ر
ُُ َ ْ َْ َ ْ
لقوله تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ََ َ ْ َ ُ ُ
الْ َك ْعبَ ِ
ني ) .
 وقوله ( والفم واألنف منه ) أي  :من الوجه  ،لوجودمها فيه  ،فيدخالن يف َح ِده  ،وعلى هذا فاملضمضة واالستنشاق من
فروض الوضوء .
وهذا مذهب احلنابلة .
قال النووي  :وهو مذهب ابن أِب ليلى ومحاد وإسحاق .
ِ
ضأْت فَم ْ ِ
ني اَْأل ِ
ِ
ض ) رواه أبو داود .
َسبِ ْغ اَلْ ُو ُ
ضم ْ
أ -حلديث لقيط بن صَّبة  .قال  :قال  ( أ ْ
ضوءََ ،و َخل ْل بَ ْ َ َ
َصاب ِع  ...وإ َذا تَ َو ر َ َ
فقوله ( وإذا توضأت فمضمض ) هذا أمر باملضمضة فدل على وجوهبا .
َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ْج َع ْل ِيف أَنْ ِف ِه َماءً  ،مثُر لِيَ ْنتَثِْر  ) ...متفق عليه .
اَّللِ  قال  ( :إذَا تَ َو ر
ول ر
ب-وحلديث أَِِب ُهَريْ َرةَ  : أَ رن َر ُس َ
ضأَ أ َ
فقوله ( فليجعل  ) ...هذا أمر  ،واألمر للوجوب .
ج -مداومة النِب  عليهما  ،فكل من وصف وضوء النِب  ذكر أنه فعلهما ومل يرتكهما .
قال ابن القيم  :ومل يتوضأ إال متضمض واستنشق  ،ومل حيفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة .
د -أن الفم واألنف من الوجه  ،بدليل دخوهلما يف حده .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن املضمضة واالستنشاق سنتان من سنن الوضوء .
وهذا مذهب احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية  ،واختار هذا القول ابن املنذر .
ِ
وه ُك ْم ) .
أ -لقوله تعاىل (فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
وجه الداللة  :أن هللا عد فروض الوضوء اليت جيب فعلها  ،ومل يذكر منها املضمضة وال االستنشاق  ،فدل على عدم فرضيتهما ،
وإمنا على سنيتهما ملواظبة النِب  عليهما يف وضوئه .
ب-أن هللا أمر بغسل الوجه يف الوضوء  ،وهو ما حتصل به املواجهة دون باطن الفم واألنف  ،فال حتصل هبما املواجهة  ،وهذا
يدل على أن املضمضة واالستنشاق غري واجبني  ،إذ أهنما غري داخلني يف مسمى الوجه .
ب -وحلديث عائشة قالت  .قال رسول هللا ( عش ر من الفطرة  ... :وذكر منها املضمضة واالستنشاق) رواه مسلم .
قالوا  :والفطرة هي السنة  ،ويؤيد ذلك أنه جاء يف رواية ( عشر من السنة ) .
ج -ما ورد عن ابن عباس  .قال  :قال  ( املضمضة واالستنشاق سنة ) رواه الدارقطين وهو ضعيف .
وذهب بعضهم  :إىل أنه جيب االستنشاق وحده يف الوضوء دون املضمضة .
وهذا قول مجاعة من أهل الظاهر  ،منهم ابن حزم  ،وهو قول أِب ثور .
قال ابن املنذر  :وبه أقول .
واستدلوا  :أن االستنشاق نُِقل من قوله  وفعله .
كما قال  ( إذا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماءً مث لينتثر ) وهذا أمر  ،واألمر للوجوب .
ومن فعله كما يف األحاديث الكثرية اليت نقلت صفة وضوء النِب . 
نقلت من فعله فقط  ،ومل تنقل من أمره [ لعلهم يضعفون رواية  :وإذا توضأت فمضمض ] .
وأما املضمضة فقد ْ
ورجح هذا ابن حزم وقال  :وهو احلق  ،ألنه مل يصح عن النِب  يف املضمضة أمر  ،وإمنا هي فع ل فعله  ،وأفع اله ليست
فرضاً .
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والراجح هو القول األول وهو وجوب املضمضة واالستنشاق .
َ ْ ُ َ َْ
( وغسل اليدين إىل املرفقني ) .
هذا الفرض الثاِن  ،لآلية السابقة ( َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق ) .

قال النووي  :فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة واإلمجاع .
ِ
ِ
ال الْ ِمرفَ َق ْ ِ
اب الرأْ ِي  ( .املغين ) .
ك َوالشرافِعِ ُّي َوإِ ْس َح ُ
ني ِيف الْغَ ْس ِل ِ ،مْن ُه ْم َعطَاءٌ َوَمالِ ٌ
اق َوأ ْ
َص َح ُ
ب ْإد َخ ُ ْ
َوأَ ْكثَ ُر الْ ُعلَ َماء َعلَى أَنرهُ َجي ُ
أ-لقوله تعاىل ( َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق ) أي مع املرافق .
ب -وعن نُ َعْيم اجملمر قال ( رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء  ،مث غسل يده اليمىن ح ى أشرع يف العضد  ،مث
يده اليسرى ح ى أشرع يف العضد  ،مث مسح رأسه  ... ،مث قال  :هكذا رأيت رسول هللا  يتوضأ ) رواه مسلم .
ج-جاءت عدة أحاديث تدل على دخول املرفق مع اليد وإن كان يف إسنادها ضعف .
جاء عند الدار قطين بإسناد حسن من حديث عثمان يف صفة الوضوء (فغسل كفيه إىل املرفقني ح ى مس أطراف العضدين).
وكما يف حديث جابر ( كان رسول هللا  إذا توضأ أدار املاء على مرفقه ) لكن يف إسناده ضعف .
وجاء عند البزار والطَّباِن من حديث وائل بن حجر يف صفة الوضوء ( وغسل ذراعيه ح ى جاوز املرفق ) .
وجاء عند الطحاوي والطَّباِن من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً ( مث غسل يديه ح ى يسيل املاء على مرفقيه ) .
فهذه األحاديث يقوي بعضها بعضاً [ قاله احلافظ ] .

 املرفق  :هو العظم الناتئ يف آخر الذراع ْ ،سي بذلك ألنه يرتفق به يف االتكاء وحنوه .

 ينبغي أن يبدأ يف َغسل يديه من أطراف أصابعه إىل مرفقه  ،وأما ما يفعله البعض عند غسل يديه حيث يبدأ من الرسغ –
وهو ملتقى الكتف بالساعد – وال يغسل الكفني  ،مكتفياً بغسلهما يف بداية الوضوء  ،غري صحيح  ،ألن هللا أمر بغسل
اليدين  ،واليد مبدؤها من أطراف األصابع .
َ ْ ُ َّ ْ
( ومسح الرأس مرة واحدة ) .
هذا الفرض الثالث  :لآلية السابقة (وامسحواْ بِرُؤ ِ
وس ُك ْم ) .
َْ َ ُ ُ
 قوله ( مرة واحدة ) أي  :أن الرأس َيسح مرة واحدة .
وهذا قول مجاهري العلماء .
أ -حلديث علِ ٍي ِ يف ِص َف ِة وض ِ
ِِ ِ
َخَر َجهُ أَبُو َد ُاودَ .
وء اَلنِ ِ
رِب  قَ َ
ُُ
ال ( َوَم َس َح بَِرأْسه َواح َد ًة ) أ ْ
َ
ب-وحلديث عبد هللا بن زيد وفيه ( ...مث أدخل يده فمسح رأسه فأقبل هبما وأدبر مرة واحدة ) .
ج-وكذلك حديث عثمان السابق وغريه من األحاديث الصحيحة  ،فإنه مل يُذكر هبا التثليث يف مسح الرأس كما ذكر يف غريه
من األعضاء .
ال  :يا رس َ ِ
ِِ
ِ
د -و َع ْن َع ْم ِرو بْ ِن ُش َعْي ٍ
ور فَ َد َعا ِِبَ ٍاء ِيف إِنَ ٍاء
ول هللا َكْي َ
ب َ ،ع ْن أَبِيه َ ،ع ْن َجده ( أَ رن َر ُجالً أَتَى النِ ر
رِب  فَ َق َ َ َ ُ
ف الطُّ ُه ُ
فَغَسل َكفري ِه ثَالَثًا  ،مثُر َغسل وجهه ثَالَثًا  ،مثُر َغسل ِذراعي ِه ثَالَثًا  ،مثُر مسح بِرأْ ِس ِه فَأ َْدخل إِ ِ
احتَ ْ ِ
ني ِيف أُذُنَْي ِه َ ،وَم َس َح
ََ ْ
َ َ َ َْ
ََ ْ
َ َ َ َُْ
صبَ َعْيه ال رسبر َ
َََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
احتَ ْ ِ
ضوءُ فَ َم ْن َز َاد َعلَى َه َذا أ َْو
ني بَاط َن أُذُنَْيه  ،مثُر َغ َس َل ِر ْجلَْيه ثَالَثًا ثَالَثًا  ،مثُر قَ َ
ال َ :ه َك َذا الْ ُو ُ
بإبْ َه َامْيه َعلَى ظَاه ِر أُذُنَْيه َ ،وبِال رسبر َ
َساءَ ) رواه أبو داود .
َساءَ َوظَلَ َم  -أ َْو ظَلَ َم َوأ َ
ص فَ َق ْد أ َ
نَ َق َ
وقد جاء عند سعيد بن منصور يف هذا احلديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة .
فالرسول توضأ أمام األعراِب هبذه الكيفية  ،فدل أن الرأس خارج عن بقية األعضاء بالعدد .
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ه -وألن الرأس مبين على التخفيف  ،فال يقاس على الغسل املراد منه املبالغة يف اإلسبا .
قال الشوكاين  :اإلنصاف أن أحاديث الثالث مل تبلغ إىل درجة االعتبار ح ى يلزم التمسك هبا  ،ملا فيها من الزيادة  ،فالوقوف
على ما صح من األحاديث الثابتة يف الصحيحني وغريمها من حديث عثمان وعبد هللا بن زيد  ،وغريمها هو املتعني ال سيما بعد
تقييده يف تلك الروايات السابقة باملرة الواحدة .
قال احلافظ ابن حجر  :وحيمل ما ورد من األحاديث يف تثليث املسح إن صحت على إرادة االستيعاب باملسح  ،ال إهنا
مسحات مستقلة جلميع الرأس  ،مجعاً بني األدلة .
وهذا القول هو الصحيح .

وذهب بعض العلماء  :إىل أنه يستحب التثليث .
وهذا مذهب الشافعي .
أ -حلديث عثمان ( أن النِب  توضأ ثالثاً ثالثاً ) رواه مسلم .
ب -وحلديث عثمان عند أِب داود ( أن النِب  مسح برأسه ثالثاً ) .
والراجح قول اجلمهور .

 وأما اجلواب عن أدلة القول الثاِن ( َيسح ثالثاً ) .
أما رواية مسلم فهي جمملة  ،والروايات األخرى بينت أن املسح مل يتكرر فيحمل على الغالب  ،أو أن التثليث خيتص باملغسول .
وأما حديث أِب داود عن عثمان ( أن النِب  مسح برأسه ثالثاً ) فهو ضعيف .
قال أبو داود  :وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح الرأس مرة .

قال ابن القيم  :الصحيح أنه مل يكرر مسح رأسه ،بل كان إذا كرر غسل األعضاء أفرد مسح الرأس ،ومل يصح عنه خالفه البتة.
ْ
َ ُ
( وغسل الرجلني إىل الكعبين ) .
هذا الفرض الرابع  ،لآلية السابقة ( وأ َْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ِ
ني ) .
ْ
َ
ِ
ِ
اَّلل ( ويْل لأل َْع َق ِ
اب ِم َن النرا ِر ) متفق عليه .
ول ر
ال َر ُس ُ
اَّللِ بْ ِن َع ْم ِرو  .قال  :قَ َ
وقد جاء يف حديث َعْب ِد ر
َ ٌ
فهذا احلديث دليل على وجوب غسل الرجلني إذا مل يكن عليها خف .
نأخذ ذلك من إنكار النِب  على الصحابة مسحهم أرجلهم مسحاً سريعاً من غري غسل وإجراء للماء عليها .
وهذا احلكم متفق عليه بني مذاهب املسلمني األربعة .
ولذلك بوب عليه اإلمام البخاري بقوله ( باب غسل الرجلني وال َيسح على القدمني ) .
وقال اإلمام الرتمذي رمحه هللا  :وفقه هذا احلديث أنه ال جيوز املسح على القدمني إذا مل يكن عليهما خفان أو جوربان .
وبوب عليه النسائي بقوله ( باب إجياب غسل الرجلني ) .
كما بوب عليه البيهقي رمحه هللا بقوله ( باب الدليل على أن فرض الرجلني الغسل وأن مسحهما ال جيزئ ) .
وبوب عليه اإلمام ابن خزَية بقوله ( باب التغليظ يف ترك غسل العقبني يف الوضوء  ،والدليل على أن الفرض غسل القدمني ال
مسحهما إذا كانتا غري مغطيتني باخلف أو ما يقوم مقام اخلف  ،ال على ما زعمت الروافض أن الفرض مسح القدمني ال
غسلهما  ،إذ لو كان املاسح على القدمني مؤديا للفرض ملا جاز أن يقال ٍ
لتارك فضيلةً  :ويل له ) .
قال عبد الرمحن بن أِب ليلى ( أمجع أصحاب رسول هللا  على غسل القدمني ) رواه سعيد بن منصور .
( والرتتيب ) .
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هذا الفرض اخلامس .
والرتتيب معناه  :أن يأيت بفروض الوضوء مرتبة  :يبدأ بالوجه  ،مث غسل اليدين  ،مث مسح الرأس  ،مث غسل الرجلني .
قال ابن قدامة  :التررتِيب ِيف الْو ِ
َمح َد َمل أَر عْنه فِ ِيه ِ
وء علَى ما ِيف ْاآلي ِة و ِاج ِ
ب الشرافِعِ ِي َوأَِِب ثَ ْوٍر
ُُ
ْ
ب عنْ َد أ ْ َ ْ َ َ ُ
ض َ َ
َ َ ٌ
اخت َالفًا َ ،وُه َو َم ْذ َه ُ
ْ َ
َوأَِِب ُعبَ ْيد  ( .املغين ) .
والدليل على وجوبه :
رِ
صالةِ فَا ْغ ِسلُوا وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِ َىل الْمرافِ ِق وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِ َىل
ين َآمنُوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َىل ال ر
ُُ َ ْ َْ َ ْ
أ -قوله تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ََ َ ْ َ ُ ُ
الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني ) وجه الداللة منها :
أولً  :أن هللا رتبها  ،فيجب أن ترتب كما يف اآلية .
ثانياً  :يف اآلية قرينة تدل على أنه أريد هبا الرتتيب  ،فإنه أدخل ممسوحاً بني مغسولني  ،والعرب ال تقطع النظري من نظريه إال
لفائدة  ،والفائدة ها هنا الرتتيب  [ .قاله ابن قدامة ] .
فإن قيل  :فائدته استحباب الرتتيب  ،قلنا  :اآلية ما سيقت إال لبيان الواجب  ،وهلذا مل يذكر فيها شيء من السنن  ،وألنه م ى

اقتضى اللفظ الرتتيب كان مأموراً به ،واألمر يقتضي الوجوب ،وألن كل من حكى وضوء رسول هللا  حكاه مرتباً  ،وهو مفسر
ملا يف كتاب هللا .
ب -فعله  ، حيث كان يواظب على الرتتيب يف الوضوء  ،ومل ينقل عنه نقالً صحيحاً يف صفة وضوئه أنه توضأ غري مرتب مع
كثرة من رووا صفة وضوئه .
ج -أن الرسول  بدأ يف وضوئه ِبا بدأ هللا به  ،فغسل وجهه مث يديه مث مسح رأسه مث غسل رجليه  ،فكان هذا بياناً للوضوء
املأمور به يف القرآن  ،كما قال يف حجته ( نبدأ ِبا بدأ هللا به ) .
وعلى هذا القول فلو قدم عضواً على آخر مل يصح وضوءه .
وهذا قول الشافعي وأمحد كما تقدم .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن الرتتيب غري واجب .

وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي .
أ-قالوا  :ألن هللا تعاىل أمر بغسل األعضاء  ،وعطف بعضها على بعض بواو اجلمع  ،وهي ال تقتضي الرتتيب ،فكيف ما غسل
كان ممتثالً .
الربَيِع بنت ُمعوذ قالت (كان رسول هللا  يأتينا ،فحدثتنا أنه قال :اسكِب يل وضوءاً ،فذكر وضوء النِب  قال
ب-وحلديث ُّ
فيه  :فغسل كفيه ثالثاً ،ووضأ وجهه ثالثاً ،ومضمض واستنشق مرة ،ووضأ يديه ثالثاً ثالثاً ،ومسح برأسه . ) ...
والصحيح األول .

وأما اجلواب عن أدلة القول الثاِن ( الرتتيب غري واجب ) .
أ-قوهلم  :إن هللا أمر بغسل األعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو فهذا صحيح  ،لكن بني النِب  بفعله أن الواو يف اآلية
للرتتيب  ،ال ملطلق اجلمع .
ب -وأما حديث الربيع  ،فحديث معلول  ،وعلى فرض صحته فتقدمي املضمضة واالستنشاق تقدمي مسنون على واجب ،
واجلمهور على جوازه .
ُ
( واملواالة ) .
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هذا الفرض السادس .
واملواالة يعين التتابع  ،واملراد :متابعة غسل األعضاء بعضها إثر بعض حبيث يُغسل العضو قبل أن جيف الذي قبله يف زمن
معتدل.
والدليل على وجوهبا :
ال :اِرِجع فَأ ِ
ِِ ِ
ِ
أ -حديث أَنَ ٍ
َخَر َجهُ أَبُو
س  قَ َ
َحس ْن ُو ُ
ضوءَ َك) أ ْ
ال ( َرأَى اَلنِ ُّ
رِب َ ر ُج ًالَ ،وِيف قَ َدمه مثْ ُل اَلظُّْف ِر َملْ يُصْبهُ اَلْ َماءُ .فَ َق َ ْ ْ ْ
رسائِي .
َد ُاوَدَ ،والن َ


قوله  ( اِرِجع فَأ ِ
ضوءَك ) ؟
َحس ْن ُو ُ
ْ ْ ْ

أمره بغسل ما ترك .
حيتمل  :أي ائت به على أمت الوجوه وأكملها  ،فيكون َ
وحيتمل أن معناه  :استأنف وضوءك من أو ِله  ،قال اخلطاِب  :إن هذا هو ظاهر معناه .
ويؤيده حديث خالد بن معدان اآليت .

ب-وحلديث عمر ( أن النِب  أبصر رجالً توضأ وعلى ظهر قدم ه مثل الظفر مل يصبها املاء  ،فقال له النِب  : ارجع
فأحسن وضوءك  ،فرجع فتوضأ مث صلى ) رواه مسلم .
قال القاضي عياض  :يف هذا احلديث دليل على وجوب املواالة يف الوضوء لقوله  [ أحسن وضوءك ] ومل يقل  :اغسل
ذلك املوضع الذي تركته .
ج-وعن خالد بن معدان ،عن بعض أصحاب النِب  ( أن رسول هللا  رأى رجالً يصلي ،ويف ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم
مل يصبها املاء ،فأمره رسول هللا  أن يعيد الوضوء ) رواه أبو داود وهو حديث خمتلف يف صحته .
وجه الداللة ظاهر  ،إذ لو مل تكن املواالة واجبة ألمره بغسل اللمعة فقط دون إعادة الوضوء .
د -فعله  ، فإنه  مل يتوضأ إال مرتباً متوالياً .
ه -وألن الوضوء عبادة واحدة  ،فال يُبىن بعضها على بعض مع تفرق أجزائها  ،بل جيب أن يكون بعضها متصالً ببعض .
وهذا مذهب احلنابلة .
وذهب بعض العلماء  :إىل أهنا سنة غري واجبة .
وهذا مذهب احلنفية والشافعية .
لقوله تعاىل (يا أَيُّها الر ِذين آمنُوا إِذَا قُمتُم إِ َىل ال ر ِ ِ
وه ُك ْم  ) ...فاهلل أمر بتطهري هذه األعضاء من غري اشرتاط
صالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ْ ْ
املواالة يف الغَ ْسل بينها  ،فكيفما حصل الغسل أجزأ .
وذهب بعضهم  :إىل أهنا واجبة وتسقط مع العذر .
وهذا مذهب املالكية  ،واختاره ابن تيمية .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ( : ) 135/21

قلت  :هذا القول الثالث هو األظهر واألشبه بأصول الشريعة  ،وذلك أن أدلة الوجوب ال تتناول إال املفرط  ،ال تتناول العاجز
عن املواالة  ،واحلديث الذي هو عمدة املسألة الذي رواه أبو داود وغريه املأمور باإلعادة مفرط  ،ألنه كان قادراً على غسل تلك
اللمعة  ،كما هو قادر على غسل غريها .
وهذا القول الثالث هو القول الصحيح .
َ
ُ
( وصفة الوضوء :أن ينوي رفع احلدث ) .
فال بد من النية  ،فالنية شرط لصحة الطهارة  ،فال تصح الطهارة بدوهنا .
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فلو توضأ بنية التَّبد فإنه ال جيزئه  ،ويعتَّب وضوءه باطالً لفقده شرطاً وهو النية .
وهذا قول مجاهري العلماء .
قال النووي  :النِيرةَ شر ٌط ِيف ِص رح ِة الْو ِ
وء والْغُس ِل والتري ُّم ِم بِال ِخ َال ٍ
َمحَ ُد بْ ُن َحْنبَ ٍل
ف ِعْن َدنَا َ ،وبِِه قَ َ
ث بْ ُن َس ْع ٍد َوأ ْ
ال َمالِ ٌ
ك َواللرْي ُ
ُُ
ض َ ْ َ َ
َْ
َوَد ُاود .
رِ
صالةِ فَا ْغ ِسلُوا وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِ َىل الْمرافِ ِق وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِ َىل
ين َآمنُوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َىل ال ر
ُُ َ ْ َْ َ ْ
أ-لقوله تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ََ َ ْ َ ُ ُ
الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني ) .
ففي هذه اآلية معىن النية  ،لقوله ( إذا قمتم ) أي  :أردمت القيام للصالة  ،ففيه استحضار ملعىن القيام ألجل الصالة  ،وهذا هو
معىن النية .
ب-ولقوله  ( إمنا األعمال بالنيات ) فهذا احلديث نص يف وجوب النية يف العبادات  ،فقد أثبت أن العمل ال يكون شرعياً
يتعلق به ثواب أو عقاب إال بالنية .
اشرتط فيها من التحديد يف الغسالت واملغسوالت واملاء ما
ج-أن الطهارة باملاء عن احلدث عبادة من العبادات الفعلية  ،فقد ُ
يثبت كوهنا عبادة .
د -وألن الوضوء عبادة مستقلة  ،بدليل أن هللا تعاىل رتب عليه الفضل والثواب واألجر  ،ومثل هذا يكون عبادة مستقلة .
رِب  : بأ رن الوضوء ِ
ص ِ
ِ
ُّ
اثر الن ِ
يكفر
حيحة َع ِن الن ِ
ُّصوص ال ر
ُ َ
قال ابن رجب  :ويدل على ص رحة ذلك – أي اشرتاط النية يف الوضوء  -تك ُ
يدل على أ رن الوضوء املأمور به يف ِ
نوب واخلطايا  ،وأ رن َم ْن توضرأ كما أ ُِمر  ،كان كفرارًة ل ُذنوبه  ،وهذا ُّ
ُّ
القرآن عبادةٌ مستقلرةٌ
الذ َ
ُ َ َ
َ
ِ
ِِ
الذ ِ
ِ
كفر شيئاً من ُّ
نوب
بنفسها  ،حيث رترب عليه َ
تكفري الذنوب  ،والوضوءُ اخلايل عن النيرة ال يُ ُ
باالتِ ِ
( جامع العلوم ) .
صالةُ .
تصح به ال ر
فاق  ،فال يكو ُن مأموراً به  ،وال ُّ

 وقت النية :
األكمل أن ينوي مع بداية الوضوء أو قبله بزمن يسري  ،ح ى تكون النية شاملة جلميع أجزاء الوضوء  ،أما الواجب من ذلك فهو
أن ينوي مع أول الواجبات.
قال ابن قدامة  :وَِجيب تَ ْق ِدمي النِير ِة علَى الطرهارةِ ُكلِها ؛ ألَنرها َشر ٌط َهلا  ،فَي عتَب ر وجودها ِيف َِ
مجيعِ َها  ،فَِإ ْن ُوِج َد َش ْيءٌ ِم ْن
َ
ُ
َ ْ َ ُ ْ َُ ُ ُ ُ َ
ََ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
و ِاجب ِ
وض َها  .فَِإ ْن
ات الطر َه َارةِ قَ ْب َل النِير ِة َملْ يُ ْعتَ ُّد بِِه َ .ويُ ْستَ َح ُّ
ي قَْب َل َغ ْس ِل َكفْريه  ،لتَ ْش َم َل النيرةُ َم ْسنُو َن الطر َه َارةِ َوَم ْفُر َ
َ َ
ب أَ ْن يَْن ِو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ل َملْ ُْجي ِزهِ
وز تَ ْق دميُ النيرة َعلَى الطر َه َارةِ بالرزَم ِن الْيَس ِري َ . . .وإِ ْن طَ َ
َغ َس َل َكفْريه قَْب َل النيرة َكا َن َك َم ْن َملْ يَ ْغسْل ُه َما َ .وَجيُ ُ
ال الْ َف ْ ُ
ذَلِك  ( .املغين ) .
وقال الشيخ ابن عثيمني  :والنية هلا حمالن:

األول  :تكون فيه سنة  ،وهو قبل مسنون الطهارة إن وجد قبل واجب.
( الشرح املمتع ) .
الثاِن  :تكون فيه واجبة عند أول الواجبات .
 والنية قصد الشيء املأمور به تقرباً إىل هللا مقرتناً بفعله .

( اإلعالم البن امللقن ) .

 والنية حملها القلب .

قال ابن تيمية  :والنية حملها القلب باتفاق العلماء  ،فإن نوى بقلبه ومل يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم .
ِ
ظ بِالنِير ِة ِسارا أَم َال ؟ ه َذا فِ ِيه قَوَال ِن معروفَ ِ
ان لِْل ُف َق َه ِاء .
ب الترلَ ُّف ُ
ع الْ ُعلَ َماءُ َ :ه ْل يُ ْستَ َح ُّ
وقال رمحه هللا َ :ولَك ْن تَنَ َاز َ
َ
ْ
ْ َ ُْ
فَ َق َ ِ ِ
َصح ِ
ظ ِهبَا ؛ َك ْونُهُ أ َْوَك َد .
ب الترلَ ُّف ُ
َمحَد  :يُ ْستَ َح ُّ
اب أَِِب َحنِي َفةَ َوالشرافِعِ ِي َوأ ْ
ال طَائ َفةٌ م ْن أ ْ َ
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ِ
اب مالِ ٍ
ت طَائَِفةٌ ِمن أ ْ ِ
ظ ِهبَا .
ب الترلَ ُّف ُ
َمحَد َو َغ ِْريمهَا َ :ال يُ ْستَ َح ُّ
ك َوأ ْ
َوقَالَ ْ
ْ
َص َح َ
ِ
ول رِ
ِ
ِ
ك بِ ْد َعةٌ َمل تُْن َقل َعن رس ِ
َح ًدا
َح ًدا ِم ْن أُرمتِ ِه أَ ْن يَتَ لَ رف َظ بِالنِير ِة َوَال َعلر َم َذل َ
ِألَ رن َذل َ
َص َحابِه َوَال أ ََمَر النِ ُّ
اَّلل َ وَال َع ْن أ ْ
كأَ
رِب  أ َ
ْ ْ ْ َُ
ِ
ِ
ِِ
َص َحابُهُ َم َع أَ رن ْاألُرمةَ ُمْبتَ َالةٌ بِِه ُك رل يَ ْوٍم َولَْي لَ ٍة .
وعا َملْ يُ ْهمْلهُ النِ ُّ
ورا َم ْشُر ً
م ْن الْ ُم ْسلم َ
رِب َ وأ ْ
ني َولَْو َكا َن َه َذا َم ْش ُه ً
َص ُّح ْاألَق َْو ِال .
َو َه َذا الْ َق ْو ُل أ َ
ِ
ِ
بل الترلَ ُّف ُ ِ ِ
ول:
يد أَ ْن يَأْ ُك َل طَ َع ًاما فَيَ ُق ُ
ص ِيف الْ َع ْق ِل َوالدي ِن  .أَرما ِيف الدي ِن فَِألَنرهُ بِ ْد َعةٌ َ .وأَرما ِيف الْ َع ْق ِل فَِألَنرهُ ِِبَْن ِزلَِة َم ْن يُِر ُ
ظ بِالنيرة نَ ْق ٌ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِع يَدي ِيف َه َذا ِْ
ضغُ َها مثُر أَبْلَ ُع َها ِألَ ْشبَ َع ِ .مثْ َل الْ َقائِ ِل الرذي
نَ َويْت بَِو ْ
اإلنَاء أَِِن أُ ِر ُ
َض ُع َها ِيف فَ ِمي فَأ َْم ُ
آخ َذ مْنهُ لُْق َمةً فَأ َ
يد أَ ْن ُ
ول  :نَويت أ ِ
ٍ
ص َالةِ الْم ْفر ِ
ِ
ِ
اىل  .فَ َه َذا ُكلُّهُ محُْ ٌق
يضةَ َه ِذهِ ال ر
اع ٍة أ ََداءً ِرَّللِ تَ َع َ
َُ َ
ُصلي فَ ِر َ
وضة َعلَ ري َحاضَر الْ َوقْت أ َْربَ َع َرَك َعات ِيف َمجَ َ
يَ ُق ُ َ ْ َ
وجهل وذَلِك أَ رن النِيرةَ ب َال ُ الْعِْل ِم فَم ى علِم الْعب ُد ما ي ْفعلُه َكا َن قَ ْد نَواه ضرورةً فَ َال ي تص رور مع وج ِ
ود الْعِْل ِم بِالْ َع ْق ِل أَ ْن يَ ْف َع َل بِ َال
َ َْ ٌ َ َ
َ َ َ َ َْ َ َ َ ُ
َُ َ ُ َ َ ُ ُ
َ
َ ُ َُ َ
نِير ٍة .
َوقَ ْد اتر َف َق ْاألَئِ رمةُ َعلَى أَ رن ْ ِ ِ ِ ِ
( جمموع الفتاوى ) .
س ِِبَ ْشُروع .
اجلَ ْهَر بالنيرة َوتَ ْكر َيرَها لَْي َ
فائدة :
اشرتاط النية إمنا هو يف طهارة األحداث  ،إما إزالة النجاسة أو طهارة األجناس فال يشرتط هلا نية .

قال النووي  :إزالة النجاسة ال تفتقر إىل نية  ،فهو املذهب الصحيح املشهور الذي قطع به اجلمهور  ،ونقل صاحب احلاوي
( اجملموع ) .

والبغوي يف شرح السنة إمجاع املسلمني عليه .
ر ِ
املطر ح ى غسله ،وزالت النر َجاسةُ طَ ُهَر؛ مع أن هذا ليس بفعله ،وال
وقال ابن عثيمني  :فلو َعلق إنسا ٌن ثوبه يف ال رسطح ،وجاء ُ

فتطهر.
رجاسة ،فينزل عليها املطر ُ
بنيرته  ،وكذلك األرض تصيبها الن َ

 اختلف أهل العلم فيمن توضأ ينوي َتديد الطهارة ناسياً حدثه  ،مث تذكر أنه كان حمدثاً  :هل تصح طهارته ؟ على قولني :
قيل  :تصح .
وقيل  :ال تصح .
ألنه مل ين ِو رفع احلدث .
ِ
ِ
ني :إح َد ُامها تَ ِ
ِ
ص ُّح ؛
قال ابن قدامة رمحه هللا َ :وإِ ْن نَ َوى ََْتد َ
ني أَنرهُ َكا َن ُْحمدثًا ،فَ َه ْل تَص ُّح طَ َه َارتُهُ ؟ َعلَى ِرَوايَتَ ْ ِ ْ َ
يد الطر َه َارِة  ،فَتَبَ ر َ
ِ
ِ
ِألَنره طَهارةٌ َشر ِعيرةٌ  ،فَي ْنبغِي أَ ْن َحيصل لَه ما نَواه  ،ولِْلخ َِّب ،وقِياسا علَى ما لَو نَوى رفْع ْ ِ
ِ
احلَ َدثَ ،والثرانيَةُ َال تَص ُّح طَ َه َارتُهُ ؛ ألَنرهُ
ََ
ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ
ُ ََ ْ
ِ
ض رمنَهُ  ،أَ ْشبَهَ َما لَْو نَ َوى التربَ ُّرَد .
َملْ يَْن ِو َرفْ َع ْ
احلَ َدث َوَال َما تَ َ
ِ
ِ
ضوءُ ؟
وقال النووي رمحه هللا  :لَْو تَ َو ر
احتِيَاطًا  ،مثُر بَا َن أَنرهُ َكا َن ُْحمدثًا  :فَ َه ْل ُْجي ِز ِيه َذل َ
ك الْ ُو ُ
ضأَ ْ
اخلراسانِيِني  :أَص ُّحهما َال ُجي ِز ِيه ِ ،ألَنره تَو ر ِ
احل َد ِ
ِِ
ان م ْشه ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ث َ ،والت َررُّد ُد ِيف
ْ
ضأَ ُمتَ َرد ًدا ِيف النيرة  ،إذ ليس هو جازما ب َْ
فيه َو ْج َه َ ُ َ
وران عْن َد َُْ َ َ َ ُ َ
ُ َ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ورةِ .
النيرة َمان ٌع م ْن الص رحة ِيف َغ ْري الضُرر َ
راِن ُ :جي ِز ِيه ِألَنرها طَهارةٌ مأْم ِ
ث فَ َرفَ َعْتهُ َ ،والْ ُم ْختَ ُار ْاألَرول  ( .اجملموع ) .
ت ْ
احلَ َد َ
ص َادفَ ْ
َوالْ َو ْجهُ الث ِ ْ
ور هبَا َ ،
َ ََ ٌَُ
ضوء للعصر ناسياً أنه أحدث
ضوء  ،مث نقضه بعد ال ر
الو ُ
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :رجل صلرى الظُّهر ُبو ُ
صالة  ،مث جدرد ُ
؛ فهذا يرتفع حدثُه ؛ ألنه نوى َتديداً مسنوناً  ،ناسياً حدثَه  ،فِإذا كان ذاكراً حلدثه  ،فال يرتفع ؛ ألنره ٍ
حينئذ يكون متالعباً،
ضوء ؛ ألن الترجديد ال يكون إال وا ِإلنسان على طهارة .
فكيف ينوي
َ
التجديد وهو ليس على ُو ُ

( الشرح املمتع ) .

وقال الشيخ خالد املشيقح  :إذا صلى بالوضوء األول صالة مث بعد ذلك أحدث  ،مث جاءت الصالة الثانية  ،فقال  :أجدد

الوضوء  ،فتوضأ جمدداً للوضوء  ،مث بعد ذلك تذكر أنه حمدث  ،نقول  :ارتفع حدثك اآلن  ،ألن هذا التجديد مشروع .
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 والنية حملها القلب ،والتلفظ هبا بدعة .
قال ابن القيم  :النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ،وحملها القلب ال تعلق هلا باللسان أصالً ،ولذلك مل ينقل عن النِب
 وال عن أصحابه التلفظ بالنية حبال  ،وال ْسعنا عنهم ذكر ذلك .
 قوله ( رفع احلدث ) خرج به طهارة األجناس  ،فال يشرتط هلا النية  ،فلو علق إنسان ثوبه يف السطح رجاء املطر ح ى يغسله
طهر  ،مع أنه ليس بفعله وال نيته  ،وكذلك األرض تصيبها النجاسة فينزل عليها ماء املطر فتطهر .
وزالت النجاسة
ُ َّ َ ُ َ ْ َُ َّ
( ثم يقول :بِسمِ اللهِ ) .
أي يسن أن يقول بسم هللا قبل الوضوء  ،وهذا مذهب اجلمهور .
وقد تقدم أهنا من سنن الوضوء .
َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ً
( ويغسِل كفيهِ ثالثا ) .
أي ويسن أن يغسل كفيه ثالثاً قبل بداية الوضوء .
حلديث عثمان  ( : أنه دعا بوضوء  ،فتوضأ فغسل كفيه ثالث مرات  ،مث مضمض  ) ...متفق عليه
وقد تقدم أن غسل الكفني يف بداية الوضوء من سنن الوضوء .
َ َْ
ُ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً
ََ
( ثم يتمضمض ويستنشِق ثالثا ،بِثالثِ غرفاتٍ ) .
أي  :فبعد غسل الكفني يبدأ باملضمضة واالستنشاق .
حلديث عثمان  وفيه (  ...فغسل كفيه ثالثاً  ،مث مضمض واستنثر . ) ...
املضمضة  :هي إدارة املاء يف الفم  ،والستنشاق  :هو جذب املاء بالنفس من األنف .

 أن املضمضة واالستنشاق قبل غسل الوجه  ،وهذا سنة  ،فلو خالف وغسل وجهه مث متضمض واستنشق ؛ فال بأس .

 السنة أن يتمضمض ويستنشق ثالثاً .
حلديث عبد هللا بن زيد يف صفة وضوء النِب  ،وفيه ...( :مث أدخل يده يف التور ،فمضمض واستنشق واستنثر ثالثاً) .متفق عليه
ْ
 السنة أن يكون بثالث غرفات من كف واحدة .

قال النووي موضحاً هذه الصفة  :أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها مث يستنشق  ،مث يأخذ غرفة ثانية يفعل هبا كذلك  ،مث ثالثة
كذلك .
قال ابن القيم  :وكان  يصل بني املضمضة واالستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها ألنفه .
ِ
فوِ ٍ
ِ ٍ
ك ثََالثًا ) .
أ -حلديث عبد هللا بن زيد يف صفة الوضوء ( مثُر أ َْد َخ َل  يَ َدهُ ،فَ َم ْ
اح َدة ،يَ ْف َع ُل َذل َ
ض َو ْ
ض َم َ
استَ ْن َش َق م ْن َك َ
ب -وعن علي  يف صفة الوضوء (مث متضمض واستنثر ثالثاًَ ،يضمض وينتثر من الكف الذي يأخذ منه املاء) .رواه أبو داود
وهذه الصفة هي أصح الصفات لألحاديث السابقة .
قال النووي  :يف احلديث داللة واضحة على املذهب الصحيح املختار أن السنة يف املضمضة واالستنشاق أن يكون بثالث
غرفات يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها .
وقال احلافظ ابن حجر  :استدل به على استحباب اجلمع بني املضمضة واالستنشاق من كل غرفة .
 ومل جييء حديث صحيح يف الفصل بني املضمضة واالستنشاق .
وأما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال  ( :رأيت رسول هللا  يفصل بني املضمضة واالستنشاق )  .رواه أبو
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داود فهو حديث ضعيف .
 ال جيب أن يزيل ما يف فمه من بقايا الطعام .
 ال جيب عليه أن يزيل األسنان املركبة .
ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ً
( ثم يغسِل وجهه ثالثا ) .
أي  :مث بعد املضمضة واالستنشاق يغسل وجهه ثالثاً .

 الوجه هو ما حتصل به املواجهة  ،وحده من منابت الشعر املعتاد على ما نزل من اللحية والذقن طوالً  ،ومن األذن إىل األذن
عرضاً .
 هل يغسل ما اسرتسل من اللحية  ،تقدم اخلالف يف ذلك .
َ َْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ََ ً
( ثم يغسل يديهِ ِإلى المِرفقينِ ثالثا ) .
أي  :مث بعد غسل الوجه يغسل اليدين إىل املرفقني .
لقوله تعاىل ( َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل الْ َمَرافِ ِق ) .

املرفق  :بكسر امليم  ،هو العظم الناتئ يف آخر الذراع  ،وْسي بذلك ألنه يرتفق به يف االتكاء وحنوه .

[ قاله احلافظ ]

 والسنة أن يكون الغسل ثالث مرات .
حلديث عثمان يف صفة الوضوء  ... ( :مث غسل يديه إىل املرفقني ثالثاً ) .

 قوله ( إَل املرفقني ) دليل على أن املرفق جيب غسله مع اليد  ،وهذا مذهب األئمة األربعة  ،وقد تقدم ذلك .
 جيب أن يغسل الكفني مع اليدين  ،فيجب أن يغسل يديه من أطراف األصابع إىل املرفقني .

 يغسل األقطع بقية املفروض .
مثال :لو قدر أنه قطع من نصف الذراع ،فإنه يغسل بقية املفروض لقوله تعاىل ( فاتقوا هللا ما استطعتم ) .
وحلديث أِب هريرة  قال :قال رسول هللا  ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه .
قال النووي  :إذا بقي من حمل الفرض شيء فإنه جيب غسله بال خالف .
 حتريك اخلامت عند الوضوء :
إذا كان اخلامت واسعاً حبيث يدخل املاء إىل ما حتته فال جيب حتريكه  ،وإذا كان ضيقاً حبيث ال يدخل املاء إىل ما حتته إال
بتحريكه وجب حتريكه  ،وذلك يف الوضوء واالغتسال .
جاء يف (املوسوعة الفقهية)  :ذهب مجهور الفقهاء إىل أنه جيب يف الوضوء حتريك اخلامت أثناء غسل اليد ،إن كان ضيقاً وال يعلم
وصول ماء الوضوء إىل ما حتته ،فإن كان اخلامت واسعاً ،أو كان ضيقاً وعلم وصول املاء إىل ما حتته فإن حتريكه ال جيب ،بل يكون
مستحباً "..انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :هل جيب حتريك اخلامت والساعة أثناء الوضوء؟
فأجاب " :الفقهاء قالوا  :يسن حتريكه  ،ولكن إذا كان ضيقاً فالبد من حتريكه ؛ ألنه إذا مل حيركه مل يصل املاء إىل ما حتته ،
وهللا عز وجل يقول ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) فالبد من غسل اليد كلها من أطراف األصابع إىل املرفق .
َ َ َ ْ ُ َ َّ ً
َ ُ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ َّ
ُ َّ ُ
َ ََ ُ َ َْ
َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َّ َ ْ
( ثم َيمسح رأسه مِن مقدمِ رأسِهِ ِإلى قفاه بِيديهِ  .ثم يعِيدهما ِإلى المحل الذِي بدأ مِنه مرة
َ َ ً
واحِدة ) .
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أي  :مث بعد غسل اليدين َيسح رأسه  ،وهو من فروض الوضوء .
لقوله تعاىل  ( :وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم ) .
َْ َ ُ ُ

 قوله ( مرة واحدة ) فيه أن الرأس َيسح مرة واحدة  ،وهذا مذهب مجهور العلماء .

أ -حلديث علي يف صفة الوضوء  ( :ومسح برأسه واحدة ) رواه أبو داود .
ب -وحديث عثمان يف الصحيحني يف صفة الوضوء  ،وكذلك عبد هللا بن زيد يف الصحيحني مل يذكر أنه مسح رأسه ثالثاً
خبالف بقية األعضاء .
ج-مل ينقل عن النِب  سنة صحيحة أنه مسح رأسه ثالث مرات .
وذهب بعض العلماء  :إَل أنه يشرع التثليث يف مسح الرأس .
وهذا مذهب الشافعي .
حلديث عثمان ( أن النِب  توضأ ثالثاً ثالثاً )  .رواه مسلم

والراجح األول .

ألن املسح مبين على التخفيف فال يقاس على الغسل .

قال أبو داود  :وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح رأسه مرة .

 قوله ( وميسح رأسه ) أن الرأس َيسح وال يغسل  ،فلو غسله بدالً من املسح لكان مكروهاً .
وذهب بعض العلماء إىل أنه ال جيزئه  ،ألنه خالف أمر هللا ورسوله .

 قوله (وميسح رأسه) أي أنه جيب أن يستوعب مجيع الرأس وال جيزئ أن َيسح بعضه .
وهذا هو املذهب وهو الصحيح.

أ-ألن هذا هو الذي ثبت عن النِب  ، ومل ينقل عنه  أنه اقتصر على بعض الرأس .
ب -وألن هللا تعاىل ذكر مسح الرأس  ،ومسمى الرأس حقيقة هو مجيع الرأس  ،فيقتضي وجوب مسح مجيع الرأس .
قال ابن القيم  :مل يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة .

وذهب بعض العلماء إىل أنه جيزئ مسح بعض الرأس .
واستدلوا بقوله تعاىل ( وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم ) قالوا  :الباء للتبعيض.
َْ َ ُ ُ
والراجح األول .
وأما الباء فليست للتبعيض وإمنا هي للمالصقة .

 قوله ( وميسح رأسه مث يعيدمها إَل احملل  ) ...هذه صفة مسح الرأس .
أن يبدأ املتوضئ عند مسح الرأس ِبسح مقدم رأسه الذي يلي الوجه  ،فيذهب إىل القفا  ،مث يردمها إىل املكان الذي بدأ منه .
وقد ذكر النووي رمحه هللا يف ( شرح مسلم ) اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية .
ويدل هلذه الصفات :
أ -حديث عبد هللا بن زيد – يف صفة الوضوء  ( -ب َدأَ ِِبَُقدِرم رأْ ِس ِه  ،ح ر ى ذَهب هبِِما إِ َىل قَ َفاه  ،مثُر ررد ُمها إِ َىل الْم َك ِ
ان الر ِذى بَ َدأَ
َ َ
ُ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
ِمْنهُ ) .
ِ ٍ
ضأَ لِلن ِ
راها بِ ِش َمالِِه
اَّللِ  يَتَ َو ر
ب -وعن ُم َعا ِويَةَ  ( أنه تَ َو ر
ول ر
راس َك َما َرأَى َر ُس َ
ضأُ  ،فَلَ رما بَلَ َغ َرأْ َسهُ َغَر َ
ف َغْرفَةً م ْن َماء فَتَ لَق َ
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رم ِه إِ َىل مؤ رخ ِرهِ ،وِمن مؤ رخ ِرهِ إِ َىل م َقد ِ
ح ر ى وضعها علَى وس ِط رأْ ِس ِه ح ر ى قَطَر الْماء أَو َكاد ي ْقطُر ،مثُر مسح ِمن م َقد ِ
رمه).
َُ َ ْ َُ
ُ
َ َُ ْ ََ ُ َََ ْ ُ
َ َ َََ َ َ َ َ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ض َع َكفْري ِه َعلَى ُم َقدِرم َرأْ ِس ِه
اَّللِ  تَ َو ر
ول ر
ت َر ُس َ
ب  قَ َ
ضأَ  ،فَلَ رما بَلَ َغ َم ْس َح َرأْسه َو َ
ال ( َرأَيْ ُ
جَ -ع ْن الْم ْق َدام بْ ِن َم ْعدي َك ِر َ
فَأَمرُمها ح ر ى ب لَ َغ الْ َق َفا  ،مثُر ررد ُمها إِ َىل الْم َك ِ
ان الر ِذي بَ َدأَ ِمْنهُ ) رواه أبو داود .
َ َ
َ َ َ َ
َ
رواه أبو داود

 هذه الكيفية ليست واجبة :

قال ابن قدامة :كيفية الغسل أو املسح يف الوضوء ليست واجبة ،فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة لألعضاء املغسولة،

وحصول املسح لألعضاء املمسوحة ،بأي كيفية كانت ،لكن ال شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النِب  أفضل وأكمل .
 فإن قيل  :ما اجلواب عن رواية ( َوَم َس َح  بَِرأْ ِس ِه ،فَأَقْ بَ َل بِيَ َديْ ِه َوأ َْدبََر ) فإن ظاهر هذه الرواية أنه بدأ ِبؤخر رأسه ؟
اجلواب عن هذه الرواية من وجوه :
أولً  :أن ( الواو ) ال تقتضي الرتتيب  ،ويكون التقدير ( أدبر وأقبل ) .

ويؤيد ذلك ما ورد عند البخاري من طريق سليمان بن بالل بلفظ ( فمسح رأسه  ،فأدبر به وأقبل ) .

ثانياً  :حيمل قوله (أقبل) على البداءة بالفعل ،وقوله (أدبر) البداءة بالدبر ،فيكون من تسميته الفعل بابتدائه .

[ نيل األوطار ]

ثالثاً  :أو حيمل على بيان اجلواز .

 واحلكمة من مسح الرأس على هذه الصفة استيعاب جهيت الرأس باملسح  ،ألن الشعر من جهة الوجه متجه إىل الوجه  ،ومن
جهة املؤخر متجه إىل القفاء .
 وهذه الصفة يستوي فيها الرجل واملرأة  ،ألن األصل يف األحكام الشرعية أن ما ثبت يف حق الرجال ثبت يف حق النساء إال
بدليل خيصص .
 لو مسح رأسه بغري يده  ،كأن َيسحه خبرقة وحنوها جاز حلصول املسح بذلك .
 يستحب أن يأخذ ماء جديداً – غري ما فضل عن ذراعيه – فيمسح به رأسه .
وهذا قول أكثر العلماء .
قال الرتمذي  :والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم  ،رأوا أن يأخذ لرأسه ماء جديداً .
وقال ابن رشد  :أكثر العلماء أوجب َتديد املاء ملسح الرأس  ،قياساً على سائر األعضاء .
ُخَرى ثَالَثًا َوَم َس َح بَِرأْ ِس ِه ِِبَ ٍاء َغ ِْري
حلديث عبد هللا بن زيد – يف صفة الوضوء – (  ...مثُر غَ َس َل َو ْج َههُ ثَالَثًا َويَ َدهُ الْيُ ْم َىن ثَالَثًا َواأل ْ
امهَا ) رواه مسلم .
ض ِل يَ ِدهِ َو َغ َس َل ِر ْجلَْي ِه َح ر ى أَنْ َق ُ
فَ ْ

قال النووي  :معناه أنه مسح الرأس ِباء جديد  ،ال ببقية يديه .
ََ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ
َ َ ْ ُ َُ ْ
ُ َّ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ْ
اهرهما ) .
( ثم يدخل سباحتيهِ فِي صِماخي أذنيهِ ،ويمسح بِ ِإبهاميهِ ظ ِ
أي  :مث بعد مسح الرأس َيسح أذنيه .
وصفة مسحهما  :أن يدخل سباحتيه [ أصبعيه السباحتني ] يف صماخيت أذنيه ملسح باطنهما  ،وَيسح بإهباميه ظاهرمها .
ولو مسح هما بغري اإلهبام جلاز  ،ألن املقصود استيعاب احملل باملسح  ،لكن العمل بالسنة أفضل  ،ليجعل له أجر االقتداء
بالنِب . 
والدليل على هذه الصفة :
ال  :يا رس َ ِ
ِِ
ِ
أ -حديث َ :ع ْم ِرو بْ ِن ُش َعْي ٍ
ور فَ َد َعا ِِبَ ٍاء
ول هللا َكْي َ
ب َ ،ع ْن أَبِيه َ ،ع ْن َجده  ( ،أَ رن َر ُجالً أَتَى النِ ر
رِب  ، فَ َق َ َ َ ُ
ف الطُّ ُه ُ
ِيف إِنَ ٍاء فَغَسل َكفري ِه ثَالَثًا  ،مثُر غَسل وجهه ثَالَثًا  ،مثُر َغسل ِذراعي ِه ثَالَثًا  ،مثُر مسح بِرأْ ِس ِه فَأ َْدخل إِ ِ
احتَ ْ ِ
ني ِيف أُذُنَْي ِه ،
ََ ْ
َ َ َ َْ
ََ ْ
َ َ َ َُْ
صبَ َعْيه ال رسبر َ
َََ َ
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ِ
ِ
ِِ ِ
ني ب ِ
ضوءُ فَ َم ْن َز َاد َعلَى
اط َن أُذُنَْي ِه  ،مثُر َغ َس َل ِر ْجلَْي ِه ثَالَثًا ثَالَثًا  ،مثُر قَ َ
ال َ :ه َك َذا الْ ُو ُ
احتَ ْ ِ َ
َوَم َس َح بإبْ َه َامْيه َعلَى ظَاه ِر أُذُنَْيه َ ،وبِال رسبر َ
د أَساء وظَلَم  -أَو ظَلَم وأَساء  ) -رواه أبو داود  [ .احلديث إسناده حسن لكن لفظ ( أو نقص ) شاذة ال تصح ] .
َه َذا أ َْو نَ َق َ
ص فَ َق ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ول هللاِ  بِوض ٍ
استَ ْن َش َق
وء فَتَ َو ر
ال ( أُِيتَ َر ُس ُ
ي  ،قَ َ
ب -ويف حديث الْ ِم ْق َدام بْ َن َم ْع ِدي الْ ِكْن ِد ر
ضأَ فَغَ َس َل َكفْري ِه ثَالَثًا  ،مثُر متََ ْ
َُ
ض َو ْ
ض َم َ
ِ ِِ ِ ِ
ثَالَثًا و َغسل وجهه ثَالَثًا  ،مثُر َغسل ِذر ِ
اه ِرِمها وب ِ
اطنِ ِه َما ) رواه أبو داود .
ََ ََ
َ َ َ َ َُْ
اعْيه ثَالَثًا ثَالَثًا  ،مثُر َم َس َح بَرأْسه َوأُذُنَْيه ظَ َ َ َ
الرب يِ ِع بِْن ِ ِ
ضوء رس ِ
ول
ول هللاِ  ،يَأْتِينَا فَ َحدرثَْت نَا أَنرهُ قَ َ
تَ :كا َن َر ُس ُ
ضوءًا ،فَ َذ َكَر ْ
اس ُكِِب ِيل َو ُ
ت ُم َع ِوذ قَالَ ْ
الْ :
ت ُو ُ َ َ ُ
ج -ويف حديث َُّ
ِ
رجلَي ِه ثَالَثًا ثَالَثًا) .رواه أبو داود
ضأَ َو ْج َههُ ثَالَثًا َ ...وبِأُذُنَْي ِه كِْلتَ ْي ِه َما ظُ ُهوِرِمهَا َوبُطُوهنِِ َماَ ،وَو ر
ت فِ ِيه :فَغَ َس َل َكفْري ِه ثَالَثًاَ ،وَو ر
هللا  قَالَ ْ
ضأَ ِ ْ ْ
ِ
ِ
اهرُمها ما يلِي الرأْس وب ِ
ِ
ي
اطنُ ُه َما َما يَلِي الْ َو ْجهَ َ .ك َذا قَالَهُ ال ر
صْي َم ِر ُّ
قال النووي رمحه هللا َ :و ُّ
َ ََ
السنرةُ أَ ْن َيَْ َس َح ظَاهَرُمهَا َوبَاطنَ ُه َما  ،فَظَ ُ َ َ َ
ِ
ِ ِ
وآخرو َن وهو و ِ
احلَرَم ْ ِ
اخ ْي أُذُنَْي ِه َويُ ِد ُيرُمهَا َعلَى
اض ٌح َ .وأَرما َكْي ِفيرةُ الْ َم ْس ِح فَ َق َ
ني َوالْغََزِ ُّ
اع ٌ
ايل َو َمجَ َ
ات  :يُ ْدخ ُل ُم َسبِ َحتَ ْيه ِيف ص َم َ
َ َُ َ ُ َ َ
ال َإم ُام ْ َ
الْمع ِ
اط ِ
اإلبْ َه َام ْ ِ
ف َوَُيُِّر ِْ
ني َعلَى ظُ ُهوِر ْاألُذُنَ ْني  ( .اجملموع ) .
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
وجاء يف ( املوسوعة الفقهية ) َوالْ َم ْسنُو ُن يف َم ْسحه َما أَ ْن يُ ْدخل َسبرابَتَ ْيه يف ص َم َ
اخْيه َما َ ،وَيَْ َس َح بإبْ َه َامْيه ظَاهَرُمهَا َ ...والَ َجي ُ
يف؛ ِأل رن الرأْ ِ
ِ
ِ
ضا ِر ِ
استَتَ ر ِمن األْذُنَ ْ ِ
رع ِر ،فَاألْذُ ُن أ َْوَىل .
ني بِالْغَ َ
استَتَ َر مْنهُ بِالش ْ
س الرذي ُه َو األ ْ
ب َم ْس ُح َما ْ
َم ْس ُح َما ْ َ َ
ْصل الَ َجي ُ
َ
قال ابن القيم  :وكان َيسح أذنيه مع رأسه  ،وكان َيسح ظاهرمها وباطنهما .
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :مسح األذنني :كيفيته :أن يدخل اإلنسان سبابتيه يعين إصبعيه ما بني الوسطى واإلهبام يف
صماخ األذنني ،دون أن يرصها ح ى تتأمل  ،يدخلها يف الصماخ ،واإلهبام َيسح به ظاهر األذنني ،وهو الصفحة اليت تلي الرأس.
فائدة  :أن األذنني متسحان مجيعاً  ،وال يقدم اليمىن على اليسرى .

 السباحتني  :تثنية سباحة ،وهي اإلصبع اليت بني اإلهبام والوسطىْ ،سيت بذلك ألنه يسبح هبا ،أو ألنه يشار هبا عند
السب .

إهباميه  :تثنية اإلهبام  ،وهي اإلصبع الغليظة اخلامسة من أصابع اليد .
 ومسح األذنني مع الرأس واجب  ،وهذا مذهب احلنابلة .
أ-لقوله تعاىل  ( :وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم ) وقد جاء يف احلديث  ( :األذنان من الرأس ) وهذا روي مرفوعاً لكن ال يصح  ،لكنه
َْ َ ُ ُ
صح من قول ابن عمر رواه عبد الرزاق بسند صحيح  ،وإذا كانت األذنان من الرأس فيكون األمر ِبسح الرأس أمراً ِبسحهما .
ب -ومن األدلة قوله  ( : إذا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه  ... ،فإذا مسح برأسه خرجت خطاياه من
رأسه ح ى خترج من أذنيه ) رواه مالك .
فقوله  ( :ح ى خترج من أذنيه ) دليل على أن األذنني من الرأس  ،فتكون حكم مسحهما حكم مسح الرأس .
وذهب بعض العلماء إىل أن مسحهما سنة ليس بواجب .
حلديث عثمان يف صفة الوضوء ؛ حيث مل يذكر املسح على األذنني .
وكذلك يف حديث عبد هللا بن زيد ،مل يذكر املسح على األذنني .
والراجح األول .

 وَيسح أذنيه بفضل ماء رأسه  ،وليس يف السنة ما يدل على أنه يأخذ ماءً جديداً  ،وقد تقدم ذلك .
ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً َ َ ً
( ثم يغسِل رِجليهِ مع الكعبينِ ثالثا ثالثا ) .
مث بعد مسح الرأس يغسل رجليه .
لقوله تعاىل  ( :وأ َْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني ) .
ْ
َ
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والكعبان  :مها العظمان الناتئان اللذان بأسفل الساق من جانِب القدم .
 والسنة أن يغسلهما ثالثاً .
حلديث عثمان يف صفة الوضوء  ( :مث غسل كلتا رجليه ثالثاً . ) ...
 جاء التحذير الشديد من التهاون يف شيء من ِ
الرجل  ،فقد قال  ( : ويل لألعقاب من النار ) .

ويف هذا احلديث دليل على وجوب غسل الرجلني ،وأن فرض الرج ل هو الغسل وال جيوز املسح إال ملن لبس اخلفني .
فقوله  يف هذا احلديث ( ويل لألعقاب  ) ...وفعله  كله يدل على أن الواجب يف ِ
الرجل الغسل ال املسح .
قال احلافظ ابن حجر  :وقد تواترت األخبار عن النِب  يف صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو املبني ألمر هللا  ،وقد قال يف

حديث عمرو بن عبسه الذي رواه بن خزَية وغريه مطوالً يف فضل الوضوء ( مث يغسل قدميه كما أمره هللا ) .
ومل يثبت عن أحد من الصحابة خالف ذلك إال عن علي وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك .
قال عبد الرمحن بن أِب ليلى  :أمجع أصحاب رسول هللا  على غسل القدمني رواه سعيد بن منصور .
وقال ابن خزَية  :ولو كان املاسح مؤدياً للفرض ملا تُوعد بالنار .
وقال ابن عبد الَّب  :ولو مل يكن الغسل واجباً ما خوف من مل يغسل عقبيه وعرقوبيه بالنار  ،ألن املسح ليس من شأنه
االستيعاب وال يبلغ به العراقيب وال األعقاب .

وقال ابن دقيق العيد  :قوله ( مث غسل كلتا رجليه ) صريح يف الرد على الروافض يف أن واجب الرجلني  :املسح  ،وقد تبني
هذا من حديث عثمان ومجاعة وصفوا وضوء رسول هللا  ، ومن أحسن ما جاء يف :حديث عمرو بن َعبَسة  -بفتح العني
والباء  -أن رسول هللا  قال ( ما منكم من أحد يقرب وضوءه ) إىل أن قال ( مث يغسل رجليه كما أمره هللا عز وجل ) فمن
هذا احلديث  :انضم القول إىل الفعل وتبني أن املأمور به  :الغسل يف الرجلني .
وقد ادعى الطحاوي النسخ  ،فقال  :إهنم كانوا َيسحون عليها مثل مسح الرأس  ،مث إن رسول هللا  منعهم عن ذلك وأمرهم
بالغسل  ،فهذا يدل على انتساخ ما كانوا يفعلونه من املسح .
قال العيين  :وفيه نظر ألن قوله ( منسح على أرجلنا ) حيتمل أن يكون معناه نغسل غسالً خفيفاً مبقعاً ح ى يرى كأنه مسح

والدليل عليه ما يف الرواية األخرى ( رأى ق وماً توض ؤا وكأهنم تركوا من أرجله م شيئاً ) فهذا يدل على أهنم كانوا يغسلون ولكن
غسالً قريباً من املسح  ،فلذلك قال هلم أسبغوا الوضوء  ،وأيضاً إمنا يكون الوعيد على ترك الفرض  ،ولو مل يكن الغسل يف األول
فرضاً عندهم ملا توجه الوعيد  ،ألن املسح لو كان هو املشمول فيما بينهم كان يأمرهم برتكه وانتقاهلم إىل الغسل بدون الوعيد ،
وألجل ذلك قال القاضي عياض معناه  :نغسل كما ذكرناه آنفاً  ،والصواب أن يقال إن أمر رسول هللا بإسبا الوضوء ووعيده
وإنكاره عليهم يف ذلك الغسل يدل على أن وظيفة الرجلني هو الغسل الوايف ال الغسل املشابه باملسح كغسل هؤالء .
وقال الشيخ ابن عثيمني  :والرافضة خيالفون احل رق فيما يتعلرق بطهارة ِ
الرجل من وجوه ثالثة :

األول :أهنم ال يغسلون ِ
الرجل ،بل َيسحوهنا مسحاً.
الثاين :أهنم ينتهون بالتطهري عند العظم الناتئ يف ظهر القدم فقط.

علي بن أِب طالب  وهو
املسح على اخلُفني ر
الثالث :أهنم ال َيسحون على اخلُفني ،ويرون أنه حمرم ،مع العلم أ رن ممن روى َ
عندهم إمام .

 ويف هذا احلديث وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالتطهري  ،ألن النِب  توعد من مل يستوعب .
قال البغوي معناه  :ويل ألصحاب األعقاب املقصرين يف غسلها ،وقيل :أراد أن األعقاب ختتص بالعذاب إذا قصر يف غسلها.
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قال احلافظ  :وإمنا خصت بالذكر لصورة السبب  ،فيلتحق هبا ما يف معناها من مجيع األعضاء اليت قد حيصل التساهل يف
إسباغها .
وفيه أن من ترك جزءاً يسرياً مما جيب تطهريه ال تصح طهارته .
قال النووي  :وهذا متفق عليه .

عن عمر  أن رجالً توضأ فرتك موضع ظفر على قدمه فأبصره النِب  فقال (ارجع فأحسن وضوءك فرجع مث صلى).
فيجب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل  ،وذلك بإيصال املاء إىل مجيع أجزاء أعضاء الوضوء وعدم ترك أي حمل منها .
جند ذلك يف قوله  يف احلديث ( ويل لألعقاب من النار ) فتخصيصه ذكر األعقاب ألهنا يف مؤخرة القدم ،فهي مظنة لعدم
وصول املاء إليها ملن مل يتعاهدها بذلك  ،فدل على ضرورة العناية بإسبا الوضوء يف حمل الفرض .
وفيه أن الكثري من الناس يتساهلون يف غسل مؤخرة األعضاء وهذا خطأ جيب التنبيه عليه .
ْ َ َ ُ َ
ً
وإن نوى غسال مسنونا أجزأ عن واجب ) .
( ِ
كمن عليه غسل مجعة – وهو سنة على قول اجلمهور – وجنابة  ،فنوى غسل اجلمعة فقط  ،فإنه جيزئه .
مثال  :رجل أصبح يوم اجلمعة وعليه جنابة فاغتسل ناوياً غسل اجلمعة  ،فهل جيزئ عن غسل اجلنابة ؟ اجلواب نعم .
قالوا  :ألهنا طهارة شرعية .
رواه مسلم

وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال جيزئ ذلك .
حلديث ( إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى )  ،وهذا قد تطهر طهارة ال ترفع ِبثلها األحداث  ،وإمنا تطهر طهارة
مستحبه ال تطرأ على األحداث فرتفعها فهي طهارة مسنونة.
وبعض العلماء قيد ذلك ِبا إذا كان ناسياً حدثه  ،فإنه جيزئه .
قال البهويت  :وإن نوى غسالً مسنوناً كغسل اجلمعة والعيد أجزأ عن الغسل الواجب جلنابة أو غريها ،إن كان ناسياً للحدث
الذي أوجبه  ( .كشاف القناع ) .
قال الشيخ ابن عثيمني  :وقيده بعض األصحاب ِبا إذا كان ناسياً حدثه ،أي :ناسياً اجلنابة ،فإن مل يكن ناسياً فإنه ال يرتفع؛
ألن الغسل املسنون ليس عن حدث ،وإذا مل يكن عن حدث ،فقد قال النِب ( إمنا األعمال بالنيات)  ،وهذا الرجل مل ينو إال
الغسل املسنون ،وهو يعلم أن عليه جنابة ،ويذكر ذلك ،فكيف يرتفع احلدث ؟ وهذا القول وهو تقييده بأن يكون ناسياً له
وجهة من النظر ( .الشرح املمتع ) .
وهذه املسألة هلا ثالثة أحوال :
أولً  :أن ينوي بغسله عن اجلمعة واجلنابة  ،فهذا جيزئ .
قال النووي  :ولو نوى بغسله غسل اجلنابة واجلمعة حصال مجيعاً هذا هو الصحيح  ( .اجملموع ) .
وقال ابن قدامة  :إن اغتسل للجمعة واجلنابة غسالً واحداً ونوامها  ،أجزأه  ،وال نعلم فيه خالفاً  ( .املغين ) .
ثانياً  :أن ينوي اجلنابة  ،فهذا جيزئ .

ثالثاً  :أن ينوي فقط غسل اجلمعة  ،فهذا فيه اخلالف السابق .
ُ
( وكذا عكسه ) .
أي  :إذا نوى غُسالً واجباً أجزأ عن املسنون .
ِ
ِ
ِ
احل ِد ِ
يث .
قال ابن قدامة ... :ألَنرهُ ُم ْغتَس ٌل  ،فَيَ ْد ُخ ُل ِيف ُع ُموم َْ
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وِألَ رن الْم ْقصود التر ْن ِظيف  ،وهو ح ِ
اص ٌل ِهبَ َذا الْغُ ْس ِل.
َ َُ
ُ ََُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقَ ْد رِوي يف ب ع ِ
اجلَنَابَة ) .
اجلم َعة ُغسل ْ
احلَديث ( من ا ْغتَسل ي وَم ْ
ض ْ
َ ُ ْ َ َْ ْ
َ ٌْ َ َ َ ْ ُ ُ ً ْ َ ُ ً
( وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسال فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها ) .
أي :بأن فعل من نواقض الوضوء أشياء ِ
ونام  ،وأكل حلم إِبل  ،ونوى الطرهارة عن البول  ،فإنه
متعددة ،كما لو بَ َ
ُُ
ال  ،وتغ روط َ ،
جيزئ عن اجلميع.
ألن احلدث وصف واحد وإن تعددت أسبابه .
( وتباح معاونة املتوضئ ) .
أي  :أن معاونة املتوضئ جائزة من غري كراهة .
اإلداوة فأخذهتا  ،فانطلق ح ى توارى عين
كنت مع النِب  يف سفر فقال  :يا مغرية خذ َ
أ-حلديث املغرية بن شعبة  .قال ( ُ
فصببت عليه فتوضأ ) متفق عليه .
فقضى حاجته  ،مث جاء ...
ُ
ب-وعن أسامة بن زيد ( أن رسول هللا  ملا أفاض من عرفة عدل إىل الشعب فقضى حاجته  ،قال أسامة  :فجعلت أصب
عليه ويتوضأ ) متفق عليه .
ِ
ِ
قال النووي عن حديث املغرية  :يف ه َذا ْ ِ
ِ ِ
ُس َامة بْن
ت أَيْ ً
احلَديث َ :دليل َعلَى َج َواز اال ْست َعانَة ِيف الْ ُو ُ
ضوء َ .وقَ ْد ثَبَ َ
َ
ضا ِيف َحديث أ َ
ِ
اَّلل ِ يف و ِِ ِ
ف ِم ْن َعَرفَة
ب َعلَى َر ُسول ر
َزيْد َر ِض َي ر
صر
صَر َ
ُُ
ضوئه حني انْ َ
اَّلل َعْنهُ أَنرهُ َ
ج -قال احلافظ يف الفتح  :روى احلاكم يف املستدرك من حديث الربيع بنت ُمعوذ أهنا قالت ( أتيت النِب  بوضوء فقال :
اسكِب  ،فسكبت عليه ) .
قال احلافظ  :وهذا أصرح يف عدم الكراهة من احلديثني املذكورين لكونه يف احلضر  ،ولكونه بصيغة الطلب
وقد ذهب بعض العلماء إىل كراهة االستعانة بأحد  ،لكنه قول ضعيف .
 وقد وردت أحاديث تنهى عن االستعانة ال يثبت منها شيء .
قال النووي  :وقَ ْد جاء ِيف أ ِ
ٍ
رهي َع ْن ِاال ْستِ َعانَة  ( .شرح مسلم ) .
َحاديث لَْي َس ْ
ت بِثَابِتَة الن ْ
َ ََ َ

منها :حديث ابن عباس قال (كان رسول هللا  ال يكل طهوره إىل أحد) رواه ابن ماجه وهو ضعيف .

ومنها :حديث العباس بن عبد الرمحن املدِن قال (خصلتان مل يكن رسول هللا  يكلهما إىل أحد من أهله ،كان يناول
املسكني بيده ،ويضع الطهور من الليل وخيمره) رواه ابن أِب شيبة وهو حديث ضعيف .
 فإن قال قائل  :ملاذا ال يكون هذا مشروعاً  ،ألنه من باب التعاون على الَّب والتقوى ؟

يرد عن النِب  أنه كلما أراد أن يتوضأ طلب من يُعينه.
اجلواب  :ألن هذه عبادة ينبغي لإلنسان أن يباشرها بنفسه ،ومل ْ
[الشرح املمتع]

 إذا مل َيكنه التطهر إال باالستعانة فهنا َتب االستعانة .
قال النووي  :إذا مل يقدر على الوضوء لزمه حتصيل من يوضئه إما متَّبعاً وإما بأجرة املثل إذا وجدها  ،وهذا ال خالف فيه .
َص َحابنَا ِ :اال ْستِ َعانَة فِ ِيه ثََالثَة أَقْ َسام :
 قال النووي  :قَ َ
ال أ ْ
ِ
ضار الْ َماء ِم ْن الْبِْئر َوالْبَ ْيت َوَْحنومهَا َ ،وتَ ْق ِدَيه إِلَْي ِه .
َح َ
دها  :أَ ْن يَ ْستَعني ِيف إِ ْح َ
أَ
َوَه َذا َجائِز َ ،وَال يُ َقال إِنرهُ ِخ َالف ْاأل َْوَىل .
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ِ
ِ
ِ
َوالث ِ
ورا ِِبََر ٍ
ض أ َْو َغ ْريه .
َّاين  :أَ ْن يَ ْستَعني ِِبَ ْن يَ ْغسل ْاأل َْع َ
ضاء  ،فَ َه َذا َمكُْروه َكَر َاهة تَْن ِزيه  ،إرال أَ ْن يَ ُكون َم ْع ُذ ً
والثَّالِث  :أَ ْن يستَعِني ِِبَن يصب علَي ِه  ،فَِإ ْن َكا َن لِع ْذ ٍر فَ َال بأْس  ،وإِرال فَهو ِخ َالف ْاألَوَىل  ،وهل يس رمى مكْروها ؟ فِ ِيه وجه ِ
ان
ْ ََ ْ ُ َ َ ُ ً
ْ َ ُ َْ
َ
َ َْ
ُ
َ
َْ
َ َُ
ِ ِ
ِِ
ِألَصحابِنَا  :أَصحهما  :لَي ِ ٍ ِ
ِ
ُس َامة َوالْ ُمغِ َرية بْن ُش ْعبَة ِيف َغْزَوة تَبُوك
َْ
س ِبَكُْروه ؛ ألَنرهُ َملْ يَثْبُت فيه نَ ْهي َ ،وأَرما ا ْست َعانَة النِرِب  بأ َ
َ َ ْ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضل ِيف حقه حينَئذ ؛ ألَنره مأْمور بِالْب ي ِ
الرب يِ ِع بِْنت مع ِوذ فَلب ي ِ
ان  ( .شرح مسلم ) .
ان ْ
اجلََواز َ ،ويَ ُكون أَفْ َ
ُ َ ُ ََ
ُ َ ََ
َ
َوبِ َُّ
( وتنشيف أعضائه ) .
أي  :ويباح التنظف بعد الوضوء ِبنديل أو خرق ة  ،ورجح ذلك ابن املنذر .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه مكروه .
ني أَو ثَالَثًا مثُر أ َْدخل ي َده ِيف ا ِإلنَ ِاء مثُر أَفْ ر َ بِهِ
ِ
اَّللِ  -غُسلَه ِمن ْ ِ
ت ( أ َْدنَيت لِرس ِ
ول ر
حلديث َمْي ُمونَة قَالَ ْ
َََ ُ
اجلَنَابَة فَغَ َس َل َكفْريه َمرتَ ْ ِ ْ
ْ ُ َُ
ُْ َ
َ
ِ
علَى فَرِج ِه و َغسلَه بِ ِشمالِِه مثُر ضر ِ ِِ
ث
يدا مثُر تَ َو ر
ضوءَهُ لِل ر
صالَةِ مثُر أَفْ َر َ َعلَى َرأْ ِس ِه ثَالَ َ
ض فَ َدلَ َك َها َدلْ ًكا َشد ً
ضأَ ُو ُ
ب بِش َماله األ َْر َ
ََ َ
َ ْ َ َُ َ
ِ
ِ
ِِ
ح َفنَ ٍ
ك فَغَ َس َل ِر ْجلَْي ِه ُمثَّ أَتَ ْيتُهُ بِال ِْم ْن ِد ِ
يل فَ َردَّهُ ) رواه مسلم .
ات ِم ْلءَ َكف ِه مثُر َغ َس َل َسائَِر َج َسده مثُر تَنَ رحى َع ْن َم َق ِام ِه َذل َ
َ
ِ ِ
ِِ
ض الْ َماءَ بِيَ ِدهِ ) .
ويف رواية (  ...مثُر أَتَْيتُهُ بِالْمْند ِيل  -فَ َرردهَُ ،وفيهَ - :و َج َع َل يَْن ُف ُ
ويف رواية (  ...قالت  :فأتيتُهُ ِخبْرقٍَة فلم يُِرْدها  ،فجعل ينقض املاء بيده ) رواه البخاري .

وذهب بعضهم  :إىل أنه مستحب .
أ-حلديث عائشة قالت ( كان لرسول  خرقة ينشف هبا بعد الوضوء ) رواه الرتمذي وهو ضعيف .
ب -وحلديث سلمان (أن رسول هللا  توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه ،فمسح هبا وجهه) رواه ابن ماجه ،وهو ضعيف.
ج -وحلديث أِب بكر الصديق ( أن النِب  كانت له خرقة ينشف هبا بعد الوضوء ) رواه البيهقي .
وكل هذه األحاديث ال يثبت منها شيء  ،وقد قال الرتمذي  :ال يصح عن النِب  يف هذا الباب شيء .
والراجح أنه جائز ( يعين مباح ) .

وقد صح عن أنس ( أنه كان َيسح وجهه باملنديل بعد الوضوء )
يف أَعضائِِه بِالْ ِمْن ِد ِيل ِمن ب لَ ِل الْو ِ
ِ
َخ ُذ
ْ َ ُُ
س بِتَ ْنش ِ ْ َ
يأْ
ضوء َوالْغُ ْس ِل ؛ وهو املنقول عن اإلمام أمحد  ،وقد ُرِو َ
قال ابن قدامة َ :ال بَأْ َ
الْ ِمْن ِد ِيل ب عد الْوض ِ
احلَ َسن بْن َعلِ ٍي َوأَنَس َ ،وَكثِ ٍري ِم ْن أ َْه ِل الْعِْل ِم  ،وهو األصح  ،ألن األصل اإلباحة .
وء عن ُعثْ َمان َو ْ
َْ َ ُ ُ
رواه ابن املنذر .

 وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا عن حكم تنشيف أعضاء الوضوء .
فأجاب  :تنشيف األعضاء ال بأس به ؛ ألن األصل عدم املنع  ،واألصل فيما عدا العبادات من العقود واألفعال واألعيان احلل
واإلباحة ح ى يقود دليل على املنع .
فإن قال قائل  :كيف َتيب عن حديث ميمونة رضي هللا عنها  ،حينما ذكرت أن النِب  اغتسل  ،قالت  :فأتيته باملنديل فرده
وجعل ينفض املاء بيده ؟
فاجلواب  :أن هذا الفعل من النِب  قضية َع ْني حتتمل عدة أمور  :إما ألنه لسبب يف املنديل  ،أو لعدم نظافته  ،أو خيشى أن
يبله باملاء  ،وبلله باملاء غري مناسب  ،فهناك احتماالت ولكن إتياهنا باملنديل قد يكون دليالً على أن من عادته أن ينشف
( جمموع فتاوى ابن عثيمني ) .
أعضاءه  ،وإال ملا أتت به .
ض الْ َماءَ بِيَ ِدهِ) .
 قوله ( َو َج َع َل يَْن ُف ُ
نستفيد جواز نفض اليدين من ماء الغسل .
وأما حديث ( ال تنفضوا أيديكم يف الوضوء فإهنا مراوح الشيطان ) فحديث ضعيف .
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قال ابن دقيق العيد يف شرح (عمدة األحكام) وهذا احلديث دليل على جواز نفض املاء عن األعضاء يف الغسل ،والوضوء مثله،
وما استدل به على كراهة النفض  -وهو ما ورد ( ال تنفضوا أيديكم فإهنا مراوح الشيطان ) حديث ضعيف ال يقاوم هذا
الصحيح  ( .إحكام األحكام ) .
احلديث من رواية أِب هريرة  عن النِب  ( ال تنفضوا أيديكم يف الوضوء فإهنا مراوح الشيطان ) فهو حديث ضعيف ،ومن
أهل العلم من صرح بوضعه ،ويف إسناده البخرتي بن عبيد وهو متهم بوضع احلديث ،وقد حكم مجاعة من أهل العلم بنكارة هذا
احلديث ،منهم  :أبو حامت الرازي  ،وابن عدي  ،والذهِب.
لذا قال احلافظ بن حجر يف ( فتح الباري ) ولو مل يعارضه هذا احلديث الصحيح -يعين حديث ميمونة -مل يكن صاحلاً ألن
حيتج به.
( ويسن جتديد الوضوء ) .
ال ( َكا َن النِرِب  ي تَ و ر ِ
صالَةٍ  ) ...رواه البخاري .
أ -حلديث أَنَس قَ َ
ضأُ عْن َد ُك ِل َ
ُّ َ َ
ات ي وم الْ َفْت ِح بِو ٍ
وء و ِ
ب-وحلديث ب ري َدة ( أَ رن النرِب  صلرى ال ر ِ
ت الْيَ ْوَم
اح ٍد َوَم َس َح َعلَى ُخفْري ِه فَ َق َ
ُُ
ر
صنَ ْع َ
َُ ْ
ال لَهُ ُع َمُر لََق ْد َ
صلَ َو َ ْ َ
َ
ض َ
صنَ ْعتُهُ يَا ُع َمُر ) رواه مسلم .
صنَ عُهُ  .قَ َ
َشْيئاً َملْ تَ ُك ْن تَ ْ
ال َ :ع ْمداً َ
ج-وجاء يف حديث ضعيف ( من توضأ على طهر كتب هللا له عشر حسنات ) رواه أبو داود .
 لكن ما معَن جتديد الوضوء :
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا َ :تديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه األول مث دخل وقت الصالة األخرى فإنه يسن أن
جيدد الوضوء وإن كان على طهارة
وقال أيضاً رمحه هللا  :وَتديد الوضوء يكون مسنوناً إذا صلى بالوضوء الذي قبله  ،فإذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب
أن يتوضأ للصالة اجلديدة .
مثاله  :توضأ لصالة الظهر وصلى الظهر مث حضر وقت العصر وهو على طهارته فحينئذ يسن له أن يتوضأ َتديداً للوضوء  ،ألنه
صلى بالوضوء السابق  ،فكان َتديد الوضوء للعصر مشروعاً  ،فإن مل يصل به بأن توضأ للعصر قبل دخول وقتها ومل يصل هبذا
الوضوء مث ملا أذن العصر جدد هذا الوضوء فهذا ليس ِبشروع ألنه مل يصل بالوضوء األول .
فائدة :
ات ي وم الْ َفْت ِح بِو ٍ
وء و ِ
قوله ( أَ رن النرِب  صلرى ال ر ِ
اح ٍد . ) ...
ُُ
ر
صلَ َو َ ْ َ
َ
ض َ
دليل على جواز الصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل حيدث .
قال النووي  :وهذا جائز بإمجاع من يعتد به .
ات ي وم الْ َفْت ِح بِو ٍ
وء و ِ
أ -حلديث عمر (أَ رن النرِب  صلرى ال ر ِ
اح ٍد . ) ...
ُُ
ر
صلَ َو َ ْ َ
َ
ض َ
ضأُ ِعْن َد ُك ِل ٍ
ث)
رِب  يَتَ َو ر
صنَ ُعو َن قَ َ
ب -وحلديث أَنَس قَ َ
ضوءُ َما َملْ ُْحي ِد ْ
ال ُْجي ِز ُ
َح َدنَا الْ ُو ُ
ت َكْي َ
ال ( َكا َن النِ ُّ
ف ُكْنتُ ْم تَ ْ
صالَة .قُ ْل ُ
َ
ئأَ
رواه البخاري .
اَّللِ  عام خيب ر  ،ح ر ى إِ َذا َكانُوا بِال ر ِ ِ
ج-وحديث سويد بن النعمان ( أَنره خرج مع رس ِ
صلرى
ول ر
ص ْهبَاء َ -وه َى أ َْد َىن َخْيبَ َر  -فَ َ
َ َ َ َْ َ َ
ُ ََ َ َ َ َ ُ
اَّللِ  وأَ َكْلنَا  ،مثُر قَام إِ َىل الْم ْغ ِر ِ
صر ُ ،مثْ َد َعا بِاأل َْزو ِاد  ،فَلَ ْم يُ ْؤ َ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ب . ) ...
ى  ،فَأَ َك َل َر ُس ُ
َ
َ
ول ر َ
َ
ت إالر بال رس ِويق  ،فَأ ََمَر به فَثُر َ
الْ َع ْ َ
د-ويف معناه أحاديث كثرية  :كحديث اجلمع بني الصالتني بعرفة واملزدلفة وسائر األسفار  ،واجلمع بني الصلوات الفائتات يوم
اخلندق وغري ذلك .
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تعريف اخلف :

باب املسح على اخلفني

اخلف لغة  :ما يلبس يف الرجل من جلد رقيق  ،مجعه خفاف .
وشرعاً  :هو الساتر للكعبني فأكثر من جلد وحنوه .
واملقصود باجلوارب  :ما يلبس على الرجل من قطن وحنوه  ،وهو ما يعرف بالشراب  ( .الشيخ ابن عثيمني )
( وهو جائز ) .
قال ابن قدامة  :املسح على اخلفني جائز عند عامة أهل العلم .
ونقل ابن املنذر عن ابن املبارك  ،قال  :ليس يف املسح على اخلفني عن الصحابة اختالف .
وقال ابن عبد الَّب  :ال أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره  ،إال عن مالك مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه
بإثباته .
وقال احلسن البصري  :حدثين سبعون من أصحاب النِب  أنه مسح على خفيه .
واألدلة على جوازه كثرية منها :
ِ
ضأَ ،فَأَهوي ِ
اهرتَ ْ ِ
ِِ
ني"
ت َم َع اَلنِ ِ
ع ُخفْري ِه ،فَ َق َ
أَ -ع ْن اَلْ ُمغِ َريةِ بْ ِن ُش ْعبَةَ  قَ َ
الَ :
ت ألَنْ ِز َ
رِب  فَتَ َو ر ْ َ ْ ُ
ال ( ُكْن ُ
"د ْع ُه َما ،فَإِن أ َْد َخْلتُ ُه َما طَ َ
فَ َم َس َح َعلَْي ِهما ) ُمتر َف ٌق َعلَْيهِ .
ب-وروى مهام بن احلارث قال ( رأيت جرير بن عبد هللا بال ،مث توضأ ومسح على خفيه ،مث قام فصلى  ،فسئل ،فقال :رأيت
رسول هللا  صنع مثل هذا ) قال إبراهيم النخعي :فكان يعجبهم هذا ،ألن جريراً كان من آخر من أسلم ) .متفق عليه
قال النووي  :معناه أن هللا تعاىل قال يف سورة املائدة (يا أَيُّها الر ِذين آمنُوا إِ َذا قُمتُم إِ َىل ال ر ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِ َىل
صالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ْ ْ
ِ ِ
وس ُكم وأ َْر ُجلَ ُكم إِ َىل الْ َك ْعبَ ْ ِ
ِِ
ني) فلو كان إسالم جرير متقدماً على نزول املائدة الحتمل كون حديثه يف مسح
ْ
الْ َمَرافق َو ْام َس ُحوا بُرُؤ ْ َ
اخلف منسوخاً بآية املائدة ،فلما كان إسالمه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبني أن املراد بآية املائدة غري صاحب اخلف،
فتكون السنة خمصصة لآلية .
ج-وعن حذيفة  .قال ( كنت مع النِب  فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائماً  ،فتنحيت  ،فقال  :ادنه  ،فدنوت ح ى قمت
عند عقبيه  ،فتوضأ فمسح على خفيه ) متفق عليه .
واألحاديث اليت ستأيت إن شاء هللا يف الشرح .
( يف احلضر والسفر ) .
اتفق الفقهاء على أن املسح على اخلفني يف السفر جائز .

واختلفوا يف املسح يف احلضر على قولني  ،والصحيح أنه جيوز املسح على اخلفني يف احلضر كما جيوز يف السفر .
وهبذا قال مجاهري العلماء .
وبه قال أبو حنيف ة  ،والشافعي  ،وأمحد  ،وهي الرواية الراجح ة عند مالك  ،وهو اختيار ابن عبد الَّب .
أ -حلديث حذيفة  .قال ( كنت مع النِب  فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائماً  ،فتنحيت  ،فقال  :ادنه  ،فدنوت ح ى قمت
عند عقبيه  ،فتوضأ فمسح على خفيه ) متفق عليه .
فقد جاء يف رواية ( يف املدينة ) عند البيهقي  ،واحلديث أخرجه مسلم بدون هذه الزيادة .
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اق فَ َذه ِ
ال ( دخل رس ُ ِ
ت بِالَالً َما
اجتِ ِه  ،مثُر َخَر َج؛ قَ َ
ُس َامةُ  :فَ َسأَلْ ُ
ول هللا َ وبِالَ ٌل األ ْ
ال أ َ
ب حلَ َ
ُس َامةَ بْن َزيْد قَ َ َ َ َ َ ُ
ب-وحلديث أ َ
َس َو َ َ َ
ِ
صنَع ؟ فَ َق َ ِ
اخلُف ْ ِ
صلرى ) رواه
اجتِ ِه  ،مثُر تَ َو ر
ضأَ فَغَ َس َل َو ْج َههُ َويَ َديْ ِه َ ،وَم َس َح بَِرأْ ِس ِه َوَم َس َح َعلَى ْ
ب النِ ُّ
رني  ،مثُر َ
رِب  حلَ َ
ََ
ال بالَ ٌل َ :ذ َه َ
النسائي واحلاكم .
وهذا احلديث يدل صراحة على أنه  مسح على خفيه يف احلضر  ،إذ أن ( األسواق ) مكان باملدينة واملسح إمنا كان فيه .
 اختلف العلماء  :أيهما أفضل املسح أو الغَسل على قولني :
القول األول  .أن الغَسل أفضل

وهذا مذهب الشافعي  ،وذهب إليه مجاعة من الصحابة منهم عمر بن اخلطاب وابنه عبد هللا وأبو أيوب األنصاري

النووي ] .

أ-ألنه املفروض يف كتاب هللا .
ب-وألنه الغالب من فعل رسول هللا . 

 [.ذكر ذلك

[ ذكر ذلك ابن قدامة ] .

القول الثاين  :أن املسح أفضل .
وهذا مذهب أمحد .
قال النووي  :وذهب إليه احلكم ومحاد .
واختاره ابن املنذر  ،وقال  :والذي أختاره أن املسح أفضل  ،ألجل من طعن فيه من أهل البدع من اخلوارج والروافض  ،قال :
وإحياء ما طعن به املخالفون من السنن أفضل من تركه .
أ -لقوله  ( إن هللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه ) رواه أمحد .
ب -أن يف املسح على اخلفني خمالفة ألهل البدع الذين ينكرونه  ،كاخلوارج والروافض .
ول رِ
َخ َذ أَيْ َسَرُمهَا َما َملْ يَ ُك ْن إِْمثًا ،فَإِ ْن َكا َن إِْمثًا َكا َن أَبْ َع َد الن ِ
راس ِمْنهُ).
ج -أنه أيسر ،حلديث ( َما ُخِ َري َر ُس ُ
اَّلل  بَ ْ َ
ني أ َْمَريْ ِن إِال أ َ
متفق عليه .
واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن األفضل يف حق كل واحد ما كان موافقاً للحال اليت عليها قدمه  ،فإن كان
البساً للخف فاألفضل املسح  ،وإن كانت قدماه مكشوفتني فاألفضل الغسل  ،وال يلبس اخلف من أج ل أن َيسح عليه .
ويدل هلذا حديث املغرية بن شعبة  ملا أراد أن ينزع خفي النِب  ليغسل قدميه يف الوضوء فقال له النِب َ ( د ْع ُه َما  ،فَِإِِن
ِ
اهرتَ ْ ِ
ني  ،فَ َم َس َح َعلَْي ِه َما) فهذا يدل على أن املسح أفضل يف حق من كان يلبس اخلفني .
أ َْد َخ ْلتُ ُه َما طَ َ

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :وفصل اخلطاب  :أن األفضل يف حق كل واحد ما هو املوافق حلال قدمه  .فاألفضل ملن قدماه
مكشوفتان  :غسلهما وال يتحرى لبس اخلف ليمسح عليه  ،كما كان عليه أفضل الصالة والسالم يغسل قدميه إذا كانتا
مكشوفتني  ،وَيسح قدميه إذا كان البسا للخف  ( .اإلنصاف ) .
واختاره ابن القيم يف زاد املعاد ،وقال :ومل يكن يتكلف ضد حاله اليت عليها قدماه  ،بل إن كانت يف اخلف مسح عليهما ومل

ينزعهما  ،وإن كانت مكشوفتني غسل القدمني  ،ومل يلبس اخلف ليمسح عليه  ،وهذا أعدل األقوال يف مسألة األفضل من
املسح والغسل .
 خلع اجلوربني عند كل وضوء احتياطاً للطهارة  ،هذا خالف السنة وفيه تشبه بالروافض الذين ال جييزون املسح على اخلفني،
والنِب  ،قال للمغرية حينما أراد نزع خفيه قال :دعهما فإِن أدخلتهما طاهرتني .ومسح عليهما  ( .ابن عثيمني ) .
( يف الطهارة الصغرى دون الكربى ) .
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هذا الشرط األول من شروط املسح على اخلفني  :أن يكون املسح يف الطهارة الصغرى دون الكَّبى .
قال ابن قدامة  :وال جيزئ املسح يف جنابة وال غسل واجب وال مستحب ال نعلم يف هذا خالفاً .

وقال احلافظ ابن حجر  :املسح على اخلفني خاص بالوضوء ال مدخل للغسل فيه بإمجاع .
ال ( َكا َن رس ُ ِ
ع ِخ َفافَنَا ثََالثَةَ أَير ٍام َولَيَالِيَ ُه رن ،إِرال ِم ْن َجنَابٍَة
ص ْف َوان بْن َع رسال  قَ َ
ول اَ رَّلل  يَأْ ُمُرنَا إِ َذا ُكنرا َس ْفًرا أَ ْن َال نَْن ِز َ
حلديث َ
َُ
َولَ ِك ْن ِم ْن َغائِ ٍطَ ،وبَ ْوٍلَ ،ونَ ْوم ) رواه الرتمذي .

( إَِّل ِمن جنَاب ٍة ) أي  :فننزعها ولو قبل مرور ثالثة أيام  ،واجلنابة  :إنزال املين  ( .ول ِ
َك ْن ِم ْن غَائِ ٍطَ ،وبَ ْو ٍلَ ،ونَ ْوم ) أي  :ولكن ال ننزعها من غائط وبول ونوم
ْ َ َ
َ
إال إذا مرت املدة املقررة .

ً
ً
( للمقيم يوما وليلة وملسافر ثالثة بلياليها ) .
هذا الشرط الثاِن من شروط املسح على اخلفني :
وهي  :أن تكون يف املدة احملددة شرعاً  :وهي ثالثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم .
أ-حلديث َعلِي بْن أَِِب طَالِ ٍ
رِب  ثََالثَةَ أَير ٍام َولَيَالِيَ ُه رن لِْل ُم َسافِ ِرَ ،ويَ ْوًما َولَْي لَةً لِْل ُم ِقي ِم .يَ ْع ِينِ :يف اَلْ َم ْس ِح َعلَى
ب  قَال ( َج َع َل اَلنِ ُّ
َخَر َجهُ ُم ْسلِمٌ .
اَ ْخلُف ْرني )  .أ ْ
ال ( َكا َن رس ُ ِ
ع ِخ َفافَنَا ثََالثَةَ أَير ٍام َولَيَالِيَ ُه رن ،إِرال ِم ْن
ص ْف َوان بْن َع رس ٍال  قَ َ
ول اَ رَّلل  يَأْ ُمُرنَا إِ َذا ُكنرا َس ْفًرا أَ ْن َال نَْن ِز َ
ب -وحلديث َ
َُ
ٍ ِ ِ ٍِ
رسائِي .
َجنَابَة َولَك ْن م ْن َغائطَ ،وبَ ْوٍلَ ،ونَ ْوم )  .أ ْ
َخَر َجهُ الن َ
والقول بأن املسح على اخلفني مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن ؛ هو مذهب اجلمهور .
[ قاله النووي ] .
فهو مذهب أِب حنيفة والشافعي وأمحد ومجاهري العلماء .
وممن قال به من الصحابة  :علي  ،وابن مسعود  ،وابن عباس  ،وحذيفة .
وممن قال به من التابعني  :شريح القاضي  ،وعطاء بن أِب رباح  ،والشعِب  ،وعمر بن عبد العزيز .
قال ابن عبد الرب  :وأكثر التابعني والفقهاء على ذلك  ،وهو األحوط عندي .
قال اخلطايب  :التوقيت قول عامة الفقهاء  [ .قاله النووي ] .
ُ
( من حدثٍ بعد لبسٍ ) .
أي  :أن املدة تبتدئ من أول حدث بعد اللبس  .وهذا مذهب اجلمهور .

[ ذكر ذلك الشنقيطي ] .

أ-واستدل هؤالء بزيادة يف حديث صفوان ( من احلدث إىل احلدث )  ،قال النووي  :وهي زيادة غريبة ليست ثابتة .
ب -وقالوا  :إن احلدث سبب للمسح على اخلفني  ،فعلق احلكم به .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه من أول مسح بعد احلدث .

وممن قال هبذا األوزاعي  ،وأِب ثور  ،وهو إحدى الروايتني عن أمحد  ،وداود  ،ورجح هذا القول النووي  ،واختاره ابن املنذر .
واحتج هؤالء بأحاديث التوقيت يف املسح  ،ووجه احتجاجهم هبا :
أن قوله َ ( يسح املسافر ثال ثة أيام ) صريح يف أن الثالثة كلها ظرف للمسح  ،وال يتحقق ذلك إال إذا كان ابتداء املدة من
املسح  ،وهذا القول هو الراجح .
مثال يوضح ذلك :

رجل توضأ لصالة الفجر ،ولبس اخلفني ،وبقي على طهارته إىل الساعة ( )9ضح ًى ،مث أحدث ومل يتوضأ ،وتوضأ يف الساعة (. )12

املذهب تبتدئ املدة من الساعة (  ، ) 9وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة ( . ) 12
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[ الشرح املمتع ]

 على القول الراجح كما سبق  ،إذا مسح بدأت املدة  ،لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء  ،هل تبدأ به
املدة أم ال ؟
اختلف العلماء يف ذلك على قولني :
فقيل  :تبتدئ به املدة من املسح ولو لتجديد وضوء .
وقيل  :ال بد أن يكون املسح لوضوء واجب  .وهللا أعلم .

( بشرط أن يلبسهما على طهارة ) .
هذا هو الشرط الثاِن من شروط املسح على اخلفني  :وهو أن يلبسهما على طهارة .
وهذا شرط متفق عليه .
قال يف املغين  :ال نعلم يف اشرتاط تقدم الطهارة جلواز املسح على اخلفني .

وقال الشنقيطي  :أمجع العلماء على اشرتاط الطهارة املائية للمسح على اخلف .
ِ
ضأَ ،فَأَهوي ِ
اهرتَ ْ ِ
ِِ
ني"
ت َم َع اَلنِ ِ
ع ُخفْري ِه ،فَ َق َ
حلديث املغِ َرية بْن ُش ْعبَةَ  قَ َ
الَ :
ت ألَنْ ِز َ
رِب  فَتَ َو ر ْ َ ْ ُ
ال ( ُكْن ُ
"د ْع ُه َما ،فَإِن أ َْد َخ ْلتُ ُه َما طَ َ
ُ
فَ َم َس َح َعلَْي ِهما ) ُمتر َف ٌق َعلَْيه .

( َد ْع ُه َما ) أي  :اتركهما  ،والضمري يعود على اخلفني  (.أدخلتهما ) أي  :القدمني  ،بدليل رواية أِب داود ( دع اخلفني  ،فإِن أدخلت القدمني اخلفني ومها طاهرتان ) .

 واختلف العلماء  :هل يشرتط كمال الطهارة ؟ كمن غسل رجله اليمىن فأدخلها يف اخلف قبل أن يغسل رجله اليسرى  ،مث
غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضاً يف اخلف  ،على قولني :
القول األول  :ال جيزئ  ،بل ال بد من لبس اخلفني على كمال الطهارة .
[ كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة ] .
وهذا مذهب مالك  ،والشافعي  ،وأمحد يف رواية .
ورجحه النووي وابن حجر والشيخ ابن باز .
أ-حلديث املغرية ( أدخلتهما طاهرتني ) ويف رواية أِب داود ( دع اخلفني فإِن أدخلت القدمني اخلفني ومها طاهرتان ) .

قال ابن قدامة  :فجعل العلة وجود الطهارة فيهما مجيعاً وقت إدخاهلما .
ب-وحلديث أنس عند الدار قطين  ( :إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما إن شاء وال خيلعهما إال من
جنابة ) .
فقوله ( إذا توضأ أحدكم ) يشعر بشرطية الوضوء .
فاجلمهور محلوا الطهارة يف قوله ( أدخلتهما طاهرتني ) على كماهلا  ،ألنه إذا غسل رجله اليمىن مث ألبسها اخلف  ،فقد لبس
اخلف وهو حمدث .
القول الثاين  :ال يشرتط كمال الطهارة .
وهذا مذهب أِب حنيفة  ،واملزِن  ،وسفيان الثوري  ،وابن املنذر .
قالوا  :ألن الطهارة كملت بعد لبس اخلف .
والقول األول أصح وأحوط .

[ ذكر ذلك النووي ] .

 إذا تيمم لفقد املاء  ،مث لبس اخلف  ،فهل إذا وجد املاء َيسح على اخلف ؟
الصحيح أنه ال َيسح عليه إذا وجد املاء .
وهذا مذهب احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية  ،واحلنابلة .
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أ-لقوله  يف حديث أِب ذر ( إن الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني  ،فإذا وجد املاء فليمسه بشرته ،
فإن ذلك خري ) رواه عبد الرزاق .
فقوله (فليمسه بشرته) هذا أمر بوجوب مس املاء للبشرة  ،وكلمة (بشرته) مفرد مضاف يعم مجيع البشرة إن كان غسالً عن
جنابة  ،ويعم مجيع األعضاء األربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى .
ب-وأيضاً بوجود املاء رجع املتيمم حدثه السابق ِ ،با ذلك القدمان  ،وتكون تلك الطهارة بطلت من أصلها  ،فكأنه لبس
اخلفني على غري طهارة  ( .أحكام املسح على احلائل للدبيان ) .
ج -ألن األحاديث قيدت ذلك بطهارة املاء .
فقوله  ( أدخلتهما طاهرتني ) املراد خصوص طهارة املاء وال يدخل يف ذلك طهارة التيمم  ،فال جيوز أن َيسح على اجلوربني
إذا لبسهما على طهارة تيمم .
مثال  :إنسان يف الَّب ومل يكن عنده ماء وتيمم  ،ولبس اخلف  ،مث وجد املاء بعد ذلك  - ،طبعا البد أن يستعمل املاء –
فالراجح أنه ال جيوز أن َيسح على اخلف اذا لبسه على طهارة تيمم .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا :إذا تط رهر اإلنسان بالتيمم ولبس اخلفني  ،فهل جيوز له أن َيسح عليهما إذا وجد املاء ؟
فأجاب :ال جيوز له أن َيسح على اخلفني إذا كانت الطهارة طهارة تيمم  ،لقوله " : فإِن أدخلتهما طاهرتني"  .وطهارة
التيمم ال تتعلق ِ
بالرجل  ،إمنا هي يف الوجه والكفني فقط  ،وعلى هذا أيضاً لو أن إنساناً ليس عنده ماء  ،أو كان مريضاً ال
يستطيع استعمال املاء يف الوضوء  ،فإنه يلبس اخلفني  ،ولو كان على غري طهارة  ،وتبقيان عليه بال مدة حمدودة ح ى جيد املاء
إن كان ِ
عادماً له  ،أو يشفى من مرضه إن كان مريضاً  ،ألن ِ
الرجل ال عالقة هلا بطهارة التيمم .
( ساتر للمفروض ) .
أي  :يشرتط للمسح على اخلفني أن يكون ساتراً للمفروض  ،فال جيوز املسح على خمرق أو شفاف .

أ -قالوا  :ألنه غري ساتر للقدم .

ب -وألن املنكشف من الرجل حكمه الغسل  ،واملستور حكمه املسح  ،واجلمع بني املسح والغسل ال جيوز .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه جيوز املسح على مجيع اخلفاف وإن خترقت مادام َيكن متابعة املشي فيها .
نقله ابن املنذر  :عن سفيان الثوري وإسحاق وأِب ثور .
قال سفيان الثوري  ( :امسح عليهما ما تعلقت به رجلك  ،وهل كانت خفاف املهاجرين واألنصار إال خمرقة مشققة مرقعة )
رواه عبد الرزاق  ،واستدلوا :
أ -أن نصوص املسح على اخلفني مطلقة غري مقيدة ِبثل هذه القيود  ،وما أطلقه هللا ورسوله فليس ألحد تقييده .
ب -أن احلكمة من مشروعية املسح التيسري على الناس ورفع احلرج  ،وذكر مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم  ،وال سيما
املسافر إذا اخنرق خفه  ،وال َيكنه إصالحه يف السفر  ،فلو مل جيز املسح عليه مل حيصل مقصود الرخصة .
ج -أن أكثر الصحابة فقراء  ،وغالب الفقراء ال ختلوا خفافهم من شق وفتق  ،وال سيما يف األسفار  ،فإذا كان هذا غالباً يف
الصحابة ومل يبني الرسول  هلم دل على أنه ليس بشرط .
وهذا القول اختيار ابن تيمية .
وهذا القول هو الصحيح .
قال ابن تيمية عن قول من قال  :إنه ال جيتمع مسح وغسل يف عضو واحد  ،قال  :هذا منتقض باجلبرية إذا كانت يف نصف
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الذراع  ،فإنك تغسل الذراع  ،ومتسح املوضع الذي فيه اجلبرية  ،فاجتمع مسح وغسل يف عضو واحد .
( يثبت بنفسه ) .
أي  :يشرتط للمسح على اخلفني أن يثبت بنفسه  ،فإن كان ال يثبت إال بشده فال جيوز املسح عليه .
فلو لبس شراباً واسعاً  ،واحتاج إىل شده على ِ
الرجل وإال سقط مع املشي مل َيسح عليه .

لكن الصواب أنه َيسح عليه  ،ألن اشرتاط ثبوته بنفسه ال دليل عليه  ،فالنصوص الواردة يف املسح على اخلفني مطلقة  ،فإذا
كان ينتفع به وَيشي ؛ فلماذا ال َيسح عليه ؟
 اختلف العلماء  :يف حكم املسح على اللفافة  ( .وهي اليت يلفها اإلنسان على قدمه ) على قولني :
القول األول  :ال جيوز مطلقاً .

وهذا مذهب مجاهري العلماء .
أ -وذلك ألن اللفائف ال تثبت بنفسها  ( .قاله ابن قدامة ) .
ب-أن املسح إمنا ورد على اخلف  ،وما هو يف معناه  ،وأما اللفائف واخلَِرق اليت تلف على األرجل فال تسمى خفاً  ،وال هي يف
معناه  ،فال َيسح عليها إال بدليل .
قال النووي  :لو لف على ِ
رجله قطعة من أ ََدم واستوثق شده بالرباط ...مل جيز املسح عليه  ،ألنه ال يسمى خفاً  ،وال هو يف
معناه .
ج -حكي اإلمجاع على عدم اجلواز .
القول الثاين  :جيوز املسح عليها .
واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
ب  -ي ع ِين :اَلْعمائِم -والترس ِ
ول اَ رَّللِ  س ِريرةً ،فَأَمرهم أَ ْن َيَْسحوا علَى اَلْع ِ
اخ ِ
ني -يَ ْع ِين:
ث َر ُس ُ
أ -حلديث ثَ ْوبَان  قَال (بَ َع َ
صائ ِ َ ْ
َُ َ ََ
َ
ََ ُ ْ
ََ َ َ َ
َمحَ ُدَ ،وأَبُو َد ُاود .
اَ ْخلَِفاف) َرَواهُ أ ْ
ب ) مجع عصابة  ،وهي العمامة ْ ،سيت بذلك ألن الرأس يعصب هبا  (.والتَّس ِ
اخ ِ
صائِ ِ
ني ) هي اخلفاف .
( اَل َْع َ
َ َ

حيث أمرهم رسول هللا  باملسح على التساخني  ،وهي كل ما يلف على ال َق َدم  ،ويشد عليها خفاً كان أو غريه .
ب-وألن الغرض املوجود يف املسح على اخلفاف موجود يف لبس اللفافة .
ج -أن اللفائف أوىل باجلواز من اخلفاف واجلوارب  ،ألن نزعها أشق .
وهذا القول هو الصحيح .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :والصواب أنه َيسح على اللفائف  ،وهي باملسح أوىل من اخلف واجلورب  ،فإن تلك اللفائف
إمنا تستعمل للحاجة يف العادة  ،ويف نزعها ضرر  ،إما إصابة الَّبد  ،وإما التأذي باحلفاء  ،وإما التأذي باجلرح  ،فإذا جاز املسح
على اخلفني واجلوربني فعلى اللفائف بطريق األوىل .
َ َ ُ َ َ َْ ُ
( وصِفة مسحِ الخف أن ميسح أعاله ) .
أي  :أن املشروع يف كيفية املسح على اخلف  ،هو مسح أعاله .
ال( لَو َكا َن اَ ِ
ِ
ِ
َس َفل اَ ْخلُ ِ
لد ُ ِ ِ
ول اَ رَّللِ َ يَْ َس ُح َعلَى
ت َر ُس َ
ف أ َْوَىل بِالْ َم ْس ِح م ْن أ َْع َالهَُ ،وقَ ْد َرأَيْ ُ
حلديث َعلي  قَ َ ْ
ين بالرأْي لَ َكا َن أ ْ ُ
ِ
َخَر َجهُ أَبُو َد ُاوَد بِإِ ْسنَ ٍاد َح َسن .
ظَاه ِر ُخ رفْيه ) أ ْ

 وأما مسح أسفل اخلف فال يشرع .
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وأما حديث املغرية قال  ( :إن النِب  مسح أعلى اخلف وأسفله ) فهو حديث ضعيف رواه أبو داود وغريه.
قال ابن القيم :مل يصح عنه أنه مسح أسفلهما .
 مل يرد حديث يف كيفية املسح على اخلف  ،فلذلك يكفي املسلم واملسلمة إمرار اليد على القدم اليمني واليسرى حبيث
يصدق عليه أنه مسح .
وصفة املسح  :أن َُيِر اليد اليمىن مبلولة باملاء مفرجة األصابع على ِ
الرجل اليمىن ،واليسرى كذلك  ،ويكون املسح مرة واحدة،
وال يشرع تكراره .

قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :وكثري من الناس َيسح بكال يديه على اليمني  ،وكال يديه على اليسرى  ،وهذا ال أصل له

فيما أعلم .

 اختلف العلماء يف مسح اخلفني هل َيسحان كاألذنني مجيعاً  ،أم تقدم اليمني على قولني :

القول األول  :تقدم اليمني .
ألن املسح بدل من الغسل  ،والبدل له حك م املبدل  ،فكما أنه يشرع تقدمي غسل اليمىن يف الرجلني واليدين  ،فكذلك يشرع
تقدمي مسح اليمىن على اليسرى .

القول الثاين َ :يسحان مجيعاً .
اليد اليمىن متسح الرجل اليمىن  ،واليد اليسرى متسح الرجل اليسرى يف نفس اللحظة .
أ-ألن يف حديث املغرية قال  ( :فمسح عليهما ) ومل يقل  :بدأ باليمني  ،ولو كان مشروعاً لنقلت هذه الصفة وحفظت  ،ألنه
من شرع هللا سبحانه وتعاىل .
ب -القياس على األذنني ،فطهارة املسح ال تيمن فيها ،فكما أن األذنني عضوان مستقالن ،ومع ذلك مل يشرع التيمن فيهما ،
فكذلك الرجالن يف حالة املسح .
وهذا أرجح وهللا أعلم .

َّ

َ

ً
ً
( ومن مسح مسافرا ثم أقام  ،أو مقيما ثم سافر أتــم مسح مقيم ) .
أي  :من مسح وهو مسافر مث أقام  ،فإنه َيسح مسح مقيم .
ألن رخص السفر قد انتهت بالوصول إىل بلده .
وهذا قول مجهور العلماء .
فلو مسح املسافر يوماً وليلة فما فوق مث قدم بلده الذي يسكن فيه  ،فال جي وز له يف هذه احلالة املسح على اخلفني بل ينزعهما .
قال اإلمام النووي  :مذهب الشافعي الذي ال خالف فيه بني أصحابه أنه إذا مسح يف السفر مث أقام أمت مسح مقيم ،فإن كان
قد مضى بعد احلدث دون يوم وليلة متمها ،وإن كان مضى يوم وليلة وأكثر يف السفر انقضت املدة ِبجرد قدومه ( .اجملموع ) .

مسح مقيم ) .
 قوله ( أو مقيماً مث سافر أت َّم َ

وهذا املذهب .
أ -قالوا  :ألهنا عبادة اجتمع فيها احلضر والسفر  ،فغلب جانب احلضر .
ب -قياساً على الصالة  ،فلو أنه أحرم بالصالة يف سفينة يف البلد  ،فسارت وفارقت البلد وهو يف الصالة  ،فإنه يتمها صالة
حضر .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه يتم مسح مسافر .
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وهذا قول احلنفية .
فلو مسح يوماً مث سافر  ،فإنه َيسح يومني زيادة على اليوم  ،فيكون قد مسح ثالثة أيام .
ألن رخص السفر قد حلت له .
واألول أصح .
َ

( ومىت مسح ثم انقضت املدة  ،أو خلع قبلها بطلت طهارته ) .
أي  :من مبطالت الطهارة انتهاء مدة املسح  ،وخلع اخلف .
مسح مث انقضت املدة . ) ...
قوله ( ومىت َ

أي  :إذا متت املدة  ،ولو كان على طهارة  ،فإنه جيب عليه إذا أراد أن يصلي أن يستأنف الطهارة .
وهذا مذهب احلنابلة .
قالوا  :ألن املسح أقيم مقام الغَسل يف املدة  ،فإذا انقضت املدة بطلت الطهارة يف املمسوح  ،وإذا بطلت الط هارة يف املمسوح ،
بطلت يف سائر األعضاء  ،ألن احلدث ال يتبعض .

وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال تبطل طهارته .
وهو اختيار ابن حزم ورجحه ابن تيمية .
أ-قالوا  :إن أحاديث التوقيت للمقيم واملسافر تضمنت ابتداء وانتهاء مدة املسح ال الطهارة  ،فهي تنهى أن َيسح أحدنا أكثر
من يوم وليلة للمقيم وثالثة أيام للمسافر .
ب -أن هذا الرجل قد تطهر ِبقتضى الكتاب والسنة  ،فال تنتق ض طهارته إال بدليل من كتاب أو سنة أو إمجاع وال دليل هنا .
وهللا أعلم .
 قوله ( أو خلع قبلها بطلت طهارته ) .
أي  :أنه إذا خلع خفه بطلت طهارته  ،وعليه أن يستأنف الطهارة .
وهذا مذهب اإلمام أمحد وإسحاق  ،ورجحه الشيخ ابن باز .
ألن القدم حكمه يف األصل الغَسل  ،وإمنا انتقل إىل املسح بدالً من الغسل لتغطية القدم  ،فإذا خلع اخلف فقد عاد حكمه إىل
وجوب الغسل .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال ينقض الوضوء .
وهو قول قتادة  ،واحلسن ،وابن أِب ليلى ومجاعة ،ونصره ابن حزم يف ( احمللى ) واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية ،وابن املنذر،
وقال النووي يف ( اجملموع )  :وهو املختار األقوى .
أ-ما رواه ابن أِب شيبة عن أِب ظبيان قال ( رأيت علياً بال قائماً  ،مث توضأ  ،ومسح على نعليه  ،مث أقام املؤذن فخلعهما ) زاد
البيهقي  ( :مث تقدم فأم الناس ) .
وهذا الفعل من خليفة رائد  ،وهو ممن أمرنا باتباع سنته .
ب -أن الطهارة ال تبطل إال من حدث  ،وخلع اخلف ليس حبدث .
ب-لعدم الدليل على النقض .
ج-قاس بعضهم ِبن حلق رأسه بعد مسحه  ،فإنه ال جيب عليه إعادة مسح الرأس  ( .وهذا القياس كما قال احلافظ ابن حجر فيه نظر )
والراجح القول األول .
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( وجيوز املسح على العمامة ) .
وهذا مذهب احلنابلة  ،أنه جيوز االقتصار على مسح العمامة .
قال الرتمذي  :وهو قول غري واحد من أصحاب النِب  منهم  :أبو بكر  ،وعمر  ،وأنس .
ِ
ضأَ ،فَمسح بِنَ ِ
اخلُف ْ ِ
َخَر َجهُ ُم ْسلِمٌ .
اصيَتِ ِهَ ،و َعلَى اَلْعِ َم َام ِة َو ْ
رني ) أ ْ
أ -حلديث اَلْ ُمغ َرية بْن ُش ْعبَة  ( أَ رن اَلنِ ر
رِب  تَ َو ر َ َ َ
رِب َ يَْ َس ُح َعلَى ِع َم َامتِ ِه َو ُخفْري ِه ) رواه البخاري .
رم ِر ِي قَ َ
ت النِ ر
ال ( َرأَيْ ُ
ب -وحلديث َع ْم ِرو بْ ِن أ َُميرة الض ْ
اخلُف ْ ِ
اخلِ َما ِر ) رواه مسلم .
رني َو ْ
اَّللِ َ م َس َح َعلَى ْ
ول ر
ج -وع ْن بِالٍَل ( أَ رن َر ُس َ
د -وحلديث ثوبان قال ( بعث رسول هللا  سرية  ،فأصاهبم الَّبد  ،فلما قدموا على رسول هللا  أمرهم أن َيسحوا على
العصائب والتساخني ) رواه أبو داود  ( .العصائب  :العمائم  ،والتساخني  :اخلفاف ) .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال جيوز االقتصار على مسح العمامة .
وهذا مذهب اجلمهور  ،فهو قول احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية .

قال ابن رشد  :اختلف العلماء يف املسح على العمامة  ،فأجاز ذلك أمحد بن حنبل  ،...ومنع من ذلك مجاعة منهم :مالك ،
والشافعي  ،وأبو حنيفة .

( بداية اجملتهد ) .

وقال النووي  :وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ومل َيسح شيئاً من رأسه  ،فال جيزيه بال خالف عندنا  ،وهو مذهب أكثر
العلماء  ( .اجملموع ) .
أ-لقوله تعاىل (وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم ) قالوا  :إن هللا فرض املسح على الرأس  ،واملسح على العمامة ليس ِبسح على الرأس .
َْ َ ُ ُ
ب-وحلديث أنس قال (رأيت رسول هللا  يتوضأ وعليه ِعمامةٌ قِطْ ِرية ،فأدخل يده من حتت العمامة ،فمسح مقدم رأسه ،ومل
ينقض العمامة ) رواه أبو داود .
والراجح القول األول .

قال ابن القيم  :ومل يصح عنه يف حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة  ،ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على

العمامة  ...وأما اقتصاره على الناصية جمردة فلم حيفظ عنه .
وقال أيضاً  :كان َيسح على رأسه تارة  ،وعلى العمامة تارة  ،وعلى الناصية والعمامة تارة .

قال الشوكاين  :احلاصل أنه قد ثبت املسح على الرأس فقط  ،وعلى العمامة فقط  ،وعلى الرأس والعمامة  ،والكل صحيح ،
فقصر األجزاء على بعض ما ورد لغري موجب ليس من دأب املنصفني .

وأما اجلواب عن أدلة القول الثاِن ( ال جيوز املسح على العمامة ) :
أما اآلية  ،فإن النص ورد يف املسح على الرأس  ،وهذا ال ينايف إثبات املسح على العمامة بدليل آخر .
وأما حديث أنس ( رأيت رسول هللا  يتوضأ وعليه ِعمامةٌ قِطْ ِرية ) :

أولً  :احلديث ضعيف .

ثانياً  :وعلى فرض صحته  ،فقد قال ابن القيم  :ومقصود أنس به  :أن النِب  مل ينقض عمامته ح ى يستوعب مسح الشعر
كله  ،ومل ِ
ينف التكميل على العمامة  ،وقد أثبته املغرية بن شعبة وغريه  ،فسكوت أنس عنه ال يدل على نفيه .

 اختلف العلماء  :هل يشرتط لبس العمامة أن يكون على طهارة على قولني :
فقال بعضهم  :يشرتط أن يلبسها على طهارة .
وهذا مذهب احلنابلة .
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قالوا  :قياساً على اخلف  ،وقد قال  يف اخلفني ( دعهما فإِن أدخلتهما طاهرتني ) .

وقال بعضهم  :ال يشرتط لبسها على طهارة .

وهذا مذهب الشافعي واختاره ابن تيمية .
ألنه مل ينقل عن النِب  وال عن أصحابه يف املسح على العمامة شيء من ذلك  ،وهو موضع حاجة  ،وتأخري البيان عن وقت
احلاجة ال جيوز .
قال الشوكاين  :قال ابن حزم  :إن النِب  مسح على العمامة واخلمار  ،ومل يوقت ذلك بوقت .

 واختلفوا أيضاً  :هل يشرتط للعمامة توقيت كاخلف أم ال على قولني :
فقال بعضهم  :أنه يشرتط هلا ذلك .
قياساً على اخلف .

وقال بعضهم  :ال يشرتط ذلك .
وهذا قول ابن حزم  ،ورجحه الشوكاِن  ،ورجحه الشيخ ابن عثيمني .
 الصحيح أنه ال جيب مسح مقدم الرأس وجوانبه  ،وهو اختيار ابن تيمية رمحه هللا .

 مقدار ما َيسح من العمامة :
َيسح أكثر العمامة  ،فلو مسح جزءاً منها مل يصح  ،ويستحب إذا كانت الناصية بادية أن َيسحها مع العمامة .
ِّ
ّ
( وجيوز املسح على اجلبرية إذا مل يتعد بشدها موضع احلاجة إىل أن حيلها ) .
اجلبَّية  :هي ما جيَّب به العظم املكسور من أعواد تشد عليه أو خرقة تلف عليه  ،ويدخل يف ذلك الوسائل الطبية كاجلبس على

الكسور واللزقات على أجزاء من اليد أو على اجلروح وحنو ذلك .
وقد ورد عدة أحاديث يف املسح على اجلبرية لكنها فيها ضعف .
عن علي قال  ( :انكسرت إحدى زندي فسألت رسول هللا  فأمرِن أن أمسح على اجلبائر )  .رواه ابن ماجه وهو ال يصح .
الزند  :طرف الذراع يف الكف .

حديث جابر يف الرجل الذي ُش رج فاغتسل فمات  ( :إمنا كان يكفيه أن يتيمم  ،ويعصب على جرحه ِخرقةً مث َيسح عليها
ويغسل سائر جسده )  .رواه أبو داود وفيه ضعف
فذهب بعض العلماء :أنه ال َيسح على اجلبرية .
وهذا اختيار ابن حزم  ،ورجحه الشيخ األلباِن .
ألنه مل يثبت حديث تقوم به حجة .
قال البيهقي  :ال يثبت يف هذا الباب شيء .

وذهب بعضهم  :إىل أنه َيسح على اجلبائر .

وهذا مذهب مجاهري العلماء .
أ-لألحاديث السابقة  ( .علي  ،جابر ) .
قالوا  :إن األحاديث وإن كان فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعض ،وهذا ما ذهب إليه الصنعاِن والشوكاِن .
ج-أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان َيسح على اجلبائر .
فقد روى البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر ( أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك )  .قال
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البيهقي  :هو عن ابن عمر صحيح .
د -وأيضاً  :فإن العضو إذا عجز عن تطهريه طهره ببدله  ،وأقرب البدل هو املسح  ،قياساً على مسح اخلفني  ،فإن هذا عضو
وجب غسله  ،وسرت ِبا يسو سرته شرعاً  ،فجاز املسح عليه كاخلفني .

 بعض الفروق بني املسح على اخلف واملسح على اجلبرية :
أولً  :ال يشرتط أن توضع على كمال طهارة خبالف اخلف .

ثانياً َ :يسح عليها يف الطهارة الصغرى والكَّبى  ،ألن يف نزعها ضرر  ،خبالف املسح على اخلف فال َيسح عليه يف الطهارة
الكَّبى .
ثالثاً  :املسح يكون عليها كلها وليس على بعضها  ،ألن األصل أن البدل له حكم املبدل ما مل ترد السنة خبالفه  ،وهذا املسح
بدل عن الغسل  ،فكما أن الغسل جيب أن يعم العضو كله  ،فكذلك املسح جيب أن يعم مجيع اجلبرية .
رابعاً  :املسح عليها غري مؤقت  ،بل َيسح عليها ح ى حيصل الَّبء  ،ألن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها  ،خبالف اخلفني
فيمسح عليها للمقيم يوماً وليلة .

خامساً  :ال جيوز املسح عليها إال عند احلاجة  ،خبالف املسح على اخلفني  ،فيجوز من غري حاجة .
 وقوله ( إذا مل يتعد ِ
بشدها موضع احلاجة إَل أن حيلها ) وذلك ألن اجلبرية جاءت حلاج ة  ،فتقدر بقدرها  ،واحلاجة هي
الكسر  ،وكل ما قرب منه مما حيتاج إليه يف شدها  ،فإن كان هناك زائد فيها وال حاجة له وجب نزعه لكي يتمكن من
غسل ما حتت ه .
 اختلف العلماء  :هل يشرتط وضع اجلبرية على طه ارة ؟
فقيل  :يشرتط أن توضع على طهارة.

وبه قال اإلمام الشافعي  ،وأمحد .
قياساً على اخلفني  ،فكما يشرتط لبس اخلفني على طهارة جلواز املسح عليها  ،فكذلك يشرتط تقدم الطهارة قبل شد اجلبرية ،
ألنه مسح حائل أشبه اخلف .
وقيل  :ال يشرتط .
وبه قال أبو حنيفة  ،ومالك .
واختار هذا ابن قدامة  ،ورجحه ابن تيمية .
وقياسها على اخلفني يف هذه املسألة قياس فاسد  ،فإن اجلرح يقع فجأة  ،أي يف وقت ال يعلم املاسح وقوعه فيه  ،فلو اشرتطت
الطهارة واحلالة هذه ألفضى إىل احلرج واملشقة  ،ومها منتفيان شرعاً .
وألهنا تأيت فجأة .
قال ابن تيمية  :ومن قال  :ال َيسح عليها إال إذا لبسها على طهارة ليس معه إال قياسها على اخلفني  ،وهو قياس فاسد .
 احلكم إذا كان على العضو جرح لكنه مكشوف :
يتيمم عنه .
فإذا كان على العضو جبرية فإنه َيسح عليها عند الوضوء وال حيتاج إىل التيمم  ،وإمنا حيتاج إىل التيمم إذا كان العضو مكشوفاً ،
ال جبرية عليه  ،ومل يستطع غسله وال مسحه باملاء  ،فإنه يتيمم عنه .
 فإذا كان هناك جرح يف أحد أعضاء الوضوء  ،فهذا اجلرح إما أن يكون مكشوفاً وإما أن يكون عليه لص وق أو رباط .
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فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغسل اجلزء الصحيح مث يبل يده باملاء وَيسح على اللصوق  ،وال حيتاج مع هذا املسح إىل
التيمم .
أما إن كان اجلرح مكشوفاً فالواجب غسله باملاء إن أمكن  ،فإن كان الغسل يضره  ،وأمكن مسحه  ،فالواجب مسحه  ،فإن
تعذر  ،فإنه يُبقي هذا اجلرح بال غسل وال مسح  ،مث إذا انتهى من الوضوء تيمم .
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف "الشرح املمتع" ( : )169/1قال العلماء رمحهم هللا تعاىل  :إن اجلرح وحنوه إما أن يكون
مكشوفاً أو مستوراً .
فإن كان مكشوفاً فالواجب غسله باملاء  ،فإن تعذر غسله باملاء فاملسح للجرح  ،فإن تعذر املسح فالتيمم  ،وهذا على الرتتيب .
وإن كان مستوراً ِبا يسو سرته به  ،فليس فيه إال املسح فقط  ،فإن ضره املسح مع كونه مستوراً فيعدل إىل التيمم  ،كما لو كان
مكشوفاً  ،هذا ما ذكره الفقهاء رمحهم هللا " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رمحه هللا  :إن كان عليه جبرية مسح عليها  ،وإن كان مكشوفاً تيمم عنه .
أي مبطالت الوضوء .
ونواقض الوضوء تنقسم إىل قسمني :
 -1قسم متفق عليه .
 -2قسم خمتلف فيه .

باب نواقض الوضوء

( ينقض ما خرج من سبيل ) .
السبيل  :الطريق  ،واملراد خمرج البول والغائط [ القبل والدبر ] .

واخلارج من السبيلني  :كالبول  ،والغائط  ،واملين  ،واملذي  ،والريح .

البول والغائط :

َح ٌد ِمْن ُك ْم ِم َن الْغَائِ ِط ) .
قال تعاىل  ( :أ َْو َجاءَ أ َ
ول رِ
ع ِخ َفافَنَا ثَالَثَةَ أَير ٍام َولَيَالِيَ ُه رن إِالر ِم ْن َجنَابٍَة َولَ ِك ْن
ال ( َكا َن َر ُس ُ
ص ْف َوا َن بْ ِن َع رس ٍال قَ َ
اَّلل  يَأْ ُمُرنَا إِ َذا ُكنرا َس ْفًرا أَ ْن الَ نَْن ِز َ
وع ْن َ
ِم ْن َغائِ ٍط َوبَ ْوٍل َونَ ْوٍم ) رواه الرتمذي .
وقال  ... ( ولكن من بول وغائط ونوم ) .

خروج الريح :
ول رِ
ِ
ِِ
ِ
َخَر َج ِمْنهُ َش ْيءٌ أ َْم الَ فَالَ خيَُْر َج رن ِم َن
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
َع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ قَ َ
َح ُد ُك ْم ِيف بَطْنه َشْيئًا فَأَ ْش َك َل َعلَْيه أ َ
اَّلل  ( إذَا َو َج َد أ َ
ِِ
ص ْوتًا أ َْو َِجي َد ِرحياً ) رواه مسلم .
الْ َم ْسجد َح ر ى يَ ْس َم َع َ
ص ْوتًا
وعن عبد هللا بن زيد  .قال ( ُش ِك َى إِ َىل النِ ِ
صالَةِ قَ َ
رِب  الر ُج ُل ُخيَير ُل إِلَْي ِه أَنرهُ َِجي ُد ال رش ْيءَ ِيف ال ر
ص ِر ُ
ال « الَ يَْن َ
ف َح ر ى يَ ْس َم َع َ
أ َْو َِجي َد ِرحيًا ) متفق عليه .
وعن أِب هريرة  قال  :قال رسول هللا  ( : ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث ح ى يتوضأ ) متفق عليه .
ِ
ِِ
ص ْوتًا ،أَ ْو َُِي َد ِرحيًا ) قال النووي  :معناه وجود أحدمها وال يشرتط السماع والشم بإمجاع املسلمني  .و ( أو ) للتنويع .
( فَ َال َيَُْر َج َّن م ْن اَل َْم ْسجد ) أي  :ألجل أن يتوضأ َ (.ح َّىت يَ ْس َم َع َ

واملذي :

ال ( ُكْنت رجالً م رذاء ،فَأَمرت اَلْ ِم ْق َداد بن اَْأل ِ
حلديث علي بْ ِن أَِِب طَالِ ٍ
ال" :فِ ِيه
رِب  فَ َسأَلَهُ ؟ فَ َق َ
ب  قَ َ
َس َود أَ ْن يَ ْسأ ََل اَلنِ ر
ُ َ ُ َ ً َْ ُ
َ َْ ْ
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ظ لِْلبُ َخا ِري  ،ويف رواية أخرى ( اغسل ذكرك وتوضأ ) .
ضوءُ ) ُمتر َف ٌق َعلَْي ِهَ ،واللر ْف ُ
اَلْ ُو ُ

قال ابن حجر  :وهو ماء أبيض رقيق لزج  ،خيرج عند املالعبة أو تذكر اجلماع أو إرادته  ،وقد ال حيس خبروجه .
وقد نقل ابن قدامة رمحه هللا يف " املغين " إمجاع العلماء على أن خروج املذي ناقض للوضوء .

قال ابن رجب  :وأما إذا خرج على الوجه املعتاد فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم .

 احلديث يدل على أن املذي جنس وهو إمجاع .
قال النووي رمحه هللا  :أمجعت األمة على جناسة املذي والودي  ( .اجملموع ) .
الودي :

قال ابن قدامة  :ليس فيه ويف بقية اخلوارج إال الوضوء .
وعرفه ابن قدامة بقوله  :هو ماء أبيض ثخني خيرج بعد البول ِ
كدراً .

فائدة :

قال ابن قدامة  :اخلارج من السبيلني على ضربني  :معتاد كالبول والغائط واملين واملذي والودي والريح  ،فهذا ينقض الوضوء

إمجاعاً .

وقال النووي  :أمجعت األمة على جناسة املذي والودي .
 يستثىن من اخلارج من السبيلني ممن حدثه دائم فال يبطل وضوءه باحلدث الدائم للحرج واملشقة .
 اخلارج النادر كالدم والدود واحلصى  ،فهذا ينقض  ،ألنه خارج من خمرج احلدث  ،وألنه ال خيلو من ب ٍلة تتعلق به .
ً
( والدم الكثري عرفا ) .
أي  :ومن نواقض الوضوء خروج الدم  ،لكن بشرط أن يكون كثرياً .
وهذا هو املذهب .
وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن املسيب وعلقمة .
أ-حلديث أِب الدرداء قال  ( :أن النِب  قاء فتوضأ ) رواه الرتمذي .
ف فَ ْليَتَ َوضرأ ) رواه ابن
ص ِر ْ
َصابَهُ قَ ْيءٌ أ َْو ُر َع ٌ
ي فَ ْليَ ْن َ
ب-حديث عائشة  .قالت  :قال رسول هللا َ ( م ْن أ َ
س ،أ َْو َم ْذ ٌ
اف ،أ َْو قَلَ ٌ
ماجه وهو ضعيف .
ِ ِ
ِِ ِ
صالةٍ ) .
ج-قول النِب  للمرأة املستحاضة ( إِرمنَا َذلك عْر ٌق  ،فتَ َوضرئي ل ُك ِل َ
ِ
كل الدماء كذلك .
قالوا  :فَ َعلر َل
وجوب الوضوء بأنه دم عرق  ،و ُّ
َ
واختلف العلماء يف قدر الكثري :
قيل  :قدر الكف  .وقيل  :قدر الدرهم  .وقيل  :يرجع إىل العرف  .وقيل  :املعتَّب أوساط الناس قلة وكثرة .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن خروج الدم من غري السبيلني ال ينقض الوضوء قليالً كان أو كثرياً .
وهذا مذهب الشافعي  ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .
أ-ملا جاء يف صحيح البخاري تعليقاً عن جابر ( أن النِب  كان يف غزوة ذات الرقاع  ،فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع
وسجد ومضى يف صالته ) رواه أمحد وأبو داود .
ب (-وصلى عمر وجرحه يثعب دماً ) رواه مالك .
ج-وقال احلسن ( ما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتم ) .
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د-لعدم الدليل .
ورجح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ السعدي .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ليس مع املوجبني دليل صحيح  ،بل األدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب  ،لكن االستحباب

متوجه ظاهر .

وقال الشيخ السعدي  :الصحيح أن الدم والقيء وحنومها ال ينقض الوضوء قليلها وكثريها ألنه مل يرد دليل على نقض الوضوء
هبا واألصل بقاء الطهارة .
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :الدم الكثري اخلارج من غري السبيلني ال ينقض الوضوء ،سواء خرج من األنف أو من جرح أو
من الرأس ،أو من أي مكان من البدن ،إال ما خرج من السبيلني ،وذلك ألنه ال دليل على أن خروج الدم من غري السبيلني
ينقض الوضوء .
ً
ً
( وزوال العقل إال النوم اليسري جالسا أو قائما ) .
أي  :ومن نواقض الوضوء زوال العقل  ،وزوال العقل ينقسم إىل قسمني :
أولً  :زواله بالكلية  ،وهذا باجلنون .

ثانياً  :زواله ِبعىن تغطيته لوجود عارض ملدة معينة  ،كنوم أو إغماء  ،أو سكر وحنو ذلك .

 فأما زواله باجلنون  ،أو اإلغماء أو السكر  ،فهو ناقض للوضوء قليله وكثريه .
وهذا باإلمجاع  ،ألن هذا فقد للعقل  ،وألنه لو نُبِه مل ينتبه .
ِِ
ِ
ِ
اجلُنُو ُن َو ِْ
قال ابن قدامة  ... :فَأَرما َغْي ُر الن ْروِم َ ،وُه َو ْ
اإل ْغ َماء َو ُّ
ض الْ ُو ُ
السكُْر َوَما أَ ْشبَ َههُ م ْن ْاأل َْد ِويَة الْ ُم ِزيلَة لْل َع ْق ِل  ،فَيَ ْن ُق ُ
ضوءَ
وب الْوض ِ
وء َعلَى الْ ُم ْغ َمى َعلَْي ِه ؛ َوِألَ رن َه ُؤَال ِء ِح ُّس ُه ْم أَبْ َع ُد ِم ْن
اعا  ،قَ َ
ال ابْ ُن الْ ُمْن ِذ ِر  :أ ْ
يَ ِس ُريهُ َوَكثِ ُريهُ ْ
َمجَ َع الْ ُعلَ َماءُ َعلَى ُو ُج ِ ُ ُ
إمجَ ً
اب الْوض ِ
ِ ِ ِ ِ
ِح ِ ِ ِ ِ
وء َعلَى النرائِ ِم تَْنبِيهٌ َعلَى ُو ُجوبِِه ِِبَا ُه َو آ َك ُد ِمْنهُ ( .املغين )
ره ْم َال يَْنتَبِ ُهو َن بِاالنْتبَاه  ،فَفي إجيَ ِ ُ ُ
س النرائ ِم  ،ب َدل ِيل أَن ُ
وقال النووي  :أمجعت األمة على انتقاض الوضوء باجلنون وباإلغماء  ،وقد نقل اإلمجاع فيه ابن املنذر وآخرون  ( .اجملموع ) .
وسئل الشيخ ابن عثيمني  :هل ينتقض الوضوء باإلغماء ؟
ُ
فأجاب  :نعم  ،ينتقض الوضوء باإلغماء  ،ألن اإلغماء ُّ
أشد من النوم  ،والنوم يَنقض الوضوء إذا كان مستغرقاً  ،حبيث ال
ألحس بنفسه  ،فإن هذا النوم ال ينقض الوضوء  ،سواء
يدري النائم لو خرج منه شيء  ،أما النوم اليسري الذي لو أحدث النائم
ُّ
أحس بنفسه  ،فإنه نومه ال
من ُمضطجع أو قاعد متكئ أو قاعد غري متكئ  ،أو أي حال من األحوال  ،ما دام لو أحدث ر
ينقض الوضوء  ،فاإلغماء أشد من النوم فإذا أُغمي على اإلنسان  ،فإنه جيب عليه الوضوء .
 وأما النوم فقد اختلف العلماء فيه على أقوال :

فذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال ينقض الوضوء بأي حال .

ونسبه النووي ألِب موسى األشعري  ،وسعيد بن املسيب  ،وشعبة .
أ -حلديث عن أنس -عند مسلم -قال ( كان أصحاب رسول هللا  ينامون مث يصلون وال يتوضئون ) .
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
صلُّو َن َوَال يَتَ َوضرئُو َن ) .
ولفظ أِب داود ( َكا َن أ ْ
وس ُه ْم ،مثُر يُ َ
َص َح ُ
اب َر ُسول اَ رَّلل َ - علَى َع ْهده -يَْنتَظُرو َن اَلْع َشاءَ َح ر ى َختْف َق ُرُؤ ُ
ختفق) وهذا يبني نوع النوم الذي ورد يف لفظ مسلم وهو أنه
وهذا اللفظ عند أِب داود أوضح من لفظ مسلم  ،فإن فيه (ح ى َ
خيرج .
نعاس وخ ْف ٌق  ،وليس نوماً مستغرقاً ثقيالً يزول معه الشعور ِبا قد ُ
ويف رواية للبيهقي ( لقد رأيت أصحاب رسول هللا  يوقظون للصالة ح ى إِن ألْسع ألحدهم غطيطاً  ،مث يقومون فيصلون وال
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يتوضئون ) .
ب -عن أنس  .قال ( أقيمت الصالة والنِب  يناجي رجالً يف جانب املسجد  ،فما قام إىل الصالة ح ى نام القوم ) رواه
البخاري ومسلم .
قال احلافظ  :وقع عند إسحاق بن راهوية يف مسنده  ،عن ابن علية عن عبد العزيز يف هذا احلديث ( ح ى نعس بعض القوم )
وكذا هو عند ابن حبان من وجه آخر عن أنس  ،وهو يدل على أن النوم مل يكن مستغرقاً .
ج-عن عائشة قالت ( أعتم رسول هللا  بالعشاء ح ى ناداه عمر  :الصالة  ،نام النساء والصبيان  ،فخرج فقال  :ما ينتظرها
أحد من أهل األرض غريكم  ) ...متفق عليه .
القول الثاين  :أنه ناقض مطلقاً .

ونسبه النووي للحسن البصري  ،واملزِن  ،وأِب عبيد والقاسم بن سالم  ،وإسحاق بن راهوية .

قال ابن املنذر  :وبه أقول .
حلديث صفوان بن عسال قال  ( :كان رسول هللا  يأمرنا إذا كنا سفراً أن ال ننزع خفافنا  ...ولكن من بول وغائط وريح )
رواه الرتمذي .
وجه الداللة  :قرن النوم بالبول والغائط يف إجياب الوضوء منه .
القول الثالث  :أنه إذا نام ممكناً مقعدته على األرض مل ينقض  ،سواءً قل أو كثر .
قال النووي  :وهذا مذهب الشافعي .

قال الشوكاين  :وهذا أقرب املذاهب عندي  ،وبه جيمع بني األدلة .
القول الرابع  :أن كثري النوم ينقض الوضوء  ،وقليله ال ينقض حبال .
ونسبه النووي للزهري  ،وربيعة  ،واألوزاعي  ،ومالك  ،وأمحد يف إحدى الروايتني عنه .
وهذا القول هو الراجح مجعاً بني األدلة .

فحديث صفوان يدل على أن النوم ناقض مطلقاً .
وحديث أنس ( نوم الصحابة ) حيمل على أن النوم اليسري ال ينقض الوضوء .

ويؤيد هذا اجلمع  :أن النوم ليس حدثاً يف نفسه وإمنا هو دليل على خروج الريح  ،ولذلك إذا نام طويل رِبا خيرج منه ريح ،
ويؤيد هذا حديث علي  قال  :قال رسول هللا  ( العني وكاء السه  ،فإذا نامت العينان استطلق الوكاء )

رواه أمحد .

السه  :اسم حللقة الدبر  .وكاء  :الوكاء اخليط الذي يربط به  ،واملعَن  :اليقظة وكاء الدبر  ،أي حافظة ما فيه من اخلروج  ،ألنه ما دام مستيقظاً
أحس ِبا خيرج منه .

َ
( وملس الذكرِ بيدهِ ) .
أي  :ومن نواقض الوضوء مس الذكر بيده .
وإىل هذا ذهب عمر  ،وابنه عبد هللا  ،وابن عباس  ،وعائشة  ،وسعيد  ،وعطاء  ،والشافعي  ،وأمحد وداود وابن حزم .
ِ
س ذَ َكَرهُ فَ ْليَتَ َو ر
ول اَ رَّللِ  قَ َ
ص ْف َوا َن َر ِض َي اَ رَّللُ َعْن َها ( أَ رن َر ُس َ
"م ْن َم ر
ضأ ) أ ْ
ص رح َحهُ
َخَر َجهُ اَ ْخلَ ْم َسةَُ ،و َ
حلديث بُ ْسَرة بْنت َ
الَ :
ِ
يَ ،وابْ ُن ِحبران .
لرتِم ِذ ُّ
اَ ْ
يُ :هو أَص ُّح َشي ٍء ِيف َه َذا اَلْب ِ
ِ
اب.
َوقَ َ
َ
ال اَلْبُ َخار ُّ َ َ ْ

 يشرتط أن يكون املس من غري حائل .
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أ-حلديث أِب هريرة  .قال  :قال  ( إذا أفضى أحدكم إىل فرجه ليس دوهنا حجاب وال سرت فقد وجب عليه الوضوء ) رواه
ابن حبان وصححه احلاكم وابن عبد الَّب .
ب-وألن مع احلائل ال يسمى مساً  ( .قاله ابن عثيمني ) .
وقد اتفق األئمة األربعة – رمحهم هللا – على أن مس الذكر من وراء حائل ال ينقض الوضوء .
قال ابن حزم  :واملاس على الثوب ليس ماساً .

 وذهب بعض العلماء  :أنه ال ينقض الوضوء .

وهو قول احلنفية واختاره ابن املنذر .
ص َالةِ ،أَعلَي ِه وض ٍ
ك) رواه أبوداود
وء؟ فَ َق َ
حلديث طلق بن علي وفيه (قَ َ
س ذَ َكَرهُ ِيف اَل ر
رِب َ ال ،إِرمنَا ُه َو بَ ْ
ض َعةٌ ِمْن َ
ال اَلر ُج ُل َيََ ُّ
َْ ُ ُ
ال اَلنِ ُّ
والراجح القول األول .

 وأجاب أصحاب القول األول عن حديث طلق الذي يفيد أنه ال ينقض الوضوء بأجوبة :
أولً  :أنه ضعيف .

فقد ضعفه الشافعي  ،وأبو حامت  ،وأبو زرعة  ،والدار قطين  ،والبيهقي  ،وابن اجلوزي  ،وادعى النووي أن احلفاظ اتفقوا على
تضعيفه  ،ورده ابن عبد اهلادي فقال  :أخطأ من حكى االتفاق على ضعفه .

ثانياً  :من العلماء من قال إنه منسوخ حبديث بسرة .
وممن قال بالنسخ  :ابن حبان  ،والطَّباِن  ،وابن العرِب  ،واحلازمي  ،والبيهقي  ،وابن حزم .
ألن حديث طلق متقدم  ،وحديث بسرة متأخر  ،ودليل تقدمه أنه قدم املدينة على عهد رسول هللا  وهم يبنون املسجد يف
أول اهلجرة .
ثالثاً  :أن حديث بسرة أكثر رواة وأصح إسناداً وأقرب إىل االحتياط  ،فإن له شواهد كثرية  ،وقد ذكر هذه الشواهد الزيلعي يف
(نصب الراية) وابن حجر يف (تلخيص احلبري) .
قال ابن حجر  :ويف الباب عن جابر وأِب هريرة وعبد هللا بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أِب وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم
سلمة وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشري وأنس وأِب بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس .

وقال النووي  :صححه اجلماهري من األئمة احلفاظ  ،واحتج به األوزاعي  ،ومالك  ،والشافعي  ،وأمحد  ،وهم أعالم أهل

احلديث والفقه  ،ولو كان باطالً مل حيتجوا به .

( اجملموع ) .

رابعاً  :أن حديث النقض باملس ناقل عن األصل  ،وحديث عدم النقض مبق على األصل  ،والناقل عن األصل أوىل بالرتجيح ،
فإن معه زيادة علم .

 هذا احلكم عام للرجال والنساء .
وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة .
أ-حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  .قال  :قال رسول هللا  ( أَيا رجل مس فرجه فليتوضأ  ،وأَيا امرأة مست
فرجها فلتتوضأ ) رواه أمحد والبيهقي  ،وقد نقل الرتمذي يف ( العلل الكبري ) عن اإلمام البخاري تصحيحه .
ب -لعموم ( من مس فرجه فليتوضأ ) قال الشوكاين  :ولفظ ( من ) يشمل الذكر واألنثى ،ولفظ الفرج يشمل القبُل والدبر،
من الرجل واملرأة  ،وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك .
ج -ما جاء عن عائشة قالت ( إذا مست املرأة فرجها توضأت ) رواه البيهقي وسنده صحيح .
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 اختلف العلماء  :هل املس يكون بباطن الكف فقط  ،أم بباطنه وظاهره على قولني :
القول األول  :أنه ال فرق بني باطن الكف وظهره .
وبه قال عطاء  ،واألوزاعي  ،وأمحد .
قال ابن قدامة  :واحتج أمحد حبديث النِب ( إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه -ليس بينهما -سرتة فليتوضأ) ويف لفظ (إذا
أفضى أحدكم إىل ذَكره  ،فقد وجب عليه الوضوء) رواه الشافعي يف مسنده  ،وظاهر كفه من يده .

القول الثاين  :ال ينقض مسه إال بباطن كفه .
وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق .
قالوا  :ألن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس  ،فأشبه ما لو مسه بفخذه .
وقالوا – كما قال الشافعي – إن اإلفضاء املذكور يف احلديث  :إمنا هو ببطنها كما يقال  :أفضى بيده مبايعاً  ،وأفضى بيده إىل
األرض ساجداً  ،وإىل ركبتيه راكعاً .

والراجح األول .

قال الصنعاين  :وزعمت الشافعية أن اإلفضاء ال يكون إال بباطن الكف  ،وأنه ال نقض إذا مس الذكر بظاهر كفه  ،ورد عليهم
احملقق ون بأن اإلفضاء لغة  :الوصول  ،أعم من أن يكون بباطن الكف أو ظهرها .

 اختلف العلماء  :هل ينقض إذا مسه بذراعه على قولني :
قيل  :ال ينقض .

وقيل  :أنه ينقض .
وهو قول عطاء واألوزاعي  ،ألنه من يده .
والراجح األول .
قال ابن قدامة  :والصحيح األول  ،ألن احلكم املعلق على مطلق اليد يف الشرع ال يتجاوز الكوع  ،بدليل قطع السارق ،
وغسل اليد من نوم الليل  ،واملسح يف التيمم .
 هل ينقض الوضوء إذا مس ذَ َك َر غَّيه ؟

قيل  :ال ينقض .
وهو قول أِب حنيفة وداود .
ألنه ال نص فيه  ،واألخبار إمنا وردت يف ذكر نفسه فيقتصر عليه .
وقيل  :ينقض .
وهو قول الشافعية واحلنابلة .
قال املرداوي ِ :شل قوله ( مس الذكر ) ذَ َكر نفسه وذَ َكر غريه  ،وهو الصحيح .

وقال ابن قدامة  :ولنا أن مس ذ َكر غريه معصية وأدعى إىل الشهوة وخروج اخلارج ،وحاجة اإلنسان تدعو إىل مس ذكر نفسه،
فإذا انتقض ِبس ذكر نفسه فبمس ذكر غريه أوىل ،وهذا تنبيه يقدم على الدليل ،ويف بعض ألفاظ خَّب بسرة (من مس الذكر
فليتوضأ) .
وحديث بسرة هبذا اللفظ جاء عند النسائي وأمحد ( يُتوضأ من مس الذكر ) وسنده صحيح .
 اختلف العلماء  :هل هناك فرق بني مس ذَ َكر الصغري والكبري ؟
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الصحيح أنه ال فرق .
قال ابن قدامة  :وبه قال عطاء والشافعي وأبو ثور .
وقال النووي  :فإذا مس الرجل أو املرأة قُبُل نفسه أو غريه من صغري وكبري حي أو ميت  ،ذكر أو أنثى  ،انتقض وضوء املاس
وذهب األوزاعي والزهري  :إىل أنه ال وضوء على من مس ذكر الصغري .
ألنه جيوز مسه والنظر إليه .
واستدل البعض ِبا روي عن النِب  ( أنه قبل زبيبة احلسن ومل يتوضأ ) .
والراجح األول وأنه ينقض .

قال ابن قدامة  :ولنا  :عموم قوله ( من مس الذكر فليتوضأ )  ،وألنه ذكر آدمي متصل به أشبه الكبري  ،واخلَّب ليس بثابت .

 اختلف العلماء  :هل ينقض الوضوء ِبس حْلقة الدبر على قولني :

القول األول  :أنه ينقض الوضوء .
وإليه ذهب عطاء  ،والزهري  ،والشافعي  ،ورواية عن اإلمام أمحد .
لعموم قوله ( من مس فرجه فليتوضأ ) .
وألنه أحد الفرجني أشبه الذكر  ( .قاله يف املغين ) .

قال الشيخ ابن عثيمني  :والدبر فرج  ،ألنه منفرج عن اجلوف  ،وخيرج منه ما خيرج  ،وعلى هذا فإنه ينتقض الوضوء ِبس حلقة
الدبر .
القول الثاين  :ال ينقض الوضوء .
وهو مذهب مالك .
ألن يف احلديث ( من مس ذكره  ) ..وهو املبني لرواية ( من مس فرجه ) ..
 مس األليتني ال ينقض الوضوء  ،واخلالف إمنا هو يف مس حلقة الدبر  ،ألنه قد ورد حديث بسرة بنت صفوان بلفظ (من
مس فرجه فليتوضأ) رواه النسائي .
فاخلالف يف مس حلقة الدبر كاخلالف يف مس الذكر .
وأما ما جاور ذلك فمسه ال ينقض الوضوء  ،كمس اخلصيتني والصفحتني .
قال النووي رمحه هللا  :قال أصحابنا  :واملراد بالدبر ملتقى املنفذ  ،أما ما وراء ذلك من باطن األليني فال ينقض بال خالف .
كالرفغ واألنثيني واإلبط  ،يف قول عامة
وقال ابن قدامة رمحه هللا  :وال ينتقض الوضوء ِبس ما عدا الفرجني من سائر البدن ُّ ،
أهل العلم ؛ ألنه ال نص يف هذا وال هو يف معىن املنصوص عليه فال يثبت احلكم فيه .
الرفْغ  :ما حول الفرج  ،أو أصول الفخذين من باطن " .خمتار الصحاح".
و ُّ
( ومس امرأة بشهوة ) .
أي  :ومن نواقض الوضوء مس املرأة بشهوة .

وذهب بعض العلماء  :إىل أن مس املرأة ينقض الوضوء مطلقاً .
وإىل ذلك ذهب ابن مسعود وابن عمر والزهري .
وهو مذهب الشافعي .
الم ْستُ ُم النِ َساءَ ) .
أ-لقوله تعاىل ( أ َْو َ
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قالوا  :اآلية صرحت بأن اللمس من مجلة األحداث املوجبة للوضوء وهو حقيقة يف ملس اليد  ،ويؤيد بقاؤه على معناه احلقيقي
قراءة ( أو ملستم ) فإهنا ظاهرة يف جمرد اللمس من دون مجاع .
واألصل يف معىن اللمس أنه اللمس باليد  ،وقد جاء يف األحاديث استعمال اللمس ِبعىن ملس اليد  ،كما يف قول النِب  ملاعز
ت ) رواه أمحد .
 ( : لَ َعلر َ
ت أ َْو لَ َم ْس َ
ك قَبر ْل َ
وقوله َ ( والْيَ ُد ِزنَ َ ر
س ) رواه أمحد .
اها الل ْم ُ

وذهب بعضهم  :إىل أنه ال ينقض مطلقاً .

وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس .
وهو مذهب أِب حنيفة .
ِ ِ
ض رع َفهُ اَلْبُ َخا ِري
ص َالةِ َوَملْ يَتَ َو ر
ض نِ َسائِِه ،مثُر َخَر َج إِ َىل اَل ر
َخَر َجهُ أ ْ
َمحَ ُدَ ،و َ
ضأْ) .أ ْ
أ-حلديث َعائ َشة َرض َي اَ رَّللُ َعْن َها (أَ رن اَلنِ ر
رِب  قَبر َل بَ ْع َ
ب-وحلديث عائشة قالت (كنت أنام بني يدي رسول هللا  ورجالي يف قبلته ،فإذا سجد غمزِن ،فقبضت وصلى .)...متفق عليه
ْ َ
وعند النسائي عنها (أن النِب  كان يصلي وهي معرتض ة بينه وبني القبلة اعرتاض اجلنازة ،فإذا أراد أن يوتر مسها برجله).متفق عليه
ج-وعنها أيضاً قالت ( فقدت رسول هللا  يوماً  ،فخرجت تلتمسه وكانت شديدة احلب له  ...فذهبت تلتمسه فوجدته يف
املسجد يصلي وهو ساجد  ،وقدماه منصوبتان  ،قالت  :فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول  :اللهم إِن أعوذ برضاك
من سخطك  . ) ...رواه مسلم .
ان وهو س ِ
ويف رواية للبيهقي بإسناد صحيح ( فَجعْلت أَطْلُبه بِي ِدي فَوقَع ِ
ِ
ِ
اج ٌد  )..وهي عند
ََْ
ت يَدي َعلَى قَ َد َمْيه َوُمهَا َمْن ُ
َ َ ُ ُُ َ
صوبَتَ َ ُ َ َ
النسائي أيضاً .
وجه الداللة  :ملس عائشة لقدمي النِب  وهو يف الصالة  ،ولو كان املس ينقض الوضوء  ،خلرج النِب  من صالته النتقاض
وضوئه ِبجرد مس عائشة لقدميه ،فاستمراره  يف الصالة ،بعد مس عائشة له دليل على عدم نقض الوضوء ِبجرد مس املرأة.
والراجح أنه ال ينقض مطلقاً .

الم ْستُ ُم النِ َساءَ ) :
 واجلواب عن اآلية ( أ َْو َ
فاملراد هبا اجلماع  ،فقد ذهب إىل ذلك كثري من السلف .
فقد صح عن ابن عباس أنه فسرها باجلماع .

قال ابن كثَّي  :وقد صح من غري وجه عن عبد هللا بن عباس أنه قال ذلك .

وذهب إليه أيضاً علي بن أِب طالب كما رواه عبد الرزاق يف املصنف وابن جرير يف التفسري .
الم ْستُ ُم
وقد رجح ذلك أيضاً ابن جرير فقال يف تفسريه  :وأوىل القولني يف ذلك بالصواب قول من قال  :عىن هللا بقوله ( أ َْو َ
النِ َساءَ ) اجلماع دون غريه .
الم ْستُ ُم النِ َساءَ ) املراد به اجلماع كما قاله ابن عباس وغريه من العرب  ،وهو يروى عن علي
وقال ابن تيمية  :قوله تعاىل (أ َْو َ
وغريه وهو الصحيح يف معىن اآلية  ،وليس يف نقض الوضوء من مس النساء  ،ال كتاب وال سنة .
 قول بعض العلماء يف قول عائشة ( ...فإذا سجد غمزِن) حيتمل أنه حبائل أو خاص به  ،غري صحيح ومحْل متكلف.
قال الزيلعي  :واخلصوم حيملون هذا احلديث على أن املس وقع حبائل  ،وهذا التأويل مع شدة بُ ْعده يدفعه بعض ألفاظه  ... ،مث
ساق بعضاً من ألفاظ احلديث .
وقال الشوكاين  :واالعتذار عن حديث عائشة يف ملسها لقدمه ِ با ذكره ابن حجر يف ( الفتح ) من أن اللمس حيتمل أنه
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كان حبائل أو على أن ذلك خاص به تكلف  ،وخمالفة للظاهر .
قال ابن تيمية  :وأما وجوب الوضوء من جمرد مس املرأة لغري شهوة فهو أضعف األقوال  ،وال يعرف هذا القول عن أحد من
الصحابة  ،وال روى أحد عن النِب  أنه أمر املسلمني أن يتوضئوا من ذلك ؛ مع أن هذا األمر غالب ال يكاد يسلم فيه أحد
يف عموم األحوال ؛ فإن الرجل ال يزال يناول امرأته شيئاً وتأخذه بيدها  ،وأمثال ذلك مما يكثر ابتالء الناس به  ،فلو كان الوضوء
من ذلك واجباً لكان النِب  يأمر بذلك مرة ويشيع ذلك  ،ولو فعل لنقل ذلك عنه ولو بأخبار اآلحاد .
َ
( وينقض غسل ميتٍ ) .
أي  :ومن نواقض الوضوء تغسيل امليت  .واستدلوا:
أِ -با ورد عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل امليت بالوضوء .
يده أن تقع على فرج امليت ،كما ال يسلم النائم املضطجع من خروج احلدث،
ب -وقالوا :وألن العادة أن الغاسل ال تسلم ُ
وأوجبنا الوضوء من النوم.
وذهب بعض العلماء إىل أنه ال ينقض الوضوء .
وهو قول مجهور العلماء .
قال ابن قدامة  :وه َذا قَوُل أَ ْكثَ ِر الْ ُف َقه ِاء وهو ال ر ِ
اَّللُ .
يح إ ْن َشاءَ ر
ََ ْ
صح ُ
َ ََُ
ِ
ِ
ِ
ص ِ
َص ِل .
وب ِم ْن الشْررِع َ ،وَملْ يَِرْد ِيف َه َذا نَ ٌّ
وص َعلَْيه  ،فَبَق َي َعلَى ْاأل ْ
ص َ ،وَال ُه َو ِيف َم ْع َىن الْ َمْن ُ
ألَ رن الْ ُو ُج َ
احلَ ِي  ( .املغين ) .
آد ِم ٍي  ،فَأَ ْشبَهَ َغ ْس َل ْ
َوِألَنرهُ غَ ْس ُل َ

وقال الشيخ ابن عثيمني  :فالراجح أن تغسيل امليت ال ينقض الوضوء  ،وهو اختيار املوفق  ،وشيخ اإلسالم ،ومجاعة من أهل
العلم .
وأما ما ورد عن هؤالء الصحابة فإنه حيمل على االستحباب .
( وأكل حلم اجلزور ) .
أي  :ومن نواقض الوضوء أكل حلم اجلزور .
وهذا مذهب اإلمام أمحد  ،وإسحاق  ،وابن املنذر  ،وابن خزَية  ،واختاره البيهقي وحكاه عن أصحاب احلديث مطلقاً .
قال اخلطاِب  :ذهب إىل هذا عامة أهل احلديث .
ِ
ِ
ضأُ ِم ْن ُحلُ ِوم
ال :أَتَ َو ر
رِب  أَتَ َو ر
ت قَ َ
ضأُ ِم ْن ُحلُ ِوم اَلْغَنَ ِم؟ قَ َ
أ -حلديث َجابِ ِر بْ ِن َْسَُرَة َرض َي اَ رَّللُ َعْن ُه َما ( أَ رن َر ُجالً َسأ ََل اَلنِ ر
ال :إِ ْن شْئ َ
َخَر َجهُ ُم ْسلِم .
اَِْإلبِ ِل ؟ قَ َ
ال :نَ َع ْم ) أ ْ
ب-وحلديث الَّباء قال ( سئل رسول هللا  عن الوضوء من حلوم اإلبل فقال :توضئوا منها ،وسئل عن الصالة يف مبارك اإلبل،

فقال  :ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطني ) رواه أبو داود .

قال النووي يف اجملموع  :قال إمام األئمة ابن خزَية  :مل نر خالفاً بني علماء احلديث أن هذا اخلَّب صحيح  ،وانتصر البيهقي

هلذا املذهب .
وقال يف شرحه على مسلم  :قال أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهوية  :صح عن النِب
وحديث الَّباء  ،وهذا املذهب أقوى دليالً  ،وإن كان اجلمهور على خالفه .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال ينقض الوضوء .
قال النووي  :وهو قول مجهور العلماء .
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يف هذا حديثان  ،حديث جابر

فهو مذهب مالك وأِب حنيفة والشافعي .
أ-حلديث جابر قال ( كان آخر األمرين من رسول هللا  ترك الوضوء مما مست النار )


رواه أبو داود .

قالوا  :هذا احلديث نسخ أحاديث األمر بالوضوء من حلم اإلبل .


ب-وِبا روي عن ابن عباس عن النِب  أنه قال  ( :الوضوء مما خيرج ال مما يدخل ) رواه الدار قطين والبيهقي .
والراجح القول األول .

 وأما ما اجلواب عن أدلة القول الثاِن ؟

أما حديث جابر ( كان آخر األمرين . ) ...
قال النووي  :هذا احلديث عام  ،وحديث الوضوء من حلوم اإلبل خاص  ،واخلاص مقدم على العام .

وقال ابن قدامة  :أن خَّبهم عام  ،وخَّبنا خاص  ،والعام ال يُنسخ به اخلاص  ،ألن من شرط النسخ تعذر اجلمع  ،واجلمع بني

اخلاص والعام ممكن بتنزيل العام على ما عدا حمل التخصيص .

وأما حديث ابن عباس ( الوضوء مما خيرج  ) ...فضعيف ال يصح .
رواه البيهقي ( )116/1وضعفه  ،والدار قطين (ص ، )55وهو حديث ضعيف فيه ثالث علل  ،انظر حتقيقها يف " السلسلة
الضعيفة " (. )959
وإن صح  -تنزالً  -فهو عام  ،وحديث إجياب الوضوء خاص .

 قول من قال إن املراد من قوله ( توضئوا منها  ) ..غسل اليدين والفم بعيد  ،ألن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي ال اللغوي
 ،ومحل األلفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب .
 اختلف العلماء  :هل نقض الوضوء خاص باللحم  ،أو شامل جلميع أجزاء اإلبل كالكرش والكبد وغريها على قولني :
القول األول  :عدم النقض .

وهذا مذهب أمحد  ،ومجهور العلماء  ،واختاره الشيخ حممد بن إبراهيم .
أ-قالوا  :ألن النص مل يتناوله .
ب-وألن العلة تعبدية فال يقاس عليها .
القول الثاين  :أنه ينقض .
وهذا اختيار الشيخ السعدي والشيخ بن عثيمني .
اخلِْن ِزي ِر ) فلحم اخلنزير يشمل
رم َو َحلْ ُم ْ
(ح ِرَم ْ
ت َعلَْي ُك ُم الْ َمْيتَةُ َوالد ُ
أ-أن اللحم يف اللغة يشمل مجيع األجزاء  ،بدليل قوله تعاىل ُ :
كل ما يف جلده .
لبني ذلك الرسول  ،لِعِل ِ
مه أن الناس يأكلون اهلَّب وغريه.
ب-أن يف اإلبل أجزاء كثرية قد تقارب اهلَّب ،ولو كانت غري داخلة؛ ر
ج-أنه ليس يف شريعة حممد  حيوان تتبعض أجزاؤه حالً وحرمة  ،وطهارة وجناسة  ،وسلباً وإجياباً  ،وإذا كان كذلك فلتكن
أجزاء اإلبل كلها واحدة  ( .الشرح املمتع ) .
قال السعدي مرجحاً هذا القول  :والصحيح أن مجيع أجزاء اإلبل كالكرش والقلب واملصران وحنوها ناقض  ،ألنه داخل يف
حكمها ولفظها ومعناها  ،والتفريق بني أجزائها ليس له دليل وال تعليل .
 لنب اإلبل ل ينقض الوضوء  ،وهذا مذهب أكثر العلماء .
أ-ألن احلديث إمنا ورد يف اللحم .
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ب-وألن األصل عدم النقض ح ى يثبت أنه ناقض .
وأما حديث ( توضئوا من ألبان اإلبل ) فهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغريه .
 احلكمة من الوضوء من حلوم اإلبل :
قيل  :احلكمة تعبدية .

ِ
ِ
ص ِحيح ِم ْن الْم ْذ َه ِ
ض وءَ ِم ْن َحلْ ِم ِْ
يل ُ :ه َو ُم َعلرل .
اإلبِ ِل تَ َعبُّ ِد ٌّ
ب  :أَ رن الْ ُو ُ
ي َ ،و َعلَْيه ْاأل ْ
قال املرداوي رمحه هللا  :ال ر ُ
َ
َص َحاب َ ...وق َ

وقيل  :معلل  ،وهو ما جاء يف حديث الَّباء وقد سبق ( سئل رسول هللا  عن الصالة يف مبارك اإلبل فقال  :ال تصلوا فيها
فإهنا من الشياطني . ) ...
ويف لفظ ابن ماجه ( فإهنا خلقت من الشياطني ) .
وقد جاء يف حديث  ( :على ذروة سنام كل بعري شيطان )  .رواه ابن خزَية وأمحد .
كل ٍ
عات
قال ابن تيمية  :أشار  يف اإلبل إىل أهنا من الشياطني  ،يريد وهللا أعلم أهنا من جنس الشياطني ونوعهم  ،فإ رن ر
فلعل اإلنسان
متم ِرٍد شيطا ٌن من أي الدواب كان  ،كالكلب األسود شيطان  ،واإلبل شياطني األنعام  ،كما لإلنس شياطني  ...ر
رار باملاء  ،فأُمر
إذا أكل حلم اإلبل أورثته نفاراً وِشاساً وحاالً شبيها حبال الشيطان  ،والشيطان ُخلق من النار  ،وإمنا تُطفئ الن ُ
وخلقه يتغري باملطاعم اليت يطعمها ( .شرح
قلب اإلنسان ُ
بالوضوء من حلومها كسراً لتلك ال رسورة  ،وقمعاً لتلك احلال  ،وهذا أل رن َ
عمدة الفقه . )185/1 :

وقال أيضاً " :فإذا توضأ العبد من حلوم اإلبل كان يف ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل املفسدة ،خبالف من مل يتوضأ
منها ،فإن الفساد حاصل معه ،وهلذا يقال :إن األعراب بأكلهم حلوم اإلبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من احلقد ما صار".
( جمموع الفتاوى . )523/20:

 القصة املشهورة يف سبب نقض الوضوء بلحم اإلبل  :أن النِب  كان خيطب ذات يوم  ،فخرج من أحدهم ريح ،
فاستحيا أن يقوم بني الناس  ،وكان قد أكل حلم جزور  ،فقال رسول هللا  سرتاً عليه !  :من أكل حلم جزور فليتوضأ !
فقام مجاعة كانوا أكلوا من حلمه فتوضأوا ؟ هذه قصة ال تصح .
قال الشيخ األلباين رمحه هللا  :ال أصل هلا يف شيء من كتب السنة وال يف غريها من كتب الفقه والتفسري فيما علمت " .
السلسة الضعيفة " ( . ) 268 / 3

 هل جيب الوضوء فيما عدا حلم اإلبل ؟
ذهب بعض العلماء إىل وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار .
حلديث أِب هريرة  .قال  :قال  ( توضؤوا مما مست النار ) متفق عليه .
وذهب مجاهري العلماء إىل أن الوضوء ال ينتقض بأكل ما مسته النار .
وهذا قول أكثر العلماء  ،روي عن اخللفاء الراشدين  ،وأِب بن كعب  ،وابن مسعود  ،وابن عباس  ،وعامر بن ربيعة  ،وأِب
الدرداء  ،وأِب أمامة  ،وعامة الفقهاء .
قال املوفق  :وال نعلم اليوم فيه خالفاً .

أ-حلديث الَّباء قال ( سئل رسول هللا  عن حلوم الغنم ؟ فقال  :ال تتوضئوا منها ) .

ب-وحلديث جابر قال ( كان آخر األمرين من رسول هللا  ترك الوضوء مما مست النار ) .

ج-وحلديث ابن عباس ( أن النِب  أكل كتف شاة مث صلى ومل يتوضأ ) متفق عليه .
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د-وحلديث عمرو بن أمية قال ( رأيت رسول هللا  حيتز من كتف شاة يأكل منها  ،مث صلى ومل يتوضأ ) رواه البخاري ومسلم .

ه -وحلديث ميمونة ( أن النِب  أكل عندها كتفاً مث صلى ومل يتوضأ ) رواه مسلم .
 ماذا أجاب مجهور العلماء عن حديث ( توضئوا مما مست النار ) ؟
قال النووي  :وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار جبوابني :

أحدمها  :أنه منسوخ .

اجلواب الثاين  :أن املراد بالوضوء  :غسل الفم والكفني  .ا0ه كالم النووي .
وقد أنكر ابن عبد الَّب والشوكاِن اجلواب الثاِن .

جواب ثالث لبن تيمية  :أجاب ابن تيمية بأن األمر حممول على االستحباب فقال  :وهلذا أمر بالوضوء مما مست النار  ،وهو
حديث صحيح  ،وقد ثبت يف أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار ومل يتوضأ  ،فقيل  :إن األول منسوخ  ،وقيل  :بل
األمر بالتوضؤ مما مست النار استحباب كاألمر بالتوضؤ من الغضب  ،وهذا أظهر القولني .
( ومن تيقن الطهارة وشك يف احلدث  ،أو بالعكس بىن على اليقني ) .
أي  :إذا تيقن أنه طاهر  ،وشك يف احلدث  ،فإنه يبين على اليقني  ،وهو أنه على طهارة .
مثال  :لو أن إنسان توضأ لصالة العصر  ،مث شك هل انتقض وضوءه أم ال  ،فإنه يعتَّب نفسه متوضئاً ويبين على ذلك  ،ألنه
األصل املتيقن .
وكذلك بالعكس  :لو تيقن احلدث  ،وشك يف الطهارة  ،فاألصل احلدث .
والدليل على ذلك :
ول رِ
ِ
ِِ
ِ
َخَر َج ِمْنهُ َش ْيءٌ أ َْم الَ فَالَ خيَُْر َج رن
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
أ-حديث أَِِب ُهَريْ َرَة قَ َ
َح ُد ُك ْم ِيف بَطْنه َشْيئًا فَأَ ْش َك َل َعلَْيه أ َ
اَّلل  ( إ َذا َو َج َد أ َ
ِِ
ِ
ص ْوتًا أ َْو َِجي َد ِرحياً ) رواه مسلم .
م َن الْ َم ْسجد َح ر ى يَ ْس َم َع َ
ف َح ر ى
ب-وحديث عبد هللا بن زيد  .قال ( ُش ِك َى إِ َىل النِ ِ
صالَةِ قَ َ
رِب  الر ُج ُل ُخيَير ُل إِلَْي ِه أَنرهُ َِجي ُد ال رش ْيءَ ِيف ال ر
ص ِر ُ
ال « الَ يَنْ َ
ص ْوتًا أ َْو َِجي َد ِرحيًا ) متفق عليه  .واملراد ح ى يتيقن .
يَ ْس َم َع َ

قال النووي  :هذا احلديث أصل من أصول اإلسالم وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه  ،وهي أن األشياء حيكم ببقائها على
أصوهلا ح ى تتيقن خالف ذلك وال يضر الشك الطارئ عليها .
ج -وقال  ملن شك يف صالته  ( :فليطرح الشك ولينب على اليقني ) .
د -وللقاعدة  [ :اليقني ال يزول بالشك ]  .األصل بقاء ما كان على ما كان ما مل يتيقن ضد ذلك .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
قال النووي  :وال فرق بني حصول هذا الشك يف نفس الصالة وحصوله خارج الصالة .

 إذا تيقن احلدث وشك يف الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإمجاع املسلمني  [ .قاله النووي ]
مثال :إنسان أكل حلم إبل ،فلما أذن العصر شك هل توضأ أم ال ،فاألصل أنه على غري وضوء وأنه يلزمه الوضوء ألنه األصل.
( وحيرم على احملدث مس املصحف ) .
أي  :حيرم على احملدث – حدثاً أصغر أو أكَّب – أن َيس املصحف .
وهذا مذهب األئمة األربعة .

أ-لقوله تعاىل ( ال َيسه إال املطهرون ) .
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ٍ
اب اَلر ِذي َكتبه رس ُ ِ ِ
ب -وحلديث َعْب ِد اَ رَّللِ بْ ِن أَِِب ب ْك ٍر رِمحَهُ اَ رَّلل ( أَ رن ِيف اَلْ ِكتَ ِ
س اَلْ ُق ْرآ َن إِرال
ول اَ رَّلل  ل َع ْم ِرو بْ ِن َحْزم :أَ ْن َال َيََ ر
ُ
ََ ُ َ ُ
َ َ
طَ ِ
ِ
ِ
رسائ ُّيَ ،وابْ ُن حبرا َن .
اهٌر ) َرَواهُ َمالِ ٌ
ك ُمْر َسالًَ ،وَو َ
صلَهُ الن َ
وقد تلقى العلماء هلذا احلديث بالقبول .
قال الشافعي  :مل يقبلوه ح ى ثبت عندهم أنه كتاب رسول هللا . 
وقال أمحد بن حنبل  :كتاب عمرو بن حزم يف الصدقات صحيح .
وصححه إسحاق بن راهوية كما نقله عنه ابن املنذر .
وقال العقْيلي  :هذا حديث ثابت حمفوظ  ،إال أنا نرى أنه كتاب غري مسموع ممن فوق الزهري .
وقال ابن عبد الَّب يف التمهيد  :وكتاب عمرو بن حزم هذا قد تلقاه العلماء بالقبول والعمل  ،وهو عندهم أشهر وأظهر من
اإلسناد الواحد املتصل .
وقال يف االستذكار  :هذا كتاب مشهور عند أهل السري  ،معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغىن بشهرهتا عن اإلسناد ،
ألنه أشبه بالتواتر يف جميئه  ،لتلقي الناس له بالقبول واملعرفة .
وقال ابن تيمية يف شرح العمدة  :وهذا الكتاب ذكر هذا فيه مشهور مستفيض عند أهل العلم  ،وهو عند كثري منهم أبلغ من
خَّب الواحد العدل املتصل  ،وهو صحيح بإمجاعهم .
وقال الشنقيطي  :والتحقيق صحة االحتجاج به  ،ألنه ثبت أنه كتاب رسول هللا  ، كتبه ليبني به أحكام الديات والزكوات
وغريها  ،ونسخته معروفة يف كتب الفقه واحلديث .
قالوا  :والطاهر يف احلديث هو املتطهر من احلدث األصغر أو الغسل  ،ألن املؤمن طهارته معنوية  ،وال َيس القرآن غالباً إال
املؤمنون  ،وال يعرف بالشرع تسمية املؤمن بالطاهر  ،وإمنا ورد وصفه بذلك  ،وفرق بني الوصف والتسمية .
فاألظهر أن قوله ( إال طاهر ) أي  :إال متوضئ ملا يلي :

أولً  :ألنه كثر يف لسان الشرع إطالق هذا اللفظ على املتوضئ .

ثانياً  :وألن الصحابة فهموا ذلك وأفتوا بأنه ال َيس القرآن إال على طهارة .
ثالثاً  :وألنه مل يعهد على لسان الرسول  أن يعَّب عن املؤمن بالطاهر .

رابعاً  :أنه ورد يف بعض الروايات (ال َيس القرآن إال على طهر) ويف حديث حكيم بن حزام (ال متس القرآن إال وأنت طاهر)

ويف إسناده ضعف  ،لكن يفيد ترجيح املعىن املذكور  ( .منحة العالم ) .
ج -أنه ثابت عن الصحابة .
عن مصعب بن سعد بن أِب وقاص قال ( كنت أمسك املصحف على سعد بن أِب وقاص  ،فاحتككت  ،فقال  :لعلك
مسست ذكرك  ،قال  ،فقلت  :نعم  ،فقال  :قم فتوضأ ) رواه مالك والبيهقي .
وعن عبد الرمحن بن يزيد قال (كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ،مث جاء ،فقلت :يا أبا عبد هللا ،لو توضأت لعلنا أن
نسألك عن آيات ،قال :إِن لست أمسه ،إمنا ال َيسه إال املطهرون ،فقرأ علينا ما شئنا) .رواه الدار قطين والبيهقي وابن أِب شيبة
وروى نافع ( أن ابن عمر كان ال َيس املصحف إال وهو طاهر ) رواه ابن أِب شيبة .
قال النووي  :وهو قول علي وسعد بن أِب وقاص وابن عمر ومل يعرف هلم خمالف يف الصحابة .

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية :إنه قول سلمان الفارسي ،وعبد هللا بن عمر ،وغريمها ،وال يعلم هلما من الصحابة خمالف .
وقال ابن رجب :وهذا قول مجاهري العلماء ،وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ،وال يعرف هلم خمالف من الصحابة.
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وذهب بعض العلماء  :إىل أنه جيوز للمحدث مس املصحف .
وهبذا قال ابن حزم .
أ-ملا جاء يف حديث هرقل الطويل ( أن النِب  كتب له كتاباً جاء فيه  :بسم هللا الرمحن الرحيم  ،من حممد عبد هللا ورسوله
إىل هرقل عظيم الروم  ،سالم على من اتبع اهلدى  ،أما بعد فإِن أدعوك بدعاية اإلسالم  ،أسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مرتني
ِ
ِ
ضنَا ب عضاً أَرباباً ِمن د ِ
(قُل يا أ َْهل الْ ِكتَ ِ
ون
اب تَ َعالَْوا إِ َىل َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بَْي نَ نَا َوبَْي نَ ُك ْم أرَال نَ ْعبُ َد إِرال ر
اَّللَ َوال نُ ْش ِرَك بِه َشْيئاً َوال يَترخ َذ بَ ْع ُ َ ْ ْ َ ْ ُ
َْ َ
ِ
اَّللِ فَِإ ْن تَ َولرْوا فَ ُقولُوا ا ْش َه ُدوا بِأَنرا ُم ْسل ُمو َن ) .
ر
وجه الداللة  :أن النِب  قد بعث هذا الكتاب إىل النصارى وفيه آية من القرآن  ،وقد أيقن أهنم سيمسونه مع أهنم على غري
طهارة  ،فهذا يدل على جواز مس احملدث للقرآن .
تب عليها القرآن بال إنكار  ،فكذلك جيوز لغريهم ذلك .
ب -أنه جيوز للصبيان محل األلواح اليت ُك َ

 وأجاب هؤالء عن أدلة اجلمهور :
أما اآلية  :بأن الضمري يف قوله ( َيسه ) يعود إىل اللوح احملفوظ  ،واملراد ب ( املطهرون ) املالئكة  ،فال يكون يف اآلية دليل على
منع احملدث من قراءة القرآن .
وقد رجح ابن القيم أنه الكتاب الذي بأيدي املالئكة  ،وذلك من عشرة أوجه :
منها  :أن هللا قال ( ال َيََ ُّسهُ إِرال الْ ُمطَ رهُرو َن ) ومل يقل  :إال املتطهرون  ،ولو أراد به منع احملدث من مسه لقال  :إال املتطهرون
ِ
ين )  ،مث ذكر بقية األوجه .
كما قال تعاىل (إِ رن ر
ني َوُِحي ُّ
اَّللَ ُِحي ُّ
ب التر روابِ َ
ب الْ ُمتَطَه ِر َ
وأما احلديث  :فقالوا ضعيف .
والراجح القول األول للحديث وعمل الصحابة .
 اجلواب عن قصة هرقل اليت احتج هبا من قال باجلواز :

قال النووي  :واجلواب عن قصة هرقل  :أن ذلك الكتاب كان فيه آية  ،ومل َيس مصحفاً .

وقال ابن قدامة  :فأما اآلية اليت كتب هبا النِب  ، فإمنا قصد هبا املراسلة  ،واآلية يف الرسالة أو كتاب فقه أو حنوه ال متنع
مسه ،وال يصري الكتاب هبا مصحفاً  ،وال تثبت له حرمته .

 اختلف العلماء  :هل جيوز للصغري مس املصحف من غري وضوء أم ال على قولني :
القول األول  :أنه جيوز .
وهبذا قال احلنفية واملالكية .
قالوا  :إذا مل نقل جبواز مس الصبيان للمصحف واللوح وحنومها  ،فإما أن َينعوا من مسه ويف هذا تضييع حلفظ كتاب هللا  ،وإما
أن يكلف الصبيان بالتطهر ملسه  ،ويف هذا حرج ومشقة عليهم  ،فريخص هلم يف هذه احلالة مسه على غري طهارة دفعاً للضرر
عنهم .
القول الثاين  :أنه ال جيوز .
وهو مذهب احلنابلة .
لعموم األدلة الدالة على عدم جواز مس احملدث للمصحف .
والراجح األول .

 مس كتب التفسري :
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جيوز مسها ألهنا تعتَّب تفسرياً  ،واآليات اليت هبا أقل من التفسري الذي فيها  ،ويستدل هبذا بكتابة النِب  الكتب للكفار ،
وفيها آيات من القرآن  ،فدل هذا على أن احلكم لألغلب واألكثر .
وأما إذا تساوى التفسري والقرآن  ،فإنه إذا اجتمع مبيح وحاظر ومل يتميز أحدمها برجحان  ،فإنه يغلب جانب احلظر فيُعطَى
احلكم للقرآن  ( .الشرح املمتع ) .
 مجاهري العلماء على أن مس املصحف باحلايل املتصل حرام .
فغالف املصحف املتصل به [أي  :املثبت يف املصحف ِبادة الصقة أو باخلياطة… أو غري ذلك] يأخذ حكم املصحف فال
جيوز مسه بغري وضوء  ،وكذا أطراف األوراق .
جاء يف ( املوسوعة الفقهية ) :ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أنه َيتنع على غري املتطهر مس
جلد املصحف املتصل  ،واحلواشي اليت ال كتابة فيها من أوراق املصحف  ،والبياض بني السطور  ،وكذا ما فيه من صحائف
خالية من الكتابة بالكلية  ،وذلك ألهنا تابعة للمكتوب وحرمي له  ،وحرمي الشيء تبع له ويأخذ حكمه .
وذهب بعض احلنفية والشافعية إىل جواز ذلك .
واختلفوا يف احلايل املنفصل  ،واألرجح اجلواز  ،كأن َيسه خبرقة .
فالغالف املنفصل عن املصحف  ،الذي هو عبارة عن كيس يدخل فيه املصحف وخيرج منه  ،ال حرج يف ملسه بدون طهارة ،
ولو كان املصحف بداخله  ،فيجوز مس املصحف حبائل منفصل عنه  ،كالكيس الذي يوضع فيه  ،والقفاز وحنو ذلك .
قال يف "كشاف القناع" (" : )135/1وللمحدث محل املصحف بعالقته ويف غالفه أي  :كيسه من غري مس له ؛ ألن النهي
ورد عن املس واحلمل ليس ِبس وله تصفحه بكمه أو بعود وحنوه كخرقة وخشبة ؛ ألنه غري ماس له  .وله مسه أي  :املصحف
من وراء حائل ملا تقدم .
( والصالة )
أي  :وحيرم على احملدث – حدثاً أصغر أو أكَّب – أن يصلي ح ى يتوضأ .
رِ
صالةِ فا ْغ ِسلُواْ وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِ َىل الْمرافِ ِق وامسحواْ بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم
ين َآمنُواْ إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َىل ال ر
ُُ َ ْ َْ َ ْ
أ -لقوله تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ََ َ ْ َ ُ ُ
إِ َىل الْ َك ْعبَ ِ
ني . ) ...
اَّللِ  ( الَ تُ ْقبل صالَةُ أ ِ
ضأَ ) متفق عليه وهذا لفظ مسلم
ث َح ر ى يَتَ َو ر
ول ر
ال َر ُس ُ
ب -وعن أَِب ُهَريْ َرة  .قال  َ:قَ َ
َح َد َ
َحد ُك ْم إِ َذا أ ْ
َُ َ َ
ضَرا ٌط.
ث َح ر ى يَتَ َو ر
ت َما ْ
ث يَا أَبَا ُهَريْ َرةَ قَ َ
ضأَ ) قَ َ
ال َر ُج ٌل ِم ْن َح ْ
احلَ َد ُ
َح َد َ
ال فُ َساءٌ  ،أ َْو ُ
ضَرَم ْو َ
صالَةُ َم ْن أ ْ
ولفظ البخاري ( الَ تُ ْقبَ ُل َ
ج -وعن ابن عمر  .قَ َ ِ
ول ( الَ تُ ْقبل صالَةٌ بِغَ ِْري طُهوٍر والَ ص َدقَةٌ ِمن ُغلُ ٍ
ول ) رواه مسلم .
اَّللِ  يَ ُق ُ
ول ر
ت َر ُس َ
ال َْس ْع ُ
ُ َ َ
َُ َ
ْ
َْ َُ
صالَةِ الطُّهور وَحت ِرَيها التر ْكبِري وَحتلِيلُها الت ِ
رِب  قَ َ ِ
يم ) رواه الرتمذي .
د -و َع ْن َعلِ ٍى َع ِن النِ ِ
اح ال ر
ُ ُ َ ْ َُ
َُْ َ ْ
ال ( م ْفتَ ُ
رسل ُ
ص َالة .
قال النووي ْ :
ت ْاألُرمة َعلَى أَ رن الطر َه َارة َشْرط ِيف ِص رحة ال ر
احلَ ِديث نَص ِيف ُو ُجوب الطر َه َارة لِل ر
ص َالةِ َ ،وقَ ْد أ ْ
َمجَ َع ْ
وقال رمحه هللا  :أمجعت األمة على حترمي الصالة بغري طهارة من ماء أو تراب وال فرق بني الصالة املفروضة والنافلة .

وكذلك َتب الطهارة لصالة اجلنازة  ،قال النووي  :إال ما حكي عن الشعِب وحممد بن جرير الطَّبي من قوهلما َتوز صالة
اجلنازة بغري طهارة  ،وهذا مذهب باطل وأمجع العلماء على خالفه .
وسجود أم ال.
صالة هي اليت بَير نَ َها الر ُ
 ال ر
سول  حترَيها التركبري ،وحتليلها الترسليم ،سواء كانت َ
ذات ُركوع ُ
مس صالة ،واجلمعة ،والعيدان ،واالستسقاء ،والكسوف ،واجلنازة صالة ،ألن اجلنازة ُمفتتحة بالتكبريُ ،خمتتمة
فالفرائض اخلَ ُ
صالة.
بالترسليم ،فينطبق عليها الترعريف الشررعي ،فتكون داخلة يف ُم َس رمى ال ر
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صال َة هي اليت فيها ُرُكوع وسجود .
وقال بعض العلماء :إِ رن ال ر
صالة هي اليت تكون َرْك َعتَ ْني فأكثر ،إِال ال ِوتْر فهو صالة ،ولو َرْك َعة .
وقال آخرون :إِن ال ر
األصح ( .الشرح املمتع ) .
واأل رول هو
ُّ

 الصالة تبطل باحلدث سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً .

 من أحدث أثناء الصالة جيب أن خيرج ويتوضأ ويعيدها .
وهذا قول مجاهري العلماء .
ول اَ رَّللِ  ( إِ َذا فَسا أَح ُد ُكم ِيف اَل ر ِ
ف َ ،ولْيَتَ َو ر
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
أ-حلديث َعلِي بْن طَْلق  قَ َ
ضأْ َ ،ولْيُعِ ْد اَل ر
ص ِر ْ
ص َال َة ) َرَواهُ
ص َالة فَ ْليَ ْن َ
َ َ ْ
ص رح َحهُ اِبْ ُن ِحبرا َن .
اَ ْخلَ ْم َسةُ َ ،و َ
ب-وقد يستدل حبديث أِب هريرة (ال يقبل هللا صال َة ِ
أحدكم إذا أحدث ح ى يتوضأ) فإنه يفيد أن صالة احملدث ال تقبل  ،وهذا
يعم ما قبل الصالة من احلدث اختياراً وما حصل يف أثنائها اضطراراً  ،ألنه  مل يفرق بني حدث وحدث .
وقد ذهب بعض العلماء إىل أن اإلنسان إذا أحدث يف صالته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبين على ما مضى .
وهذا مذهب احلنفية .
حلديث عائشة قالت  :قال رسول هللا  ( من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبين على صالته
وهو يف ذلك ال يتكلم )  ،لكن هذا احلديث ضعيف .
 من صلى وهو حمدث متعمداً بال عذر فهو آمث  ،ولكن هل يكفر ؟
قيل  :ال يكفر .

ونسبه النووي للجمهور .
يقول النووي رمحه هللا  :إن كان عاملاً باحلدث وحترمي الصالة مع احلدث فقد ارتكب معصيةً عظيمةً  ،وال يكفر عندنا بذلك ،
إال أن يستحله  ،وقال أبو حنيفة  :يكفر الستهزائه.
دليلنا  :أنه معصية فأشبهت الزنا وأشباهه  .انتهى .
وقيل  :يكفر ونسبه النووي ألِب حنيفة  ،لتالعبه .
-4يف قوله ( إذا أحدث ح ى  )...دليل على أن اإلنسان إذا توضأ لصالة ،مث دخل وقت الصالة األخرى وهو على طهارته،
فإنه ال جيب عليه أن يعيد الوضوء .
لقوله ( ...إذا احدث . ) ...
فيجوز أن يصلي الصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما مل حيدث .
قال النووي  :وهذا جائز بإمجاع من يعتد به .
( والطواف ) .
أي  :وحيرم على احملدث أن يطوف بالبيت ح ى يتوضأ .
وهذا قول مجاهري العلماء .
فمن طاف حمدثاً  ،مل يصح طوافه  ،وال يعتد به .
وإىل هذا القول ذهب :مالك  ،والشافعي  ،وأمحد يف املشهور عنه  ،ومجهور العلماء .
أ -حلديث عائشة (أن النِب  أول شيء بدأ به حني قدم مكة أن توضأ مث طاف بالبيت) متفق عليه ،وقد قال ( لتأخذوا
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عين مناسككم) .
وجه االستدالل منه من وجهني :
أولً  :أن فعل النِب  يف الطواف بيان جململ القرآن  ،ألن هللا عز وجل أمر بالطواف يف كتابه العزيز ومل يبني كيفيته  ،فجاء
البيان بفعله  إذ توضأ قبل طوافه  ،والفعل إن جاء بياناً ألمر واجب دل على وجوبه  ،فدل ذلك على وجوب الطهارة من
احلدث قبل الطواف .

ثانياً  :أن أمر النِب  صحابته  بأخذ مناسكه  ،واالقتداء به يف ذلك دليل على وجوب مجيع ما صدر منه يف بيان أفعال

املناسك -إال ما دل الدليل على استثنائه -ومن ذلك الطهارة من احلدث قبل الطواف .
ب-حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النِب  قال ( الطواف بالبيت صالة إال أن هللا أباح فيه املنطق فمن نطق فيه فال
ينطق إال خبري )  ( .الصحيح أنه موقوف على ابن عباس ) .
وجه االستدالل منه من وجهني:
أولً  :أن النِب  شبه الطواف بالصالة وليس املراد التشبيه يف األفعال واهليئة لتباينهما  ،وإمنا املراد التشبيه هبا يف احلكم  ،فدل
ذلك على أن للطواف مجيع األحكام املتعلقة بالصالة -إال ما استثناه الدليل -ومن ذلك اشرتاط الطهارة؛ لقوله  ( ال يقبل
هللا صالة بغري طهور ) .

ثانياً  :من قوله ( إال أن هللا أباح فيه املنطق ) فاستثناؤه  إباحة املنطق يف الطواف  ،دليل على اشرتاط ما عداه كما يشرتط يف
الصالة  ،ومن ذلك اشرتاط الطهارة من احلدث .
ج -قوله  لعائشة رضي هللا عنها حني حاضت وهي حمرمة ( افعلي ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت ح ى تطهري ) متفق
عليه  .ويف رواية ملسلم ( ح ى تغتسلي ) .
وجه االستدالل منه  :أن النِب  رخص لعائشة أن تفعل وهي حائض مجيع ما يفعله احلاج  ،ومل َينعها إال من الطواف ،
وجعل ذلك مقيداً باغتساهلا وتطهرها  ،فدل ذلك على ترتب منع الطواف على انتفاء الطهارة  ،وعلى أن الطهارة شرط لصحة
الطواف  ،وعلى عدم صحته بدوهنا  ،ألن النهي يف العبادات يقتضي الفساد .
د-قوله  ملا أخَّب بأن صفية حاضت ( أحابستنا هي؟ قالوا :إهنا قد أفاضت  .قال :فال إذاً ) متفق عليه .
وجه االستدالل  :إخباره  باحنباسه -واحنباس من كان معه الحنباسه -حليض صفية  ،لو مل تكن قد أفاضت  ،مع ما يف ذلك
من املشقة العامة  ،دليل ظاهر -إن مل يكن نصاً صرحياً -على اشرتاط الطهارة لصحة الطواف .

وذهب بعض العلماء  :إىل أن الطهارة من احلدث سنة .
وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية .
أ -ألن النِب  بعث أبا بكر عام تسع ملا أمره على احلج ينادي ( أال يطوف بالبيت عريان ) .
وجه االستدالل منه  :أن النِب  هنى عن طواف العراة بالبيت  ،ومل يثبت أنه أمر بالطهارة للطواف  ،فدل ذلك على أن
الطهارة ليست واجبة إذ لو كانت واجبة ألمر هبا .
ب-وقالوا  :إن األصل براءة الذمة  ،وعدم وجوب الطهارة إال بدليل وال دليل صريح صحيح على وجوهبا .
ج -وحلديث عائشة (أن النِب  أول شيء بدأ به حني قدم مكة أن توضأ مث طاف بالبيت) وهذا فعل والفعل يدل على
االستحباب  ( .حبث يف جملة البحوث اإلسالمية . ) 56
وأجاب أصحاب هذا القول عن أدلة من قال باشرتاط الطهارة للطواف :
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أما حديث ( الطواف بالبيت صالة ) فقالوا  :ال يصح من قول النِب  ، وإمنا هو من قول ابن عباس رضي هللا عنهما .
ِ
ِ
قال النووي يف اجملموع  :ال ر ِ
احلف ِ
وف َعلَى ابْ ِن َعبر ٍ
راظ أ.ه .
يح أَنرهُ َم ْوقُ ٌ
اس َ ،ك َذا ذَ َكَرهُ الْبَ ْي َهق ُّي َو َغْي ُرهُ م ْن ُْ
صح ُ
وأما فعل النِب  وأنه طاف متطهراً فقالوا  :هذا ال يدل على الوجوب  ،وإمنا يدل على االستحباب فقط  ،ألن النِب  فعله
ومل يَِرد أنه أمر أصحابه بذلك .
ِ
اج َغي ر أَ ْن ال تَطُ ِويف بِالْب ي ِ
ت َح ر ى تَطْ ُه ِري ) فإمنا منعها النِب  من الطواف ألهنا
َْ
وأما قوله  لعائشة ( افْ َعلي َما يَ ْف َع ُل ا ْحلَ ُّ ْ َ
حائض  ،واحلائض ممنوعة من دخول املسجد.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصالً ؛ فإنه مل يَنقل أح ٌد عن النرِب  ال بإسناد
عمراً متعددة والناس
صحيح وال ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف  ،مع العلم بأنه قد حج معه خالئق عظيمة  ،وقد اعتمر َ
يعتمرون معه  ،فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبيرنه النِب  بياناً عاماً  ،ولو بيرنه لنَقل ذلك املسلمون عنه ومل يهملوه  ،ولكن
ثبت يف الصحيح أنه ملا طاف توضأ  ،وهذا وحده ال يدل على الوجوب ؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صالة  ،وقد قال  :إِن
كرهت أن أذكر هللا إال على طهر  ( .جمموع الفتاوى  . )21وهللا أعلم .
ُ

 هل ُيوز للحائض أن تسعى بني الصفا واملروة ؟
نعم جيوز  ،فالسعي ال يشرتط فيه الوضوء وهو مذهب األئمة األربعة أِب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد  ،بل جيوز للحائض أن
تسعى بني الصفا واملروة  ،ألن النِب  مل َينع احلائض إال من الطواف فقال لعائشة – رضي هللا عنها ملا حاضت ( -افعلي ما
يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت )  ( .املغين ) .
قال الشيخ ابن عثيمني :فلو سعى حمدثاً ،أو سعى وهو جنب ،أو سعت املرأة وهي حائض :فإن ذلك جمزئ ،لكن األفضل أن
يسعى على طهارة .
 فائدة  :هل القهقهة تبطل الوضوء ؟
أولً  :ال خالف بني العلماء يف أن الضحك خارج الصالة  -ولو يف حال االستعداد هلا  -ال ينقض الوضوء.
قال بن املنذر  :أمجع أهل العلم على أن الضحك يف غري الصالة ال ينقض طهارة  ،وال يوجب وضوءاً .
وقال النووي  " :وأمجعوا على أن القهقهة خارج الصالة ال تنقض الوضوء .
ثانياً :اتفق العلماء على أن الضحك يف الصالة يبطلها.

قال ابن املنذر :وأمجعوا على أن الضحك يف الصالة ينقض الصالة .
ومراده بالضحك الذي يكون قهقهة.
قال ابن قدامة  :وال نعل م في ه خمالفاً .
ِ
ِ
ب ِيف
ص َالةِ َ ،وتُنَ ِايف ْ
ات َعالِيَةٌ تُنَ ِايف َح َ
ال ال ر
َص َو ٌ
اخلُ ُش َ
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا  " :إ رن الْ َق ْه َق َهةَ ف َيها أ ْ
وع الْ َواج َ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ال ر ِ
ص َالةِ والت َرالع ِ ِ
ت لِ َذلِك .
ود َها فَأَبْطَلَ ْ
...وأَيْ ً
صَ
ضا فَِإ رن ف َيها م ْن اال ْست ْخ َفاف بِال ر َ ُ
ب هبَا َما يُنَاق ُ
ض َم ْق ُ
ص َالة َ
ثالثاًِ :با سبق يظهر أن املختلَف فيه بني العلماء هو الضحك قهقهة يف الصالة  ،هل يبطل الوضوء أم ال ؟.
والقول الصحيح الذي عليه مجهور العلماء أنه ال ينقض الوضوء  ،لعدم وجود دليل يدل على نقضه للوضوء.
ال جابِر بن عب ِد رِ
ِ
ضوءَ)  .رواه البخاري معلقاً ،والدارقطين ( )51موصوالً.
ص َالةِ أَ َع َاد ال ر
ك ِيف ال ر
ض ِح َ
ص َالةََ ،وَملْ يُع ْد الْ ُو ُ
اَّلل ( :إِذَا َ
قَ َ َ ُ ْ ُ َْ
وقال ابن حجر :وهو صحيح من قول جابر .
وقال شيخ اإلسالم " :ومل يثبت عن صحاِب خالفه ؛ وألنه ال ينقض خارج الصالة  ،فكذلك يف الصالة .
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وقال النووي  " :مذهبنا ومذهب مجهور العلماء أنه ال ينقض  ...وهو قول مجهور التابعني فمن بعدهم.
وروى البيهقي عن أِب ِ
كت من فقهائنا الذين يُنتَهى إىل قوهلم  :سعيد بن املسيب  ،وعروة بن الزبري  ،والقاسم بن
الزناد قال  :أدر ُ
حممد  ،وأبا بكر بن عبد الرمحن  ،وخارجة بن زيد بن ثابت  ،وعبيد هللا بن عبد هللا بن عقبة  ،وسليمان بن يسار  ،ومشيخة
ِجلرة سواهم  ،يقولون  :الضحك يف الصالة ينقضها  ،وال ينقض الوضوء".
وقال  " :ومل يثبت يف النقض بالضحك شيء أصالً  ( .اجملموع ) .
واألحاديث اليت رويت يف نقض الضحك للوضوء ضعيفة ال يصح منها شيء.
قال النووي " :كلها ضعيفةٌ واهيةٌ باتفاق أهل احلديث .

( ويستحب الوضوء عند النوم ) .
ِ
صالَةِ مثُر ْ ِ
ك األ ََْيَ ِن مثُر قُ ِل
ك فَتَ َو ر
ال  :قَ َ
حلديث الْبَ َراء بْن َعا ِزب قَ َ
ضوءَ َك لِل ر
ت َم ْ
اضطَج ْع َعلَى ِشق َ
ض َج َع َ
ضأْ ُو ُ
ال النِ ُّ
رِب  ( إِ َذا أَتَْي َ
ك اللر ُه رم
ك َوأ ْ
ك َوفَ رو ْ
ك إِالر إِلَْي َ
ك الَ َمْل َجأَ َ ،والَ َمْن َجا ِمْن َ
ك َر ْغبَةً َوَرْهبَةً إِلَْي َ
ت ظَ ْه ِري إِلَْي َ
ت أ َْم ِري إِلَْي َ
ت َو ْج ِهي إِلَْي َ
َجلَأْ ُ
ضُ
َسلَ ْم ُ
اللر ُه رم أ ْ
آمْنت بِ ِكتابِ ِ
ك فَأَنْت علَى الْ ِفطْرةِ واجعْله رن ِ
ك الر ِذي أَرسْلت فَِإ ْن م ر ِ ِ
ال فَ َررد ْدتُ َها
آخَر َما تَتَ َكلر ُم بِِه قَ َ
ت َوبِنَبِيِ َ
َ ُ َ َ
ت م ْن لَْي لَت َ َ َ
َْ َ
ك الرذي أَنْ َزلْ َ
َ َ َْ ُ
ُ
ِ
رِب  فَلَ رما ب لَ ْغت اللره رم آمْنت بِ ِكتابِ ِ
ك الر ِذي أ َْر َسْلت ) متفق عليه .
َعلَى النِ ِ
ك قَ َ
ال  :الَ ََ َونَبِيِ َ
ت َوَر ُسول َ
َ ُ ُ َ ُ َ َ
ت قُلْ ُ
ك الرذي أَنْ َزلْ َ
فهذا احلديث فيه دليل على استحباب الوضوء ملن أراد النوم .
وقد جاء يف ذلك أحاديث :
منها حديث معاذ رفعه (ما من مسلم يبيت على ذكر وطهارة فيتعار من الليل فيسأل هللا خرياً من الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه)
أخرجه أبو داود والنسائي .
وأخرج ابن حبان يف صحيحه عن ابن عمر رفعه (من بات طاهراً بات يف شعاره ملك ،فال يستيقظ إال قال امللك :اللهم اغفر
لعبدك فالن) وأخرجه الطَّباِن يف األوسط من حديث ابن عباس حنوه بسند جيد .
قال ابن حجر  :وله فوائد :

منها  :أن يبيت على طهارة لئال يبغته املوت فيكون على هيئة كاملة .
ومنها  :أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به .
 قوله ( فتوضأ ) ظاهره استحباب الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة  ،وحيتمل أن يكون خمصوصاً ِبن كان
حمدثاً  ،وهذا أصح .
ِ
ِ
ِ
َص َدق
قال النووي  :فَِإ ْن َكا َن ُمتَ َو ِضئًا َك َفاهُ ذَل َ
ك الْ ُو ُ
صود الن ْروم َعلَى طَ َه َارة ؛ َخمَافَة أَ ْن َيَُوت ِيف لَْي لَته َ ،وليَ ُكو َن أ ْ
ضوء ؛ ألَ رن الْ َم ْق ُ
لُِرْؤيَاهُ َ ،وأَبْ َعد ِم ْن تَلَ ُّعب الشْريطَان بِِه ِيف َمنَامه َ ،وتَ ْرِويعه إِيراهُ .
 فائدة  :قال النووي  :يف احلديث ثالث سنن إحداها  :الوضوء عند النوم  ،وإن كان متوضئاً كفاه  ،ثانيها  :النوم على
اليمني  ،ثالثها  :اخلتم بذكر هللا .
( وعند ذكر اهلل ) .
أي  :ويستحب الوضوء عند ذكر هللا .
ٍ
ِ
ت
ول فَ َسلر َم َعلَْي ِه  ،فَلَ ْم يَُررد َعلَْي ِه َح ر ى تَ َو ر
ضأَ  ،مثُر ْاعتَ َذ َر إِلَْي ِه فَ َق َ
رِب َ وُه َو يَبُ ُ
حلديث الْ ُم َهاجر بْن قُْن ُفذ ( أَنرهُ أَتَى النِ ر
ال إِِِن َك ِرْه ُ
ال َ :علَى طَ َه َارة ) رواه أبو داود .
اَّللَ َعرز َو َج رل إِالر َعلَى طُ ْه ٍر أ َْو قَ َ
أَ ْن أَذْ ُكَر ر
فذكر هللا ال يشرتط له الوضوء .
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ففي حديث ابن عباس – يف قصة نومه عند خاليت ميمونة – قال (  ...مث استيقظ رسول هللا  فجعل َيسح النوم عن وجهه
بيديه  ،مث قرأ العشر آيات اخلوامت من سورة آل عمران . ) ...
قال ابن عبد الَّب  :وفيه قراءة القرآن على غري وضوء  ،ألنه ينام النوم الكثري الذي ال خيتلف يف مثله .
وقد بوب اإلمام البخاري على احلديث  :باب  :قراءة القرآن بعد احلدث وغريه .
قال ابن حجر  :أي األصغر .
وقال النووي  :وفيه جواز القراءة للمحدث  ،وهذا إمجاع املسلمني  ،وإمنا حترم القراءة على اجلنب واحلائض .
ب-وحلديث عائشة ( َكان رس ُ ِ
َحيَانِِه ) رواه مسلم .
ول اَ رَّلل  يُ ْذ ُكُر اَ رَّللَ َعلَى ُك ِل أ ْ
َُ
قال النووي يف شرح مسلم :هذا احلديث أصل يف جواز ذكر هللا تعاىل بالتسبيح والتهليل والتكبري والتحميد وشبهها من
األذكار ،وهذا جائز بإمجاع املسلمني  ،وإمنا اختلف العلماء يف جواز قراءة القرآن للجنب واحلائض .
وقال الصنعاِن  :واحلديث مقرر لألصل  ،وهو ذكر هللا على كل حال من األحوال  ،وهو ظاهر يف عموم الذكر  ،فتدخل تالوة
القرآن – ولو كان جنباً – إال قد خصصه أنه حديث علي ( كان رسول هللا  يقرئنا القرآن ما مل يكن جنباً ) وأحاديث أُخر
يف معناه  ،وكذلك هو خمصص حبالة الغائط والبول واجلماع
قال النووي  :أمجع املسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث – يعين حدثاً أصغر – واألفضل أن يتطهر هلا .
( وللجنب إذا أراد أن ينام ) .
حلديث َعائِ َشةَ  ،قَالَت ( َكا َن النِ ُّ ِ
صالَة ) متفق عليه .
ب َغ َس َل فَ ْر َجهُ َوتَ َو ر
ضأَ لِل ر
رِب  إ َذا أ ََر َاد أَ ْن يَنَ َام َوْه َو ُجنُ ٌ
وسيأيت مزيد حبث هلذه املسألة قريباً إن شاء هللا .

( وإذا أراد أن يأكل أو يعاود اجلماع ) .
أي  :ويسن الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يعاود اجلماع .
ِ
صالَة ) رواه مسلم .
اَّللِ  إِ َذا َكا َن ُجنُبًا فَأ ََر َاد أَ ْن يَأْ ُك َل أ َْو يَنَ َام تَ َو ر
ول ر
ت ( َكا َن َر ُس ُ
ضوءَهُ لِل ر
ضأَ ُو ُ
حلديث َعائ َشةَ قَالَ ْ
ومعاودة اجلماع .
ول رِ
حلديث أَِِب سعِ ٍ
ِ
ضأْ ) رواه مسلم .
ود فَ ْليَتَ َو ر
يد ْ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
اخلُ ْد ِر ِي قَ َ
َح ُد ُك ْم أ َْهلَهُ مثُر أ ََر َاد أَ ْن يَ ُع َ
اَّلل  ( إ َذا أَتَى أ َ
َ
وسيأيت مزيد حبث هلذه املسألة قريباً إن شاء هللا .

( وقبل الغسل ) .
أي  :ويسن الوضوء قبل الغسل سواء كان واجباً أو مستحباً .
حلديث عائشة رضي هللا عنها قالت( :كان رسول هللا  إذا اغتسل من اجلنابة ،يبدأ فيغسل يديه ،مث يفر بيمينه على ِشاله
فيغسل فرجه ،مث يتوضأ وضوءه للصالة ) متفق عليه .
( ومن أكل ما مسته النار ) .
حلديث أِب هريرة  .قال  :قال  ( توضؤوا مما مست النار ) متفق عليه .
وقد تقدم أن هذا األمر حممول على االستحباب .
( وجتديد الوضوء لكل صالة ) .
أي  :ويسن َتديد الوضوء لكل صالة .
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وقد تقدم حديث أنس  .قالَ ( َكا َن النِرِب  ي تَ و ر ِ
صالَةٍ  ) ....رواه البخاري .
ضأُ عْن َد ُك ِل َ
ُّ َ َ
وقد تقدم معىن َتديد الوضوء .
الغسل  :بضم العني  ،هو تعميم البدن باملاء .
ُ ُ
ُ
ً
( وموجبه خروج املني دفقا بلذةٍ ) .
أي  :ومما يوجب الغسل خروج املين .

باب الغسل

واملين  :هو املاء الدافق الذي خيرج من اإلنسان بشهوة ويعقبه فتور وارختاء .
قال النووي  ... :خواصه اليت عليها االعتماد يف معرفته  ،وهي ثالث :

إحداها  :اخلروج بشهوة مع الفتور عقيبه .

والثانية  :الرائحة اليت تشبه الطلع أو العجني .
والثالثة  :اخلروج بتزريق ودفع يف دفعات .
فكل واحدة من هذه الث الث ة كافية يف كونه منياً ،وال يشرتط اجتماعها ،فإن مل يوجد منها شيء ،مل حيكم بكوهنا منياً[ .اجملموع]
واألدلة على أن خروج املين موجب للغسل :
أ -قال تعاىل َ ( :وإِ ْن ُكْنتُ ْم ُجنُباً فَاطر رهُروا ) .
واجلنب  :هو الذي خرج منه املين دفقاً بلذة .

ب-وعن أم سلمة ( أن أم ُسليم قالت :يا رسول هللا؛ إن هللا ال يستحي من احلق؛ فهل على املرأة من غسل إن هي احتلمت؟
قال :نعم ،إذا رأت املاء )  .متفق عليه .
احتلمت  :االحتالم اسم ملا يراه النائم من اجلماع  ،فيحدث معه إنزال املين غالباً .

ج -وعن أَِِب سعِ ٍ
ول اَ رَّللِ  ( إمنا اَلْ َماءُ ِم ْن اَلْ َم ِاء ) َرَواهُ ُم ْسلِمٌ .
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
يد اَ ْخلُ ْد ِر ِي  قَ َ
َْ
َ
( إَّنا املاء ) أي ماء الغسل  ( .من املاء ) أي من املين .

قال النووي  :وقد أمجع املسلمون على وجوب الغسل على الرجل واملرأة خبروج املين .

 قوله ( دفقاً بلذة ) مفهومه أنه لو خرج بال لذة وال تدفق ؛ فال غسل عليه  ،وهذا يف اليقظان واضح  ،وهو الراجح .
وهذا قول احلنفية واملالكية واحلنابلة .
فلو خرج منه لغري ذلك كَّبد أو مرض وحنومها فال غسل عليه  ،بل يكون جنساً يغسل كغريه وليس منياً .

 وأما النائم فعليه الغسل مطلقاً ،ألنه قد ال حيس به ،وهذا يقع بكثرة  ،فإذا استيقظ اإلنسان فوجد األثر ومل يشعر باحتالم؛
فعليه الغسل ،بدليل حديث أم سلمة حني سألت النِب  عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟
قال ( :نعم  ،إذا هي رأت املاء ) .
فأوجب الغسل برؤية املاء ومل يشرتط أكثر من ذلك  ،فدل على وجوب الغسل إذا استيقظ ووجد املاء .
 وقوله ( خروج املين ) أي  :ال بد من خروجه  ،فلو أحس بانتقاله لكنه مل خيرج ؛ فليس عليه غسل .
وقد اختلف العلماء إذا حترك املين ومل خيرج هل جيب الغسل أم ال على قولني :
القول األول  :جيب الغسل بانتقاله ولو مل خيرج .
وهذا املذهب .
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باعد املاء عن حمله  ،وقد ِ
أ-ألن اجلنابة تُ ِ
وجد .
ب-وألن الغسل تراعى فيه الشهوة  ،وقد حصلت بانتقاله  ،فأشبه ما لو ظهر  ( .املغين ) .
القول الثاين  :أنه ال غسل عليه .

وهو قول أكثر الفقهاء واختاره ابن قدامة وابن تيمية .
أ-ألن النِب  علق االغتسال على الرؤية بقوله ( إذا رأت املاء ) فال يثبت احلكم بدونه .
ب -ولو وجب الغسل باالنتقال لبينه النِب  لدعاء احلاجة إىل بيانه .
وهذا القول هو الصحيح .
قال ابن قدامة  :إن أحس بانتقال املين عند الشهوة فأمسك ذكره  ،فلم خيرج فال غسل عليه ( ..وهذا ) قول أكثر الفقهاء .
ألن النِب  علق االغتسال على الرؤية وفضخ املاء ،بقوله( :إذا رأت املاء) و (إذا فضخت املاء فاغتس ل) فال يثبت احلكم
بدونه  ( .املغين ) .
وقال النووي  :لو قبل امرأة فأحس بانتقال املين ونزوله فأمسك ذكره فلم خيرج منه يف احلال شيء ،وال علم خروجه بعد ذلك،

فال غسل عليه عندنا  ،وبه قال العلماء كافة إال أمحد  ،فإنه قال  -يف أشهر الروايتني عنه  -جيب الغسل  ،قال  :وال يتصور
رجوع املين  .دليلنا قوله  ( : إمنا املاء من املاء ) وألن العلماء جممعون على أن من أحس باحلدث كالقرقرة والريح  ،ومل خيرج
منه شيء ال وضوء عليه  ،فكذا هنا  ( .اجملموع ) .
ُ
( وإلتقاء اخلتانني ) .
هذا املوجب الثاِن من موجبات الغسل وهو  :اإليالج يف الفرج وإن مل ينزل .
ال  ( :إ َذا َجلَس بَ ْ َ ِ
ب الْغُ ْس ُل ) متفق عليه .
رِب  قَ َ
حلديث أَِِب ُهَريْ َرَة  أَ رن النِ ر
ني ُش َعب َها األ َْربَ ِع  ،مثُر َج َه َد َها  ،فَ َق ْد َو َج َ
َ
َوملسلم ( َوإِ ْن َملْ يُْن ِزْل ) .
ني ُش َعبِ َها اَْأل َْربَ ِع ) أي  :شعب املرأة األربع ،واملراد هنا :يداها ورجالها ،وهو كناية عن مكان الرجل من املرأة حال اجلماع ُ (.مثَّ َج َه َد َها ) أي  :بلغ املشقة  ،واملعىن  :بلغ جهده فيها ،
( بَ َْ
ب اَلْغُ ْس ُل ) أي  :عليهما مجيعاً .
وذلك بإيالج ذكره يف فرجها  (.فَ َق ْد َو َج َ

فهذا احلديث دليل على أن اإليالج ( اجلماع ) يوجب الغسل وإن مل ينزل .
وهذا احلكم ذهب إليه اجلمهور  ،بل حكاه بعضهم إمجاعاً للصحابة  ،حكى ذلك النووي وابن العرِب  :أن الصحابة أمجعوا
على وجوب الغسل من اإليالج ولو مل ينزل هلذا احلديث الصحيح الصريح .
وقد كان فيه خالفاً لبعض الصحابة كأِب سعيد وزيد بن خالد ورافع بن خديج وداود الظاهري؛ أنه ال جيب الغسل إال باإلنزال.
قال النووي  :ومعىن ْ ِ
ت ْ ِ
ب الْغُ ْسل
احلَديث  :أَ رن إِجيَاب الْغُ ْسل ال يَتَ َوقرف َعلَى نُُزول الْ َم ِين  ،بَ ْل َم َ ى َغابَ ْ
ََ ْ َ
احلَ َش َفة يف الْ َف ْرج َو َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دهم  ،مثُر انْ َع َق َد ِْ
َعلَى الر ُجل َوالْ َمْرأَة َ ،وَه َذا ال خالف فيه الْيَ ْوم َ ،وقَ ْد َكا َن فيه خ َالف لبَ ْع ِ
اإل ْمجَاع َعلَى َما
ض ال ر
ص َحابَة َوَم ْن بَ ْع ْ
ذَ َك ْرنَاهُ " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :وهذا صريح يف وجوب الغسل  ،وإن مل ينزل وهذا خيفى على كثري من الناس  ،فتجد
الزوجني حيصل منهما هذا الشيء  ،وال يغتسالن  ،ال سيما إذا كانا صغريين ومل يتعلما  ،وهذا بناء عندهم على عدم وجوب
( الشرح املمتع ) .
الغسل إال باإلنزال  ،وهذا خطأ .
 فإن قيل  :ما اجلواب عن حديث ( إمنا املاء من املاء ) فاجلواب :
أ -إما أن يكون منسوخ .
112

وهذا املشهور عند أكثر العلماء  ،وناسخه حديث ( إذا جلس بني شعبها األربع . ) ...
ب-وإما أن حيمل على حالة االحتالم .
وهو قول ابن عباس .
وقد بوب على ذلك النسائي  ،ومال إليه احلافظ ابن حجر  ،ورجحه الشيخ ابن باز رمحه هللا .
 اختلف العلماء إذا جامع من وراء حايل؛ على قولني :
القول األول  :جيب الغسل .
لعموم احلديث .

القول الثاين  :ال جيب الغسل .
حلديث ( إذا التقى اخلتانان  ) ..ويف لفظ ( إذا مس اخلتان اخلتان  ) ..ومع احلايل ال حيصل مس .

واألول أرجح .
ُ
( وإسالم كافر ) .
أي  :ومن موجبات الغسل أن يسلم الكافر  ،فإذا أسلم كافر وجب عليه االغتسال .
وسواء كان الكافر أصلياً أو مرتداً .

األصلي  :من أصله كافر مل يدخل يف اإلسالم .

واملرتد  :من ارتد وترك اإلسالم مث رجع إليه .
وهذا املذهب  ،وهو مذهب مالك  ،وأِب ثور  ،وابن املنذر  ،ورجحه الشوكاِن .
ٍ ِ
أ -حلديث عن أَِِب هري رَة ِ ( يف قِ ر ِ
رِب  أَ ْن يَ ْغتَ ِس َل ) َرَواهُ َعْب ُد اَلرزراقِ .
َسلَم َوأ ََمَرهُ اَلنِ ُّ
صة ُمثَ َامةَ بْ ِن أُثَال ،عْن َد َما أ ْ
َ ْ ُ َْ َ
َصلُهُ ُمتر َف ٌق َعلَْيه .
َوأ ْ
ب-وحلديث قيس بن عاصم  ( :أنه أسلم فأمره النِب  أن يغتسل ِباء وسدر ) رواه أبو داود وحسنه النووي .

قال الشوكاين  :والظاهر الوجوب  ،ألن أمر البعض قد وقع به التبليغ  ،ودعوى عدم األمر ملن عداهم ال يصلح متمسكاً ألن

غاية ما فيها عدم العلم بذلك  ،وهو ليس علماً بالعدم .
جاء يف ( املوسوعة الفقهية ) ذهب املالكية واحلنابلة إىل أن إسالم الكافر موجب للغسل  ،فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن
يغتسل  ،ملا روى أبو هريرة  ( أن مثامة بن أثال  أسلم  ،فقال النِب  : اذهبوا به إىل حائط بين فالن فمروه أن يغتسل )
وعن ( قيس بن عاصم أنه أسلم  :فأمره النِب  أن يغتسل ِباء وسدر ) وألنه ال يسلم غالباً من جنابة  ،فأقيمت املظنة مقام
احلقيقة كالنوم والتقاء اخلتانني .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال جيب الغسل عليه .
وهذا مذهب الشافعي .
قال اخلطايب  :وهبذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء .
أ -ألن العدد الكثري واجلم الغفري أسلموا  ،فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقالً متواتراً أو ظاهراً  ،ولو كان واجباً ملا خص
باألمر بعضاً دون بعض  ،فيكون ذلك قرينة تصرف األمر إىل الندب .
ب-أن النِب  ملا بعث معاذاً إىل اليمن أمره أن يدعوهم إىل ( شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا  ،فإن هم
أطاعوا  ) ...ولو كان الغسل واجباً ألمرهم به  ،ألنه أول واجبات اإلسالم .
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ج-أن أمره  ملن أسلم أن يغتسل ِباء وسدر  ،وهذا دليل على عدم الوجوب ألنه باالتفاق أن السدر غري واجب .
وهذا القول هو الراجح .
( وموت ) .
أي  :ومن موجبات الغسل املوت  ،فإذا مات املسلم وجب على املسلمني غسله .
واملراد وجوب ذلك على األحياء  ،إذ ال وجوب بعد املوت .
أ -لقوله  للذي وقصته ناقته بعرفة ( اغسلوه ِباء وسدر )  .متفق عليه
اَّللِ ِ ح ِ
ب -وعن أُِم ع ِطيرةَ األَنْ ِ
ال  :ا ْغ ِسْلنَ َها ثَالثاً  ،أ َْو مخَْساً  ،أ َْو أَ ْكثَ َر
ت ابْنَتُهُ  ،فَ َق َ
ول ر
ت ( َد َخ َل َعلَْي نَا َر ُس ُ
ني تُ ُوفيَ ْ
صا ِريرة قَالَ ْ
َْ َ
َ
َ
ِ
ِ
نت َذل ِ
ك  ) ...متفق عليه .
ك  -إ ْن َرأَيْ ُ ر
ِم ْن َذل َ
فقوله  ( اغسلنها ) فهذا أمر  ،واألمر للوجوب .
السقط فإن نفخ فيه الروح ِ
 ال فرق بني الصغري والكبري  ،أما ِ
غسل وصلي عليه  ،وهو ما مت له أربعة أشهر  ،وإال فال يغسل
وال يصلى عليه .

 يستثىن الشهيد [ ،شهيد املعركة]  ،فال يغسل .
حلديث جابر قال  :قال رسول هللا  ( : ادفنوهم يف دمائهم  -يعين يوم أحد -ومل يغسلهم )  .رواه البخاري
قال الشيخ ابن عثيمني  :ألن التغسيل واجب وال يرتك إال حملرم .
واملراد شهيد املعركة  ،وأما سائر ما يطلق عليهم اسم الشهيد كاملطعون واملبطون وغريهم  ،فيغسلون إمجاعاً
َ ِّ َ
َ
َ ُ ُ ُ َ
( وخرج دمِ احليضِ والنفاس ) .
أي  :ومن موجبات الغسل احليض والنفاس  ،فإذا حاضت املرأة وانقطع حيضها  ،وجب عليها الغسل  ،وهذا باإلمجاع .
اعتَ ِزلُوا النِ َساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
ك َع ِن الْ َم ِح ِ
وه رن
َذى فَ ْ
(ويَ ْسأَلونَ َ
وه رن َح ر ى يَطْ ُه ْر َن فَِإ َذا تَطَ رهْر َن فَأْتُ ُ
يض َوال تَ ْقَربُ ُ
أ -لقوله تعاىل َ :
يض قُ ْل ُه َو أ ً
اَّللُ ) .
ث أ ََمَرُك ُم ر
ِم ْن َحْي ُ
ب-وقال  لفاطمة بنت أِب ُحبيش  ( :إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة  ،وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) متفق عليه .
وأمجع املسلمون على وجوب الغسل  ،وممن نقل اإلمجاع  :النووي عن ابن املنذر  ،وابن حجر .
َ ُ َ
َ َ
( ومن لزِمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ) .
أي  :وحيرم على اجلنب قراءة القرآن .
وهذا قول مجاهري العلماء  ،أنه حيرم على اجلنب قراءة القرآن  ( .كما قال اخلطاِب والنووي ) .
ول اَ رَّللِ  ي ْق ِرئُنَا اَلْ ُقرآ َن ما َمل ي ُكن جنُبا ) رواه اَ ْخلَمسةُ ،وه َذا لَ ْف ُ ِ
لرتِم ِذ ِي َو َح رسنَة .
الَ ( :كا َن َر ُس ُ
أ -حلديث َعلِي  قَ َ
ْ َ ْ َ ْ ُ ً ََ ُ ْ َ َ َ
ظ اَ ْ
ُ
وهذا احلديث خمتلف فيه اختالفاً كثرياً .
فصححه  :الرتمذي  ،واحلاكم  ،والشوكاِن  ،وأمحد  ،وضعفه مجع من أهل العلم .
ب-وحلديث ابن عمر قال  :قال رسول هللا  ( : ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن ) رواه الرتمذي .
وهذا احلديث ضعيف ال يصح باالتفاق .
ألنه من رواية إْساعيل بن عياش عن موسى بن عطية  ،وإْساعيل بن عياش يف روايته عن غري أهل بلده ضعيفة هذا منها .
ج-عن أِب العريف قال  ( :أيت علي بوضوء  ،فمضمض واستنشق ثالثاً  ،وغسل وجهه ثالثاً  ،وغسل يديه وذراعيه ثالثاً  ،مث
مسح برأسه  ،مث غسل رجليه  ،مث قال  :هكذا رأيت رسول هللا  يتوضأ  ،مث قرأ شيئاً من القرآن  ،مث قال  :هذا ملن ليس
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جبنب  ،فأما اجلنب فال وال آية )
فهذا احلديث صريح يف منع اجلنب من قراءة القرآن  ،لكن احلديث معلول  ،والراجح وقفه  ،وقد صححه موقوفاً الدار قطين
فقال  :هو صحيح عن علي .
رواه أمحد .

وذهب بعض العلماء  :إىل اجلواز .
وقد ذهب إىل هذا القول مجاعة من أهل العلم منهم  :ابن عباس  ،فقد ذكره عنه البخاري يف صحيحه تعليقاً جمزوماً بصحته
فقال  :ومل َير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً .
وروى ابن املنذر يف األوسط عن عكرمة عن ابن عباس ( أنه كان يقرأ ورده وهو جنب ) .
وجاء هذا القول أيضاً عن مجاعة من التابعني  ،منهم  :سعيد ابن املسيب  ،فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن حممد بن
طارق قال  ( :سألت ابن املسيب  :أيقرأ اجلنب شيئاً من القرآن ؟ فقال  :نعم ) .
ورجح هذا القول مجاعة من احملققني  ،منهم  :داود الطَّبي  ،وابن حزم  ،وابن املنذر .
أ-حلديث عائشة قالت  ( :كان رسول هللا  يذكر هللا على كل أحيانه ) رواه مسلم .
وهذا الذكر عام يشمل قراءة القرآن والتسبيح واالستعاذة وغري ذلك .
ب-الَّباءة األصلية .
ج-مل يثبت حديث صحيح تقوم به احلجة يف منع اجلنب .
 وأجاب اجلمهور على أدلة من قال باجلواز :
أما حديث عائشة ( كان رسول هللا  يذكر هللا على كل أحيانه ) فاجلواب من وجهني :

األول  :أن املراد بالذكر يف احلديث غري القرآن  ،ألنه املفهوم عند اإلطالق.

قال النووي  :وأجاب أصحابنا عن حديث عائشة ( كان يذكر هللا  ) ..بأن املراد بالذكر غري القرآن فإنه املفهوم عند اإلطالق .
وقال ابن رجب  :ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب  ،ألن ذكر هللا إذا أطلق ال يراد به القرآن .
والثاين  :أنه عام وقد خصصته األحاديث السابقة الدالة على حترمي قراءة القرآن حال اجلنابة  ،ومنها ما رواه علي قال  :كان
رسول هللا  يقرئنا القرآن على كل حال ما مل يكن جنباً  ( .ذكر ذلك الصنعاِن يف سبل السالم ) .

والراجح  :األحوط املنع .

 قراءة القرآن للحائض :
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
القول األول  :ال جيوز هلا ذلك .
وهبذا قال أبو حنيفة والشافعي وأمحد .
أ-حلديث ابن عمر  .قال  :قال  ( ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن ) رواه الرتمذي ( وسبق أنه ضعيف ) .
ب-قياس احلائض على اجلنب  ،فإذا منع اجلنب من قراءة القرآن فاحلائض أوىل .
القول الثاين  :جيوز هلا ذلك .
وهذا مذهب مالك  ،واختاره ابن تيمية والشيخ ابن باز .
أ -لعدم الدليل الذي َينع من ذلك .

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ليس يف منع احلائض من القراءة نصوص صرحية صحيحة  ،وقال  :ومعلوم أن النساء كن حيضن
115

على عهد رسول هللا  ، ومل يكن ينههن عن قراءة القرآن  ،كما مل يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
ب -إن احليض قد َيتد ويطول فيخاف نسياهنا .
ج -قوله  لعائشة ملا حاضت وهي حمرمة ( افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت ) متفق عليه .
ومعلوم أن احملرم يقرأ القرآن ومل َينعها النِب  منه .
وهذا القول هو الصحيح .

قال الشيخ ابن باز رمحه هللا  :فقد سبق أن تكلمت يف هذا املوضوع غري مرة وبينت أنه ال بأس وال حرج أن تقرأ املرأة وهي

حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب ؛ ألن األدلة الشرعية دلت على ذلك ،وقد اختلف العلماء رمحة هللا عليهم
يف هذا :
فمن أهل العلم من قال  :إهنا ال تقرأ كاجلنب واحتجوا حبديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما عن
النِب  أنه قال ( ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن ) وهذا احلديث ضعيف عند أهل العلم  ،ألنه من رواية إْساعيل بن
عياش عن احلجازيني  ،وروايته عنهم ضعيفة .
وبعض أهل العلم قاسها على اجلنب قال  :كما أن اجلنب ال يقرأ فهي كذلك  .ألن عليها حدثاً أكَّب يوجب الغسل  ،فهي مثل
اجلنب .
واجلواب عن هذا أن هذا قياس غري صحيح  ،ألن حالة احلائض والنفساء غري حالة اجلنب  ،احلائض والنفساء مدهتما تطول
ورِبا شق عليهما ذلك ورِبا نسيتا الكثري من حفظهما للقرآن الكرمي  ،أما اجلنب فمدته يسرية م ى فر من حاجته اغتسل وقرأ ،
فال جيوز قياس احلائض والنفساء عليه  ،والصواب من قويل العلماء أنه ال حرج على احلائض والنفساء أن تقرأ ما حتفظان من
القرآن  ،وال حرج أن تقرأ احلائض والنفساء آية الكرسي عند النوم  ،وال حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن يف مجيع األوقات عن
ظهر قلب  ،هذا هو الصواب  ،وهذا هو األصل  ،وهلذا أمر النِب  عائشة ملا حاضت يف حجة الوداع قال هلا ( افعلي ما
يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت ح ى تطهري ) ومل ينهها عن قراءة القرآن .
ومعلوم أن احملرم يقرأ القرآن  .فيدل ذلك على أنه ال حرج عليها يف قراءته ؛ ألنه  إمنا منعها من الطواف ؛ ألن الطواف
كالصالة وهي ال تصلي وسكت عن القراءة  ،فدل ذلك على أهنا غري ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة
ولغريها من النساء يف حجة الوداع ويف غري حجة الوداع .
ومعلوم أن كل بيت يف الغالب ال خيلو من احلائض والنفساء  ،فلو كانت ال تقرأ القرآن لبينه  للناس بياناً عاماً واضحاً ح ى ال
خيفى على أحد  ،أما اجلنب فإنه ال يقرأ القرآن بالنص ومدته يسرية م ى فر تطهر وقرأ .
األغسال املشروعة وصفة الغسل

( االغتسال من تغسيل امليت ) .
أي  :فإذا غسل اإلنسان ميتاً ُسن له الغُسل .
وهذا قول مجاهري العلماء .
َمحَ ُد،
ول اَ رَّللِ َ ( م ْن َغ رس َل َمْيتًا فَ ْليَ ْغتَ ِس ْلَ ،وَم ْن َمحَلَهُ فَ ْليَتَ َو ر
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
وقد جاء يف احلديث َ َ:ع ْن أَِِب ُهَريْ َرةَ  قَ َ
َخَر َجهُ أ ْ
ضأْ ) أ ْ
والن ِ
ِ
ي َو َح رسنَه .
لرتِم ِذ ُّ
رسائ ُّيَ ،واَ ْ
َ َ
هذا احلديث خمتلف يف صحته .
وقد صحح بعض العلماء أنه موقوف  ،كالبيهقي  ،والبخاري  ،وابن أِب حامت .
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قال أبو حامت  :إمنا هو موقوف عن أِب هريرة  ،ال يرفعه الثقات .
وقال البخاري بعد أن ساق االختالف على أِب هريرة يف رفعه ووقفه  ،فقال  :وهذا أشبه  ،يعين املوقوف .
وقال البيهقي  :بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً قال  :هذا هو الصحيح موقوفاً على أِب هريرة .
وقال اإلمام أمحد  :ال يصح يف هذا الباب شيء .
وكذا قال علي بن املديين  :ال يثبت فيه حديث .
وقال ابن املنذر  :ليس يف الباب حديث يثبت .
وقد حسنه بعض العلماء  ،كابن حبان  ،وابن القطان  ،وابن حزم  ،واأللباِن .

والصارف عن الوجوب :
أ-حديث ابن عباس أن النِب  قال  ( :ليس عليكم يف ميتكم غسل إذا غسلتموه  ،إن ميتكم َيوت طاهراً وليس ينجس ،
فحسبكم أن تغسلوا أيديكم )  .قال ابن حجر  :إسناده حسن
ب-وحديث ابن عمر قال (كنا نغسل امليت ،فمنا من يغتسل ومنا من ال يغتسل) .رواه الدار قطين .قال احلافظ :إسناده صحيح
قال الفقهاء  :الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة  ،ال من يصب املاء وحنوه .
( االغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء ) .
أي  :ومن األغسال املشروعة  ،االغتسال إذا أفاق من جنون أو إغماء .
ِ
ضِ
ال أ َ ر
ت فَ َف َعْلنَا
ك قَ َ
رِب  فَ َق َ
راس قُ ْلنَا الَ ُه ْم يَْنتَ ِظُرونَ َ
ب قَالَ ْ
ض ُعوا ِيل َماءً ِيف الْ ِم ْخ َ
ال َ
حلديث َعائ َشةَ  .قالت (ثَ ُق َل النِ ُّ
َصلى الن ُ
ال  أ َ ر
ض ُعوا ِيل َماءً ِيف
ول هللاِ قَ َ
ك يَا َر ُس َ
اق فَ َق َ
ب لِيَ نُوءَ فَأُ ْغ ِم َي َعلَْي ِه مثُر أَفَ َ
راس قُ ْلنَا الَ ُه ْم يَْنتَ ِظُرونَ َ
ال َ
فَا ْغتَ َس َل فَ َذ َه َ
َصلى الن ُ
ضِ
اق  ) ...متفق عليه .
ب لِيَ نُوءَ فَأُ ْغ ِم َي َعلَْي ِه مثُر أَفَ َ
ب قَالَ ْ
الْ ِم ْخ َ
ت فَ َق َع َد فَا ْغتَ َس َل مثُر َذ َه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
احتِ َالٍم َ ،وَال أ َْعلَ ُم ِيف َه َذا ِخ َالفًا .
ب الْغُ ْس ُل َعلَى الْ َم ْجنُون َوالْ ُم ْغ َمى َعلَْيه إذَا أَفَاقَا م ْن َغ ِْري ْ
قال ابن قدامة  :وَال َجي ُ
ِ
اَّللِ  ا ْغتَسل ِم ْن ِْ
اإل ْغ َم ِاء .
ول ر
ت أَ رن َر ُس َ
قَ َ
ال ابْ ُن الْ ُمْنذ ِر  :ثَبَ َ
ََ
وج ٍ ِ
َمجعوا علَى أَنره َال َِجيب ؛ وِألَ رن زو َال الْع ْق ِل ِيف نَ َف ِس ِه لَيس ِِب ِ
ول َع ْن الْيَ ِق ِ
ود ِْ
ني
وك فِ ِيه  ،فََال نَُز ُ
اإلنْ َز ِال َم ْش ُك ٌ
ْ َ ُ
ب لْلغُ ْس ِل َ ،وُو ُج ُ
َوأ ْ َ ُ َ ُ
ُ َ ََ َ
ِ ِ ِ
رك  ،فَِإ ْن تَي ق ِ
بِالش ِ
اإلنْز َال فَعلَْي ِهما الْغُسل ؛ ِألَنرهُ ي ُكو ُن ِمن ْ ِ ٍ
ِ
ورة  ( .املغين ) .
ْ
َ
احت َالم  ،فَيَ ْد ُخ ُل ِيف مجُْلَة الْ ُموجبَات الْ َم ْذ ُك َ
َ َ
رن مْن ُه َما ْ َ َ َ ْ ُ
( والغسل الكامل ) .
أي  :أن الغسل له صفتان :
الغسل الكامل املسنون .
والغسل اجملزئ .

 صفة الغسل الكامل املسنون كالتايل :
( أن ينوي ) .
لقوله  ( إمنا األعمال بالنيات ) .
فالنية شرط لصحة مجيع العبادات .
فينوي رفع احلدث األكَّب  ،أو استباحة الصالة أو القراءة أو حنو ذلك  ،فلو وقع املاء ومل ينو الغسل ؛ أو اغتسل للتَّبد ومل يكن
قربة وال عبادة ؛ ال يرتفع حدثه .
فالنية شرط لصحة الطهارة  ،فال تصح الطهارة بدوهنا .
وهذا قول مجاهري العلماء .
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قال القرطيب  :ومجهور العلماء على أن الوضوء البد فيه من نية  ( .التفسري ) .
وقال ابن حجر  :وأما اجلمهور فريون الوضوء عبادة مستقلة ال تصح إال بنية .
رِ
صالةِ فَا ْغ ِسلُوا وجوه ُكم وأَي ِدي ُكم إِ َىل الْمرافِ ِق وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِ َىل
ين َآمنُوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِ َىل ال ر
ُُ َ ْ َْ َ ْ
أ-لقوله تعاىل (يَا أَيُّ َها الذ َ
ََ َ ْ َ ُ ُ
الْ َك ْعبَ ْ ِ
ني ) .
ففي هذه اآلية معىن النية  ،لقوله ( إذا قمتم ) أي  :أردمت القيام للصالة  ،ففيه استحضار ملعىن القيام ألجل الصالة  ،وهذا هو
معىن النية .
ب-ولقوله  ( إمنا األعمال بالنيات ) فهذا احلديث نص يف وجوب النية يف العبادات  ،فقد أثبت أن العمل ال يكون شرعياً
يتعلق به ثواب أو عقاب إال بالنية .
اشرتط فيها من التحديد يف الغسالت واملغسوالت واملاء ما
ج-أن الطهارة باملاء عن احلدث عبادة من العبادات الفعلية  ،فقد ُ
يثبت كوهنا عبادة  ،وهي أيضاً عبادة مستقلة .
رِب  : بأ رن الوضوء ِ
ص ِ
ِ
ُّ
تكاثر الن ِ
يكفر
حيحة َع ِن الن ِ
ُّصوص ال ر
ُ َ
قال ابن رجب  :ويدل على ص رحة ذلك – أي اشرتاط النية يف الوضوء ُ -
يدل على أ رن الوضوء املأمور به يف ِ
نوب واخلطايا  ،وأ رن َم ْن توضرأ كما أ ُِمر  ،كان كفرارًة ل ُذنوبه  ،وهذا ُّ
ُّ
القرآن عبادةٌ مستقلرةٌ
الذ َ
ُ َ َ
َ
ِ
ِِ
الذ ِ
ِ
كفر شيئاً من ُّ
نوب
بنفسها  ،حيث رترب عليه َ
تكفري الذنوب  ،والوضوءُ اخلايل عن النيرة ال يُ ُ
باالتِ ِ
( جامع العلوم ) .
صالةُ .
تصح به ال ر
فاق  ،فال يكو ُن مأموراً به  ،وال ُّ
 والنية قصد الشيء املأمور به تقرباً إىل هللا مقرتناً بفعله .

( اإلعالم البن امللقن ) .

 والنية حملها القلب .
قال ابن تيمية  :والنية حملها القلب باتفاق العلماء  ،فإن نوى بقلبه ومل يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم .
ِ
ظ بِالنِير ِة ِسارا أَم َال ؟ ه َذا فِ ِيه قَوَال ِن معروفَ ِ
ان لِْل ُف َق َه ِاء .
ب الترلَ ُّف ُ
ع الْ ُعلَ َماءُ َ :ه ْل يُ ْستَ َح ُّ
وقال رمحه هللا َ :ولَك ْن تَنَ َاز َ
َ
ْ
ْ َ ُْ
فَ َق َ ِ ِ
َصح ِ
ظ ِهبَا ؛ َك ْونُهُ أ َْوَك َد .
ب الترلَ ُّف ُ
َمحَد  :يُ ْستَ َح ُّ
اب أَِِب َحنِي َفةَ َوالشرافِعِ ِي َوأ ْ
ال طَائ َفةٌ م ْن أ ْ َ
ِ
اب مالِ ٍ
ت طَائَِفةٌ ِمن أ ْ ِ
ظ ِهبَا .
ب الترلَ ُّف ُ
َمحَد َو َغ ِْريمهَا َ :ال يُ ْستَ َح ُّ
ك َوأ ْ
َوقَالَ ْ
ْ
َص َح َ
ِ
ول رِ
ِ
ِ
ك بِ ْد َعةٌ َمل تُْن َقل َعن رس ِ
ك
َح ًدا ِم ْن أُرمتِ ِه أَ ْن يَتَ لَ رف َ
ظ بِالنِير ِة َوَال َعلر َم َذل َ
ِألَ رن َذل َ
َص َحابِه َوَال أ ََمَر النِ ُّ
اَّلل َ وَال َع ْن أ ْ
رِب  أ َ
ْ ْ ْ َُ
أ ِ
ِ
ِِ
َص َحابُهُ َم َع أَ رن ْاألُرمةَ ُمْبتَ َالةٌ بِِه ُك رل يَ ْوٍم َولَْي لَ ٍة .
وعا َملْ يُ ْهمْلهُ النِ ُّ
ورا َم ْشُر ً
َح ًدا م ْن الْ ُم ْسلم َ
رِب َ وأ ْ
َ
ني َولَْو َكا َن َه َذا َم ْش ُه ً
َص ُّح ْاألَق َْو ِال .
َو َه َذا الْ َق ْو ُل أ َ
ِ
ِ
بل الترلَ ُّف ُ ِ ِ
ول:
يد أَ ْن يَأْ ُك َل طَ َع ًاما فَيَ ُق ُ
ص ِيف الْ َع ْق ِل َوالدي ِن  .أَرما ِيف الدي ِن فَِألَنرهُ بِ ْد َعةٌ َ .وأَرما ِيف الْ َع ْق ِل فَِألَنرهُ ِِبَْن ِزلَِة َم ْن يُِر ُ
ظ بِالنيرة نَ ْق ٌ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِع يَدي ِيف َه َذا ِْ
ول:
ضغُ َها مثُر أَبْلَ ُع َها ألَ ْشبَ َع  .مثْ َل الْ َقائ ِل الرذي يَ ُق ُ
نَ َويْت ب َو ْ
اإلنَاء أَِِن أُ ِر ُ
َض ُع َها ِيف فَمي فَأ َْم ُ
آخ َذ مْنهُ لُْق َمةً فَأ َ
يد أَ ْن ُ
نَويت أ ِ
ٍ
ص َالةِ الْم ْفر ِ
ِ
ِ
اىل  .فَ َه َذا ُكلُّهُ محُْ ٌق َو َج ْه ٌل
يضةَ َه ِذهِ ال ر
اع ٍة أ ََداءً ِرَّللِ تَ َع َ
َُ َ
ُصلي فَ ِر َ
وضة َعلَ ري َحاضَر الْ َوقْت أ َْربَ َع َرَك َعات ِيف َمجَ َ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص روُر َم َع ُو ُجود الْعْل ِم بِالْ َع ْق ِل أَ ْن يَ ْف َع َل بِ َال نيرة .
َو َذل َ
ك أَ رن النيرةَ بََال ُ الْعْل ِم فَ َم َ ى َعل َم الْ َعْب ُد َما يَ ْف َعلُهُ َكا َن قَ ْد نَ َواهُ َ
ورًة فَ َال يُتَ َ
ضُر َ
َوقَ ْد اتر َف َق ْاألَئِ رمةُ َعلَى أَ رن ْ ِ ِ ِ ِ
( جمموع الفتاوى ) .
س ِِبَ ْشُروع .
اجلَ ْهَر بالنيرة َوتَ ْكر َيرَها لَْي َ
فائدة :

اشرتاط النية إمنا هو يف طهارة األحداث  ،إما إزالة النجاسة أو طهارة األجناس فال يشرتط هلا نية .
قال النووي  :إزالة النجاسة ال تفتقر إىل نية  ،فهو املذهب الصحيح املشهور الذي قطع به اجلمهور  ،ونقل صاحب احلاوي
والبغوي يف شرح السنة إمجاع املسلمني عليه  ( .اجملموع ) .
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ِ
رجاسةُ طَ ُهَر؛ مع أن هذا ليس بفعله ،وال
وقال ابن عثيمني  :فلو َعلرق إنسا ٌن ثوبه يف ال رسطح ،وجاء املطُر ح ى غسله ،وزالت الن َ

فتطهر.
رجاسة ،فينزل عليها املطر ُ
بنيرته  ،وكذلك األرض تصيبها الن َ

( ثم يسمي ) .
وحكمها هنا كحكمها يف الوضوء  ،وقد تقدم ذلك .
ً
( ثم يغسل يديه ثالثا ) .
ول اَ رَّللِ  إِذَا اِ ْغتَ َس َل ِم ْن اَ ْجلَنَابَِة يَْب َدأُ فَيَ ْغ ِس ُل يَ َديْ ِه ) .
حلديث عائشة ( َكا َن َر ُس ُ
وعن ميمونة  .قالت ( سرتت النِب  وهو يغتسل من اجلنابة فغسل يديه ) رواه البخاري .
ويبدأ بالكفني ألهنما أداة غرف املاء  ،فينبغي طهارهتما .
َ
( ثم يغسل فرجه ) .
ِ ِ
ِ
اَّللِ  إِ َذا ا ْغتَ َس َل ِم َن ْ
ول ر
ت ( َكا َن َر ُس ُ
اجلَنَابَِة يَْب َدأُ فَيَ ْغ ِس ُل يَ َديْ ِه مثُر يُ ْف ِر ُ بِيَ ِمينِ ِه َعلَى ِشَال ِه فَ يَ غْ ِس ُل فَ ْر َجهُ
أ -حلديث َعائ َشةَ قَالَ ْ
ِ
صالَةِ مثُر يأْخ ُذ الْماء فَي ْد ِخل أَصابِعه ِيف أ ِ
ث
مثُر يَتَ َو ر
ضوءَهُ لِل ر
استَْب َرأَ َح َف َن َعلَى َرأْ ِس ِه ثَالَ َ
ضأُ ُو ُ
ُصول الش ْ
رع ِر َح ر ى إِذَا َرأَى أَ ْن قَد ْ
َ ُ َ َ ُ ُ َ َُ
ُ
ٍ
اض َعلَى َسائِِر َج َس ِدهِ مثُر َغ َس َل ِر ْجلَْيه ) متفق عليه .
َح َفنَات مثُر أَفَ َ
ِ
ب -وحلديث ميمونة قالت ( ستَ رت النِرِب  وهو ي ْغتَ ِسل ِمن ْ ِ
ب بِيَ ِمينِ ِه َعلَى ِِشَالِِه فَغَ َس َل فَ ْر َجهُ َوَما
صر
َُْ ر
اجلَنَابَة فَغَ َس َل يَ َديْه مثُر َ
ََُ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلَائِ ِط  ،أَ ِو األ َْر ِ
اض َعلَى َج َسده الْ َماءَ مثُر تَنَ رحى فَغَ َس َل
ض مثُر تَ َو ر
َصابَهُ مثُر َم َس َح بِيَ ِدهِ َعلَى ْ
ضوءَهُ لل ر
ضأَ ُو ُ
صالَة َغْي َر ِر ْجلَْيه مثُر أَفَ َ
أَ
قَ َد َمْي ِه ) رواه البخاري .
ِِ
ِ
ِِ
ض يَ َديِْه).
صر
ب َعلَى َرأْسه َوأَفَ َ
اض َعلَى َج َسده مثُر تَنَ رحى فَغَ َس َل قَ َد َمْيه فَنَ َاولْتُهُ ثَ ْوبًا فَلَ ْم يَأْ ُخ ْذهُ فَانْطَلَ َق َوْه َو يَْن ُف ُ
ويف لفظ ( ...مثر َ

رواه البخاري

 احلكمة من غسل الفرج قبل الغسل :
أولً  :إلزالة الذي عليه .

ثانياً  :ألن بتقدمي غسله حيصل األمن من مس فرجه يف أثناء الغسل .

 واختلف العلماء  :هل غسل الفرج مستحب مطلقاً أم إذا كان فيه أذى ؟

فقيل  :إن مل يكن هناك أذى فال حاجة إىل غسل فرجه .
وهذا مذهب الشافعية .
ِ ِِ
حلديث ميمونة السابق (  ...مثُر ص ر ِ ِ ِ ِ
َصابَهُ ) .
ب بيَمينه َعلَى ِشَاله فَغَ َس َل فَ ْر َجهُ َوَما أ َ
َ

وقيل  :مستحب مطلقاً .
وهذا مذهب احلنفية .

 ويستحب بعد غسل الفرج غسل اليد ِبنظف عقب االستنجاء هبا  ،كأن يدلكها باألرض  ،أو الرتاب  ،أو الصابون .
حلديث ميمونة  ... ( :مث أفر على فرجه وغسله بشماله  ،مث ضرب هبا األرض ) .
( ثم يتوضأ وضوءه للصالة ) .
أي يسن له أن يتوضأ قبل الغسل .
صالَةِ ) .
حلديث عائشة السابق (  ...فَيَ ْغ ِس ُل فَ ْر َجهُ مثُر يَتَ َو ر
ضوءَهُ لِل ر
ضأُ ُو ُ
قال الشوكاين  :قدم غسل األعضاء تشريفاً هلا  ،ولتكمل هلا الطهارتان .
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 هذا الوضوء سنة باإلمجاع .
ألن هللا أمر بالغسل ومل يذكر الوضوء  ،فليس واجباً ال قبل الغسل وال بعده  ،بل إذا اغتسل كفى  ،لقوله تعاىل َ ( :وإِ ْن ُكْنتُ ْم
ُجنُباً فَاطر رهُروا ) فلم يوجب علينا سوى أن نطهر  ،أي نَ ُع رم البدن باملاء .

 وقوله ( وضوءه للصالة ) أي  :وضوءاً كامالً  ،أي  :مع غسل الرجلني حلديث عائشة السابق .
لكن جاء يف حديث ميمونة  ... ( :مثُر تَنَ رحى فَغَ َس َل قَ َد َمْي ِه ) .
فذهب بعض العلماء  :إىل أنه يستحب تأخري غسل الرجلني يف الغسل .
والصحيح أنه يتوضأ وضوءاً كامالً مع الرجلني .
ألن هذا الغالب من فعل الرسول  ، ألن عائشة ذكرت غسل النِب  للجنابة على سبيل الدوام  ،وأما حديث ميمونة
فيحمل أن ذلك كان حلاجة  ،كما لو كانت األرض رطبة  ،ألنه لو غسلهما لتلوثت رجاله بالطني .
( ثم خيلل شعر رأسه ) .
حلديث عائشة ( ...مثُر يأْخ ُذ الْماء فَي ْد ِخل أَصابِعه ِيف أ ِ
رع ِر ) .
ُصول الش ْ
َ ُ َ َ ُ ُ َ َُ
ُ

 صفة التخليل  :أن يدخل األصابع فيما بني أجزاء الشعر .
 فائدة التخليل :

قال ابن امللقن  :للتخليل ثالث فوائد :

األوَل  :تسهيل إيصال املاء إىل الشعر والبشرة .
ثانياً  :مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه .

ثالثها  :تأنيس البشرة  ،خشية أن يُصيب بصبه دفعة آفة يف رأسه .
َ َ
ََ ً َ ْ
ُ َّ َ ْ
َ ْ َ َ َ َْ
( ثم يحثِي الماء على رأسِهِ ثالثا ،يروِيهِ بِذلِك ) .
أي  :وبعد أن يتوضأ وضوءه للصالة وخيلل شعر رأسه  ،حيثي املاء على رأسه ثالثاً .
ِ
ث ح َفنَ ٍ
ِِ
ات ) .
حلديث عائشة ( َح ر ى إِ َذا َرأَى أَ ْن قَد ْ
استَْب َرأَ َح َف َن َعلَى َرأْسه ثَالَ َ َ
ب َعلَى َرأْ ِس ِه ) .
صر
ويف حديث ميمونة ( مثر َ

 اختلف العلماء  :هل يستحب التثليث يف بقية البدن كالرأس أم ال ؟ على قولني :
القول األول  :أنه يستحب غسل البدن ثالثاً .

وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأمحد .
أ -قياساً على الوضوء  ،فإذا استحب التكرار يف الوضوء فالغسل أوىل .
ب -وقياساً على غسل الرأس  ،فكما ثبت تثليث غسل الرأس يف الغسل فكذلك البدن وال فرق .
القول الثاين  :ال يستحب ذلك  ،بل االقتصار على مرة واحدة .

وبه قال مالك  ،واختاره ابن تيمية .
اض َعلَى َسائِِر َج َس ِدهِ ) .
لقوله عائشة وفيه ( ...مثُر أَفَ َ
وجه الداللة  :أنه  أفاض املاء على جسده كله ومل يكرره عليه  ،فدل على أن التكرار يف غسل البدن غري مشروع .
وهذا هو الصحيح .
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 يستحب له بعد ذلك أن يبدأ بشقه األَين .
حلديث عائشة قالت ( كان رسول هللا  إذا اغتسل من اجلنابة دعا بشيء من احلالب  ،فأخذ بكفيه مث بدأ بشق رأسه األَين
مث األيسر )  .متفق عليه احلالب  :إناء يسع قدر حلب ناقة .
(ثم يعمم جسده باملاء ) .
اض َعلَى َسائِِر َج َس ِدهِ ) .
حلديث عائشة ( مثُر أَفَ َ
ويف رواية ( مث غسل سائر جسده ) .
اض َعلَى َج َس ِدهِ الْ َماءَ ) .
ويف حديث ميمونة ( مثُر أَفَ َ
( مث أفاض على رأسه املاء مث غسل سائر جسده ) .

 وظاهره أنه ليس فيه تثليث  ،وأن التثليث خاص بغسل الرأس فقط كما سبق يف حديث عائشة .
 قوله ( مث يفيض املاء  ) ...هذا دليل على أن الدلك غري واجب .
والدلك هو إمرار اليد على البدن مع املاء أو بعده .
وهو مستحب .
ٍ
ٍ
ِ ِ
ك ِذر ِ
َمحَد .
َخَر َجهُ أ ْ
اعْيه) أ ْ
أ-حلديث َعْبد اَ رَّلل بْ ِن َزيْد ( أَ رن اَلنِ ر
رِب  أَتَى بِثُلُثَ ْي ُمد ،فَ َج َع َل يَ ْدلُ ُ َ َ
ب-وألن ذلك من اإلسبا املستحب .
والقول باستحبابه هو قول مجهور العلماء .
وذهب بعض العلماء  :إىل وجوبه .
وهو قول املالكية .
أ-استدالالً حبديث عبد هللا بن زيد السابق .
ب-وقياساً على التيمم  ،ألن التيمم يشرتط فيه إمرار اليد فكذلك هنا .

والراجح عدم وجوبه  ،ويدل لذلك :
أ -حديث عمران بن حصني ( ...احلديث وفيه  :صلى النِب  بالناس فلما انفتل من صالته إذا هو برج ٍل معتزل مل يصل مع
القوم ،قال :ما منعك يا فالن أن تصلي مع القوم؟ قال :أصابتين جنابة وال ماء ،قال :عليك بالصعيد فإنه يكفيك ،مث قال له
بعد أن حضر املاء  :اذهب فأفر ْغه عليك )...رواه البخاري .
فالرسول  مل يطلب منه إال إفرا املاء على جسده  ،ولو كان الدلك الزماً ألخَّبه النِب .

ب -وحديث عائشة يف صفة غسل النِب  ... ( مث غسل سائر جسده ) .

ِ
يكفيك أن حتثي
ج -وحديث أم سلمة ( قالت  :قلت يا رسول هللا ! إِن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل اجلنابة ؟ قال :إمنا
على رأسك ثالث حثيات  ،مث تفيضني عليك املاء فتطهرين ) رواه مسلم .
فهذا دليل على أن الدلك ليس بواجب  ،وإال ملا طهرت ِبجرد إفاضة املاء .
د -وألن هللا أمر بغسل أعضاء الوضوء  ،ومل يتعرض للدلك ،وكذا األحاديث اليت بينت فروض الوضوء  ،مل تتعرض للدلك  ،فدل
على عدم اشرتاطه وصحة الوضوء بدونه .
ه -أن هللا أمر بتطهري هذه األعضاء بالغَ ْسل  ،والغَسل اسم إلمرار املاء على املوضع من غري دلك .
قال النووي رمحه هللا  :مذهبنا أن دلك األعضاء يف الغسل ويف الوضوء سنة ليس بواجب  ،فلو أفاض املاء عليه فوصل به ومل
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َيسه بيديه  ،أو انغمس يف ماء كثري  ،أو وقف حتت ميزاب  ،أو حتت املطر ناويا  ،فوصل شعره وبشره أجزأه وض وءه وغسله ،
وبه قال العلماء كافة إال مالكا واملزِن  ،فإهنما شرطاه يف صحة الغسل والوضوء .
واحتج أصحابنا بقوله  ألِب ذر  ( فإذا وجدت املاء فأمسه جلدك ) ومل يأمره بزيادة  ،وهو حديث صحيح وله نظائر
كثرية من احلديث  ( .اجملموع ) .
وقال رمحه هللا  :واتفق اجلمهور على أنه يكفي يف غسل األعضاء يف الوضوء والغسل جريان املاء على األعضاء  ،وال يشرتط
الدلك  ،وانفرد مالك واملزِن باشرتاطه  ( .شرح مسلم ) .
وقال ابن قدامة رمحه هللا  :وال جيب عليه إمرار يده على جسده يف الغسل والوضوء  ،إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول املاء
إىل مجيع جسده  .وهذا قول احلسن والنخعي والشعِب ومحاد والثوري واألوزاعي والشافعي وإسحاق ،وأصحاب الرأي ،وقال
مالك  :إمرار يده إىل حيث تنال يده واجب  ( .املغين ) .
وقال ابن تيمية  :وأما دلك البدن يف الغسل  ،ودلك أعضاء الوضوء فيه  :فيجب إذا مل يعلم وصول الطهور إىل حمله بدونه ،
مثل باطن الشعور الكثيفة  ،وإن وصل الطهور بدوهنا فهو مستحب  ( .شرح العمدة ) .
 وأما قياس الدلك على التيمم فقياس بعيد .
قال ابن قدامة  :وأما قياسه على التيمم فبعيد  ،ألن التيمم أمرنا فيه باملسح  ،واملسح ال يكون إال باليد  ،ويتعذر يف الغالب
إمرار الرتاب إال باليد .
 م ى يكون الدلك واجباً ؟
إذا كان إمتام الوضوء يتوقف على الدلك  ،كأن يكون املاء قليالً  ،فهنا جيب إمرار اليد على العضو من باب ما ال يتم الواجب
إال به فهو واجب .
 هل ُيب على املرأة نقض شعر رأسها لغسل اجلنابة ؟
ال جيب .
وهذا قول مجاهري العلماء ومل خيالف إال القليل .
أ-حلديث أُم سلَمة ر ِضي اَ رَّلل عن ها قَالَت ( :قُ ْلت :يا رس َ ِ ِ
ِ
ضهُ لِغُ ْس ِل اَ ْجلَنَابَِة؟ َوِيف ِرَوايٍَة:
ول اَ رَّلل إِِِن ا ْمَرأَةٌ أ ُ
َش ُّد َش ْعَر َرأْسي ،أَفَأَنْ ُق ُ
ْ
َ َ َ َ ُ َْ َ
ُ َ َُ
ث حثَي ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ات ) َرَواهُ ُم ْسلِم .
َو ْ
ض ِة؟ فَ َق َ
احلَْي َ
الَ :ال ،إرمنَا يَكْفيك أَ ْن َْحتثي َعلَى َرأْسك ثََال َ َ َ
ب -وورد عن عدد من النساء أهنن سألن رسول هللا  عن الغسل (مع كثرة استعماهلن للظفر) فلم يأمر إحداهن بأن حتل قرون
رأسها .
اَّللِ بْ َن َع ْم ٍرو يَأْ ُمُر
وقد أنكرت عائشة على ابن عمرو قوله فيما رواه مسلم من طريق ُعبَ ْي ِد بْ ِن ُع َم ٍْري قَا َل (بَلَ َغ َعائِ َشةَ أَ رن َعْب َد ر
وس ُه رن أَفَ َال يَأْمره رن
ت يَا َع َجبًا ِالبْ ِن َع ْم ٍرو َه َذا يَأْ ُمُر النِ َساءَ إِ َذا ا ْغتَ َسْل َن أَ ْن يَْن ُق ْ
النِ َساءَ إِ َذا ا ْغتَ َسْل َن أَ ْن يَْن ُق ْ
وس ُه رن فَ َقالَ ْ
ض َن ُرءُ َ
ض َن ُرءُ َ
اَّللِ ِ من إِنَ ٍاء و ِ ٍ
ِ
ث إِفْ َرا َغات) .
ول ر
ت أَ ْغتَ ِس ُل أَنَا َوَر ُس ُ
يد َعلَى أَ ْن أُفْ ِر َ َعلَى َرأْ ِسي ثََال َ
احد َوَال أَ ِز ُ
وس ُه رن لََق ْد ُكنْ ُ
أَ ْن َْحيل ْق َن ُرءُ َ
ْ َ
ِ ِ
اجلَنَابَة ،
س َعلَى الْ َمْرأَة أَ رن تَ ْن ُقض َش ْع َرها لِغُ ْس ِل ْ
قال ابن القيم يف ( هتذيب السنن )َ :حديث أُم َسلَ َمةَ َه َذا يَ ُدل َعلَى أَنرهُ لَْي َ
ِ
اَّللِ ب ِن عم ٍرو وإِب ر ِاهيم الن ِ
ِ
ِِ ِ
ره َما قَاال تَْن ُقضهُ َ ،وال يُ ْعلَم َهلَُما ُم َوافِق .
َوَه َذا ات َفاق م ْن أ َْهل الْعْلم  ،إِال َما ُْحي َكى َع ْن َعْبد ر ْ َ ْ َ ْ َ َ َ
رخع ِي أَن ُ
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه هللا  :بعض النساء لدينا َيشطن شعورهن  -أي  :يضفرهنا  -وعندما يغتسلن من اجلنابة ال
تفك املرأة ضفائرها  ،فهل يصح غسلها ؟ مع العلم أن املاء مل يصل إىل كل منابت شعرها  .أفيدونا أفادكم هللا .
َش ُّد
فأجاب  :إذا أفاضت املرأة على رأسها كفى ؛ ألن أم سلمة رضي هللا عنها سألت النِب  عن ذلك فقالت  :إِِِن ْامَرأَةٌ أ ُ
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ال  :ال  ،إِرمنَا يك ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
يك أَ ْن َْحتثِي َعلَى رأْ ِس ِ
ْف ِ
ضهُ لِغُ ْس ِل ْ
اجلَنَابَِة ؟ قَ َ
ك ثَ َ
ض ْفَر َرأْسي فَأَنْ ُق ُ
َ
الث َحثَيَات  ،مثُر تُفيض َ
َ
َ
ني َعلَْيك الْ َماءَ
ين  .أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه .
فَتَطْ ُه ِر َ
فإذا حثت املرأة على رأسها املاء ثالث حثيات كفاها ذلك وال حاجة إىل نقضه؛ هلذا احلديث الصحيح( .جمموع فتاوى الشيخ ابن باز)
 هل ُيب على املرأة أن تنقض شعرها للغسل من احليض ؟
اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال :

القول األول  :جيب عليها أن تنقضه للغسل من احليض .

وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة وهو قول الظاهرية واختيار ابن القيم .
الَِْ :سعت ِ ِ
ِ
ِ
رِب َ ع ْن غُ ْس ِل
صفيرةَ ُحتَد ُ
ث َع ْن َعائ َشةَ (أَ رن أ َْْسَاءَ َسأَلَ ْ
ت النِ ر
أ -ما رواه مسلم من طريق إبراهيم بْ ِن الْ ُم َهاج ِر قَ َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
الْ َم ِح ِ
ب َعلَى َرأْ ِس َها فَتَ ْدلُ ُكهُ َدلْ ًكا َش ِدي ًدا َح َّىت تَ ْب لُ َغ
يض فَ َق َ
ص ُّ
ور مثُر تَ ُ
ال :تَأْ ُخ ُذ إ ْح َدا ُك رن َماءَ َها َوس ْد َرتَ َها فَتَطَ رهُر فَتُ ْحس ُن الطُّ ُه َ
ال سبحا َن رِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
ت أْ
ص ُّ
صةً ممَُ رس َكةً فَتَطَ رهُر هبَا ،فَ َقالَ ْ
َْسَاءَُ :وَكْي َ
ُش ُؤو َن َرأْس َها مثُر تَ ُ
ب َعلَْي َها الْ َماءَ مثُر تَأْ ُخ ُذ فْر َ
ف تَطَ رهُر هبَا؟ فَ َق َ ُ ْ َ
اَّلل تَطَ ره ِر َ
ِ
ِهبا ،فَ َقالَت عائِ َشةَُ :كأَنرها ُختْ ِفي َذلِ َ ِ
ور أو تُْبلِ ُغ
ني أَثََر الدِرمَ ،و َسأَلَْتهُ َع ْن ُغ ْس ِل ْ
اجلَنَابَِة فَ َق َ
ْ َ
ك تَتَبرع َ
َ
َ
ال :تَأْ ُخ ُذ َماءً فَتَطَ رهُر فَتُ ْحس ُن الطُّ ُه َ
ِ
ِ
ِ
يض َعلَْي َها الْ َماءَ ) احلديث .
ص ُّ
ب َعلَى َرأْس َها فَتَ ْدلُ ُكهُ َح ر ى تَْب لُ َغ ُش ُؤو َن َرأْس َها مثُر تُف ُ
ور مثُر تَ ُ
الطُّ ُه َ

قال ابن القيم رمحه هللا  :وهذا دليل أنه ال يكتفى فيه ِبجرد إفاضة املاء كغسل اجلنابة  ...ففرق بني غسل احليض واجلنابة يف

هذا احلديث ،وجعل غسل احليض أكثر ،وهلذا أمر فيه بالسدر املتضمن لنقضه .
ب-ما رواه مسلم من طريق عروة عن عائشة  .قالت ( خرجنا مع النِب  عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ومل أكن سقت
اهلدي ...احلديث وفيه  :أنه  قال هلا حني حاضت  :انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة )  ،فأمرها بنقض رأسها
وهي تغتسل من احليض .
ج -أن األصل نقض الشعر لتيقن وصول املاء إىل ما حتته ،إال أنه عفي عنه يف غسل اجلنابة لتكرره ووقوع املشقة الشديدة يف
نقضه ،خبالف غسل احليض فإنه يف الشهر مرة .
القول الثاين  :أنه ال جيب نقضه يف غسل احليض .
وهذا قول مجهور العلماء  ،اختار هذا القول ابن قدامة  ،وصاحب الشرح الكبري ابن أِب عمر ،واختاره الشوكاِن  ،والسعدي
وحممد بن إبراهيم .
ال :ال  ، ) ...ولو كان النقض واجباً لذكره ألنه
ضهُ لِغُ ْس ِل اَ ْجلَنَابَِة؟ َوِيف ِرَوايٍَةَ :و ْ
ض ِة؟ فَ َق َ
احلَْي َ
أ -حلديث أم سلمة السابق ( أَفَأَنْ ُق ُ
ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة .
ب-وملا ورد يف إنكار عائشة على ابن عمرو يف غسلها مع رسول هللا  ،وأهنا ال تزيد على أن تفر على رأسها ثالث فراغات.
ج -وألنه موضع من البدن فاستوى فيه احليض واجلنابة كسائر البدن  .وهذا القول هو الراجح .

قال الشيخ ابن باز  :والصحيح أنه ال جيب عليها نقضه يف غسل احليض  ،ملا رود يف بعض روايات أم سلمة عند مسلم أهنا
قالت للنِب  ( : إِن امرأة أشد ظفر رأسي  ،أفأنقضه للحيض واجلنابة ؟ قال  :ال )  ،ومذهب اجلمهور أنه إذا وصل املاء إىل
مجيع شعرها ظاهره وباطنه من غري نقض  ،مل جيب النقض .

 احلكمة من التفريق بني اجلنابة واحليض عند من يقول به :
احلكمة  :أن األصل وجوب نقض الشعر  ،ليتحقق وصول املاء إىل ما جيب غسله  ،فعفي عنه يف غسل اجلنابة  ،ألنه يكثر
فيشق ذلك فيه  ،خبالف احليض فالغالب أنه يف الشهر مرة فال مشقة يف نقضه  ،فيبقى على مقتضى األصل  ،وهو الوجوب .
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 وهل للرجل نفس احلكم إذا ضفر شعره ؟
قال ابن قدامة  :والرجل واملرأة يف هذا سواء ،وإمنا خصت املرأة بالذكر ألن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفريه وتطويله .
( واجملزئ أن يعمم بدنه بالغسل مرة ) .
أي  :والغسل اجملزئ  :أن يعمم بدنه باملاء مع املضمضة واالستنشاق .
لقوله تعاىل َ ( :وإِ ْن ُكْنتُ ْم ُجنُباً فَاطر رهُروا ) ومل يذكر هللا شيئاً سوى ذلك  ،ومن عمم بدنه بالغسل مرة صدق عليه أنه تطهر .

 قوله ( ويعمم بدنه ) يشمل ح ى ما حتت الشعر الكثيف  ،فيجب غسل ما حتته خبالف الوضوء  ،فال جيب غسل ما حتته .
 الشعر الكثيف  :هو الذي ال يُرى من ورائه البشرة .

( ويتوضأ مبد ويغتسل بصاع ) .
أي  :يسن أن يكون وضوءه ِبد  ،وأن يكون اغتساله بصاع .
ص ِاع ) متفق عليه .
رِب  يَتَ َو ر
حلديث أنس  .قَ َ
ضأُ بِالْ ُم ِد َويَ ْغتَ ِس ُل بِال ر
ال ( َكا َن النِ ُّ
املد  :ما َيأل كفي الرجل املعتدل يف اخلِلقة .

 مقدار ما كان يتوضأ به النِب : 
o

ورد أنه  توضأ مبد :

كما يف حديث أنس السابق .
 oوورد ثلثي مد :
ٍ
ٍ
ِ ِ
ك ِذر ِ
َمحَد .
َخَر َجهُ أ ْ
اعْيه) أ ْ
كما يف حديث َعْبد اَ رَّلل بْ ِن َزيْد ( أَ رن اَلنِ ر
رِب  أَتَى بِثُلُثَ ْي ُمد ،فَ َج َع َل يَ ْدلُ ُ َ َ
وهذا أقل ما ورد أنه توضأ به .
قال الصنعاين  :فثلثا املد هو أقل ما ورد أنه توضأ به . 
o

وورد أنه توضأ بثلث مد .

o

وورد يف نصف مد .

قال الصنعاين  :وأما حديث  :أنه توضأ بثلث املد فال أص ل له .
لكنه حديث ال يصح  .قال الشوكاين  :أما حديث أنه توضأ بنصف مد فأخرجه الطَّباِن والبيهقي من حديث أِب أمامة  ،ويف
إسناده الصلت بن دينار  ،وهو مرتوك .
 وهذه الروايات تدل على أن املسألة تقريبية  ،وأنه ليس هناك شيء حمدد  ،لكن املهم هو عدم اإلسراف .

قال النووي  :وأمجعوا على أن املاء الذي جيزئ يف الوضوء والغسل غري مقدر  ،بل يكفي فيه القليل والكثري إذا وجد شرط

الغسل وهو جريان املاء على األعضاء .
 مقدار ما اغتسل به النِب : 
ورد صاع  .كما يف حديث أنس السابق .
وورد عن عائشة كما يف صحيح مسلم ( أهنا كانت تغتسل هي والنِب  من إناء هو ال َفَرق )  ( .والفرق =  3أصواع ) .
فعلى حسب الروايات  :أقل ما ورد يف الغسل ثالثة أمداد .
وأكثر ما اغتسل به صاع إىل صاع ومد .
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( وإن نوى بغسلهِ احلدثني أجزأ ) .
أي  :إذا نوى بغسله رفع احلدث األكَّب واألصغر مجيعاً فإنه يرتفعان .
لقوله ( إمنا األعمال بالنيات ) .
 فإن نوى بغسله رفع احلدث األكَّب فقط دون األصغر

فقيل  :يرتفع األكَّب وال يرتفع األصغر  ،فال جيزئ الغسل عن الوضوء .

لقوله  ( إمنا األعمال بالنيات ) .
وجه الداللة  :أنه مل ينو بغسله رفع احلدثني  ،وإمنا نوى رفع احلدث األكَّب فليس له إال ما نواه .

وقيل  :يرتفع احلدثان  ،فيجزئ الغسل عن الوضوء وإن مل ينوه  ،ما دام أنه نوى بغسله رفع احلدث األكَّب .
وهبذا قال مالك  ،والشافعي  ،وهو قول اجلمهور .
واختاره ابن تيمية .
أ-لقوله تعاىل ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) ومل يذكر هللا شيئاً غري االغتسال .
ب -وحلديث أم سلمة – يف صفة غسل اجلنابة – حيث قال هلا النِب  ( إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات مث
تفيضني عليك فتطهرين ) رواه مسلم .
ويف حديث علي  .أن النِب  قال ( يف املذي الوضوء  ،ويف املين الغسل ) رواه أمحد .
ويف حديث فاطمة بنت أِب حبيش قال هلا  ( إذا أقبلت احليضة  ...وإذا أدبرت فاغتسلي ) متفق عليه .
وجه الداللة من هذه األحاديث  :أنه مل يذكر الوضوء يف الطهارة الكَّبى  ،مما يدل على أنه غري واجب  ،ولو كان واجباً لذكره
وهذا القول هو الراجح .

 فائدة  :سئل ابن عثيمني  :ما احلكم إذا عم الشخص بدنه باملاء غسالً للجمعة أو لنظافة ،هل جيزئه عن الوضوء؟

ال ،إذا اغتسل للجمعة فال جيزئه عن الوضوء ،والنظافة ال َتزئ عن الوضوء ،وذلك ألن غسل اجلمعة والنظافة ليسا عن حدث،
والوضوء إمنا يكون عن احلدث.
أما احلدث األكَّب جي ِزئ ،يعين :لو اغتسل اإلنسان وعليه جنابة أجزأ عن الوضوء؛ لكن البد من املضمضة واالستنشاق  ( .الشيخ
ابن عثيمني ) .

وسئل  :هل الغسل للجمعة جيزئ عن الوضوء؟
ال؛ ألن غسل اجلمعة ليس عن حدث ،أما غسل اجلنابة فيجزي عن الوضوء ،والدليل على أنه جيزئ عن الوضوء قول هللا تبارك
ِ
ر
هروا ) ومل يذكر الوضوء ( .الشيخ ابن عثيمني ) .
وتعاىل ( َوإ ْن ُكْنتُ ْم ُجنُباً فَاط ر ُ
ُ
( ويسن جلنب الوضوء ألكل ونوم ومعاودة وطء ) .
أي  :يسن لإلنسان إذا كان جنباً أن يتوضأ إذا أراد األكل .
واجلنب  :من عليه جنابة .
ول رِ
ِ
صالَةِ قَْب َل أَ ْن يَنَ َام ) رواه مسلم .
ب تَ َو ر
حلديث َعائِ َشةَ ( أَ رن َر ُس َ
ضوءَهُ لِل ر
ضأَ ُو ُ
اَّلل َ كا َن إ َذا أ ََر َاد أَ ْن يَنَ َام َوُه َو ُجنُ ٌ
( ونوم ) .
أي  :ويسن لإلنسان إذا كان جنباً وأراد أن ينام أن يتوضأ .
ول رِ
اخلَطر ِ
َح ُد ُك ْم
ال  :نَ َع ْم  ،إذَا تَ َو ر
أ-حلديث ابن عمر  :أَ رن ُع َمَر بْ َن ْ
ب ؟ قَ َ
ال  ( :يَا َر ُس َ
اب  قَ َ
ضأَ أ َ
اَّلل  ،أَيَْرقُ ُد أ َ
َح ُدنَا َوُه َو ُجنُ ٌ
125

فَ ْليَ ْرقُ ْد ) .متفق عليه .
ِ
ضأُ ) .
ت نَ َع ْم َويَتَ َو ر
بَ -ع ْن أَِِب َسلَ َمةَ قَ َ
ب؟ قَالَ ْ
ت َعائ َشةَ أَ َكا َن النِ ُّ
ال ( َسأَلْ ُ
رِب  يَْرقُ ُد َوْه َو ُجنُ ٌ
فاحلديث دليل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام .
وهذا مذهب أكثر العلماء .
وهو ثابت بالسنة القولية والفعلية .
القولية  :احلديث السابق ( أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال :نعم ،إذا توضأ فلريقد ) .

والفعلية  :كما يف حديث عائشة (أن رسول هللا  كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصالة قبل أن ينام).

رواه مسلم

 والصارف عن الوجوب :
أنه جاء يف رواية عند ابن حبان ( يتوضأ إن شاء ) .
وحديث عائشة (كان رسول هللا  ينام وهو جنب من غري أن َيس ماء)  .رواه أبو داود [ولكن خمتلف يف صحته  ،واألقرب
أنه ضعيف] .
قال يف الفتح  :ونقل الطحاوي عن أِب يوسف أنه ذهب إىل عدم االستحباب  ،ومتسك ِبا رواه أبو إسحاق عن األسود عن
عائشة ( أنه  كان ُجينب  ،مث ينام وال َيس ماء ) رواه أبو داود .
وتُعقب بأن احلفاظ قالوا  :بأن أبا إسحاق غلط فيه  ،وبأنه لو صح ِ
محل على أنه ترك الوضوء لبيان اجلواز  ،لئال يعتقد وجوبه .
ُ
أو أن معىن قوله ( ال َيس ماء ) أي  :للغسل .
قال النووي  :وأَرما ح ِديث أَِِب إِسحاق ُّ ِ
اَّلل َعْن َها أَ رن النِرِب َ كا َن يَنَام َوُه َو ُجنُب َوَال
َس َود َع ْن َعائِ َشة َر ِض َي ر
السبَ ْيعي َع ْن ْاأل ْ
َْ
َ َ
ِ
الرتِمذي والن ِ
ِ
ال أَبُو َد ُاوَد َ :ع ْن يَِزيد بْن َه ُارون َوَه َم أَبُو إِ ْس َحاق ِيف َه َذا ،
هم  ،فَ َق َ
رسائ ُّي َوابْن َم َ
اج ْه َو َغ ْري ْ
َيََس َماء َ ،رَواهُ أَبُو َد ُاوَد َو ْ َ َ
ي ع ِين ِيف قَوله َ :ال َيََس ماء  .وقَ َ ِ
احلُفراظ ِيف َه ِذهِ اللر ْفظَة
ال الْبَ ْي َه ِق ُّي  :طَ َع َن ْ
الرتِم ِذي  :يََرْو َن أَ رن َه َذا َغلَط ِم ْن أَِِب إِ ْس َحاق َ .وقَ َ
َْ
ال ْ
ْ
َ َ
 ،فَبا َن ِِبا ذَ َكرنَاه ضعف ْ ِ
ِِ
ِِ
ضا ُخمَالًِفا ،
ص رح َملْ يَ ُك ْن أَيْ ً
ت َ
َ َ ْ ُ َْ ُ
احلَديث َ ،وإِذَا ثَبَ َ
ض ْع ُفهُ َملْ يَْب َق فيه َما يَتَ َعرض به َعلَى َما قَد ْرمنَاهُ َ ،ولَْو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلَليلَ ْ ِ
اإل َم َام ْ ِ
َحدمهَا َجواب ِْ
ني أَِِب الْ َعبراس بْن ُشَريْ ٍح َوأَِِب بَكْر الْبَ ْي َهق ِي  :أَ رن الْ ُمَراد َال َيََس َماء لْلغُ ْس ِل .
ني ْ
بَ ْل َكا َن لَهُ َج َوابَان  :أ َ
َ
ِِ
ِ ِ
ِ
والث ِ
ب َعلَْي ِه لَتَ َوره َم
راِن َوُه َو عْندي َح َس ٌن  :أَ رن الْ ُمَراد أَنرهُ َكا َن ِيف بَ ْعض ْاأل َْوقَات َال َيََس َماء أ ْ
َ
َص ًال  ،لبَ يَان ا ْجلََواز  .إ ْذ لَ ْو َواظَ َ
اَّللُ أ َْعلَم .
ُو ُجوبه َ .و ر
قال ابن رجب احلنبلي – رمحه هللا  :وقد ذهب أكثر العلماء إىل َهذهِ األحاديث  ،وقالوا  :إن اجلنب إذا أراد النوم غسل ذَكره
وتوضأ .
هو قول احلسن ،وعطاء ،وابن
وممن أمر بذلك  :علي ،وابن عمر ،وعائشة ،وشداد ب ِن أوس ،وأبو سعيد اخلدري ،وابن عباسَ ،و َ
املبارك ،ومالك ،والشافعي ،وأمحد ،وإسحاق وغريهم ِمن العلماء ،وكرهوا تركه مع القدرة ِ
عليه.
َ
ِ
هو قول طائفة ِمن أهل
ومنهم ِمن َ
هو رواية َعن مالك ،واختارها ابن حبيب من أصحابهَ ،و َ
هو واجب ويأمث برتكهَ ،و َ
قالَ :
( فتح الباري )ل ابن رجب .
الظاهر.
 وهل املرأة كالرجل ؟
الظاهر أن املرأة اجلنب والرجل يف هذا سواء  ،ألن األصل استواؤمها يف األحكام إال ما ورد الدليل بالتفرقة بينهما.
ِ
ك كالرجل  ،أم ال ؟
قال ابن رجب احلنبلي – رمحه هللا  :واختلفوا  :هل املرأة يف َذل َ
فقالت طائفة  :مها سواء .
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هو قول الليث  ،وحكي رواية َعن أمحد  ،وقد نص على التسوية بينهما يف الوضوء لألكل.
َو َ
والثاِن  :أن الكراهة ختتص بالرجل دو َن املرأة .
هو املنصوص َعن أمحد .
َو َ
ولعله يستدل بأن عائشة َمل تذكر أن النِب  كا َن يأمرها بالوضوء  ،وإمنا أخَّبت َعن وضوئه لنفسه  (.فتح الباري ) البن رجب

 هل احلائض كالرجل اجلنب يف ذلك  ،فيشرع هلا الوضوء عند األكل وعند النوم ؟
واجلواب  :ال  ،ألن حدث احلائض وهو خروج الدم مستمر  ،فال ينفعها الوضوء بتخفيف احلدث  ،بل لو اغتسلت مل ينفعها
االغتسال  ،أما اجلنب  ،فإذا اغتسل ارتفعت جنابته  ،وإذا توضأ خفت .
لكن  ...إذا انقطع دم احلائض فيصح قياسها حينئذ على اجلنب فتتوضأ قبل األكل وقبل النوم .
ص الشافعي رمحه هللا على أن ذلك ليس على احلائض ؛ ألهنا لو اغتسلت مل
قال احلافظ ابن حجر  :وقال ابن دقيق العيد  :ن ر
يرتفع حدثُها خبالف اجلنب لكن إذا انقطع دمها استحب هلا ذلك .
قال ابن رجب  :وقد دلت َهذهِ األحاديث املذكورة يف َهذا الباب  :على أن وضوء اجلنب خيفف جنابته .
وقال النووي – رمحه هللا  -وأصحابنا متفقون على أنه ال يُستحب الوضوء للحائض والنفساء [يعين  :قبل النوم] ؛ ألن الوضوء
ال يؤثر يف حدثهما  ،فإن كانت احلائض قد انقطعت حيضتها صارت كاجلنب  ،وهللا أعلم  ( .شرح مسلم ) .
 احلكمة من الوضوء :
قيل  :أنه خيفف احلدث .

وقيل  :أنه إحدى الطهارتني .
الع ْود أو إىل الغسل .
وقيل  :أنه ينشط إىل َ

فائدة  :احلديث دليل على أن االغتسال من اجلنابة ليس على الفور ما مل حيضر وقت الصالة .

ودليل أيضاً على ضعف احلديث الوارد يف سنن أِب داود عن علي مرفوعاً ( إن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه كلب وال صورة ول
جنب ) .

قال اخلطاِب  :حيتمل أن املراد باجلنب من يتهاون باالغتسال ويتخذ تركه عادة ال من يؤخره ليفعله .
قال  :ويقويه أن املراد بالكلب غري ما أذن يف اختاذه  ،وبالصورة ما فيه روح وما ال َيتهن .
ُ
( ومعاودة وطء ) .
أي  :ويسن لإلنسان إذا كان جنباً وأراد أن يعود للجماع أن يتوضأ .
ال رس ُ ِ
ِ
ضوءا)َ .رَواهُ ُم ْسلِمٌ
ود فَ ْليَتَ َو ر
حلديث أَِِب َسعِيد اَ ْخلُ ْد ِري  قَ َ
َح ُد ُك ْم أ َْهلَهُ ،مثُر أ ََر َاد أَ ْن يَ ُع َ
ول اَ رَّلل ( إ َذا أَتَى أ َ
ال :قَ َ َ ُ
ضأْ بَْي نَ ُه َما ُو ُ ً
ط لِْل َع ْوِد ) .
َز َاد اَ ْحلَاكِ ُم ( :فَِإنرهُ أَنْ َش ُ
وهذا أمر لكنه ليس للوجوب  ،والصارف عن الوجوب :

للع ْود ) .
أنه جاء يف رواية احلاكم ( فإنه أنشط َ
فهذا التعليل مشعر بأن القضية تتعلق بأمر خيص نشاط الرجل يف اجلماع  ،وليس معلق بأمر شرعي .
 احلكمة من هذا الوضوء :
أشارت إليه رواية احلاكم (فإنه أنشط للعود) ألن اجملامع حيصل له كسل واحنالل ،واملاء يعيد إليه نشاطه وقوته وحيويته .
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باب التيمم
التيمم لغة  :القصد  ،يقال  :تيمم الشيء وَيمه  ،أي  :قصده .
وشرعاً  :التعبد هلل بقصد الصعيد الطيب ملسح الوجه واليدين .

وهو من خصائص هذه األمة كما سيأيت يف احلديث إن شاء هللا .
وهو مشروع عند فقد املاء أو العجز عن استعماله كما سيأيت إن شاء هللا .

( وهو مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع ) .
قال تعاىل ( فَلَم ََِتدوا ماء فَت ي رمموا صعِيداً طَيِباً فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ) .
ْ ُ َ ً ََ ُ َ
ْ َ ُ ُُ
ومن السنة  :أحاديث كثرية :
ِ
ِ ِ
الر ْع ِ
ب َم ِس َريةَ َش ْه ٍر َ ،و ُجعِلَ ْ ِ
يل
رِب  قَ َ
أ-عن َجابِر بْن َعْب ِد ر
ت بِ ُّ
اَّلل أَ رن النِ ر
َح ٌد قَْبلي نُصْر ُ
ال ( أ ُْعط ُ
يت مخَْساً َملْ يُ ْعطَ ُه رن أ َ
ت َ
صالَةُ فَ ْليص ِل  ،وأ ُِحلرت ِيل الْمغ ِاِن وَمل َِحت رل أل ٍ ِ
ِ
ض َم ْس ِجداً َوطَ ُهوراً  ،فَأََُّيَا َر ُج ٍل ِم ْن أُرم ِيت أ َْد َرَكْتهُ ال ر
اعةَ
يت ال رش َف َ
َحد قَْبلي َ ،وأ ُْعط ُ
األ َْر ُ
ُ َ َ ْ َ ََ ُ َ ْ
َ
ِ
ت إِ َىل الن ِ
راس َعا رمةً ) .
ث إِ َىل قَ ْوِم ِه َخا ر
رِب يُْب َع ُ
َ ،وَكا َن النِ ُّ
صةً َ ،وبُعثْ ُ
ِ
ِ
ِ
وِيف ح ِد ِ
ورا ،إِ َذا َملْ َِجن ِد اَلْ َماءَ ) .
يث ُح َذيْ َفةَ عْن َد ُم ْسل ٍم ( َو ُجعلَ ْ
َ َ
ت تُ ْربَتُ َها لَنَا طَ ُه ً
ِ
ِ
ِ
ورا ) .
َو َع ْن َعل ٍي  عْن َد أ ْ
َمحَ َد ( َو ُجع َل اَلت َُّر ُ
اب ِيل طَ ُه ً
( وأ ِ
ل ال َْمغَ ِانُ ) أي :جعلها هللا يل حالالً ،واملراد هبا :ما يؤخذ من أموال الكفار يف اجلهاد ،وكانت يف األمم السابقة َتمع يف مكان ،مث تنزل عليهم نار
ُحلَّ ْ
َ
ت َِ
ِ
يت َّ
قضى بينهم.
من السماء فتحرقها ( َوأُ ْعط ُ
الش َف َ
اعةَ) املراد هبا :الشفاعة العظمى ،وهي شفاعته  إىل هللا تعاىل يف أهل املوقف أن يُ َ

ول رِ
اخلز ِ
ِ
صلِ َى
ص ِل ِيف الْ َق ْوِم فَ َق َ
اع ُّي ( أَ رن َر ُس َ
ال « يَا فُالَ ُن َما َمنَ َع َ
ك أَ ْن تُ َ
اَّلل َ رأَى َر ُجالً ُم ْعتَ ِزالً َملْ يُ َ
ص ْني َُْ
ب -وعن ع ْمَران بْن ُح َ
ِ
ال « علَيك بِال ر ِ
ول رِ
يك ) .
ال يَا َر ُس َ
ِيف الْ َق ْوِم »  .فَ َق َ
صعِيد فَِإنرهُ يَكْف َ
َصابَْت ِين َجنَابَةٌ َوالَ َماءَ  .قَ َ َ ْ َ
اَّلل  ،أ َ
صعِ ِ
ِِ
ال ( :ب عثَِين اَلنِرِب ِ يف ح ٍ
ِ ِ
يد َك َما
ت ِيف اَل ر
ُّ
ت ،فَلَ ْم أَجد اَلْ َماءَ ،فَتَ َمر ْغ ُ
َجنَْب ُ
اجة ،فَأ ْ
جَ -و َع ْن َع رما ِر بْ ِن يَاس ٍر َرض َي اَ رَّللُ َعْن ُه َما قَ َ َ َ
َ َ
ِ
متََر ُ اَلدرابرةُ ،مثُر أَتَيت اَلنِرِب  فَ َذ َكر ِ
ِ
يك أَ ْن تَ ُق َ
ك لَهُ ،فَ َق َ
ضْربَةً
ول بِيَ َديْ َ
ال" :إِرمنَا َكا َن يَكْف َ
ت ذَل َ
ض َ
ك َه َك َذا" مثُر َ
ُْ ر
ُْ
ب بِيَ َديْه اَْأل َْر َ
ضَر َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اح َد ًة ،مثُر مسح اَ ِ
وِ
ِ
ال َعلَى اَلْيَم ِ
ظ ل ُم ْسلمٍ .
لش َم َ
نيَ ،وظَاهَر َكفْريه َوَو ْج َههُ ) ُمتر َف ٌق َعلَْيهَ ،واللر ْف ُ
َََ
َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضَ ،ونَ َف َخ فيه َما ،مثُر َم َس َح هب َما َو ْج َههُ َوَكفْريهِ ) .
َويف رَوايَة لْلبُ َخار ِي ( َو َ
ب ب َكفْريه اَْأل َْر َ
ضَر َ
وأمجعت األمة على جواز التيمم من حيث اجلملة  [ .نقل اإلمجاع النووي وابن قدامة ] .

 سبب مشروعيته  :ضياع عقد عائشة .
ول رِ
ض أَس َفا ِرهِ  ،ح ر ى إِذَا ُكنرا بِالْب ي َد ِاء  -أَو بِ َذ ِ
ت ( خرجنَا مع رس ِ
اجلَْي ِ
ش  -انْ َقطَ َع
َع ْن َعائِ َشةَ َزْو ِج النِ ِ
ات ْ
َْ
اَّلل ِ يف بَ ْع ِ ْ
ْ
َ
رِب  قَالَ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ
اَّللِ  علَى الْتِم ِ
اس ِه  ،وأَقَام النراس معه  ،ولَيسوا علَى م ٍاء  ،فَأَتَى النراس إِ َىل أَِِب ب ْك ٍر ِ
ول ر
ِع ْق ٌد ِيل  ،فَأَقَ َام َر ُس ُ
الص ِد ِيق فَ َقالُوا أَالَ
َ
َ
َ َ ُ َ َُ َ ْ ُ َ َ
َ
ُ
ٍ
ول رِ
ِ
ت بِرس ِ
ِ
اَّللِ 
ول ر
س َم َع ُه ْم َماءٌ  .فَ َجاءَ أَبُو بَ ْك ٍر َوَر ُس ُ
صنَ َع ْ
تَ َرى َما َ
ت َعائ َشةُ أَقَ َام ْ َ ُ
اَّلل َ والنراس َ ،ولَْي ُسوا َعلَى َماء َ ،ولَْي َ
ٍ
ول رِ
ِِ
ال حبس ِ
ِ
ت َر ُس َ
ت َعائِ َشةُ
س َم َع ُه ْم َماءٌ  .فَ َقالَ ْ
َواض ٌع َرأْ َسهُ َعلَى فَخذي قَ ْد نَ َام فَ َق َ َ َ ْ
اَّلل َ والن َ
راسَ ،ولَْي ُسوا َعلَى َماء َ ،ولَْي َ
ِ
اصرِيت ،فَالَ َيَْنَ ع ِين ِمن الترحُّر ِك إِالر م َكا ُن رس ِ
ِ ِِ ِ
اَّللِ 
ول ر
اَّللُ أَ ْن يَ ُق َ
فَ َعاتَبَِين أَبُو بَ ْك ٍر َ ،وقَا َل َما َشاءَ ر
ُ َ َ
َ َُ
ولَ ،و َج َع َل يَطْ ُعنُِين بيَده يف َخ َ
ول رِ
ِ
ض ِْري َ :ما ِه َي
ُسْي ُد بْ ُن ْ
اَّللُ آيَةَ التر يَ ُّم ِم فَتَ يَ رم ُموا  ،فَ َق َ
َصبَ َح َعلَى َغ ِْري َم ٍاء  ،فَأَنْ َزَل ر
َعلَى فَ ِخ ِذي ،فَ َق َام َر ُس ُ
احلُ َ
اَّلل  ح َ
ني أ ْ
ال أ َ
ِ ِ
ِ
َصْب نَا الْعِ ْق َد َْحتتَهُ ) .متفق عليه .
بِأَروِل بََرَكتِ ُك ْم يَا َ
آل أَِِب بَ ْك ٍر  .قَالَ ْ
ت فَبَ َعثْ نَا الْبَع َري الرذي ُكْن ُ
ت َعلَْيه  ،فَأ َ
ٍ
ول َِّ
ِ ِِ
س
( فَأَقَ َام َر ُس ُ
اَّلل َ علَى الْت َماسه ) أي  :ألجل طلب ذلك العقد الضائع َ ( ،ولَيْ ُ
سوا َعلَى َماء ) أي  :ليسوا نازلني على حمل يوجد فيه ماء َ ( ،ولَيْ َ
اَّللُ آيَةَ التَّيَ ُّم ِم فَ تَ يَ َّم ُموا ) وهي آية املائدة على الراجح  ،فقد جاء يف رواية للحديث
َم َع ُه ْم َماءٌ ) أي  :وليسوا أيضاً حاملني معهم ماء من حمل آخر  ( ،فَأَنْ َز َل َّ
عند املصنف ( فنزلت  :يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة  ...إىل قوله  :تشكرون ) وهي صرحية يف أن اآلية نزلت كاملة يف قوت واحد يف تلك السفرة .
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( وهو بدل عن املاء عند تعذر استعماله ) .

أي  :أن التيمم بدل عن املاء  ،ومن املعلوم أن البدل له حكم املبدل  ،فهذا يدل على أنه رافع ويقوم مقام املاء .
وهذا مذهب أِب حنيفة واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية
ِ
ِ
ِ
اَّللُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َحَرٍج
يد ر
صعِيداً طَيِباً فَ ْام َس ُحوا بُِو ُجوه ُك ْم َوأَيْدي ُك ْم ِمْنهُ َما يُِر ُ
أ -لقوله تعاىل  ( :فَلَ ْم ََت ُدوا َماءً فَتَ يَ رم ُموا َ
يد لِيُطَ ِهَرُك ْم )  .قالوا  :هذا دليل على أن التيمم طهارة  ،فهو مطهر كما يطهر املاء بنص القرآن .
َولَ ِك ْن يُِر ُ
ب -ولقوله  ( : وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً )  .قالوا :
هذا دليل على أن الرتاب طهور للمتيمم كما أن املاء طهور له إال أن طهرة الرتاب مؤقتة .
ج -أنه بدل  ،والقاعدة الشرعية  ( :أن البدل له حكم املبدل ) .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه مبيح ال رافع .
وهذا مذهب الشافعي ونسبه النووي للجمهور .
حلديث أِب ذر  قال  :قال رسول هللا ( : الصعيد طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني  ،فإذا وجده فليمسه بشرته) .
رواه الرتمذي .
قالوا  :ولو رفع احلدث مل حيتج املاء إذا وجده .
واألول أصح .
وعليه  :إذا تيمم لنافلة فإنه يصلي به فريضة وغريها من الصلوات  ،وال يبطل خبروج الوقت  ،ألنه يقوم مقام املاء .

وإذا تيمم ملس املصحف صلى به نافلة .
ً
( عند عدم املاء أو زاد على مثنهِ كثريا ) .
أي  :يشرتط للتيمم عدم املاء  ،وهذا شرط للتيمم باإلمجاع .
فإذا كان غري واجد للماء ال يف بيته  ،وال يف رحله إن كان مسافراً  ،وال ما قرب منه ؛ فإنه يشرع له التيمم .
أ-لقوله تعاىل  ( :فَلَ ْم ََِت ُدوا َماءً فَتَ يَ رم ُموا ) .
ِ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
اَّللِ  ( فُ ِ
ضْلنَا َعلَى الن ِ
ت لَنَا
ول ر
ال َر ُس ُ
ال :قَ َ
ب -وحلديث ُح َذيْ َفة قَ َ
ص ُفوف الْ َمالَئ َكةَ ،و ُجعلَ ْ
راس بِثَالَثُ :جعلَ ْ
ص ُفوفُنَا َك ُ
ت ُ
ِ
ِ
ت تُْربَتُ َها لَنَا طَ ُهوراً إِ َذا َملْ َِجن ِد الْ َماءَ ) رواه مسلم .
ض ُكلُّ َها َم ْسجداًَ ،و ُجعلَ ْ
األ َْر ُ
ج-وللحديث السابق ( الصعيد طهور املسلم وإن مل جيد املاء عشر سنني  ،فإذا وجده فليمسه بشرته ) .
( وجيب عليه طلب املاء ) .
أي  :جيب عليه قبل التيمم أن يطلب ويبحث عن املاء يف رحله وبقربه وبداللة .
ب الْم ِاء لِ ِ
قال ابن قدامة  :والْم ْشهور َعن أ ْ ِ
ِ
ص رح ِة التريَ ُّم ِم .
َ َ ُُ ْ
َمحَ َد ا ْش َرتا ُط طَلَ َ
ب الشرافِعِ ِي .
َوُه َو َم ْذ َه ُ
ِ
ت أَنرهُ َغْي ر و ِاج ٍد رإال بَ ْع َد الطرلَ ِ
ب ِ ،جلََوا ِز أَ ْن يَ ُكو َن بُِقْربِِه َماءٌ َال يَ ْعلَ ُمهُ .
ل َق ْوله تَ َع َ
اىل ( فَلَ ْم ََت ُدوا َماءً فَتَ يَ رم ُموا ) َوَال يَثْبُ ُ
َُ
ِِ
ك لَ رما أَمر ِيف ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الظ َها ِر بِتَ ْح ِري ِر َرقَبَ ٍة  ،قَ َ
َول َذل َ
ب الرقَبَةَ َ ،وَملْ
ال  ( :فَ َم ْن َملْ َجي ْد فَصيَ ُام َش ْهَريْ ِن ُمتَتَاب َع ْني ) َملْ يُب ْح لَهُ الصيَ َام َح ر ى يَطْلُ َ
ََ
ِ
ك َغْي َر َو ِاج ٍد .
يُ َع رد قَ ْب َل ذَل َ
ص َالةِ خمُْت ٌّ ِ
ِ ِ
اد ِيف طَلَبِ ِه ِعْن َد ِْ
اإل ْع َوا ِز َ ،كالْ ِقْب لَ ِة  ( .املغين ) .
ب لِل ر
َ
ص هبَا  ،فَلَ ِزَمهُ اال ْجت َه ُ
َوِألَنرهُ َسبَ ٌ
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ً
( أو زاد على مثنهِ كثريا ) .
أي  :إذا وجد املاء بثمن زائد على مثنه كثرياً فإنه يعدل إىل التيمم .
قالوا  :إن هذه الزيادة َتعله يف حكم املعدوم .
وذهب بعض العلماء  :إن كان قادراً على شرائه لوجود مثنه عنده ؛ فإنه يشرتيه إذا مل يكن عليه ضرر .
ألن هللا يقول  ( :فَلَ ْم ََِت ُدوا َماءً )  .واملاء هنا موجود .
وهذا الصحيح .
 لكن إن كان غري واجد الثمن  ،أو ليس معه إال بعضه ؛ فهو عادم للماء  ،وال يلزمه االقرتاض  ،ملا يف ذلك من املنة .
( أو خاف باستعماله ضرر بدنه  ،أو رفيقه أو حرمته ) .
هذه من احلاالت اليت جيوز فيها التيمم  ،وهي إذا خاف باستعمال املاء الضرر  ،فيخاف إذا استعمل املاء املرض .
وع ِد َم ما يسخن به املاء  ،وخاف الضرر من الَّبد .
وكما لو حصل برد شديد َ ،
ضى ) .
أ -ألنه داخل يف عموم قوله تعاىل َ ( :وإِ ْن ُكْنتُ ْم َمْر َ
ولقوله تعاىل َ ( :وال تَ ْقتُلُوا أَنْ ُف َس ُك ْم ) .
ب-وحديث عمرو بن العاص قال ( احتلمت يف ليلة باردة يف غزوة ذات السالسل  ،فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت
مث صليت بأصحاِب الصبح  ،فذكروا ذلك للنِب  فقال  :يا عمرو  ،أصليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فأخَّبته بالذي منعين
من االغتسال وقلت  :إِن ْسعت هللا يقول ( وال تقتلوا أنفسكم ) فضحك رسول هللا  ومل يقل شيئاً ) رواه أبو داود .
وجه الداللة :
سكوت النِب  يدل على اجلواز  ،ألنه ال يقر على اخلطأ  ،وألنه خائف على نفسه  ،فأبيح له التيمم كاجلريح واملريض .
قال مشس احلق آبادي رمحه هللا –يف شرح حديث عمرو بن العاص : -فيه دليل على جواز التيمم عند شدة الَّبد من وجهني :
األول  :التبسم واالستبشار .

والثاين  :عدم اإلنكار ؛ ألن النِب  ال يقر على باطل  ،والتبسم واالستبشار أقوى داللة من السكوت على اجلواز .

وقال اخلطايب  :فيه من الفقه أنه  جعل عدم إمكان استعمال املاء  ،كعدم عني املاء  ،وجعله ِبنزلة من خياف العطش ومعه
ماء فأبقاه ليشربه وليتيمم به خوف التلف .

قال النووي  :املرض ثالثة أضرب:

أحدها  :مرض يسري ال خياف من استعمال املاء معه تلفاً وال مرضاً خموفاً وال إبطاء برء وال زيادة أمل وال شيئاً فاحشاً ،وذلك
كصداع ووجع ضرس ومحى وشبهها .
فهذا ال جيوز له التيمم بال خالف عندنا  ،وبه قال العلماء كافة إال ما حكاه أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك :
أهنم جوزوه لآلية .
الضرب الثاين  :مرض خياف معه من استعمال املاء تلف النفس أو عضو  ،أو حدوث مرض خياف منه تلف النفس أو عضو
أو فوات منفعة عضو ،فهذا جيوز له التيمم مع وجود املاء.

الضرب الثالث  :أن خياف إبطاء الَّبء ،أو زيادة املرض  ،وهي كثرة األمل  ،وإن مل تطل مدته أو شدة الضىن ،وهو الداء الذي
خيامر صاحبه  ،وكلما ظن أنه برئ نكس .
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فالصحيح جواز التيمم وال إعادة عليه ،وبه قال أبو حنيفة ومالك وأمحد وداود وأكثر العلماء لظاهر اآلية وعموم البلوى .
(شرح املهذب)

وجاء يف فتاوى ( اللجنة الدائمة ) من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره منه استعمال املاء فأجنب جاز له التيمم ،وإن
أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي .
فائدة  :يف قصة عمرو بن العاص فوائد :
أولً  :جواز إمامة املتيمم باملتوضئني  .وهذا مذهب اجلمهور .
ثانياً  :جواز التيمم إذا خشي اإلنسان الَّبد .

قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا  :ويف هذا احلديث جواز التيمم ملن يتوقع من استعمال املاء اهلالك سواء كان ألجل برد أو غريه ،
وجواز صالة املتيمم باملتوضئني .

ثالثاً  :أن إقرار النِب  دليل يعمل به .

رابعاً  :أنه ال يلزمه اإلعادة فيما بعد  ،ألن النِب  مل يأمره باإلعادة  ،ألنه أتى ِبا أمر به .

قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني  :فأقره النِب  على ذلك ومل يأمره باإلعادة ؛ ألن َمن خاف الضرر كمن فيه الضرر ،لكن
بشرط أن يكون اخلوف غالباً أو قاطعاً ،أما جمرد الوهم فهذا ليس بشيء  ( .جمموع فتاوى الشيخ العثيمني ) .

 قوله ( أو خاف باستعماله ضرر رفيقه أو حرمته ) .

ضرر رفيقه  :أن يكون معه قليل ورفقة  ،فإن استعمل املاء عطش الرفقة وتضرروا  ،فهنا يتيمم ويدع املاء للرفقة .
أو حرمته  :خاف باستعمال املاء ضرر امرأته .

أو ماله  :كما لو كان معه حيوان  ،وإذا استعمل املاء تضرر أو هلك .
َ ُ
ً َ
َ
َ
( ومن وجد ماء يكفي بعض طهرهِ تيمم بعد استعمالهِ ) .
أي  :إذا وجد اإلنسان ماء يكفي بعض طهره  ،فإنه يستعمله  ،مث يتيمم .
مثال  :إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط  ،فإنه هنا يستعمله مث يتيمم .
اْسَ ُعوا ) .
أ-لقوله تعاىل ( :فَاتر ُقوا ر
استَطَ ْعتُ ْم َو ْ
اَّللَ َما ْ
ب-ولقوله  ( : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )  .متفق عليه
ج -وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم .
وقيل  :يتيمم وال يلزم استعماله  ،وهذا اختيار املصنف .
واألول أرجح .

( وجيب التيمم برتابٍ طهور له غبار ) .
أي  :يشرتط لصحة التيمم أن يكون برتاب .
وهذا مذهب أمحد والشافعي وداود وأكثر الفقهاء  [ .قاله النووي ]
ِ
ورا ) .
أ -حلديث حذيفة السابق ( َو ُجعلَ ْ
ت تُ ْربَتُ َها لَنَا طَ ُه ً
ِ
ورا ) .
وحديث ( َو ُجع َل اَلت َُّر ُ
اب ِيل طَ ُه ً
فخص تراهبا حبكم الطهارة ،وذلك يقتضي نفي احلكم عما عداه ،ولو كان غري الرتاب طهوراً لذكره فيما من هللا تعاىل به عليه.
ب -ولقوله تعاىل ( فَلَم ََِتدوا ماء فَت ي رمموا صعِيداً طَيِباً فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِمْنهُ ) .
ْ ُ َ ً ََ ُ َ
ْ َ ُ ُُ
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وجه الداللة  :أن هللا سبحانه أمر بالتيمم بالصعيد – وهو الرتاب – كما فسره ابن عباس  ،وقال تعاىل ( منه ) أي  :ببعضه ،
وال حيصل املسح بشيء منه إال أن يكون ذا غبار يعلق باليد والوجه .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه جيوز بكل ما تصاعد على األرض من تراهبا ورملها وحجرها ومدرها .

وهذا مذهب أِب حنيفة ومالك  ،واختاره ابن تيمية وابن القيم .
أ-لقوله تعاىل ( فَلَم ََِتدوا ماء فَت ي رمموا صعِيداً طَيِباً فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ِمْنهُ ) .
ْ ُ َ ً ََ ُ َ
ْ َ ُ ُُ
وجه الداللة من وجهني :

أحدمها  :أن الصعيد هو الصاعد على وجه األرض  ،وهذا يعم كل صاعد  ،فيتناول احلجر واملدر وسائر أجزاء األرض .
الثاين  :أن معىن ( منه ) يف اآلية املذكورة البتداء الغاية  ،فيكون ابتداء الفعل باألرض ،وانتهاء املسح بالوجه ،فيمسح من وقت
الضرب ال قبله .
ب -ولقوله  ( جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ) فدل على أن التيمم ج ائز جبميع أجزاء األرض .
ج-وحلديث أِب جهم قال  ( :أقبل النِب  من حنو بئر مجل  ،فلقيه رجل فسلم عليه  ،فلم يرد عليه النِب  ح ى أقبل على
اجلدار فمسح بوجهه ويديه مث رد عليه السالم ) .
د -وألن الرسول  ملا سافر هو وأصحابه يف غزوة تبوك وقطعوا تلك الرمال يف طريقهم  ،مل يرد أهنم محلوا الرتاب معهم وال
أمرهم به  ،بل كانوا يتيممون ِبا تيسر هلم من األرض .
وهذا القول هو الصحيح .

قال السعدي  :والصحيح أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه األرض من تراب له غبار أو رمل أو حجر أو غري ذلك
وقال ابن القيم  :وملا سافر هو وأصحابه يف غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال يف طريق هم وماؤهم يف غاية القلة  ،ومل يرد أنه محل
معه الرتاب وال أمر به  ،وال فعله أحد من أصحابه مع القطع بأن يف املفاوز الرمال أكثر من الرتاب .
وقال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا  :القول الراجح أنه ال يشرتط للتيمم أن يكون تراب له غبار  ،بل إذا تيمم على األرض
أجزأه سواء كان فيها غبار أم ال .
وهذا القول هو الراجح .
وأما دليلهم  ( :وجعلت تربتها  ) ...فهذا من ذكر بعض أفراد العام ما يوافق حكم العام  ،وذكر بعض أفراد العام ِبا يوافق العام
ال يفيد التخصيص .
 وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا عن املريض ال جيد الرتاب فهل يتيمم على اجل دار  ،وكذلك الفرش أم ال ؟
فأجاب  :اجلدار من الصعيد الطيب  ،فإذا كان اجلدار مبنياً من الصعيد سواء كان حجراً أو كان مدراً– لَبِنًا من الطني  ، -فإنه
جيوز التيمم عليه  ،أما إذا كان اجلدار مكسواً باألخشاب أو ( بالبوية ) فهذا إن كان عليه تراب – غبار – فإنه يتيمم به وال
حرج  ،ويكون كالذي يتيمم على األرض ؛ ألن الرتاب من مادة األرض  ،أما إذا مل يكن عليه تراب  ،فإنه ليس من الصعيد يف
شيء  ،فال يتيمم عليه .
وبالنسبة للفرش نقول  :إن كان فيها غبار فليتيمم عليها  ،وإال فال يتيمم عليها ألهنا ليست من الصعيد .
َ
( طهور ) .
أي  :يشرتط أن يكون الرتاب طهوراً .
فال جيوز التيمم برتاب جنس  ،كأن يصيبه بول ومل يطهر .
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صعِيداً طَيِباً ) والطيب ضد اخلبيث .
لقوله تعاىل ( فَتَ يَ رم ُموا َ

( له غبار ) .
أي  :يشرط أن يكون هذا الرتاب له غبار  ،فإن مل يكن له غبار مل يصح التيم م به  ،كالرمل اخلشن  ،وكالرتاب إذا أصابه
الندى .
ودليل هذا قوله تعاىل ( فَلَم ََِتدواْ ماء فَت ي رممواْ صعِيدا طَيِبا فَامسحواْ بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُكم ِمْنهُ ) .
ْ ُ َ ََ ُ َ ً ً ْ َ ُ ُ ُ
و( من ) للتبعيض  ،وال يتحقق التبعيض إال برتاب له غبار يعلق باليد  ،وَيسح به الوجه واليدان .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال يشرتط الغبار  ،فلو تيمم على أرض أصاهبا ندى صح .
يدا طَيِبًا ) .
صعِ ً
لعموم قوله تعاىل (فَتَ يَ رم ُمواْ َ
وألن النِب  كان يسافر يف األرض الرملية واليت أصاهبا مطر  ،فكانوا يتيممون كما أمر هللا تعاىل .
وأما ( من ) يف اآلية فليست للتبعيض  ،وإمنا البتداء الغاية  ،أي  :أن املسح يكون من هذا الصعيد .
( وفروضه  :مسح وجههِ ويديه إىل كوعيهِ ) .
أي  :فروض التيمم :
أوالً  :مسح الوجه .
ثانياً  :مسح اليدين .

( ونية ) .
قال ابن قدامة  :ال نعلم خالفاً يف أن التيمم ال يصح إال بنية .
يدا طَيِبًا ) .
صعِ ً
أ -لقوله تعاىل (فَتَ يَ رم ُمواْ َ
قال ابن حجر  :استدل باآلية على وجوب النية يف التيمم  ،ألن معىن ( فتيمموا ) اقصدوا .
ب -ولقوله  ( إمنا األعمال بالنيات ) متفق عليه .
ج -وألن التيمم طهارة حكمية فاشرتطت هلا النية .
( والرتتيب ) .
أي  :ومن فروض التيمم الرتتيب  ،وهو أن يبدأ بالوجه قبل اليدين .
أ -لقوله تعاىل  ( :فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم ) فبدأ بالوجه قبل اليدين  .وقد قال النِب  ( : أبدأ ِبا بدأ هللا به ) .
ْ َ ُ ُُ
ب -وألن التيمم مبين على الطهارة باملاء  ،والرتتيب فرض فيها .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن الرتتيب يف احلدث األصغر سنة ليس بواجب .
وهذا مذهب احلنفية واملالكية .

والراجح األول .

 وأما حكم الرتتيب يف التيمم عن احلدث األكَّب  ،فجمهور العلماء أنه سنة ليس واجب .
قياساً على األصل وهو الغسل باملاء  ،فإن بدن اجلنب يف الغسل ِبنزلة عضو واحد  ،وال ترتيب يف العضو الواحد  ،فإذا مل
يفرتض الرتتيب يف األصل وهو االغتسال باملاء  ،فألن ال يفرتض يف بدله وهو التيمم من باب أوىل .
وقيل  :الرتتيب فرض يف التيمم عن احلدث األكَّب  ،وهو مذهب الشافعية .
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( واملواالة ) .
أي  :ومن فروض التيمم املواالة .
( وصفته  :أن يضرب بيديه على الرتاب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه ) .
هذه صفة التيمم :
( أن يضرب بيديه ) املراد باليدين هنا الكفان .
واليد إذا أطلقت فهي عبارة عن الكف .
(وال رسا ِر ُق َوال رسا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيْ ِديَ ُه َما ) واملراد باليد هنا الكف  ،ألن القطع إمنا يكون من الكف .
ويدل لذلك قوله تعاىل َ :

 وقوله ( على الرتاب ) وقد تقدم أن الصواب أنه جيوز على كل ما تصاعد على األرض  ،من تراب أو رمل أو حجر .
 وقوله ( ضربة واحدة ) دليل على أن التيمم ضربة واحدة .
وإىل هذا ذهب عطاء  ،ومكحول  ،واألوزاعي  ،وأمحد  ،وإسحاق .
قال يف الفتح  :ونقله ابن املنذر عن مجهور العلماء  ،وهو قول عامة أهل احلديث .
واستدلوا حبديث عمار السابق وفيه ( مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة ) ولفظه :
صعِ ِ
ِِ
ال ( :ب عثَِين اَلنِرِب ِ يف ح ٍ
ِ ِ
ت ِيف اَل ر
يد َك َما متََر ُ
ُّ
ت ،فَلَ ْم أَجد اَلْ َماءَ ،فَتَ َمر ْغ ُ
َجنَْب ُ
اجة ،فَأ ْ
عن َع رما ِر بْ ِن يَاس ٍر َرض َي اَ رَّللُ َعْن ُه َما قَ َ َ َ
َ َ
ِ
اَلدرابرةُ ،مثُر أَتَيت اَلنِرِب  فَ َذ َكر ِ
ِ
يك أَ ْن تَ ُق َ
ك لَهُ ،فَ َق َ
ض ْربَةً
ض َ
ول بِيَ َديْ َ
ال" :إِرمنَا َكا َن يَكْف َ
ت َذل َ
ك َه َك َذا" مثُر َ
ُْ ر
ُْ
ب بِيَ َديْه اَْأل َْر َ
ضَر َ
ني ،وظَ ِ
وِ
اح َدةً ،مثُر مسح اَ ِ
ِ ِ
ظ لِ ُم ْسلِمٍ .
لش َم َ
اهَر َكفْري ِه َوَو ْج َههُ ) ُمتر َف ٌق َعلَْي ِهَ ،واللر ْف ُ
َ
َََ
ال َعلَى اَلْيَم َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ضَ ،ونَ َف َخ في ِه َما ،مثُر َم َس َح هبِِ َما َو ْج َههُ َوَكفْريهِ ) .
َوِيف ِرَوايَة لْلبُ َخا ِر ِي ( َو َ
ب بِ َكفْريه اَْأل َْر َ
ضَر َ
وذهب بعض العلماء  :إىل أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين .
وهذا مذهب الشافعي  ،وروي ذلك عن ابن عمر  ،وابنه سامل  ،واحلسن  ،والثوري  ،وأصحاب الرأي .
ال رس ُ ِ
ِ ِ
ضرب تَ ِ
ضربَةٌ لِْليَ َديْ ِن إِ َىل اَلْ ِمرفَ َق ْ ِ
أ -حلديث اِبْ ِن ُع َمر َر ِض َي اَ رَّللُ َعْن ُه َما قَ َ
ان َ
ني ) َرَواهُ
ول اَ رَّلل  ( التريَ ُّم ُم َ ْ َ
ال :قَ َ َ ُ
ْ
ضْربَةٌ لْل َو ْجهَ ،و َ ْ
ص رح َح اَْألَئِ رمةُ َوقْ َفه .
رارقُطِْ ُّ
ينَ ،و َ
اَلد َ
قال ابن القيم  :مل يصح شيء يف الضربتني .
وقال احلافظ يف الفتح :األحاديث الواردة يف صفة التيمم مل يصح فيها سوى حديث أِب جهيم وحديث عمار ،وما عدامها
فضعيف أو خمتلف يف رفعه والراجح عدم رفعه .
وهشيم وغريمها وهو الصواب .
وقال الدارقطين يف سننه  :وقفه عمر بن القطان ْ
وقال األلباِن  :يف الضربتني أحاديث واهية معلومة .
ب-ما رواه أِب جهم بن احلارث  ( :أن النِب  تيمم فمسح وجهه وذراعيه ) رواه البخاري .
والراجح القول األول .
والرد على أدلة القول الثاِن :

قال الشوكاين  :أحاديث الضربتني ال خيلو مجيع طرقها من مقال ،ولو صحت لكان األخذ هبا متعيناً ملا فيها من الزيادة ،فاحلق
الوقوف على ما ثبت يف الصحيحني من حديث عمار من االقتصار على ضربة واحدة ح ى تصح الزيادة على ذلك املقدار .
وحديث أِب اجلهم (وذراعيه) فقد قال احلافظ ابن حجر :والثابت يف حديث أِب جهم بلفظ (يديه) ال ذراعيه ،فإهنا رواية شاذة.

 قوله ( فيمسح هبما وجهه وكفيه ) فيه دليل على أن املسح يكون إىل الكوع .
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وهذا مذهب مكحول  ،وعطاء  ،واألوزاعي  ،وأمحد .
قال ابن املنذر  :وبه أقول .
وحكاه اخلطاِب عن عامة أصحاب احلديث .
ِ
اح َد ًة ،مثُر مسح اَ ِ
ك ه َك َذا" مثُر ضرب بِي َدي ِه اَْألَرض ضربةً و ِ
ال
لش َم َ
يك أَ ْن تَ ُق َ
حلديث عمار السابق وفيه ( إِرمنَا َكا َن يَكْف َ
ول بِيَ َديْ َ َ
َََ
ََ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ
ني ،وظَ ِ
ِ ِ
اهَر َكفْري ِه َوَو ْج َهه ) .
َعلَى اَلْيَم َ
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه إىل املرفقني .

وهذا مذهب مالك  ،والشافعي  ،وأبو حنيفة .
قياساً على الوضوء  ،حيث أن هللا أمر بغسل اليد إىل املرفق يف الوضوء .

قال ابن حجر يف الفتح  :وأما ما استدل به من اشرتط بلو املسح إىل املرفقني من أن ذلك مشروط يف الوضوء  ،فجوابه أنه
قياس يف مقابلة النص  ،فهو فاسد االعتبار .

والراجح األول .
فائدة:

قال النووي  :وحكى املاوردي وغريه عن الزهري أنه جيب مس حهما إىل اإلبطني ،وما أظن هذا يصح عنه ( .اجملموع ) .

 صفة التيمم واحدة يف احلدث األصغر واألكَّب .
ُ
ُ َ
( وإن حبِس يف مِصرٍ فتيمم  ،أو عدم املاء والرتاب صلى ومل يعِد ) .
أي  :إن حبِس يف مصر – وهي البلد – ومل يتمكن من استعمال املاء  ،فإنه جيوز له أن يتيمم ويصلي وال يعيد .
ألنه تعذر عليه استعمال املاء  ،فيجوز له التيمم .
ُ
َ
( أو عدِم املاء والرتاب صلى ومل يعِد ) .
أي  :لو حبِس يف مكان ال تراب فيه وال ماء  ،وال يستطيع اخلروج منه  ،وال ُجيلب له ماء وال تراب  ،فإنه يصلي على حسب
حاله  ،حمافظة على الوقت وال يعيد .
وهذا القول هو الراجح يف هذه املسألة  :إذا فقد اإلنسان املاء والرتاب فإنه يصلي على حسب حاله وال يعيد .

وهذا مذهب احلنابلة  ،واختيار ابن تيمية  ،وابن القيم .
قال النووي  :وهو أقوى األقوال دليالً .
ِ
اَّللُ نَ ْفساً إِرال ُو ْس َع َها ) .
ف ر
أ-لقوله تعاىل ( ال يُ َكل ُ
استَطَ ْعتُ ْم ) .
ب-ولقوله تعاىل ( فَاتر ُقوا ر
اَّللَ َما ْ

وجه الدللة منهما  :أن هللا شرع الشرائع ومل يأمر الناس ِبا يشق عليهم  ،بل كلفهم يف حدود طاقاهتم  ،وال شك أن فاقد

الطهورين قادر على الصالة بدون طهارة  ،فيلزمه أن يتقي هللا ما استطاع  ،وأن يصلي حسب حاله  ،فإذا صلى ال يعيد  ،ألنه
فعل ما أمر به .
ج -وحلديث عائِشة ( أَنرها است عارت ِمن أ ْ ِ
س
ول ر
ث َر ُس ُ
اَّللِ َ ر ُجالً  ،فَ َو َج َد َها فَأ َْد َرَكْت ُه ُم ال ر
ت  ،فَبَ َع َ
َ َ
َْسَاءَ قالَ َدةً فَ َهلَ َك ْ
َ َْ َ َ ْ ْ
صالَةُ َولَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّلل َما
اَّللُ َخ ْرياً  ،فَ َو ر
ض ٍْري ل َعائ َشةَ َجَزاك ر
اَّللُ آيَةَ التريَ ُّم ِم  .فَ َق َ
اَّلل  فَأَنْ َزَل ر
ك إِ َىل َر ُسول ر
صلر ْوا  ،فَ َش َك ْوا َذل َ
ُسْي ُد بْ ُن ُح َ
َم َع ُه ْم َماءٌ فَ َ
ال أ َ
ك أَمر تَكْرِهينَه إِالر جعل ر ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ني فِ ِيه َخ ْرياً ) متفق عليه .
اَّللُ ذَلك لَك َولْل ُم ْسلم َ
نََزَل ب ْ ٌ َ ُ َ َ َ
قال النووي  :وه َذا م ْذهب الْمزِِِن  ،وهو أَقْ وى ْاألَقْ وال دلِ ًيال وي ع ِ
احلَ ِديث َوأَ ْشبَاهه فَِإنرهُ َملْ يُْن َقل َع ْن النِرِب  إِجيَاب
ضدهُ َه َذا ْ
ََ َ َ
َ َ ََُ
َُ َ ُ َ َ
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ضاء إِرمنَا َِجيب بِأ َْم ٍر َج ِديد َ ،وَملْ يَثْبُت ْاأل َْمر  ،فَ َال َِجيب .
إِ َع َادة ِمثْل َه ِذهِ ال ر
ص َالة َ ،والْ ُم ْختَار أَ رن الْ َق َ
د-وحلديث ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه يصلي ويعيد .

وهذا مذهب الشافعية  ،وقول أِب يوسف من احلنفية .
أ -لقوله  ( ال يقبل هللا صالة بغري طهور ) قالوا  :وهذا صلى بغري طهارة فيجب عليه أن يعيد .
ب-وقالوا  :إنه عذر نادر فلم يسقط اإلعادة .
وذهب بعضهم  :إىل أنه ال يصلي ح ى يقدر  ،مث يقضي .
وهذا مذهب أِب حنيفة  ،وهول قول الثوري واألوزاعي .
رِ
صالةَ َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى َح ر ى تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن َوال ُجنُباً ) .
ين َآمنُوا ال تَ ْقَربُوا ال ر
أ -لقوله تعاىل ( يَا أَيُّ َها الذ َ
ب -وحلديث ابن عمر  .قال  :قال  ( ال يقبل هللا صالة بغري طهور ) .
ج-وحلديث علي ( مفتاح الصالة الطهور ) رواه أبو داود .
والصحيح – كما تقدم  -أنه يصلي حسب حاله وال يقضي .
وأجاب النووي رمحه هللا عن احتجاج باآلية فمن وجهني :
أحدمها  :أن املراد ال تقربوا موضع الصالة وهو املسجد.
والثاِن  :أهنا حممولة على واجد املطهر وهذا الثاِن هو اجلواب عن احلديث أيضا كما يف قوله ( ال صالة ملن مل يقرأ بأم
الكتاب) معناه إذا قدر عليها وهذا هو اجلواب أيضاً عن احلديث اآلخر .
فائدة  :على املذهب إذا صلى على حسب حاله ال يزيد على ما ُجيزئ يف الصالة من قراءة وغريها  ،فال يقرأ زائداً عن الفاحتة ،
وال يُسبح أكثر من مرة  ،وإذا فر من قراءة الفاحتة ركع يف احلال .
لكن هذا القول ضعيف .

قال ابن تيمية  :ومن عدم املاء والرتاب يتوجه أن يفعل ما يشاء  ،من صالة فرض أو نفل وزيادة قراءة على ما جيزئ .
وقال السعدي  :والصحيح أن الذي يعجز عن الطهارتني ويصلي حسب حاله أنه يصلي ما شاء من فروض ونوافل  ،ويزيد
على ما جيزئ  ،ألهنا كاملة يف حقه ال نقص فيها .
فهذا احلديث يدل على أن املكلف مأمور باإلتيان بالواجب حبسب ما يستطيع .
( ويبطل التيمم خبروج الوقت ) .
أي  :من مبطالت التيمم خروج الوقت .
فإذا تيمم لصالة الظهر بطل خبروج الوقت  ،فال يصلي به العصر .
وهذا بناء على أن التيمم مبيح ال رافع  ،وقد تقدم أن القول الصحيح أن التيمم رافع  ،وعليه فيجوز أن يصلي بتيممه أكثر من
فرض ما دام مل ينقض تيممه بأي ناقض .
ألن التيمم بدل عن طهارة املاء  ،والبدل له حكم املبدل .
( ومببطالت الوضوء ) .
ألن البدل له حكم املبدل .
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َ
( وبوجود املاء ولو يف الصالة ال بعدها ) .
أي  :من مبطالت التيمم وجود املاء فيما إذا كان تيممه َلع ِدم املاء .

 وقوله ( ولو يف الصالة ) أي  :ولو وجد املاء أثناء الصالة  ،فإنه جيب أن يقطع الصالة ويتوضأ ويصلي من جديد .
مثال  :إنسان تيمم لعدم املاء  ،مث صلى  ،ويف أثناء الصالة وجد املاء  ،إما بنزول مطر أو قدوم شخص معه املاء  ،فهنا يبطل
تيممه ويقطع الصالة ويتوضأ ويعيد الصالة .
 وقوله ( ل بعدها ) أي  :لو وجد املاء بعد الصالة  ،فإنه ال يعيد الصالة  ،وهذا قول اجلمهور .
 ولذلك وجود املاء للمتيمم له حاالت :

احلالة األوَل  :أن جيد املاء قبل الصالة  ،ففي هذه احلالة جيب عليه أن يتوضأ ويبطل تيممه .

قال ابن املنذر  :وأمجعوا على أن من تيمم كما أمر  ،مث وجد املاء قبل دخوله يف الصالة  ،أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد
الطهارة ويصلي .
احلالة الثانية  :أن جيد املاء بعد خروج وقت الصالة  ،فال إعادة عليه باإلمجاع .
قال ابن املنذر  :وأمجعوا على أن من تيمم وصلى  ،مث وجد املاء بعد خروج الوقت  ،أن ال إعادة عليه .
احلالة الثالثة  :أن جيد املاء بعد الصالة وقبل خروج الوقت  ،فال إعادة عليه عند مجاهري العلماء .
حلديث أَِِب سعِ ٍ
صلريَا،
يد اَ ْخلُ ْد ِر ِي  قَ َ
ت اَل ر
صعِ ً
ضَر ْ
ال ( َخَر َج َر ُج َال ِن ِيف َس َف ٍر ،فَ َح َ
يدا طَيِبًا ،فَ َ
س َم َع ُه َما َماءٌ -فَتَ يَ رم َما َ
َ
ص َالةَ َ -ولَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك لَهُ ،فَ َق َ
ضوءََ ،وَملْ يُعد اَْآل َخُر ،مثُر أَتَيَا َر ُس َ
َح ُد ُمهَا اَل ر
ول اَ رَّلل  فَ َذ َكَرا َذل َ
ص َال َة َوالْ ُو ُ
مثُر َو َج َدا اَلْ َماءَ ِيف اَلْ َوقْت .فَأ َ
ال للرذي َملْ
َع َاد أ َ
لسنرةَ وأَجزأَتْك ص َالتُك" وقَ َ ِ
ِ
ِ
رسائِي .
ال ل ْآل َخ ِر" :لَ َ
َصْب َ
ك اَْأل ْ
َجُر َمرتَ ْني )َ .رَواهُ أَبُو َد ُاوَد والن َ
يُع ْد" :أ َ
ت اَ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ
وقال عطاء والقاسم بن حممد ومكحول وابن سريين والزهري  :يعيد الصالة .
احلالة الرابعة  :أن جيد املاء أثناء الصالة  ،فهذه موضع خالف بني العلماء :
القول األول  :أنه يبطل تيممه  ،وجيب أن يتوضأ ويعيد الصالة .

وهبذا قال أبو حنيفة واإلمام أمحد .
وبه قال الثوري  ،واختاره ابن عبد الَّب .
أ-لقوله تعاىل ( فلم َتدوا ماءً فتيمموا  ) ...وهذا وجد املاء .
ب-وحلديث أِب ذر (  ...فَِإذَا َو َج َد اَلْ َماءَ فَ ْليَت ِرق اَ رَّللََ ،ولْيُ ِم رسهُ بَ َشَرتَهُ ) وهذا وجد املاء .
ج – وألن من وجد املاء يف أثنائها قد قدر على استعمال املاء فبطل تيممه كاخلارج من الصالة .
القول الثاين  :أنه يكمل صالته وال يقطعها .
وهبذا قال مالك والشافعي وداود الظاهري ورجحه ابن املنذر .
لقوله تعاىل ( وال تبطلوا أعمالكم ) .
والراجح القول األول .
 من تيمم ملرض مل يبطل بوجود املاء  ،ألنه جيوز أن يتيمم مع وجود املاء  ،ولكن يبطل بالَّبء وزوال املبيح وهو املرض .
( والتيمم يكون عن احلدث األصغر واألكرب ) .
أي  :أن التيمم يكون عن احلدث األصغر واحلدث األكَّب .
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وهذا مذهب أكثر العلماء  ،وهو مذهب األئمة األربعة .
ني  ( : أَ رن رس َ ِ
ِ
صْ ٍ
ك أَ ْن
ص ِل ِيف الْ َق ْوِم ؟ فَ َق َ
ال  :يَا فُال ُن َ ،ما َمنَ َع َ
ول هللا َ رأَى َر ُجالً ُم ْعتَزالً َ ،ملْ يُ َ
أ -حلديث ع ْمَران بْن ُح َ
َُ
ِ
ال  :علَيك بِال ر ِ
ول رِ
ك ) متفق عليه .
ال  :يَا َر ُس َ
صلِ َي ِيف الْ َق ْوِم ؟ فَ َق َ
صعِيد  ،فَِإنرهُ يَكْفيَ َ
َصابَْت ِين َجنَابَةٌ َ ،وال َماءَ  ،فَ َق َ َ ْ
تُ َ
اَّلل أ َ
ِِ
ال  ( :ب عثَِين النِرِب ِ يف ح ٍ
ب -وحلديث ع رمار بن ي ِ
ت ِيف
اس ٍر رضي هللا عنهما قَ َ
ُّ
ت  ،فَلَ ْم أَجد الْ َماءَ  ،فَتَ َمر ْغ ُ
َجنَْب ُ
اجة  ،فَأ ْ
ََ
َ َ
َ ْ َ
ِ
يد َ ،كما متََر ُ الدرابرةُ  ،مثُر أَتَيت النِرِب  فَ َذ َكر ِ
صعِ ِ
ب بِيَ َديْ ِه
ك أَ ْن تَ ُق َ
ك لَهُ  ،فَ َق َ
ال ر
ول بِيَ َديْ َ
ال  :إرمنَا يَكْفيَ َ
ت ذَل َ
ك َه َك َذا  -مثُر َ
ُْ ر
ُْ
ضَر َ
َ
ني  ،وظَ ِ
اح َد ًة  ،مثُر مسح ِ
األَرض ضربةً و ِ
ِ ِ
اهَر َكفْري ِه َوَو ْج َههُ ) متفق عليه .
الش َم َ
َََ
ال َعلَى الْيَم َ
ْ َ َ َْ َ

قال النووي  :ومل خيالف فيه أحد من اخللف وال أحد من السلف إال ما جاء عن عمر وعبد هللا بن مسعود  ،وحكي مثله عن
إبراهيم النخعي التابعي  ،وقيل إن عمر وعبد هللا رجعا عنه .

 أنه إذا تطهر اجلنب بالتيمم مث وجد املاء وجب عليه االغتسال بإمجاع العلماء  ،إال ما حكي عن أِب سلمة بن عبد الرمحن
اإلمام التابعي أنه قال  :ال يلزمه  ،وهو مذهب مرتوك بإمجاع من قبله ومن بعده  ،واألحاديث الصحيحة املشهورة يف أمره
 للجنب بغسل بدنه إذا وجد املاء  [ .قاله النووي ] 57 / 4 :
( والتيمم آخر الوقت لراجي املاء أوىل ) .
أي  :إذا مل جيد املاء عند دخول الوقت  ،ولكن يرجو وجوده يف آخر الوقت  ،فتأخري التيمم إىل آخر الوقت أوىل  ،ليصلي
بطهارة املاء  ،وإن تيمم وصلى يف أول الوقت فال بأس .
 فإن علم وجود املاء آخر الوقت فإنه يؤخره من باب أوىل  ،لكنه ال جيب بل يستحب .
وقيل  :جيب .
واألول أصح .

لعموم قوله  ( أَيا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل ) .
 ومفهوم املخالفة  :أنه إن علم عدم وجدان املاء  ،أو ترجح عنده عدم وجدانه  ،فإنه يقدم الصالة أول الوقت .
فائدة  :هل يتيمم خلوف فوات صالة اجلنازة ؟

مجهور الفقهاء إىل أنه ال يتيمم خلوف فوات اجلنازة أو العيد .
وقال اإلمام النووي  :ذكرنا أن مذهبنا أن صالة اجلنازة ال تصح إال بطهارة ومعناه إن متكن من الوضوء مل تصح إال به وإن عجز
تيمم وال يصح التيمم مع إمكان املاء وإن خاف فوت الوقت وبه قال مالك  ،وأمحد  ،وأبو ثور وابن املنذر .
واستدل اجلمهور على املنع :
أ-بأن التيمم ال يشرع مع وجود املاء والقدرة على استعماله .
ب -وأن اجلنازة تفوت إىل بدل وهو الصالة على القَّب  ،وأن صالة العيد ال َتب .
ج-وقياس الصالتني على اجلمعة  ،فقد ُحكي فيها اإلمجاع  -كما سيأيت  -على أهنا ال تصلى بالتيمم خلوف فواهتا.
وذهب احلنفية إىل اجلواز  ،واختاره ابن تيمية رمحه هللا  ،وهو قول املالكية فيما إذا تعينت اجلنازة .
قالوا  :إن اجلنازة ال تقضى  ،وأن العيد ال يعاد .
وعلرل شيخ اإلسالم ابن تيمية اجلواز بأن الصالة بالتيمم خري من تفويت الصالة .
وسئل علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء  :هل جيوز املشي والصالة على اجلنازة لشخص جنب  ،وذلك بالتيمم  .علما أنه لو ذهب
ليتطهر لفاتته اجلماعة يف الصالة على امليت ؟
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فأجابوا  :الطهارة شرط لصحة الصالة على اجلنازة  ،وال يصح التيمم هلا مع وجود املاء والقدرة على استعماله  ،وإذا مل يتمكن
من الصالة عليه مع اجلماعة صلى على قَّبه بعد دفنه إذا مل َيض للدفن شهر .
مسألة  :التيمم خوف فوات اجلمعة :

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية  ،واملالكية  ،والشافعية  ،واحلنابلة – وحكي إمجاعاً -إىل أنه ال يتيمم خلوف فوات اجلمعة ،بل
يصليها ظهراً بوضوء.
قال ابن املنذر رمحه هللا :قال أبو ثور :ال أعلم خالفاً أن رجالً لو أحدث يوم اجلمعة وخاف فوهتا أن ليس له أن يتيمم ويصلي.
وقال ابن بطال رمحه هللا  :واحتج أهل املقالة األوىل  ،فقالوا :أمجع أهل العلم على أن من خاف فوت اجلمعة  ،أنه ال جيوز له
التيمم  ،مثل أن يدرك اإلمام يف الركعة الثانية  ،فإن تيمم أدركها مع اإلمام  ،وإن توضأ فاتته  ،فكلهم قال  :ال يتيمم وإن فاتته
اجلمعة  ،فالذي خياف فوت اجلنازة أوىل بذلك .
وذهب ابن تيمية رمحه هللا وبعض املالكية إىل أنه يتيمم هلا عند خوف فواهتا .
قال ابن تيمية رمحه هللا " :وجيوز [يعين  :التيمم] خلوف فوات صالة اجلنازة وهو رواية عن أمحد  ،وإسحاق  ،وأحلق به من خاف
فوات العيد  ،وقال أبو بكر عبد العزيز  ،واألوزاعي  :بل ملن خاف فوات اجلمعة ممن انتقض وضوؤه وهو يف املسجد .
وقال أيضاً  :وأما إذا خاف فوات اجلنازة أو العيد أو اجلمعة ففي التيمم نزاع  ،واألظهر أنه يصليها بالتيمم وال يفوهتا  ،وكذلك
إذا مل َيكنه صالة اجلماعة الواجبة إال بالتيمم فإنه يصليها بالتيمم  ،ومذهب أمحد يف إحدى الروايتني أنه جيوز التيمم للجنازة مع
أنه ال خيتلف قوله يف أنه جيوز أن يعيدها بوضوء فليست العلة على مذهبه تعذر اإلعادة ؛ خبالف أِب حنيفة فإنه إمنا علل ذلك
بتعذر اإلعادة وفرق بني اجلنازة وبني العيد واجلمعة .
وهذا القول الثاِن رجحه الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا .
قال يف شرح الكايف  :التيمم لفوت اجلنازة وجيه ،وكذلك التيمم خلوف فوت اجلمعة ،وكذلك التيمم خلوف فوات صالة العيد،
كل هذا جائز ،فلو أن إنساناً يف صالة اجلمعة أحدث يف أثناء اخلطبة وقال :إن ذهبت أتوضأ فاتتين الصالة وإن تيممت أدركت
الصالة ،نقول :تيمم وصل ،ملاذا ؟
ألنه لو ذهب فاتته الصالة وال َيكنه تداركها  ،فإن كان ذلك يف صالة الظهر مثال أحدث عند إقامة الصالة وقال  :إن ذهبت
أتوضأ فاتتين الصالة وإن تيممت أدركت الصالة فهل يذهب يتوضأ أو يتيمم ؟
يتوضأ .
والفرق بني هذا واجلمعة  ،أن صالة الظهر إذا فاتته أمكنه أن يتداركها خبالف اجلمعة .
قد يقول قائل  :صالة اجلنازة أيضاً إذا فاتته أمكنه أن يصلي على القَّب كما فعل النِب  . فنقول  :نعم  ،هذا صحيح لكن
ال سواء بني الصالة على امليت وه و بني يديك وبني الصالة على القَّب ليس بينهما مساواة .
واألخذ ِبذهب اجلمهور يف املسألتني أحوط ؛ ألن التيمم إمنا شرع عند فقد املاء أو العجز عن استعماله  ،واجلنازة تفوت إىل
بدل وهو الصالة على القَّب  ،واجلمعة بدهلا الظهر  ،ويعذر يف ترك صالة العيد .
مسألة  :اختلف العلماء إذا خشي خروج الوقت لو توضأ ،فهل يتيمم ليدرك الوقت؟ أو يتوضأ ولو صلى خارج الوقت؟

القول األول  :أنه يتيم ويصلي بالوقت .
مشهور مذهب مالك أنه يتيمم ويصلي للوقت .
والرسول  حينما أتى من حنو بئر مجل -كما يف احلديث -وسلم عليه الرجل ،فلم يرد عليه ح ى تيمم مث رد عليه السالم كره
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أن يرد عليه السالم بدون طهارة ،فتيمم يف احلضر مع وجود املاء ،كي ال يفوته رد السالم  ،كذلك إذا خشي فوات الفريضة
تيمم إلدراك الوقت ولو وجد املاء .
القول الثاين  :يتوضأ وال يتيمم ولو خرج الوقت بسبب وجود املاء .

وهذا قول الشافعية واحلنابلة .
قال ابن قدامة  :وإذا كان املاء موجوداً إال أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت ،مل يُبح له التيمم سواء كان حاضراً أو
مسافراً يف قول أكثر أهل العلم ،منهم الشافعي وأبو ثور وابن املنذر وأصحاب الرأي .
وتوسط شيخ اإلسالم ابن تيمية وفصل املسألة فقال :يفرق بني النائم والناسي وبني غريمها فإذا كان هذا التأخري ح ى ضاق
الوقت بسبب أنه كان نائماً أو ناسياً ،فإنه يتوضأ ولو خرج الوقت ملاذا ؟ ألن الوقت يف حقه من حني االستيقاظ ليس يف النوم
تفريط و(من نام عن صالة أو نسيها فوقتها -أو فليصليها -إذا ذكرها) فهذا معذور  ،فبالتايل يقدم الوضوء باملاء ح ى لو خرج
الوقت ،ألن هذا وقت يف حقه ،هذا هو أول الوقت يف حقه أما إذا مل يكن نائماً وال ناسياً ،فإنه يتيمم إلدراك الوقت .
النجاسة ضد الطهارة  ،وهي نوعان :

باب إزالة النجاسة

أولً  :جناسة عينية  :وهي كل عني جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة  ،وهذه ال تطهر حبال  ،وْسيت عينية ألهنا تدرك بالعني ،
كالبول ودم احلائض .

ثانياً  :جناسة حكمية  :وهي اليت تقع على شيء طاهر فينجس هبا  ،كالبول يقع على الثوب أو فراش وحنومها  ،وهي املراد هنا .
ُ
ً
( تغسل جناسة الكلب واخلنزير سبعا إحداهن بالرتاب ) .
أما جناسة الكلب :
ول اَ رَّللِ ( طُهور إِنَ ِاء أَح ِد ُكم إِ ْذ ولَ َغ فِ ِيه اَلْ َكْلب أَ ْن ي غْ ِسلَه سبع مر ٍ
ُوال ُه رن بِالتُّر ِ
اب)
ال َر ُس ُ
فلحديث أَِِب ُهَريْ َرةَ  قَا َل :قَ َ
ات ،أ َ
ُ َ ُ َْ َ َ
ُُ
َ ْ َ
َ
َخَر َجهُ ُم ْسلِ ٌم .
أْ
َوِيف لَ ْف ٍظ لَهُ ( :فَ ْل ُِريقْهُ ) .
ولِ ِ ِ ِ
ُوال ُه رن بِالتُّر ِ
اب ) .
ُخَر ُاه رن ،أ َْو أ َ
لرتمذ ِي ( :أ ْ
َ ْ
َ
( طُهور ) بضم الطاء  ،أي ُ :مطَ ِهر إناء أحدكم .

ففي هذا احلديث  :وجوب غسل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات .
ويؤخذ هذا احلكم من احلديث من وجهني :

األول  :قوله ( طهور إناء حدكم  ) ...ولفظ الطهور ال يكون إال من حدث أو جناسة .
الثاين  :ألنه أمر  بإراقته كما يف الرواية ( فَ ْل ُِريقْهُ ) .

وهذا قول أكثر أهل العلم .
قال النووي  :وقد اختلف العلماء يف ولو الكلب  ،فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه  ،وجيب غسل إنائه سبع مرات إحداهن
بالرتاب  ،وهبذا قال أكثر العلماء  .حكى ابن املنذر وجوب الغسل سبعا عن أِب هريرة وابن عباس وعروة بن الزبري وطاوس
وعمرو بن دينار ومالك واألوزاعي وأمحد وإسحاق وأِب عبيد وأِب ثور  .قال ابن املنذر  :وبه أقول  ( .اجملموع ) .

 قوله ( الكلب ) ( أل ) يف الكلب لالستغراق  ،فيشمل مجيع أنواع الكالب  ،وعليه فال فرق بني الكلب املأذون فيه ككلب
الصيد وحراسة املاشية والزرع  ،وغري املأذون فيه وهو ما عداها .
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 قوله ( طهور إناء  ) ..مل يفرق العلماء بني اآلنية وغريها  ،فيجب غسل اإلناء أو الثوب سبع مرات .
قال العراقي  :ذكر اإلناء خرج خمرج األغلب .
ُوال ُه رن بِالتُّر ِ
اب ) .
 قوله
(إحداهن بالرتاب ) فيه أنه جيب استعمال الرتاب يف جناسة الكلب  ،للحديث السابق ( أ َ
ُ
َ
وهذا قول مجاهري العلماء .

 موضع الغسلة بالرتاب :

ُوال ُه رن بِالتُّر ِ
اب) .
جاء يف مسلم كما يف احلديث السابق (أ َ
َ
ُوال ُه رن بِالتُّر ِ
اب) .
ُخَر ُاه رن ،أ َْو أ َ
وجاء عند الرتمذي (أ ْ
َ

وعند الدارقطين (إحداهن).

وأرجح هذه الروايات رواية ( أوالهن )  ،ألمور :

أولً  :أهنا أصح إسناداً وأكثر رواة .

ثانياً  :أن الغسل بالرتاب لو كانت هي األخرية لكان ينبغي أن تتبعه غسلة بعدها إلزالة الرتاب .
ثالثاً  :ختريج أحد الشيخني هلا  ،ومها من وجوه الرتجيح عند التعارض .

قال النووي :األفضل أن يكون الرتاب يف غري الغسلة األخرية ليأيت عليه ما ينظفه ،واألفضل أن يكون يف األوىل .
قال الشوكاين  :وقد نص الشافعي على أن األوىل أوىل .

وقال الصنعاين :رواية أوالهن أرجح لكثرة رواهتا بإخراج الشيخني هلا  ،وذلك من وجوه الرتجيح عن التعارض .
وقال الشيخ حممد رمحه هللا  :ألن األوىل إذا كانت بالرتاب صارت الغسالت الثانية واليت بعدها تزيده طهرة ونظافة .

 هل يقوم غري الرتاب مقامه أم ال ؟
اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :

فقيل  :يشرتط الرتاب وال يقوم غريه مقامه .
ألن النص ورد يف الرتاب  ،وألنه أحد الطهورين .

قال النووي  :وال يقوم الصابون واالشنان وما أشبههما مقام الرتاب على األصح .

[ شرح مسلم ] .

وقيل  :يقوم غريه مقامه .

واختاره بعض العلماء .
قالوا  :وإمنا نص على الرتاب لتوفره وسهولة احلصول عليه  ،والراجح األول  ،واختاره الشيخ ابن عثيمني .
قال الشيخ ابن عثيمني عن القول بأنه جيزئ عن الرتاب غريه قال  :وهذا فيه نظر ملا يلي :
أولً  :أن الشارع نص على الرتاب  ،فالواجب اتباع النص .

ثانياً  :أن السدر واألشنان كانت موجودة يف عهد النِب  ومل يشر إليهما .
ثالثاً  :لعل يف الرتاب مادة تقتل اجلراثيم اليت خترج من لعاب الكلب .

رابعاً  :أن الرتاب أحد الطهورين ،ألنه يقوم مقام املاء يف باب التيمم إذا عدم .وقال ( وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً).

فالصحيح  :أنه ال جيزئ عن استعمال الرتاب  ،لكن لو فرض عدم وجود الرتاب وهذا احتمال بعيد  ،فإن استعمال األشنان ،
أو الصابون خري من عدمه  ( .الشرح املمتع ) .
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 أكثر العلماء على أن بول الكلب ورجيعه جيب غسله سبعاً كولوغه .
قالوا  :وإمنا نص النِب  على الولو ألنه هو الغالب  ،وما خرج خمرج الغالب فال مفهوم له .
وعلى هذا القول  :لو بال كلب يف إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداها بالرتاب .
وذهب بعض العلماء إىل أن الغسل سبعاً خاص بنجاسة الولو  ،أما بوله أو روثه أو دمه فكسائر النجاسات .
وهذا قول الظاهرية  ،واختاره الشوكاِن .
لقوله ( إذا ولغ . ) ...
والكالب كانت تبول يف أمكنة الناس وجمالسهم ومل ينبه الرسول  على ذلك .
قال النووي  :وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل ألن األمر بالغسل سبعاً من الولو إمنا كان لينفرهم عن مواكلة الكلب
وهذا مفقود يف غري الولو .

[ اجملموع ] .

قال الشوكاين  :وهذا حكم خمتص بولوغه فقط وليس فيه ما يدل على جناسة ذاته كلها حلماً وعظماً ودماً وشعراً وعرقاً وإحلاق
هذه بالقياس على الولو بعيد جداً  [ .السيل اجلرار ] .

 لو أدخل الكلب يده أو رجله يف اإلناء فإنه ال يغسل سبعاً كالولو  ،وإمنا يغسل كسائر النجاسات .
ألن النص جاء يف الولو وهذا ال يسمى ولوغاً .

 لو ولغ الكلب يف غري اإلناء كالثوب فهل جيب غسله سبعاً أم ال ؟
قيل  :إن ولو الكلب يف غري اإلناء ال يضر .

ألنه خص الولو يف اإلناء .
وقيل  :جيب التسبيع فيه .
قالوا  :إن ِذكر اإلناء خرج خمرج الغالب ؛ ألن الكلب غالباً ما يلغ يف اإلناء  ،وإذا كان خرج خمرج الغالب فال مفهوم له وال

خيصص احلكم .

بناء عليه إذا أصاب لعاب الكلب الثوب أو اليد أو األرض وجب فيه التسبيع بناءً على هذا القول الثاِن  ،وهذا القول هو
ً
الراجح .
 إذا صاد كلب الصيد بفمه ،فإن الصحيح أنه ال جيب غسل اللحم سبع مرات إحداها بالرتاب ،ألن هذا مما عفا عنه الشارع،
والقاعدة يف ذلك (ما كان معفواً عنه شرعاً زال ضرره قدراً) .
ً
( واخلنزير سبعا ) .
أي  :أن جناسة اخلنزير كنجاسة الكلب تغسل سبعاً .
ألن النص وقع يف الكلب ،واخلنزير شر منه وأغلظ ،ألن هللا تعاىل نص على حترَيه وأمجع املسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه[ .املغين]
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال يقاس على الكلب وذلك ألمور :
أولً  :ألن النص ورد يف الكلب .

ثانياً  :ألن اخلنزير مذكور يف القرآن  ،وموجود يف زمن النِب  ومل يرد إحلاقه .

قال النووي  :واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بال تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة
اخلنزير وهذا هو املختار  ،ألن األصل عدم الوجوب ح ى يرد الشرع ال سيما يف هذه املسألة املبنية على التعبد  [ .اجملموع ] .
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وقال رمحه هللا  :وذهب أكثر العلماء إىل أن اخلنزير ال يفتقر إىل غسله سبعاً وهو قول الشافعي .
وهذا القول هو الراجح .

[ شرح مسلم ] .

ٌ

( وجيزئ يف سائر النجاسات ثالث منقية ) .
أي  :وجيزئ يف غسل سائر النجاسات – غري الكلب واخلنزير – ثالث غسالت منقية .

وقيل  :سبع .

وهذا املشهور من املذهب .
ملا روى ابن عمر قال( :أمرنا بغسل األجناس سبعاً) وهذا األثر ال يصح وال حيتج به ،وقد ذكره ابن قدامة يف املغين بدون إسناد .

وقيل  :واحدة تكفي .

وهذا القول هو الصحيح .

أي  :أنه يكفي إذا وقعت جناسة على البدن أو الثوب أو البقعة أو غريها أن تغسل ح ى تزول عينها عن احملل  ،وال يشرتط عدد
معني للغسالت .
وهذا اختيار ابن تيمية رمحه هللا  :أنه ال جيب العدد يف غسل جناسة غري الكلب  ،بل يكفي غسلة واحدة تذهب بعني النجاسة
وأثرها  ،فإن مل تذهب زاد ح ى يذهب أثرها ولو جاوز السبع سواء يف األرض أو الثوب أو األواِن .
ِ
ِ
يض ِيف الثرو ِ
صهُ بِالْ َم ِاء،
صنَ ُع قَ َ
أ -حلديث أ ْ
رِب  فَ َقالَ ْ
َْسَاءَ قَالَ ْ
ب َكْي َ
ت ( َجاءَت ْامَرأَةٌ النِ ر
ف تَ ْ
ت أ ََرأَيْ َ
ت إِ ْح َدانَا َحت ُ
ال َحتُتُّهُ ،مثُر تَ ْقُر ُ
ْ
صلِى فِ ِيه) ومل يأمر فيه بعدد  ،ولو أراد لبينه كما يف حديث الولو .
َوتَ ْن َ
ض ُحهُ َوتُ َ
( ََتُتُّهُ ) أي حتكه وت ْق ُشُره  ،وقد أخرجه ابن خزَية بلفظ ( فحكيه ) واملراد بذلك إزالة عينه ليهون غسله باملاء ُ (.مثَّ تَ ْق ُر ُصهُ ) أي تدلك موضع الدم بأطراف

أصابعها ليتحلل بذلك وخيرج ما يشربه الثوب منه ُ (.مثَّ تَ ْن َض ُحهُ ) قيل  :املراد به الرش  ،ورجحه القرطِب  .وقيل  :املراد الغسل  ،ورجحه اخلطاِب وابن حجر ،
ألنه جاء يف روايات أخرى أنه قال  ( :تغسله ) .

ِِ
اِب فَب َ ِ ِ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
ك  قَ َ
رِب  فَلَ رما قَ َ
اه ْم اَلنِ ُّ
راس ،فَنَ َه ُ
ضى بَ ْولَهُ
الَ ( :جاءَ أ َْعَرِ ٌّ َ
ب -وحلديث أَنَ ِ ْ َ
ال يف طَائ َفة اَلْ َم ْسجد ،فَ َز َجَرهُ اَلن ُ
أَمر اَلنِرِب  بِ َذنُ ٍ ِ ٍ
يق َعلَْي ِهُ ) .متر َف ٌق َعلَْيه  ،ومل يأمر بالعدد .
َ َ ُّ
وب م ْن َماء؛ فَأ ُْه ِر َ
ج -وألن املقصود إزالة النجاسة  ،فم ى زالت زال حكمها .
د -وألن غسل النجاسة ال حيتاج إىل نية  ،فال حيتاج إىل عدد .
ه -وألنه لو مل تزل بسبع غسالت وجب الزيادة على ذلك باالتفاق  ،فدل على عدم اعتبار السبع  ،إال فيما جعله الشارع
شرطاً فيه كنجاسة الكلب .
قال الشيخ السعدي مرجحاً هذا القول  :الصحيح يف غسل النجاسات كلِها غري الكلب  :أنه يكفي فيها غسلة واحدة
تذهب بعني النجاسة وأثرها  ،فإن مل تذهب زاد ح ى يذهب أثرها  ،ولو جاوز السبع  ،وسواء كانت على األرض أو الثياب أو

البدن أو األواِن أو غري ذلك  ...إَل أن قال :ألن مجيع النصوص الواردة يف غسل النجاسات مطلقة ال قيد فيها وال عدد،
وذلك يدل على أن املقصود إزالتها فقط  ،وأن العدد فيها غري مقصود .
ِِ
اِب فَب َ ِ ِ ِ
ضى بَ ْولَهُ أ ََمَر
رِب  فَلَ رما قَ َ
اه ْم اَلنِ ُّ
راس ،فَنَ َه ُ
فائدة  :حديث األعراِب  السابق ( َجاءَ أ َْعَرِ ٌّ َ
ال يف طَائ َفة اَلْ َم ْسجد ،فَ َز َجَرهُ اَلن ُ
اَلنِرِب  بِ َذنُ ٍ ِ ٍ
يق َعلَْيه ) .
ُّ
وب م ْن َماء؛ فَأ ُْه ِر َ
فيه دليل على أنه إذا وقعت جناسة على األرض فتطهر بصب املاء على املكان النجس بدون تكرار  ،سواء كانت األرض صلبة
أم رخوة .
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وهذا مذهب مجاهري العلماء كما حكاه النووي عنهم .
يق َعلَْيه  ) ...ومل حيفر املكان أو ينقل ترابه بل اكتفى بصب املاء .
لقوله ( فَأ ُْه ِر َ
فإن كان للنجاسة جرم كعذرة أو دم جف  ،فال بد من إزالة ذلك قبل تطهريها باملاء .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن األرض الصلبة حتفر .
واستدلوا بروايات جاءت يف هذا احلديث لكنها ضعيفة ال تصح .
فقد جاء عند الدار قطين من حديث أنس بلفظ ( احفروا مكانه مث صبوا عليه ) .
وعند سعيد بن منصور ( خذوا ما بال عليه من الرتاب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً ) .
ُ ُ َ َ ِّ ٌ
( وال يطهر متنجس بشمسٍ ودلك ) .
ِ
املتنجس  :ما أصابته النجاسة .
أي  :ال يطهر أي متنجس – من أرض أو ثوب أو فراش أو غري ذلك – بشمس  ،أي بذهاب جناسته بشمس .
وهذا مذهب مالك  ،والشافعي  ،واحلنابلة واختاره ابن املنذر .
أ -لقوله تعاىل َ :وأَنْ َزلْنَا ِم َن ال رس َم ِاء َماءً طَ ُهوراً ) .
ولقوله تعاىل ( َويُنَ ِزُل َعلَْي ُك ْم ِم َن ال رس َم ِاء َماءً لِيُطَ ِهَرُك ْم بِه ) .
قال النووي رمحه هللا :ذكره سبحانه وتعاىل امتناناً فلو حصلت الطهارة بغريه مل حيصل االمتنان به .انتهى .
ب-حلديث األعراِب وفيه ( فأمر بذنوب من ماء ) .
وجه الداللة  :لو كان اجلفاف مطهراً الكتفى به النِب  ومل يأمر باملاء .
ج -قالوا :إذا كانت طهارة احلدث ال تكون إال باملاء مع وجوده ،فكذلك إزالة النجاسة ال تكون إال باملاء.
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال يشرتط املاء .

وهذا قول احلنفية  ،واختاره ابن تيمية .
قال ابن تيمية رمحه هللا  ... :فإن العلماء اختلفوا يف النجاسة إذا أصابت األرض وذهبت بالشمس أو الريح أو االستحالة  ،هل
تطهر األرض على قولني  :أحدمها  :تطهر  ،وهو مذهب أِب حنيفة  ..وهو الصحيح يف الدليل .
أ-حلديث ابن عمر ( أن الكالب كانت تقبل وتدبر وتبول يف مسجد رسول هللا  مل يكونوا يرشون شيئاً من ذلك ) رواه
البخاري دون ذكر ( البول ) .
وجه الداللة  :لو كانت النجاسة باقية لوجب غسلها باملاء  ،مما يدل على أهنا طهرت بالريح أو بالشمس .
ب -وقالوا  :إن النجاسة عني خبيثة  ،فإذا زالت زال حكمها .
وهذا القول هو الراجح .

رِب  بِ َذنُ ٍ
وب ِم ْن َماء  ) ...؟
واجلواب عن حديث األعراِب (أ ََمَر اَلنِ ُّ

أن املقصود بذلك تعجيل تطهري املسجد ،إذ لو تركه ح ى تطهره الشمس لتأخر تطهريه ،فليس يف احلديث حصر التطهري باملاء.
[ ابن تيمية ] .

وقال الشيخ ابن عثيمني  :وأما ذكر املاء يف التطهري يف األدلة السابقة فال يدل تعيينه على تعيينه  ،ألن تعيينه لكونه أسرع يف
اإلزالة وأيسر على املكلف .
وأما قياس إزالة النجاسة على طهارة احلدث  ،فهو قياس مع الفارق ملا يلي:
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أ -طهارة احلدث تشرتط هلا النية على الصحيح خبالف إزالة النجاسة.
ب -طهارة احلدث ال تسقط باجلهل والنسيان خبالف طهارة اخلبث.
ج -طهارة احلدث طهارة تعبدية غري معقولة املعىن خبالف طهارة اخلبث فإهنا طهارة معللة بوجود النجاسة احلسية.
و إذا ثبت الفرق مل يصح ال
( وال استحالة ) .
أي  :أن النجاسة ال تطهر باالستحالة .
تغري الش ِ
ريء عن طَبعِه وو ِ
االستحالةُ لغةً :تُطلَ ُق على ُِّ
صفه .
َ
ني الن ِ
الع ِ
رجسة بنَ ْف ِسها أو بواسطة .
و
اصطالحاَ :حت ُّو ُل َ
ً
ِ
ب  ،أَنره َال يطْهر َشيء ِمن النرجاس ِ
ت بِنَ ْف ِس َها َخ اال َ ،وَما
ات بِ ِاال ْستِ َحالَِة  ،رإال ْ
اخلَ ْمَرةَ  ،إذَا انْ َقلَبَ ْ
قال ابن قدامة  :ظاهُر الْ َم ْذ َه ِ ُ َ ُ ُ ْ ٌ ْ َ َ
ان الْمت رقِي ِمن وقُ ِ
ع َداه َال يطْهر ؛ َكالنرج ِ
اخلِْن ِزي ِر إ َذا وقَع ِيف الْم رالح ِة وصار ِمْلحا  ،والد ِ
ود
ت َرَم ًادا َ ،و ْ
ص َار ْ
احتَ َرقَ ْ
َ َ َ ََ ً َ َ
اسات إ َذا ْ
ت َو َ
َ َ
َ َ
ُّخ ُ َ َ ْ َ
َ ُ َ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
النرج ِ
ر
صاعد م ْن الْ َماء النرج ِ
س.
اجتَ َم َع ْ
س إ َذا ْ
اسة َ ،والْبُ َخا ِر الْ ُمتَ َ
ت مْنهُ نَ َد َاوةٌ َعلَى ج ْس ٍم َ
َ َ
صق ٍيل مثُر قَطَر  ،فَ ُه َو َجن ٌ
قال املرداوي على قول ابن قدامة َ :ال يطْهر َشيء ِمن النرجاس ِ
ات بِ ِاال ْستِ َحالَِة  ،قال  :هذا املذهب وعليه مجاهري األصحاب
َ ُُ ْ ٌ ْ َ َ
ونصروه .
الع ِذ َرة من احليوان ) .
أ -حلديث ابن عمر ( أن النِب  هنى عن أكل اجلاللة وألباهنا ) رواه أبو داود  ( .اجلاللة  :هي اليت تأكل َ
وجه الداللة  :أنه إمنا هنى عنها ألكلها النجاس ة  ،ولو كانت تطهر باالستحالة مل يؤثر أكلها النجاسة ألهنا تستحيل .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن استحالة النجاسة تطهرها .

اختيار اب ِن َحزم  ،واب ِن تيميرة  ،واب ِن القيِم .
ب احلنفية  ،واملالكيرة  ،وروايةٌ عن أمحد  ،وهو
وهذا َم َ
ُ
ذه ُ
العلَماء .
وبه أفتت اللرجنةُ الدرائمة  ،وهو قول أكثر ُ
وشرط ذلك  :أن ال يبقى أثر للنجاسة  ،ال طعمها  ،وال لوهنا  ،وال رحيها .
ِ
وصارت ا
رجاسات إذا
خال ،كانت طاهرةً؛ فكذلك سائُِر الن
استحالت بن ْف ِسها
القياس على ما أمجَعوا عليه من أ رن اخلَمرةَ إذا
ْ
ْ
أُ -
ٍ
ٍ
كم الطراهرات .
انقلَبَت إىل عني طاهرة ،صار هلا ُح ُ
ِ
الع ِ
ع
ني َجنسةً،
ني اليت استحالَت إليها؛ فال معىن لبقاء االس ِم عليه ،فالشرر ُ
الع ُ
ٌ
ب -أ رن املعىن الذي ْ
معدوم يف َ
ألجله كانت تلك َ
ِ
رترب وصف الن ِ
احلقيقة ،فينتفي بانتفائِها .
رجاسة على تلك
َ َ َ
قال ابن القيم يف أعالم املوقعني :ومن املمتنع بقاء حكم اخلبيث وقد زال اْسه ووصفه واحلكم تابع لالسم والوصف دائر معه

وجوداً أو عدما ،فالنصوص املتناولة لتحرمي امليتة والدم وحلم اخلنزير واخلمر ال يتناول الزروع والثمار والرماد وامللح واخلل ال لفظاً
وال معىن وال نصا وال قياساً .
ً
( وتطهر مخرة انقلبت بنفسها خال ) .
أي  :أن اخلمر إذا ختللت بنفسها – بدون فعل أحد  -فإهنا تكون طاه رة .
قال النووي  :وأمجعوا على أهنا إذا انقلبت بنفسها خالً طهرت  ،وقد حكي عن سحنون أهنا ال تطهر  ،فإن صح عنه فهو
حمجوج بإمجاع من قبله .
وإما إذا ختللت بفعل آدمي كما لو ختللت بأن أضاف إليها إنسان شيئاً  ،أو نقلها من الشمس إىل الظل أو العكس  ،فإنه ال
جيوز وال تطه ر .
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وهذا مذهب مجهور العلماء .
ال( :سئِل رس ُ ِ
ٍِ
َخَر َجهُ ُم ْسلِم .
رخ ُذ َخ اال؟ قَ َ
الَ :ال ) أ ْ
ول اَ رَّلل َ ع ْن اَ ْخلَ ْم ِر تُت َ
أ -حلديث أَنَس بْ ِن َمالك  قَ َ ُ َ َ ُ

( تُتَّ َخ ُذ َخ ًّال ) املراد باختاذها خالً هو عالجها ح ى تصري خالً بعدما تشتد وتقذف الزبد  ،وذلك بوضع شيء فيها  ،كبصل أو خبز أو مخرية وحنو ذلك  ،أو ينقلها من الظل

إىل الشمس أو بالعكس .

ال  :أ َْه ِرقْ َها قَ َ
ِب صلى هللا عليه وسلم َع ْن أَيْتَ ٍام َوِرثُوا مخًَْرا  ،قَ َ
ال  :أَفَالَ
ب -وعند أِب داود َ :ع ْن أَنَس ( أَ رن أَبَا طَْل َحةَ َ ،سأ ََل النرِ ر
ال  :الَ ) .
َج َعلُ َها َخ اال ؟ قَ َ
أْ
وجه الداللة  :أنه لو كان هناك طريق لالنتفاع لتطهري اخلمر ألرشد إليه النِب  حفظاً لألموال  ،وأيضاً كما يف الرواية األخرى :
( كانت أليتام ) واأليتام أوىل حبفظ أمواهلم  ،فلو كان ختليلها جائزاً ألرشد إليه النِب . 
وكذلك قوله ( أهرقها ) دليل على أنه ال جيوز ختليلها  ،ألنه جيب إراقتها وال جيوز اقتناؤها .
 يف قوله (وتطهر مخرة ) دليل على أن مذهب احلنابلة يرون جناسة اخلمر .
وهذا قول مجاهري العلماء  :أن اخلمر جنسة .
وهذا مذهب األئمة األربعة وغريهم  ،ورجحه ابن تيمية  ،والشنقيطي  ،وابن باز رحم هللا اجلميع .
أ -لقوله تعاىل ( يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس ) .
فقد ْسى هللا اخلمر رجساً  ،والرجس النجس  ،قالوا  :وال يضر قرن امليسر واألنصاب واألزالم معها  ،وذلك أن ثالثتها قد

خرجت باإلمجاع .

اخلمر جنسة العني  ،ألن هللا تعاىل قال ( إهنا رجس ) والرجس يف كالم العرب
قال الشنقيطي  :يُفهم من هذه اآلية الكرَية أن َ

كل مستقذر تعافه النفس .
ب -ولقوله تعاىل ( وسقاهم رهبم شراباً طهوراً ) .

قال الشنقيطي  :ألن وصفه لشراب أهل اجلنة بأنه طهور  ،يفهم منه أن مخر الدنيا ليست كذلك  ،ومما يؤيد هذا أن كل
ِ
ص رد ُعو َن َعْن َها
األوصاف اليت مدح هللا هبا مخر اآلخرة منفية عن مخر الدنيا كقوله (َال ف َيها َغ ْوٌل َوَال ُه ْم َعْن َها يُ َنزفُو َن) وكقوله (َال يُ َ
غول يغتال العقول وأهلها ،يُصدعون ،أي :يصيبهم الصداع الذي هو وجع الرأس .
َوَال يُن ِزفُو َن) خبالف مخر الدنيا ففيها ْ
ج -حديث أِب ثعلبة اخلشين السابق  ،حيث يف رواية أِب داود ( إنا جناور أهل الكتاب  ،وهم يطبخون يف قدورهم اخلنزير ،
ويشربون يف آنيتهم اخلمر . ) ...
وجه الداللة :أن الرسول  أمر أبا ثعلبة اخلشين وقومه بغسل أواِن أهل الكتاب اليت يطبخون فيها اخلنزير ،ويشربون فيها اخلمر،
وأن ال يستعملوها إال إذا مل جيدوا غريها بعد أن يغسلوها  ،واألمر بغسلها دليل جناستها .
واستدلوا من العقل من ثالثة أوجه :

أوهلا  :أن اخلمر شيء حرم تناوله من غري ضرر  ،فكان جنساً كالدم .
والثاين  :القياس على الكلب تغليظاً وزجراً .

والثالث  :أن من متام حترَيها ،وكمال الردع عنها احلكم بنجاستها ح ى يتقذرها العبد ،فيكف عنها قربناً ،بالنجاسة وشرباً
بالتحرمي  ،فاحلكم بتحرَيها يوجب جناستها  ( .اجملموع شرح املهذب ) .
وذهب بعض العلماء  :إىل أهنا طاهرة ليست بنجسة .
وهذا قال به ربيعة الرأي  ،والليث بن سعد  ،واملزِن صاحب الشافعي  ،ورج حه األلباِن  ،والشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا .
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أ-حلديث أنس بن مالك قال  ( :كنت ساقي القوم يوم حرمت اخلمر يف بيت أِب طلحة  ...فإذا مناد ينادي ،فقال  :اخرج
فانظر ،فخرجت فإذا مناد ينادي :أال إن اخلمر قد حرمت ،قال :فجرت يف سكك املدينة ،فقال يل أبو طلحة :اخرج فأهرقها،
فأهرقتها ) متفق عليه .
قال الشيخ ابن عثيمني  :وطرقات املسلمني ال جيوز أن تكون مكاناً إلراقة النجاسة  ،وهلذا حيرم على اإلنسان أن يبول يف
الطريق  ،أو يصيب فيه النجاسة .
ب-وعن ابن عباس قال  ( :إن رجالً أهدى لرسول هللا  راوية مخر ،فقال له رسول هللا  :هل علمت أن هللا قد حرمها؟
قال :ال ،فسار إنساناً  ،فقال له رسول هللا  : مب ساررته ؟ فقال :أمرته ببيعها ،فقال :إن الذي حرم شرهبا حرم بيعها  ،ففتح
املزادة ح ى ذهب ما فيها )  .رواه مسلم
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :وهذا حبضرة النِب  ، ومل يقل له  :اغسلها  ،وهذا بعد التحرمي بال ريب .
ج-وألن األصل يف األشياء الطهارة ح ى يقوم دليل على النجاسة .
قالوا  :وأما اجلواب عن اآلية  :بأن يقال بأن املراد بالنجاسة النجاسة املعنوية ال احلسية  ،بدليل أهنا قرنت باألنصاب واألزالم
وامليسر  ،وجناسة هذه معنوية .
والراجح قول اجلمهور وهللا أعلم .

وأما اجلواب عن إراقة الصحابة هلا بالشوارع :

قال القرطيب  ... :واجلواب أن الصحابة فعلت ذلك ألنه مل يكن هلم سروب وال آبار يريقوهنا فيها  ،إذ الغالب من أحواهلم أهنم

مل يكن هلم كنف يف بيوهتم  ... ،ونقلها إىل خارج املدينة فيه كلفة ومشقة ويلزم منه تأخري ما وجب على الفور .
وأيضاً فإنه َيكن التحرز منها  ،فإن طرق املدينة واسعة ومل يكن اخلمر من الكثرة حبيث تصري هنراً يعم الطرق كلها  ،بل إمنا جرت
يف مواضع يسرية َيكن التحرز منها  ،هذا مع ما حيصل يف ذلك من فائدة شهرة إراقتها يف طرق املدينة ليشيع العمل على
مقتضى حترَيها من إتالفها  ،وأنه ال ينتفع هبا  ،وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك  ( .اجلامع ألحكام القرآن ) .
َ
َ
ُ
َ
( وإن خفي موضع جناسةٍ غسل حىت جيزم بزوالهِ ) .
أي  :وإن خفي موضع من الثوب أو غريه غسل املوضع ح ى جيزم بزواله .
والنجاسة إما أن تكون يف الثوب أو يف البدن أو يف البقعة.
فإذا وقعت النجاسة يف أحد هذه الثالثة أشياء فإما أن يعلم مكاهنا أو جيهل.
فإن علم فاألمر ظاهر أنه يغسل.
وإن جهل فإنه يغسل ح ى جيزم بزوال النجاسة.
ويستثىن من هذا احلكم إذا وقعت النجاسة يف بقعة كبرية كما إذا وقعت يف فضاء واسع فإهنا إذا كانت وقعت يف فضاء واسع
فإنه ال يشرتط أن يغسل وال أن يتحرى للمشقة.
والقول الثاِن يف هذه املسألة :أن النجاسة إذا وقعت يف البدن أو الثوب أو البقعة احملدودة وأمكن التحري  -وهذا شرط مهم -
فإنه يتحرى ألنه إذا جاء الشرع بالتحري يف عدد الركعات فمن باب أوىل أن يتحرى يف حتديد البقعة النجسة.
واألحوط يف احلقيقة مذهب احلنابلة أنه إذا اشتبهت النجاسة يف البقعة أو البدن أو الثوب احملدود فإنه يغسل ح ى جيزم بزوال
النجاسة ألن النجاسة وجدت قطعاً فإذا كانت النجاسة موجودة يقيناً فإنه يسعى إىل إزالتها باليقني أيضاً وذلك بأن يغسل إىل
أن جيزم بزوال النجاسة.
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وهذا القول كما قلت أحوط وأقرب إىل القواعد الشرعية.
ُ
( ويطهر بول غالمٍ مل يأكل الطعام بنضحه ) .
أي  :وكيفية تطهري بول الغالم الذي مل يأكل الطعام – إذا بال على ثوب أو فراش أو غريمها  -يكون بالنضح ختفيفاً .

والنضح  :هو أن يغمر ويكاثر باملاء مكاثرة ال يبلغ جريان املاء وتردده وتقاطره  ،ورجحه النووي .
ٍ
ص ٍر ح ى يشمله كلره .
وقال الشيخ ابن عثيمني  :والنرضح :أن تُْتبِ َعهُ املاء دون فَ ْرك ،أو َع ْ
وأما الغَ ْسل  :فهو أن يغسله ويغمره باملاء .
أ -حديث أم قيس بنت حمصن ( أهنا أتت بابن هلا صغري مل يأكل الطعام إىل رسول هللا  فبال على ثوبه  ،فدعا ِباء فنضحه
عليه ومل يغسله ) متفق عليه .
ب -وحديث عائشة قالت ( أيت رسول هللا  بصِب حينكه  ،فبال عليه فأتبعه املاء ) متفق عليه .
وملسلم ( فبال عليه فدعا ِباء  ،فأتبعه بوله ومل يغسله ) .
ال اَلنِرِب  ( ي ْغسل ِمن ب وِل اَ ْجلا ِري ِة ،وي ر ُّ ِ
رسائِ ُّي،
ج -وحلديث أَِِب اَل رس ْم ِح  قَ َ
ش م ْن بَ ْوِل اَلْغُ َالِم ) أ ْ
ال :قَ َ ُّ
ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َُ
َخَر َجهُ أَبُو َد ُاوَدَ ،والن َ
ص رح َحهُ اَ ْحلَاكِمُ
َو َ
د -وحلديث أم الفضل لبابة بنت احلارث قالت ( بال احلسني بن علي يف حجر النِب  فقلت  :يا رس ول هللا  ،أعطين ثوبك
والبس ثوباً غريه ح ى أغسله  ،فقال  :إمنا ينضح من ب ول الذكر  ،ويغسل من بول األنثى ) .واه أمحد وأبو داود وابن ماجه واحلاكم وابن
خزَية وابن حبان .

ففي هذه األحاديث أن بول الغالم يكفي فيه النضح  ،وبول اجلارية يغسل .
وهذا مذهب الشافعي وأمحد .

قال الشوكاين  :وهو قول علي وعطاء واحلسن والزهري وإسحاق .
فهذه األحاديث فيها التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية  ،فاألحاديث السابقة بعضها يفعل النِب  بالنضح يف بول الغالم ،
وبعضها فرق بص ريح القول بني بول الغالم وبول اجلارية .
فثبت هبذه األحاديث أن حكمهما خمتلف  ،فحكم بول الغالم النضح  ،وحكم بول اجلارية الغسل .
وذهب بعض العلماء  :إىل أهنما سواء يف وجوب الغسل .
وهذا مذهب احلنفية واملالكية .
استدلوا بالعمومات اليت جاءت يف غسل البول .
أ-كحديث ابن عباس ( أن النِب  مر بقَّبين فقال  :إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري  ،أما أحدمها فكان ال يستنزه من
بوله . ) ...
ب-وحديث األعراِب الذي بال يف املسجد وقد سبق .
والراجح القول األول وهو التفريق لصحة األحاديث بذلك .
 وأما اجلواب عن أدلة القول الثاِن  ،فاجلواب أن هذه األدلة عامة  ،وأحاديث الباب خاصة  ،واخلاص يقضي على العام .
قال الشوكاين  :وأما احلنفية واملالكية فاستدلوا ملا ذهبوا إليه بالقياس ،فقالوا املراد بقوله ( ومل يغسله ) أي غسالً مبالغاً فيه ،وهو
خالف الظاهر ،ويبعده ما ورد من األحاديث يف التفرقة بني بول الغالم واجلارية.
قوله ( بول ) خرج به الغائط فال بد من غسله .
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وقوله ( غالم ) خرج به اجلارية .
 وقوله ( مل يأكل الطعام ) اختلف العلماء يف املراد بالطعام الذي مل يأكله :
فقيل  :ما عدا اللنب فقط .

وقيل  :مل يأكل شيئاً .

وقيل  :املراد بالطعام ما عدا اللنب الذي يرضعه  ،والتمر الذي حينك به  ،والعسل الذي يلعقه للمداواة  ،ورجحه احلافظ ابن
حجر  ( .الفتح ) .
قال ابن القيم رمحه هللا  :إمنا يزول حكم النضح إذا أكل الطعام وأراده واشتهاه تغذياً به  ( .حتفة املودود ) .
وقال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا  :ليس املراد امتصاصه ما يوضع يف فمه وابتالعه  ،بل إذا كان يريد الطعام ويتناوله
ويشرئب إليه (أي  :يتطلع إليه ويطلبه)  ،أو يصيح أو يشري إليه  ،فهذا هو الذي يطلق عليه أنه يأكل الطعام .
 احلكمة من التفريق بني بول الغالم وبول اجلارية ؟
قيل  :أن بول األنثى أننت وأثقل من بول الغالم .
وقيل  :أن بول الغالم جيتمع فيكتفى برشه  ،وأما بول اجلارية فينتشر فال بد من غسله .
وقيل  :كثرة محل الرجال والنساء للذكور  ،فتعم البلوى ببوله  ،فيشق عليه غسله.

ورجحه احلافظ ابن حجر وقال  :وأقوى ما قيل يف ذلك  :أن النفوس أعلق بالذكور منها باإلناث  ،يعين فحصلت الرخصة يف
الذكور لكثرة املشقة .
 إذا أكل الصِب الطعام على جهة التغذية فإنه جيب الغسل بال خالف  [ .قاله النووي ] .
 البول جنس  ،ال فرق بني بول الكبري والصغري .
قال النووي  :واعلم أن هذا اخلالف يف كيفية الشيء الذي بال عليه الصِب  ،وال خالف يف جناسته  ،وقد نقل بعض أصحابنا
إمجاع العلماء على جناسة بول الصِب  ،وأنه مل خيالف فيه إال داود الظاهري  ،قال اخلطاِب وغريه  :وليس َتويز من جوز النضح
يف الصِب من أجل أن بوله ليس بنجس  ،ولكنه من أجل التخفيف يف إزالته فهذا هو الصواب .
( وكذلك املذي ) .
أي  :أن املذي يأخذ حكم بول الغالم يف تطهريه  ،وذلك بنضح ما أصاب ه .
واملذي  :ماء رقيق أبيض لزج خيرج عند الشهوة وبال دفق وال يعقبه فتور  ،ورِبا ال حيس خبروجه .

واملذي جنس باإلمجاع .
ال ( ُكْنت رجالً م رذاء ،فَأَمرت اَلْ ِم ْق َداد بن اَْأل ِ
ال" :فِ ِيه
رِب  فَ َسأَلَهُ ؟ فَ َق َ
حلديث َعلِي بْ ِن أَِِب طَالِب  قَ َ
َس َود أَ ْن يَ ْسأ ََل اَلنِ ر
ُ َ ُ َ ً َْ ُ
َ َْ ْ
ظ لِْلبُ َخا ِريِ .
ضوءُ ) ُمتر َف ٌق َعلَْي ِهَ ،واللر ْف ُ
اَلْ ُو ُ
ويف رواية ( يغسل ذكره ويتوضأ ) .
قال النووي رمحه هللا  :أمجعت األمة على جناسة املذي والودي  ( .اجملموع ) .
ألنه أمره بغسل ذكره  ،وأمره بالوضوء  ،فدل هذا على أن حكم املذي كحكم البول يف النجاسة .
 وخروج املذي يوجب الوضوء .
وقد نقل ابن قدامة رمحه هللا يف " املغين " إمجاع العلماء على أن خروج املذي ناقض للوضوء .
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لقوله كما يف الرواية األخرى ( اغسل ذكرك وتوضأ ) .
وكما يف حديث علي السابق ( فقال  :فيه الوضوء ) .
 وأما تطهريه فيكون بنضحه .
وهذا هو الصحيح  ،وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .
أ -حلديث سهل بن حنيف قال ( كنت ألقى من املذي شدة  ...فقلت  :يا رسول هللا  ،كيف ِبا يصيب ثوِب منه ؟ قال :
يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه )  .رواه أبو داود
ِ
ضحه ور ُّ ِ ِ
قال املبارك فوري رمحه هللا  :و ِ ر ِِ
ِ
ب َغ ْسلُه .
َْ
اب الث ْرو َ
َص َ
ي إِ َذا أ َ
ب يَكْفي نَ ْ ُ ُ َ َ
ش الْ َماء َعلَْيه َ ،وَال َجي ُ
استُدل به َعلَى أَ رن الْ َم ْذ َ
ب-وألن الغسل ورد يف الفرج ال يف الثوب  ،ورواية نضح الثوب ال معارض هلا .
ج -وألن هذه جناسة يشق االحرتاز منها  ،لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العزب  ،فهو أوىل بالتخفيف من بول الغالم .
قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا  :املذي يكفي فيه النضح  ،وهو أن يعم احملل الذي أصابه املاء بدون عصر وبدون فرك ،
وكذلك جيب فيه غسل الذكر كله واألنثيني وإن مل يصبهما .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال جيزئ فيه إال الغَسل  .وهذا قول مجاهري العلماء .

حلديث علي وفيه ( توضأ واغسل ذكرك ) .
فأمر  بغسل الذكر منه  ،واألصل يف األمر الوجوب  ،وإذا أمر بغسل الذكر منه فكذلك سائر احملال .
 قوله ( اغسل ذكرك  ) ...هل جيب غسل الذكر كله أم ال ؟ اختلف العلماء يف ذلك على قولني :

القول األول  :أنه يكت َفى بغسل رأس الذكر أو املوضع الذي أصابته النجاسة منه  .وهذا مذهب اجلمهور .
إحلاقاً له بسائر النجاسات  ،فهو حدث من األحداث فال يغسل منه إال املخرج .

القول الثاين  :أنه جيب غسل الذكر كله  .وهذا مذهب احلنابلة .
لقوله  ( يغسل ذكره ويتوضأ ) .

القول الثالث  :يغسل مجيع الذكر واألنثيني  .وهذا املشهور من مذهب احلنابلة .
فقد جاء عند أِب عوانة ( يغسل ذكره وأنثييه )  ،قال احلافظ  :إسناده ال مطعن فيه .
وهذا القول هو الصحيح .
 احلكمة من األمر بغسل الذكر واألنثيني :
قيل  :إن املذي فيه لزوجة  ،فرِبا انتشر على الذكر واألنثيني ومل يشعر به اإلنسان  ،قاله اخلطاِب .
وقيل  :إن ذلك خيفف املذي أو يقطعه ،وال سيما إذا كان غسله باملاء البارد ،فإنه من أسباب قطعه وعدم استمرار خروجه .

( ومني اآلدمي طاهر ) .
تقدم تعريف املين  ،وهو املاء الدافق الذي خيرج من اإلنسان بشهوة ويعقبه فتور وارختاء .
فاملين حكمه طاه ر  ( .فلو صلى اإلنسان وعلى ثوبه مين فصالته صحيحة ) .
وهو مذهب الشافعي  ،وأمحد  ،وداود الظاهري .
ونسبه النووي إىل الكثريين وأهل احلديث  ،قال  :وروي ذلك عن علي بن أِب طالب  ،وسعد بن أِب وقاص  ،وابن عمر ،
وعائش ة  ،قال  :وغلط من أوهم أن الشافعي منفرد بطهارته .
ِ
ب رس ِ
ِ
اَّللِ  ) رواه مسلم .
ول ر
أ -حلديث عائشة قالت ِ -يف الْ َم ِِين – ( ُكْن ُ
ت أَفْ ُرُكهُ م ْن ثَ ْو َ ُ
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ول رِ
ِ
ب رس ِ
ِ
صلِى فِ ِيه ) .
اَّلل  فَْرًكا فَيُ َ
ويف لفظ ( َولََق ْد َرأَيْتُِين أَفْ ُرُكهُ م ْن ثَ ْو َ ُ
وجه الداللة  :لو كان جنساً ما اكتفت بفركه .
ب-وحلديث ابن عباس قال  ( :سئل النِب  عن املين يصيب الثوب ،فقال :إمنا هو ِبنزلة املخاط والبصاق ،وإمنا يكفيك أن
متسحه خبرقة أو بأذخرة )  .رواه الدار قطين والبيهقي .
قال ابن القيم  :إسناده صحيح  ،وقال البيهقي  :الصحيح املوقوف .
وجه الداللة  :أن الرسول قرنه باملخاط والبصاق  ،وهذه األشياء طاهرة باإلمجاع .
ت -أن األصل الطهارة  ،فال ننتقل عنها إال بدليل .
وذهب بعض العلماء  :إىل جناسته .
وهذا مذهب احلنفية واملالكية .
قال ابن حزم  :وروينا غسله عن عمر بن اخلطاب  ،وأِب هريرة  ،وأنس  ،وسعيد بن املسيب .
ول اَ رَّللِ  ي ْغ ِسل اَلْم ِين ،مثُر خيَْرج إِ َىل اَل ر ِ ِ
ك اَلثرو ِ
بَ ،وأَنَا أَنْظُُر إِ َىل أَثَِر اَلْغُ ْس ِل فِ ِيه)
أ -حلديث عائشة قالت ( َكا َن َر ُس ُ
َ ُ َر
ص َالة ِيف ذَل َ ْ
ُُ
ُمتر َف ٌق َعلَْيه .
وجه الداللة  :أن الغسل ال يكون إال للشيء النجس .
ب-حلديث عمار مرفوعاً  ( :إمنا يغسل الثوب من الغائط والبول واملذي واملين والدم والقيء )  .أخرجه البزار وأبو يعلى وابن عدي يف
الكامل والدار قطين والبيهقي  ،وهو حديث ال يصح  ،قال البيهقي  :هذا حديث باطل .
أ -جمموعة من اآلثار عن بعض الصحابة أهنم كانوا يغسلون املين .
والصحيح األول وأنه طاهر  ،وعليه فلو صلى الشخص وعلى ثوبه مين فصالته صحيحة .
وأما اجلواب عن رواية ( َكا َن رس ُ ِ
ِ
ين  ) ....؟
ول اَ رَّلل  يَ ْغس ُل اَلْ َم ِ ر
َُ

أنه ال معارضة بني حديث الغسل والفرك  ،ألن اجلمع بينهما واضح على القول بطهارة املين  ،بأن حيمل الغسل على
االستحباب للتنظف ال على الوجوب  ،وهذه طريقة الشافعي وأمحد وأصحاب احلديث  [ .الفتح ] .
فائدة  :هناك أربعة أشياء خترج من قُبُل اإلنسان :

أ -املذي  :وهو ماء رقيق لزج خيرج عند الشهوة واالنتشار كما حيصل عند املالعبة وتذكر اجلماع  ،وهو جنس إمجاعاً .
ب -البول  :وهو جنس إمجاعاً .
ج -الودي  :وهو ماء أبيض ِ
كدر ثخني  ،خيرج عقب البول  ،وهو جنس إمجاعاً .
د -املين  ،وسبق تعريفه  ،وهو طاهر على القول الراجح .
فائدة  :اخلارج من اإلنسان ثالثة أشياء :
أ -طاهر بال نزاع  ،وهو الدمع والريق واملخاط والبصاق والعرق .

ب -جنس بال نزاع  ،وهو البول والغائط واملذي والودي .
ج -خمتلف فيه  ،وهو املين .

( وبول ما يؤكل حلمه طاهــــر ) .
كاإلبل  ،والبقر  ،والغنم  ،واألرانب وحنوها  ،فهذه بوهلا وروثها طاه ر .
وهذا مذهب احلنابلة  ،واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية .
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أ-حلديث أنس ( أن أناساً من عكل وعرينة قدموا املدينة فاجتووها فأمر هلم النِب  بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبواهلا وألباهنا،
فلما صحوا قتلوا راعي رسول هللا  . ) ... متفق عليه
وجه الدللة  :أن النِب  أمر العرنيني بشرب أبوال اإلبل  ،ومل يأمرهم بغسل أفواههم منها  ،وهم حديثوا ٍ
عهد باإلسالم ،

وحباجة البيان  ،وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز .
ب-حلديث جابر بن ْسرة  ( :أن النِب  سئل عن الصالة يف مرابض الغنم فقال  :صلوا فيها فإهنا بركة  ،وسئل عن الصالة
يف مبارك اإلبل فقال  :ال تصلوا فيها فإهنا خلقت من الشياطني ) رواه أبو داود .
وجه الدللة  :أهنا لو كانت جنسة كأرواث االدميني لكانت الصالة فيها إما حمرمة كاحلشوش والكنف  ،وإما مكروهة كراهة
شديدة ألهنا مظنة األخباث واألجناس  ،فأما أن يستحب الصالة فيها ويسميها بركة  ،ويكون شأهنا شأن احلشوش أو قريباً من
ذلك فهو مجع بني املتناقضني املتضادين  ،وحاشا الرسول  من ذلك .
ج-ما ثبت أنه  طاف على راحلته يف املسجد احلرام وبركها ح ى طاف أسبوعاً .
د-وكذلك أذنه ألم سلمة أن تطوف راكبة .
وجه الدللة  :معلوم أن الدابة ال تعقل حبيث متتنع عن البول يف املسجد احلرام  ،فلو كان بوهلا جنساً ملا أدخلها  وأذن يف
إدخاهلا املسجد احلرام  ،إذ يف ذلك تلويث له وتنجيس .

وذهب بعض العلماء  :إىل أنه جنس .
وهذا مذهب أِب حنيفة والشافعي .
أ-لعموم األدلة اليت فيها أن البول جنس .
ب-ولقوله تعاىل ( وحيرم عليهم اخلبائث ) .
ج-وحلديث ابن عباس  ( :أن النِب  مر بقَّبين فقال  :إهنما ليعذبان  ...أما أحدمها فكان ال يستنزه من بوله ) .
وجه الداللة  :قوله ( بوله ) هذا عام  ،فيدخل فيه كل األبوال .

د-وحلديث ( استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القَّب منه ) .
وجه الداللة  :أنه عام  ،فيدخل فيه كل بول .
ه-حديث األعراِب ( أنه بال يف طائفة املسجد فدعا بذنوب من ماء ) .
والقول األول هو الراجح .
وأما أدلة القول الثاِن فهي عامة  ،وأدلة بول ما يؤكل حلمه خاصة واخلاص يقضي على العام .
( وبول اآلدمي جنس ) .
وهذا باإلمجاع .
ِ
ِ
َح ُد ُمهَا  :فَ َكا َن ال
رِب  بَِقْب َريْ ِن  ،فَ َق َ
أ -حلديث ابن عباس قَ َ
ال َ ( :مر النِ ُّ
ال  (( :إن ُ
ره َما لَيُ َع رذبَان َ ،وَما يُ َع رذبَان ِيف َكبِ ٍري أَرما أ َ
ني  ،فَغَرز ِيف ُك ِل قَ ٍَّب و ِ
يد ًة رطْبةً  ،فَ َشق ِ
رم ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اح َد ًة  ،فَ َقالُوا  :يَا
ص َف ْ ِ َ َ
رها ن ْ
يمة فَأ َ
يَ ْستَ ُرت م ْن الْبَ ْول َ ،وأَرما َ
َ
َخ َذ َج ِر َ َ َ
ْ َ
اآلخُر  :فَ َكا َن َيَْشي بالن َ
ول رِ ِ
رف َعْن ُه َما َما َملْ يَْيبَ َسا ) متفق عليه .
ت َه َذا ؟ قَ َ
َر ُس َ
ال  :لَ َعلرهُ ُخيَف ُ
اَّلل  ،ملَ فَ َعْل َ
ِِ
اِب  ،فَب َ ِ ِ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
ضى
ك  قَ َ
رِب  فَلَ رما قَ َ
اه ُم النِ ُّ
راس  ،فَنَ َه ُ
ال َ ( :جاءَ أ َْعَرِ ٌّ َ
ب -وحلديث أَنَ ِ ْ َ
ال يف طَائ َفة الْ َم ْسجد  ،فَ َز َجَرهُ الن ُ
ب ولَه أَمر النِرِب  بِ َذنُ ٍ ِ ٍ
يق َعلَْي ِه ) متفق عليه .
َ ْ ُ َ َ ُّ
وب م ْن َماء  ،فَأ ُْه ِر َ
ِِِ
صغِري
صغِري بِِإ ْمجَ ِاع َم ْن يُ ْعتَد بِِه  ،لَ ِك رن بَ ْول ال ر
اسة بَ ْول ْاآل َد ِمي َوُه َو ُْجم َمع َعلَْي ِه َ ،وَال فَ ْرق بَ ْني الْ َكبِري َوال ر
قال النووي  :فيه إثْبَات َجنَ َ
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يك ِ
رضح .
ْفي فِ ِيه الن ْ
َ
ج -وحلديث ( استنزهوا من البول  ،فإن عامة عذاب القَّب منه ) رواه الدارقطين .
 حديث ابن عباس دليل على وجوب التنزه من البول  ،وأن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القَّب .
ولذلك استحب الفقهاء ملن أراد أن يبول أن يطلب مكاناً رخواً ألنه أسلم من الرشاش .
قال ابن القيم  :وكان  يرتاد لبوله املوضع الدمث  ،وهو اللني الرخو من األرض .

 مباحث تتعلق حبديث ابن عباس  :مر النِب  بقَّبين .
أ -قوله ( وما يعذبان يف كبري بلى إنه كبري ) اختلف العلماء يف املراد بقوله ( وما يعذبان يف كبري ) :
فقيل  :ليس بكبري يف زعمهما .

وقيل  :ليس بكبري يف مشقة االحرتاز منه  ،أي كان ال يشق عليهما االحرتاز من ذلك .
ورجحه البغوي وابن دقيق العيد ومجاعة  ،وهذا هو الراجح .
وقيل  :ليس بكبري ِبجرده  ،وإمنا صار كبرياً باملواظبة عليه  ،ويرشد إىل ذلك السياق  ،فإنه وصف كالً منهما ِبا يدل على َتدد
ذلك منه واستمراره عليه .
ب  -قال النووي  :سبب كوهنما كبريين  ،أن عدم التنزه من البول  ،يلزم منه بطالن الصالة  ،فرتكه كبرية بال شك  ،واملشي
بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح .
ج-مل يعرف اسم املقبورين وال أحدمها  ،والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد السرت عليهما .
قال احلافظ :وما حكاه القرطِب يف التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدمها سعد بن معاذ فهو قول باطل ال ينبغي ذكره إال مقروناً
ببيانه ،ومما يدل على بطالن احلكاية املذكورة ،أن النِب  حضر دفن سعد بن معاذ ،كما ثبت يف احلديث الصحيح  ،وأما قصة
املقبورين ففي حديث أِب أمامة عند أمحد أنه  قال هلم :من دفنتم اليوم ههنا؟ فدل على أنه مل حيضرمها [ .قاله احلافظ]
د-اختلف يف املقبورين :
فقيل  :كانا كافرين .

وقيل  :كانا مسلمني وهذا هو الصحيح  ،ويدل لذلك :
أنه جاء عند أمحد ( أن الرسول  مر بالبقيع فقال  :من دفنتم هنا ؟ ) فهذا يدل على أهنما كانا مسلمني ألن البقيع مقَّبة
املسلمني .
ه-عظم أمر النميمة وأهنا من كبائر الذنوب .
وقد قال  ( ال يدخل اجلنة منام ) متفق عليه .
و -اختلف العلماء يسن وضع جريدة رطبة على القَّب ؟
ذهب بعض العلماء إىل أنه يسن ذلك وقد أوصى بذلك بريدة بن احلصيب . 
والصحيح أنه ال جيوز ذلك .
ورجح ذلك اخلطاِب والقاضي عياض وقال  :ألنه ع لل غرزمه ا على القَّب بأمر مغيب وهو قوله ( ليعذبان ) .
ومما يدل على أنه ال جيوز ذلك أمور :
أ-حديث جابر الطويل يف صحيح مسلم وفيه ( إِن مررت بقَّبين يعذبان فأحببت بشفاعيت أن يَّبد عليهما مادام الغصنان
رطبني ) .
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ب-أنه مل يكشف لنا أن هذا الرجل يعذب خبالف النِب . 
ج-أننا إذا فعلنا ذلك فقد أسأنا الظن بامليت  ،ألننا ظننا به ظن سوء أنه يعذب وما يدرينا فلعله ينعم
د-أن هذا مل يفعله السلف الصاحل .
( وسؤر اهلرة طاهر ) .
السؤر  :بقية الطعام والشراب  ،ومنه كلمة سائر أي  :باقي .
فسؤر اهلرة طاهر .
ِ
ِ
ِ ِ
ت بِنَ َج ٍ
ني َعلَْي ُك ْم ) رواه أبو داود .
ول اَ رَّللِ  قَ َ
حلديث أَِِب قَتَ َادة  أَ رن َر ُس َ
ال ِ-يف اَ ْهلرةِ ( :-إِن َرها لَْي َس ْ
س ،إِرمنَا ه َي م ْن اَلطررواف َ

س ) بفتح اجليم  ،أي  :ليست جنسة الذات  ،وأما ِ
ِ
ت بِنَ َج ٍ
النجس بكسر اجليم فهو الشيء املتنجس  (.إهنا من الطوافني ) مجلة تعليلية لعدم جناسة اهلرة  ،قال الشوكاِن  :تشبيه
س ْ
( إنَّ َها ل َْي َ

للهرة خبدم البيت الذين يطوفون للخدمة .

فاحلديث دليل على طهارة سؤر اهلرة .
وهذا قول مجاهري العلماء .
ِ
ِ ِ
ني َعلَْي ُك ْم ) هذه لعلة يف طهارة سؤر اهلرة  ،أهنا من الطوافني  ،وهم اخلدم الذين يقومون خبدمة املخدوم
قوله ( إرمنَا ه َي م ْن اَلطررواف َ
 ،فهي مع الناس يف منازهلم وعند أوانيهم وأمتعتهم  ،فال َيكن التحرز منها  ،والقاعدة ( املشقة َتلب التيسري ) .
 بول اهلرة وروثها ودمها جنس .
قال الشيخ ابن عثيمني  :ألن هذه األشياء كلها من حمرم األكل جنسة .
ِ
ِ ِ
ني  ) ..هذه هي العلة اليت علل هبا النِب  ، وهي أهنا من الطوافني علينا .
وقوله ( إِرمنَا ه َي م ْن اَلطررواف َ
وعلى هذا  :كل ما يكثر التطواف على الناس  ،مما يشق التحرز منه فحكمه كاهلرة .
ولذلك فالراجح  :طهارة سؤر احلمار والبغل .
وهذا قول مالك والشافعي  ،واختاره ابن قدامة  ،وابن تيمية  ،وابن القيم  ،والسعدي  ،وابن باز .

ألنه يكثر طوافه على الناس  ،فيشق االحرتاز .
وحلاجة الناس إليهما يف الركوب واحلمل .

قال ابن قدامة  :والصحيح عندي طهارة سؤر البغل واحلمار ،ألن النِب  كان يركبها وتركب يف زمنه ،ويف عصر الصحابة ،فلو
كان جنساً لبني النِب  ذلك ،وألهنما مما ال َيكن التحرز منهما ملقتنيهما ،فأشبها السنور .

رقه َما طاهران ،
وقال السعدي  :والصحيح الذي ال ريب فيه أن البغل واحلمار طاهران يف احلياة كاهلر  ،فيكون ريقهما وع ُ
وذلك أن النِب  كان يركبهما كثرياً  ،ويركيان يف زمنه  ،وال َيكن املستعمل هلما التحرز من ذلك  ...مث قال  :وقد قال  يف
اهلرة ( إهنا ليست بنجس  ،إهنا من الطوافني عليكم ) فعلل بكثرة طوافاهنا ومشقة التحرز منها  ،ومن املعلوم أن املشقة يف احلمار
والبغل أشد من ذلك .
 فقول بعض العلماء  :أن احلكم منوط ِ
بالصغَر  ،وأن اهلرة وما دوهنا يف اخلِلقة طاهر  ،فال وجه له ،لعدم الدليل عليه .
 فائدة  :قرن احلكم بالعلة ثالثة :

أولً  :بيان أن الشريعة سامية عالية  ،فما حتكم بشيء إال وله حكمه .

ثانياً  :اقتناع النفوس باحلكم  ،ألن النفس إذا علمت علة احلكم اطمأنت  ،وإن كان املؤمن سيطمئن على كل حال لكن هذه
زيادة طمأنينة .
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ثالثاً ِ :شول احلكم بشمول هذه العلة ِ ،بعىن أن ما ثبت فيه هذه العلة ثبت له هذا احلكم املعلل .

[ قاله الشيخ ابن عثيمني ] .

 بعض األحكام الشرعية اليت جاءت معللة :
هني النِب  عن حلوم األهلية وقال ( إهنا رجس ) متفق عليه .
وهنى النِب  أن يتناجى اثنان دون الثالث وقال ( من أجل أن ذلك حيزنه ) متفق عليه .
باب احليض
احليص لغة  :السيالن  ،يقال  :حاض الوادي إذا سال .

وشرعاً  :سيالن دم طبيعي يأيت املرأة يف أوقات معلومة عند بلوغها .

وهو شيء كتبه هللا على بنات آدم  ،كما قال  ( هذا شيء كتبه هللا على بنات آدم ) .

خلقه هللا حلكمة غذاء الولد وتربيته .

( ال حيض دون تسع  ،وال بعد مخسني ) .
أي  :أن املرأة إذا رأت الدم قبل تسع سنني  ،وبعد اخلمسني فإنه ال يعتَّب حيضاً .
أ -ألن العادة أن املرأة ال حتيض قبل تسع وال بعد مخسني سنة .
ود  ،وَمل ي ِ ِ ِ
ِ
ضن عاد ًة فِيما دو َن ه َذا ِ
ِ
ِ ِِ
الس ِن .
وج ْد م ْن الن َساء َم ْن َحي ْ َ َ َ َ ُ َ
قال ابن قدامة َ :وِألَ رن الْ َمْرج َع فيه َإىل الْ ُو ُج َ ْ ُ َ
ب -ولقول عائشة ( إذا بغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة ) .
قال ابن قدامة  :وأقل سن حتيض له املرأة تسع سنني فإن رأت قبل ذلك دماً فليس حبيض وال يتعلق به أحكامه ألنه مل يثبت يف
الوجود المرأة حيض قبل ذلك وقد روي عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت  :إذا بلغت اجلارية تسع سنني فهي امرأة .

( الكايف ) .

وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال حد ألقل سن حتيض فيه املرأة .
وهو اختيار ابن املنذر  ،وابن تيمية  ،ومجاعة من أهل العلم .
بل م ى رأت املرأة الدم املعروف فهو حيض تثبت له أحكامه  ،وإن كانت دون تسع سنني أو فوق اخلمسني أو الستني .
والدليل :
اعتَ ِزلُوا النِ َساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
ك َع ِن الْ َم ِح ِ
وه رن َح ر ى يَطْ ُه ْر َن ) .
َذى فَ ْ
قوله تعاىل ( َويَ ْسأَلونَ َ
يض َوال تَ ْقَربُ ُ
يض قُ ْل ُه َو أ ً
فعلق أحكام احليض على وجوده  ،ومل حيدد لذلك سناً معيناً  ،فوجب إطالق ما أطلقه هللا من دون تقييد بسن حمدد .
وهذا القول هو الراجح .

( وال مع محل ) .
أي  :ال حيض حال احلمل .
قال اإلمام أمحد  :إمنا تعرف النساء احلمل بانقطاع احليض .
الت األ ْ ِ
ض ْع َن محَْلَ ُهن ) .
َجلُ ُه رن أَن يَ َ
أ -لقوله تعاىل ( َوأ ُْو ُ
َمحَال أ َ

وجه الدللة  :أن هللا تعاىل جعل عدة احلامل بالوضع  ،ومل جيعلها باحليض  ،وجعل عدة غري احلامل باحليض  ،فلو كانت
احلامل حتيض لوجب اعتدادها بثالث حيض .
ب -وحلديث أِب سعيد  .قال  :قال  ( ال توطأ حامل ح ى تضع  ،وال غري ذات محل ح ى حتيض حيضة ) رواه أبو داود .
فجعل َعلماً على براءة الرحم  ،فدل على أنه ال جيتمع معه .
ُ
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ِ
قال ابن قدامة  :و ْ ِ
يض  ،رإال أَ ْن تَراهُ قَْبل ِوَال َد ِهتَا بِيَ ْوَم ْ ِ
ني  ،أ َْو ثََالثٍَة فَيَ ُكو ُن َد َم نَِف ٍ
اَّللُ أَ رن
اَّللِ َرِمحَهُ ر
ب أَِِب َعْب ِد ر
احلَام ُل َال َحت ُ
َ
اس َم ْذ َه ُ
َ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِْ
ِ
ِ
يد بْن الْمسيِ ِ
احلَ َس ُن ،
ب َ ،و َعطَاءٌ َ ،و ْ
يض َ ،وَما تَ َراهُ م ْن الدرم فَ ُه َو َد ُم فَ َساد َوُه َو قَ ْو ُل مجُْ ُهوِر الترابع َ
احلَام َل َال َحت ُ
ني ؛ مْن ُه ْم َ :سع ُ ُ ُ َ
ِ
ي  ،و ْاألَوز ِ
ٍ ِ
اع ُّي َ ،وأَبُو َحنِي َفةَ َ ،وابْ ُن الْ ُمْن ِذ ِر َوأَبُو
ْح ٌ
ول َو َمحر ٌ
اد َوالث ْروِر ُّ َ ْ َ
رعِ ُّ
َو َجابُِر بْ ُن َزيْد َوع ْك ِرَمةُ َ ،وُحمَ رم ُد بْ ُن الْ ُمْن َكد ِر َ ،والش ْ
ِب َ ،وَمك ُ
ٍ
اَّلل عْن ها وال ر ِ
ِ ِ
ٍ
صلِي .
يح َعْن َها أَن َرها إ َذا َرأ ْ
رم َال تُ َ
َت الد َ
صح ُ
ي َع ْن َعائ َشةَ َرض َي رُ َ َ َ
ُعبَ ْيد َوأَبُو ثَ ْور َوُرِو َ
رِب َ ( ال تُوطَأُ ح ِامل ح ر ى تَضع وَال حائِل ح ر ى تُستَب رأَ ِحبي ٍ
احلَْي ِ
ض َعلَ ًما َعلَى بََراءَةِ الرِح ِم ،
أَ -ولَنَا قَ ْوُل النِ ِ
ود ْ
َ ٌ َ َ َ َ َ ٌ َ ْ ْ َ َْ َ
ضة ) فَ َج َع َل ُو ُج َ
ِ
ك َعلَى أَنرهُ َال َْجيتَ ِم ُع َم َعهُ .
فَ َد رل ذَل َ
ِ
ِ
ِ
ب -واحتَ رج إمامنَا ِحب ِد ِ
يث َس ٍِ
ال ُم ْرُه
اَّللُ َعلَْي ِه َو َسلر َم فَ َق َ
صلرى ر
ض  ،فَ َسأ ََل ُع َمُر النِ ر
امل َع ْن أَبِيه ( أَنرهُ طَلر َق ْامَرأَتَهُ َوه َي َحائ ٌ
َ ْ َُ َ
رِب َ
فَ ْلي ر ِاجعها  ،مثُر لِيطَلِ ْقها طَ ِ
احلَْي ِ
ض َ ،ك َما َج َع َل الطُّ ْهَر َعلَ ًما َعلَْي ِه .
احلَ ْم َل َعلَ ًما َعلَى َع َدِم ْ
اهًرا أ َْو َح ِام ًال ) فَ َج َع َل ْ
ُ َ
َُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضا َك ْاآليِ َسة .
اد َها ْ
ض فيه َغالبًا  ،فَلَ ْم يَ ُك ْن َما تَ َراهُ فيه َحْي ً
جَ -وِألَنرهُ َزَم ٌن َال يَ ْعتَ ُ
احلَْي ُ
( املغين ) .
احلَ ْم َل بِانْ ِقطَ ِاع ال ردم .
ف النِ َساءُ ْ
قَ َ
ال أ ْ
َمحَ ُد إرمنَا يَ ْع ِر ُ
َ
ٌ
ً
( وأقله يوم وليلة  ،وأكثره مخسة عشر يوما ) .
ألن الشرع علق على احليض أحكاماً ومل يبني قدره  ،فعلم أنه رده إىل العادة كالقبض واحلرز  ،وقد وجد حيض معتاد يوماً ومل
يوجد أقل منه  ( .املغين ) .

والدليل على أن أكثر  15 :يوماً :
أ -حديث ابن عمر  .يف قوله  يف النساء ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين  ...أما نقصان دينها  ،فتمكث إحداهن شطر
عمرها ال تصلي ) .
وجه الداللة  :أن معىن الشطر النصف .
وهذا احلديث هبذا اللفظ – ذكر العلماء – أنه ال أصل له .
قال البيهقي  :مل أجده يف كتب احلديث .
ب -أن احليض اسم مل ترد أكثر مدته يف الشرع وال يف اللغة  ،فوجب الرجوع يف ذلك إىل العرف والعادة  ،وقد ثبت مستفيضاً
عن السلف من التابعني فمن بعدهم أن أكثر احليض مخسة عشر يوماً  ،وأنه كثر وجوده هذه املدة يف النساء  ،ح ى صار ذلك
أمراً معروفاً معتاداً يف النساء .
وذهب بعض العلماء  :إىل أن ه ال يتقدر أقل احليض وال أكثره .

وه رن َح ر ى يَطْ ُه ْر َن ) فجعل غاية املنع هي الطهر  ،ومل جيعل الغاية مضي يوم وليلة وال
أ  -ألن هللا قال ( َوالَ تَ ْق َربُ ُ
مخسة عشر يوم اً .
ب  -وقال  لعائشة ملا حاضت ( افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال ت طويف ح ى تطهري ) فجعل غاية املنع الطهر ،
ومل جيعل الغاية زمناً معين اً  ،فدل هذا على أن احلكم يتعلق باحليض وجوداً وعدماً .
قال ابن تيمية  :ومن ذلك اسم احليض علق هللا به أحكاماً متعددة يف الكتاب والسنة  ،ومل يقدر ألقله وال ألكثره وال

الطهر بني احليضتني مع عموم بلوى األمة بذلك واحتياجهم إليه .
ٌ
( وغالبه ست أو سبع ) .
أي  :غالب احليض ست ليال أو سبع .
ِ
ِ
حلديث محَْنَةَ بِْن ِ
ت َج ْح ٍ
ضةٌ ِم َن
َستَ ْفتِ ِيه ،فَ َق َ
ضةً َكبِ َريًة َشد َ
ال" :إِرمنَا ه َي َرْك َ
اض َحْي َ
ش قَالَ ْ
ت اَلنِ ر
يد ًة ،فَأَتَْي ُ
تُ ( :كْن ُ
رِب  أ ْ
ُستَ َح ُ
تأْ
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ان ،فَتَحير ِ
اَلشريطَ ِ
ضي ِسترةَ أَير ٍام ،أ َْو َسْب َعةً ،مثُر اِ ْغتَ ِسلِي  .) ...رواه أبو داود
ْ
َ

(فَتَحير ِ
ضي ) قال الشوكاِن  :بفتح التاء الفوقية واحلاء املهملة والياء املشددة  :أي اجعلي نفسك حائض اً .
َ

قال الشيخ ابن عثيمني  :قوله ( ستة أيام أو سبعة ) ليس للتخيري  ،وإمنا هو لالجتهاد  ،فتنظر ِبا هو أقرب إىل حاهلا ممن
يشاهبها ِخْل َقةً ويقارهبا سناً ورمحاً  ،وِبا هو أقرب إىل احليض من دمها .

( ومينع احليض عشرة أشياء  :فعل الصالة وال يصح منها  ،والصوم ) .
أي  :حيرم على احلائض فعل الصالة  ،فرضها ونفلها  ،ولو صلت مل يصح منها  ،وكذلك حيرم عليها الصوم وعليها قضاؤه .
ِ
صوم  ،وال تَ ْق ِ
احلائِ ِ ِ
ت:
لت َ :ما بَ ُ
ضي ال ر
صالةَ ؟ فَ َقالَ ْ
أَ -ع ْن ُم َعاذَةَ قَالَ ْ
ت َعائ َشةَ رضي هللا عنها فَ َق ُ
ت َ ( :سأَلْ ُ
ال َْ
ض تَ ْقضي ال ر ْ َ َ
صيب نا َذلِك  ،فَن ؤرمر بِقض ِاء ال ر ِ
ِ
ت ؟ فَ ُقْلت  :لَس ِ ٍ
أَحروِريرةٌ أَنْ ِ
ض ِاء
ص ْوم َ ،وال نُ َؤرمُر بَِق َ
ت َ :كا َن يُ ِ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ
َسأ َُل  .فَ َقالَ ْ
ُ ْ ُ
ت حبَُروِريرة َ ،ولَك ِين أ ْ
َُ
ِ
صالة ) متفق عليه .
ال ر

( أَحروِريَّةٌ أَنْ ِ
ُوىل وِهي نِسبة إِ َىل حروراء  ،وِهي قَرية بُِقر ِ
ب الْ ُكوفَة قَ َال ال رس ْم َع ِاِن ُ :هو َمو ِضع َعلَى ِميلَ ْ ِ
ي  :تَ َعاقَ ُدوا
ني ِم ْن الْ ُكوفَة َ ،كا َن أ رَول اِ ْجتِ َماع ْ
ت ) ُه َو بَِفْت ِح ْ
اخلََوارِج بِِه  .قَ َال ا ْهلََرِو ُّ
احلَاء ال ُْم ْه َملَة َو َ
ضم الراء ْاأل َ َ َ ْ َ
َُ
َ ْ
َ ُ َ َ َ َْ ْ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احليض  ،وهو ِخ َالف إِ ْمجاع الْمسلِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر
ني َ ،وَه َذا ِاال ْستِ ْف َهام الر ِذي اِ ْستَ ْف َه َمْت ُه
م
ن
م
ز
يف
ة
ت
ائ
ف
ل
ا
ة
ال
ص
ال
اء
ض
ق
ض
ائ
احل
ى
ل
ع
ن
و
ب
وج
ي
ِج
ر
ا
و
اخل
ن
م
ة
ف
ائ
ط
ن
إ
ا
ه
ن
ع
اَّلل
ي
ض
ر
ة
ش
ائ
ع
ل
و
ق
ىن
ع
م
ف
.
ا
ه
ي
ل
إ
ا
و
ب
س
ن
ف
َ ُْ َ
َ َ ر َ ْ َ َ ََ َْْ
ِيف َهذه الْ َق ْريَة ََ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ر َْ َ
َ َ ْ ََْ ُ ُ َ ََ َْ
َ َُ
ِ
ِ ِ ِ
َي َه ِذهِ طَ ِري َقة ْ ِ ِ
س الطر ِري َقة  ( .نووي ) .
َعائ َشة ُه َو ا ْست ْف َهام إنْ َكار أ ْ
احلَُروريرة َ ،وبْئ َ

ِ
ب -وعن أَِِب سعِ ٍ
ال يَا َم ْع َشَر
يد ْ
صلرى فَ َمر َعلَى النِ َس ِاء فَ َق َ
ال ( َخَر َج َر ُس ُ
اخلُ ْد ِر ِي قَ َ
ول هللاِ ِ يف أ ْ
َض ًحى  ،أ َْو فطْ ٍر  -إِ َىل الْ ُم َ
َْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صات َع ْق ٍل ودي ٍن أَ ْذ َهب للُ ِ
احلَا ِزم م ْن إِ ْح َدا ُك رن قُ ْل َن
ب الر ُج ِل ْ
ص ردقْ َن فَِإِِن أُ ِريتُ ُك رن أَ ْكثََر أ َْه ِل النرا ِر َ .....ما َرأَيْ ُ
ت م ْن نَاق َ
الن َساء تَ َ
َ
َ
ف شهادةِ الرج ِل قُ ْلن ب لَى قَ َ ِ
وما نُ ْقصا ُن ِدينِنا وع ْقلِنا يا رس َ ِ
ك ِمن نُ ْقص ِ
ال أَلَْيس َشه َادةُ الْمرأَةِ ِمثْل نِ ْ ِ
ان َع ْقلِ َها
ال فَ َذل َ ْ َ
ََ َ
ول هللا قَ َ َ َ
ص ََ َ ُ َ َ
َ ََ َ َ َُ
َْ َ
ت َمل تُص ِل وَمل تَصم قُ ْلن ب لَى قَ َ ِ
ك ِمن نُ ْقص ِ
ان ِدينِ َها ) رواه البخاري .
س إِذَا َح َ
ال فَ َذل َ ْ َ
اض ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
أَلَْي َ
ال َذلِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ض ِة فَِإ َذا أَقْب لَ ِ
ت أَِِب ُحبَ ْي ٍ
ت
ت بِ ْ
رِب  فَ َق َ
احلَْي َ
ك عْر ٌق َولَْي َس ْ
ش َكانَ ْ
اض فَ َسأَلَت النِ ر
َ
ج -و َع ْن َعائ َشةَ ( أَ رن فَاط َمةَ بِْن َ
ت تُ ْستَ َح ُ
ِِ
صلِي ) متفق عليه .
ضةُ فَ َد ِعي َّ
ا ْحلَْي َ
الصالَةَ َ ،وإِ َذا أ َْدبََر ْ
ت فَا ْغتَسلي َو َ
احلَال ،
ص ْوم ِيف ْ
َمجَع الْ ُم ْسلِ ُمو َن َعلَى أَ رن ْ
قال النووي َ :ه َذا ْ
ص َالة َوَال ال ر
احلَائِض َوالنُّ َف َساء َال ََِتب َعلَْي ِه َما ال ر
احلُكْم ُمتر َفق َعلَْي ِه أ ْ
ص ْوم .
ضاء ال ر
ضاء ال ر
ص َالة َ ،وأ ْ
َوأ ْ
َمجَ ُع وا َعلَى أَنرهُ َِجيب َعلَْي ِه َما قَ َ
َمجَ ُعوا َعلَى أَنرهُ َال َِجيب َعلَْي ِه َما قَ َ
وقال ابن رجب  :وقد أمجع العلماء على أن احلائض ال جيوز هلا الصالة يف حال حيضها .

 احلكمة من قضاء الصوم دون الصالة .
ِِ ِ
صوم  ،فَِإنره َِجيب ِيف ال رسنَة مرة و ِ
ال الْعلَماء والْ َفرق ب ينهما أَ رن ال ر ِ
اح َدة  ( .قاله
ص َالة َكث َرية ُمتَ َك ِرَرة فَيَ ُشق قَ َ
ُ
ض ُاؤَها خب َالف ال ر ْ
َ َ
قيل  :قَ َ ُ َ َ ْ َْ َ
النووي ) .
وقيل  :احلكمة تعبدية  ،وهي أمر الرسول  وال يعلم ما احلكمة ولذلك قالت عائشة  :كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر
بقضاء الصالة .
 اختلف العلماء هل تثاب احلائض على تركها الصالة أثناء احليض  ،كما يثاب املريض على ترك النوافل اليت كان يعملها يف
صحته وشغل باملرض عنها ؟
قيل  :ال تثاب على الرتك .
ألن وصفه هلا  بنقصان الدين برتك الصالة زمن احليض يقتضي ذلك .

وقيل  :تثاب  ،إذا قصدت امتثال قول الشارع يف تركه  ،وهذا القول أقرب .

 ذهب بعض الفقهاء إىل أنه جيب على احلائض وضوء وتسبيح يف أوقات الصالة بدالً عنها ،لكن هذا قول ضعيف ،ولذلك ذهب
مجهور العلماء إىل أنه ال جيب على احلائض الوضوء ،وال التسبيح والتهليل والذكر يف أوقات الصلوات بدالً عن الصالة .
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قال النووي  :مذهبنا ومذهب مجهور العلماء من السلف واخللف أنه ليس علي احلائض وضوء وال تسبيح وال ذكر يف أوقات
الصلوات وال يف غريها وممن قال هبذا االوزاعي ومالك والثوري وأبو حنيفة .
( والوطء يف الفرج ) .
أي  :وحيرم وطء احلائض يف فرجها .
اعتَ ِزلُوا النِ َساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
وه رن َح ر ى يَطْ ُهْر َن ) .
أ-لقوله تعاىل ( فَ ْ
يض َوال تَ ْقَربُ ُ
ِ
ٍِ ِ
اح ) رواه مسلم  ،أي  :اجلماع .
ب -وحلديث أنس  .قال  :قال  ( ا ْ
صنَ ُعوا ُك رل َش ْيء إرال اَلن َك َ
ج-وعن أِب هريرة  قال :قال رسول هللا ( من أتى حائض اً أو ام رأة يف دبره ا فقد ك فر ِبا أنزل على حممد  .)رواه الرتمذي
قال الشوكاين  :وال خالف بني أهل العلم يف حترمي وطء احلائض  ،وهو معلوم من ضرورة الدين .

 أما املباشرة فيما فوق السرة وحتت الركبة فهذا جائز .
قال النووي  :وهو حالل باتفاق املسلمني .

 وأما املباشرة فيما بني السرة والركبة ما عدا القبل والدبر  ،فالراجح جوازه .
وهو املذهب  ،وقال به عكرمة  ،وجماهد  ،والشعِب  ،والنخعي  ،والثوري  ،وابن املنذر .
قال النووي  :هو األقوى دليالً َوُه َو الْ ُم ْختَار .
اعتَ ِزلُوا النِ َساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
وه رن َح ر ى يَطْ ُهْر َن ) .
أ -لقوله تعاىل (فَ ْ
يض َوال تَ ْقَربُ ُ
قال ابن قدامة يف ( املغين ) فتخصيصه موضع الدم باالعتزال دليل على إباحته فيما عداه .
ب-لقوله  ( اصنعوا كل شيء إال النكاح )  ،فهذا يدل على إباحة مجيع جسد احلائض إال موضع األذى .
فاحلديث فيه دليل على أنه ال جيتنب من احلائض إال املوضع الذي فيه احليضة وحده وهو الفرج .
ب -قالوا  :إن حترمي وطء احلائض منع لألذى  ،فاختص ِبحله كالدبر .
 األوىل للرجل إذا أراد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تسرت به ما بني السرة والركبة  ،مث يباشرها فيما
سوى ذلك .
ول رِ
ِ
ِ
ِ
ضتِ َها مثُر
ضا فَأ ََر َاد َر ُس ُ
اَّلل  أَ ْن يُبَاشَرَها أ ََمَرَها أَ ْن تَتر ِزَر ِيف فَ ْوِر َحْي َ
ت َحائ ً
ت إِ ْح َدانَا إِذَا َكانَ ْ
ت ( َكانَ ْ
حلديث َعائ َشةَ قَالَ ْ
يب ِ
اشُرها) .
َُ
ول رِ
ِ ِ
ض).
ت ( َكا َن َر ُس ُ
وحلديث َع ْن َمْي ُمونَةَ قَالَ ْ
اَّلل  يُبَاشُر ن َساءَهُ فَ ْو َق ا ِإل َزا ِر َوُه رن ُحير ٌ
اِب .
ض َتها ) أي  :أَروله َوُم ْعظَمه  .قَالَه ْ
اخلَطر ِ ُّ
( ِيف فَ ْور َحْي َ
 ال جيوز مجاع احلائض بعد طهرها وقبل أن تغتسل  ،فال بد من اغتساهلا .
ث أ ََمَرُك ُم اَّللُ ) .
وه رن ِم ْن َحْي ُ
 ى يَطْ ُه ْر َن فَِإذَا تَطَ رهْر َن فَأْتُ ُ
لقوله تعاىل ( َوالَ تَ ْقَربُ ُ
وه رن َح رَ
قال ابن كثري رمحه هللا  :وقد اتفق العلماء على أن املرأة إذا انقطع حيضها ال حتل ح ى تغتسل باملاء أو تتيمم ،إن تعذر ذلك
عليها بشرطه ،إال حيىي بن بكري من املالكية وهو أحد شيوخ البخاري ،فإنه ذهب إىل إباحة وطء املرأة ِبجرد انقطاع دم احليض،
ومنهم من ينقله عن ابن عبد احلكم أيضاً ،وقد حكاه القرطِب عن جماهد وعكرمة وعن طاوس كما تقدم  ،إال أن أبا حنيفة رمحه
هللا يقول فيما إذا انقطع دمها ألكثر احليض وهو عشرة أيام عنده :إهنا حتل ِبجرد االنقطاع وال تفتقر إىل غسل وال يصح ألقل
من ذلك.
ِ ِ ِِ
ِ
ب َمالِك َومجُْ ُهور الْ ُعلَ َماء َ ،وأَ رن الطُّ ْهر الر ِذي َِحيل بِ ِه
قال القرطِب يف تفسريه  :قوله تعاىل (فَإ َذا تَطَ رهْر َن ) يَ ْع ِين بالْ َماء َ ،وإلَْيه َذ َه َ
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ِ
ال َمالِك
احلَائِض الر ِذي يَ ْذ َهب َعْن َها الدرم ُه َو تَطَ ُّه َرها بِالْ َم ِاء َكطُ ْه ِر ْ
ِمجَاع ْ
ك تَيَ ُّمم َوَال َغ ْريه َ ،وبِِه قَ َ
اجلُنُب َ ،وَال ُْجي ِزئ ِم ْن َذل َ
َوالشرافِعِي َوالطرََِّبي َوُحمَ رمد بْن َم ْسلَ َمة َوأ َْهل الْ َم ِدينَة َو َغ ْريهم .
احلَائِ ِ
ض قَْب َل الْغُ ْس ِل َحَر ٌام َ ،وإِ ْن انْ َقطَ َع َد ُم َها ِيف قَ ْوِل أَ ْكثَ ِر أ َْه ِل الْعِْل ِم .
وقال ابن قدامة يف املغينَ :ومجُْلَتُهُ أَ رن َو ْطءَ ْ
ال ابْ ُن الْ ُمْن ِذ ِر َ :ه َذا َك ِْ
اإل ْمجَ ِاع ِمْن ُه ْم .
قَ َ
َمح ُد بن ُحم رم ٍد الْمُّر ِ
ي َ :ال أ َْعلَ ُم ِيف َه َذا ِخ َالفًا .
َوقَ َ
وذ ُّ
ال أ ْ َ ْ ُ َ َ
اَّللُ ) يَ ْع ِين إ َذا ا ْغتَ َسْل َن ،
ث أ ََمَرُك ْم ر
إىل أن قال َ ... :ولَنَا  ،قَ ْو ُل ر
اَّللِ تَ َع َ
وه رن ِم ْن َحْي ُ
وه رن َح ر ى يَطْ ُهْر َن فَِإ َذا تَطَ رهْر َن فَأْتُ ُ
اىل ( َوَال تَ ْقَربُ ُ
ِ
َه َك َذا فَ رسَرهُ ابْ ُن َعبر ٍ
ين ) .
اىل قَ َ
اس ؛ َوِألَ رن ر
اَّللَ تَ َع َ
ال ِيف ْاآليَِة ( َوُِحي ُّ
ب الْ ُمتَطَه ِر َ
ِ
ِ
اح ِة الْو ْط ِء َشرطَ ْ ِ
ِِ
ني:
فَأَثْ َىن َعلَْي ِه ْم ،فَيَ ُد ُّل َعلَى أَنرهُ فِ ْع ٌل ِمْن ُه ْم أَثْ َىن َعلَْي ِه ْم بِِهَ ،وفِ ْعلُ ُه ْم ُه َو ِاال ْغتِ َس ُ
ْ
ال ُدو َن انْقطَ ِاع الدرم ،فَ َشَر َط إلبَ َ َ
ِ
اح رإال هبِِ َما .
اع الدِرمَ ،و ِاال ْغتِ َس َ
انْقطَ َ
ال ،فَ َال يُبَ ُ
ص َالةِ ِحل َد ِ
وِألَنرها ممَْنُ ِ
احلَْي ِ
احلَْي ِ
ض.
ض  ،فَلَ ْم يُبَ ْح َوطْ ُؤَها َك َما لَْو انْ َقطَ َع ِألَقَ ِل ْ
ث ْ
َ َ َ
وعةٌ م ْن ال ر َ

( والطواف ) .
أي  :وحيرم على احلائض أن تطوف بالبيت .
ِ
اجَ ،غْي َر أَ ْن َال تَطُ ِويف
ت ،فَ َق َ
رِب  : اِفْ َعلِي َما يَ ْف َع ُل اَ ْحلَ ُّ
ت ( :لَ رما ِجْئ نَا َس ِر َ
ف ِح ْ
أ-حلديث َعائ َشةَ َر ِض َي اَ رَّللُ َعْن َها قَالَ ْ
ال اَلنِ ُّ
ضُ
بِالْب ي ِ
ت َح ر ى تَطْ ُه ِري ) ُمتر َف ٌق َعلَْيه .
َْ
ِ
يد
ت ( َح َج ْجنَا َم َع النِ ِ
رِب  فَأَفَ ْ
رِب ِ مْن َها َما يُِر ُ
اض ْ
رح ِر  .فَ َح َ
ب -وعنها .رضي هللا عنها قَالَ ْ
صفيرةُ  .فَأ ََر َاد النِ ُّ
ضنَا يَ ْوَم الن ْ
ت َ
ول رِ
ول رِ
ِ
ِ ِِ
رح ِر
َحابِ َستُ نَا ِه َي ؟ قَالُوا  :يَا َر ُس َ
ض  .قَ َ
ت  :يَا َر ُس َ
اض ْ
اَّلل  ،إن َرها قَ ْد أَفَ َ
اَّلل  ،إن َرها َحائ ٌ
الر ُج ُل م ْن أ َْهله  .فَ ُقْل ُ
ت يَ ْوَم الن ْ
ال  :أ َ
ال  :اُ ْخُر ُجوا ) .
قَ َ
فقوله  ( أحابستنا ؟ ) فإن النِب  قصد بذلك  ،أن صفية إذا كانت حائض ومل تطف يوم النحر طواف اإلفاضة فإنه يلزمها
البقاء ح ى تطوف بعد الطهر  ،فتحبس النِب  ، مث إذا حبس النِب  حبس أصحابه معه  ،ففي هذا دليل على أن املرأة
احلائض ال جيوز هلا أن تطوف .
 ولذلك يسقط طواف الوداع عن احلائض :
ِ
ِِ
ِ
اس ر ِضي اَ رَّلل عْن هما قَ َ ِ
ِ
احلَائِ ِ
ض ) ُمتر َف ٌق َعلَْي ِه .
رف َع ِن ْ
راس أَ ْن يَ ُكو َن آخَر َع ْهده ْم بِالْبَ ْيت ،إِرال أَنرهُ َخف َ
َع ْن ابْ ِن َعبر ٍ َ َ ُ َ ُ َ
ال ( :أُمَر اَلن ُ
جاء يف ( املوسوعة الفقهية ) ال خالف بني الفقهاء يف أن احليض ال َينع شيئا من أعمال احلج إال الطواف ؛ لقول النِب 
لعائشة حني حاضت  ( :افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت ) .
 العلة يف منع احلائض من الطواف :

قيل  :ألن من شروط الطواف الطهارة .

وقيل  :لكوهنا ممنوعة من دخول املسجد .

 حكم املرأة إذا حاضت قبل طوافها  ،وال تستطيع البقاء ِبكة ويتعذر عليها الرجوع :

وسئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :امرأة حاضت ومل تطف طواف اإلفاضة وتسكن خارج اململكة وحان وقت مغادرهتا

اململكة وال تستطيع التأخر ويستحيل عودهتا للمملكة مرة أخرى؛ فما احلكم ؟
فأجاب  :إذا كان األمر كما ذكر امرأة مل تطف طواف اإلفاضة وحاضت ويتعذر أن تبقى يف مكة أو أن ترجع إليها لو سافرت
قبل أن تطوف  ،ففي هذه احلالة جيوز هلا أن تستعمل واحداً من أمرين  :فإما أن تستعمل إبراً توقف هذا الدم وتطوف  ،وإما أن
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تتلجم بلجام َينع من سيالن الدم إىل املسجد وتطوف للضرورة  ،وهذا القول الذي ذكرناه هو القول الراجح والذي اختاره شيخ
اإلسالم ابن تيمية  ،وخالف ذلك واحد من أمرين  :إما أن تبقى على ما بقي من إحرامها حبيث ال حتل لزوجها وال أن يعقد
عليها إن كانت غري متزوجة  ،وإما أن تعتَّب حمصرة تذبح هدياً وحتل من إحرامها  ،ويف هذه احلال ال تعتَّب هذه احلجة هلا  ،وكال
األمرين أمر صعب  ،فكان القول الراجح هو ما ذهب إليه شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،رمحه هللا يف مثل هذه احلال للضرورة ،وقد
قال هللا تعاىل (ما جعل عليكم يف الدين من حرج)  .وقال (يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر)  .أما إذا كانت املرأة
َيكنها أن تسافر مث ترجع إذا طهرت فال حرج عليها أن تسافر فإذا طهرت رجعت فطافت طواف احلج ويف هذه املدة ال حتل
لألزواج ألهنا مل حتل التحلل الثاِن .
( واللبث يف املسجد ) .
أي  :وحيرم على احلائض دخول املسجد واللبث فيه .
أ -حلديث عائشة قالت  :قال رسول هللا  ( إِن ال أحل املسجد حلائض وال جنب ) رواه أبو داود .
وهذا احلديث خمتلف فيه :
صححه ابن خزَية  ،وابن القطان  ،والزيلعي  ،والشوكاِن  ،والشيخ ابن باز .
وضعفه آخرون  :البيهقي  ،وابن املنذر  ،وابن حزم  ،وعبد احلق اإلشبيلي  ،والنووي  ،والبوصريي .
ِ
ب -عن عروة قال  :أخَّبتين عائِشة ( أَنرها َكانَت تُرِجل  -تَع ِين  -رأْس رس ِ ِ
ِ
ول هللاِ ِ حينَئِ ٍذ ُجمَا ِوٌر
ض َوَر ُس ُ
َ َ
ول هللا َ وه َي َحائ ٌ
ْ َ ُ ْ
َ
َ َ َُ
ِ
ِ
ِيف الْ َم ْس ِج ِد يُ ْدِِن َهلَا َرأْ َسهُ َوْه َي ِيف ُح ْجَرهتَا فَتُ َرجلُهُ َوْه َي َحائِض ) متفق عليه .
ووجه الداللة من احلديث أن عائشة – رضي هللا عنها – مل تدخل املسجد ألهنا حائض ،فكانت ترجل النِب  وهي خارج
املسجد ،وهو يدِن هلا رأسه ،مما يدل على عدم جواز دخول احلائض املسجد.
قال ابن بطال يف احلديث  :وفيه أن احلائض ال تدخل املسجد تنزيها له وتعظيماً .
وقال ابن حجر يف فوائد احلديث  .. . :وأن احلائض ال تدخل املسجد .
وقال العيين  :وفيه أن احلائض ال تدخل املسجد تنزيهاً له وتعظيماً .
ب -وألن النِب  أمر النساء باخلروج لصالة العيد  ،وأمر احليض أن يعتزلن املصلى  ( .هذا على القول بأن مصلى العيد مسجد وهو اختيار الشيخ
ابن عثيمني ) .

اخلمرة من املسجد  ،فقلت  :إِن حائض  .فقال  : إن حيضتك
ج -وحلديث عائشة أن رسول هللا  قال هلا  ( :ناوليين ْ
ليست يف يدك ) رواه مسلم .
وجه الداللة من وجهني :

أولً  :قوهلا ( إِن حائض ) هذا دليل على أنه كان معروفاً أن احلائض ال متكث يف املسجد  ،وأقرها النِب  على كالمها .

ثانياً  :يف قوله  هلا ( إن حيضتك ليست يف يدك ) يعين إن يدك فقط اليت ستدخل املسجد وليس كلك ،ويدك ليس فيها
حيض خبالف كلك .
صالةَ َوأَنْتُ ْم ُس َك َارى َح ر ى تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن َوال ُجنُباً إِرال َعابِ ِري َسبِ ٍيل َح ر ى تَ ْغتَ ِسلُوا ) .
د-ولقوله تعاىل ( وال تَ ْقَربُوا ال ر
قيل يف معَن اآلية  :ال تقربوا الصالة وأنتم جمنبون  ،يعين  :ال تصلي وأنت جنب ح ى تغتسل إال أن تكون عابر سبيل .
وقيل  :ال تقربوا مواضع الصالة نفسها جمنبون ،واملعىن  :ال تقربوا املساجد وأنتم جنب إال عابري سبيل  ،وهذا الثاِن رجحه ابن
جرير والشوكاِن .
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وذهب بعض العلماء  :إىل جواز ذلك .
وهو قول املزِن .
حيث أشار الشوكاِن إىل رأي املزِن بقوله  :واحلديثان يدالن على عدم حل اللبث يف املسجد للجنب واحلائض وهو مذهب
األكثر  ...وقال داود واملزِن وغريمها :إنه جيوز مطلقاً .
ِ
ت سوَداء ِحل ٍى ِمن الْعر ِ
اح
أ -حلديث َعائِ َشةَ ( أَ رن َول َ
ت :فَ َخَر َج ْ
ت َم َع ُه ْم .قَالَ ْ
وها  ،فَ َكانَ ْ
ب  ،فَأ َْعتَ ُق َ
ت َ
صبِيرةٌ َهلُ ْم َعلَْي َها ِو َش ٌ
يد ًة َكانَ ْ َ ْ َ َ َ ََ
ِ
َمحر ِمن سيوٍر ،قَالَت :فَوضعْته أَو وقَع ِمْن ها ،فَمر ِ
ت :فَالْتَ َم ُسوهُ فَلَ ْم َِجي ُدوهُ،
ْ َ ََ ُ ْ َ َ َ َ ْ
ت بِه ُح َديراةٌ َوْه َو ُمْل ًقى ،فَ َحسبَْتهُ َحلْماً فَ َخطََفتْهُ ،قَالَ ْ
أ ْ َُ ْ ُ ُ
ِ
اَّللِ إِِِن لََقائِمةٌ معهم  ،إِ ْذ مر ِ
ِ
ت:
ت ْ
تَ :و ر
ت :فَطَف ُقوا يُ َفتِ ُشو َن َح ر ى فَت ُ
احلُ َديراةُ فَأَلْ َقْتهُ ،قَالَ ْ
رشوا قُبُلَ َها ،قَالَ ْ
ره ُم ِوِن بِه ،قَالَ ْ
قَالَ ْ
ت :فَات َ
َ
َ ََُ ْ
ِ
ِ
ِ
ت إِ َىل رس ِ
اَّللِ 
ول ر
ره ْمتُ ُم ِوِن بِه َ -ز َع ْمتُ ْم َ -وأَنَا مْنهُ بَِريئَةٌَ ،وُه َو ذَا ُه َو ،قَالَ ْ
فَ َوقَ َع بَْي نَ ُه ْم ،قَالَ ْ
ت :فَ ُقْل ُ
ت َه َذا الرذي ات َ
ت :فَ َجاءَ ْ َ ُ
ِ
فَأَسلَمت  .قَالَت عائِشةُ :فَ َكا َن َهلا ِخباء ِيف الْمس ِج ِد أَو ِح ْفش ،قَالَت :فَ َكانَت تَأْتِ ِيين فَتحد ِ ِ
س ِعْن ِدي
ََ ُ
ْ َ َ
رث عْندي ،قَالَ ْ
ْ
ْ
ْ َ ْ
ٌ
َ ٌَ َْ ْ
ت :فَالَ ََْتل ُ
ِ
اح ِمن أَع ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اج ِ
ين
يب َربِنَا أَالَ إِنرهُ م ْن بَْل َدة الْ ُك ْف ِر أ َْجنَ ِاِن ،قَالَ ْ
َْجملساً إِالر قَالَ ْ
تَ :ويَ ْوَم الْ ِو َش ِ ْ َ
ت َعائ َشةُ :فَ ُقْل ُ
ت َهلَاَ :ما َشأْنُك الَ تَ ْق ُعد َ
معِي م ْقعداً إِالر قُ ْل ِ
احلَ ِديث ) رواه البخاري .
ت :فَ َحدرثَْت ِين ِهبَ َذا ْ
ت َه َذا؟ قَالَ ْ
َ َ َ
وجه الداللة من احلديث أن هذه املرأة ساكنة يف مسجد النِب  على عهد رسول هللا  واملعهود من النساء احليض ،ومل يرد أنه
 منعها من سكىن املسجد ،وال أنه أمرها وقت حيضها أن تعتزل املسجد ،فدل على جواز دخول احلائض يف املسجد،
ومكثها فيه .
ولذلك استدل شراح احلديث هبذا احلديث على جواز مبيت املرأة يف املسجد.
قال ابن حجر :ويف احلديث إباحة املبيت واملقيل يف املسجد ملن ال سكن له من املسلمني ،رجال كان أو امرأة عند أمن الفتنة .
ب -لعدم الدليل .
والراجح األول .

وأما قصة هذه املرأة فهي قضية عني ال عموم هلا  ،وحيتمل أن هذه السوداء كانت عجوزاً قد يئست من احليض .

 املصلى يف املدارس ليس يف حكم املسجد  ،بل هو مصلى  ،وليس كل مكان تقام فيه الصالة يعتَّب مسجداً  ،فاملسجد هو :
ما أعد للصالة على سبيل العموم وهيئ وبين .
وأما جمرد أن يتخذ مكاناً يصلى فيه فهذا ال جيعله مسجداً .
وعلى هذا ؛ فيجوز للمرأة احلائض أن تدخل مصلى املدرسة ومتكث فيه  ( .لقاء الباب املفتوح ) .
( وقراءة القرآن ) .
أي  :وحيرم على احلائض تالوة القرآن غيباً .
وهذا قول مجهور العلماء .
أ-حلديث ابن عمر  .قال  :قال  ( ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن ) رواه الرتمذي  ،وهو ضعيف.
ب-قياس احلائض على اجلنب  ،فإذا منع اجلنب من قراءة القرآن فاحلائض أوىل  ،ألن حدث احلائض أغلظ وأشد .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه جيوز هلا ذلك .
وهذا مذهب مالك  ،واختاره ابن تيمية والشيخ ابن باز .
أ -لعدم الدليل الذي َينع من ذلك .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  :ليس يف منع احلائض من القراءة نصوص صرحية صحيحة  ،وقال  :ومعلوم أن النساء كن حيضن
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على عهد رسول هللا  ، ومل يكن ينههن عن قراءة القرآن  ،كما مل يكن ينههن عن الذكر والدعاء .
ب -إن احليض قد َيتد ويطول فيخاف نسياهنا .
ج -قوله  لعائشة ملا حاضت وهي حمرمة ( افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت ) متفق عليه .
ومعلوم أن احملرم يقرأ القرآن ومل َينعها النِب  منه .
وهذا القول هو الصحيح .

قال الشيخ ابن باز رمحه هللا  :فقد سبق أن تكلمت يف هذا املوضوع غري مرة وبينت أنه ال بأس وال حرج أن تقرأ املرأة وهي

حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب ؛ ألن األدلة الشرعية دلت على ذلك وقد اختلف العلماء رمحة هللا عليهم
يف هذا :
فمن أهل العلم من قال  :إهنا ال تقرأ كاجلنب واحتجوا حبديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما عن
النِب  أنه قال ( ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئا من القرآن ) وهذا احلديث ضعيف عند أهل العلم  ،ألنه من رواية إْساعيل بن
عياش عن احلجازيني  ،وروايته عنهم ضعيفة .
وبعض أهل العلم قاسها على اجلنب قال  :كما أن اجلنب ال يقرأ فهي كذلك  .ألن عليها حدثاً أكَّب يوجب الغسل  ،فهي مثل
اجلنب .
واجلواب عن هذا أن هذا قياس غري صحيح  ،ألن حالة احلائض والنفساء غري حالة اجلنب  ،احلائض والنفساء مدهتما تطول
ورِبا شق عليهما ذلك ورِبا نسيتا الكثري من حفظهما للقرآن الكرمي  ،أما اجلنب فمدته يسرية م ى فر من حاجته اغتسل وقرأ ،
فال جيوز قياس احلائض والنفساء عليه  ،والصواب من قويل العلماء أنه ال حرج على احلائض والنفساء أن تقرأ ما حتفظان من
القرآن  ،وال حرج أن تقرأ احلائض والنفساء آية الكرسي عند النوم  ،وال حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن يف مجيع األوقات عن
ظهر قلب  ،هذا هو الصواب  ،وهذا هو األصل  ،وهلذا أمر النِب  عائشة ملا حاضت يف حجة الوداع قال هلا ( افعلي ما
يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت ح ى تطهري ) ومل ينهها عن قراءة القرآن .
ومعلوم أن احملرم يقرأ القرآن  .فيدل ذلك على أنه ال حرج عليها يف قراءته ؛ ألنه  إمنا منعها من الطواف ؛ ألن الطواف
كالصالة وهي ال تصلي وسكت عن القراءة  ،فدل ذلك على أهنا غري ممنوعة من القراءة ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة
ولغريها من النساء يف حجة الوداع ويف غري حجة الوداع .
ومعلوم أن كل بيت يف الغالب ال خيلو من احلائض والنفساء  ،فلو كانت ال تقرأ القرآن لبينه  للناس بياناً عاماً واضحاً ح ى ال
خيفى على أحد  ،أما اجلنب فإنه ال يقرأ القرآن بالنص ومدته يسرية م ى فر تطهر وقرأ .
( ومس املصحف ) .
أي  :وحيرم على احلائض أن متس املصحف .
حلديث ( ال َيس القرآن إال طاهر ) .
وقد تقدم أدلة ذلك عند الكالم على أنه ال جيوز للمحدث مس املصحف .
( وسنة الطالق ) .
أي  :إذا طلق زوجته يف احليض فليس طالقاً سنياً بل هو طالق بدعي  ،وطالق السنة أن يطلقها يف طهر مل جيامعها فيه .

 والدليل على حترمي طالق احلائض .
ِ
ول رِ
ِ
ض ِيف َعه ِد رس ِ
اخلَطر ِ
ظ
اَّللِ  فَ َسأ ََل ُع َمُر بْ ُن ْ
اب َر ُس َ
ول ر
ك [فَتَ غَير َ
اَّلل َ ع ْن ذَل َ
حديث ابْ ِن ُع َمَر ( أَنرهُ طَلر َق ْامَرأَتَهُ َوْه َى َحائ ٌ
ْ َُ
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ِ
ول رِ
ِ
ِ
ال لَهُ َر ُس ُ
اَّللِ  ] فَ َق َ
ول ر
َر ُس ُ
يض مثُر تَطْ ُهَر مثُر إِ ْن َشاءَ أ َْم َس َ
اَّلل ُ « مْرهُ فَ ْليُ َراج ْع َها مثُر لْيَْت ُرْك َها َح ر ى تَطْ ُهَر مثُر َحت َ
ك بَ ْع ُد َوإ ْن َشاءَ
اَّللُ َعرز َو َج رل أَ ْن يُطَلر َق َهلَا النِ َساءُ ) متفق عليه .
ك الْعِ ردةُ الرِيت أ ََمَر ر
س فَتِْل َ
طَلر َق قَ ْب َل أَ ْن َيََ ر
احلديث دليل على حترمي الطالق حال احليض وفاعله ٍ
عاص هلل إذا كان عاملاً بالنهي  ،ويؤخذ هذا احلكم من وجهني :
أولً  :من قوله ( فتغيظ رسول هللا ) ومعلوم أن النِب  ال يتغيظ إال على أم ٍر حمرم .
ثانياً  :أن النِب  أمر ابن عمر بإمساكها بعد املراجعة مث تطليقها يف الطهر – فدل على أن تطليقها يف احليض حمرما  ،إذ لو

مل يكن حمرما ألقر النِب التطليق يف احليض – ويغين عن الطلقة اليت تأيت يف الطهر .

نقل مجاعة من العلماء  :اإلمجاع على أن الطالق حال احليض حمرم  :ابن املنذر – ابن قدامة – النووي .
وهذا التحرمي خاص باملدخول هبا  ،أما غري املدخول هبا فيجوز تطليقها مطلقاً حائضاً أو طاهراً  ،ألن غري املدخول هبا ليس
عليها عدة  [.وهذا مذهب األئمة األربعة ] .
( واالعتداد باألشهر ) .
أي  :أن املرأة اليت حتيض َينعها احليض من االعتداد باألشهر  ،وإمنا تعتد باحليض  ،ثالث حيض .
لقوله تعاىل ( واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء ) .
وأما إن كانت ال حتيض فتعتد باألشهر .
( ويوجب الغسل ) .
أي  :أن احليض يوجب الغسل إذا انقطع عنها  ،فإذا حاضت املرأة وانقطع حيضها  ،وجب عليها الغسل  ،وهذا باإلمجاع .
اعتَ ِزلُوا النِ َساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
ك َع ِن الْ َم ِح ِ
وه رن َح ر ى يَطْ ُهْر َن فَِإذَا تَطَ ره ْر َن فَأْتُوُه رن
َذى فَ ْ
(ويَ ْسأَلونَ َ
يض َوال تَ ْقَربُ ُ
أ -لقوله تعاىل َ :
يض قُ ْل ُه َو أ ً
اَّللُ ) .
ث أ ََمَرُك ُم ر
ِم ْن َحْي ُ
ب-وقال  لفاطمة بنت أِب ُحبيش  ( :إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة  ،وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) متفق عليه .
وأمجع املسلمون على وجوب الغسل  ،وممن نقل اإلمجاع  :النووي عن ابن املنذر  ،وابن حجر .
( والبلوغ ) .
أي  :إذا حاضت املرأة ِ
حكم ببلوغها .
ص َال َة َحائِ ٍ ِر ِِ ٍ
ِر
رسائِ ُّي .
حلديث عائشة َ .ع ْن اَلنِ ِ
رِب  قَ َ
ال َ ( :ال يَ ْقبَ ُل اَ رَّللُ َ
ض إال خب َمار ) َرَواهُ اَ ْخلَ ْم َسةُ إال الن َ

( َال يَ ْقبَ ُل اَ رَّللُ ) املراد بالنفي هنا نفي الصحة  ،فمن صلت بغري مخار مل تقبل صالهتا .
ص َال َة َحائِ ٍ
ض ) أي بالغ  ،قال ابن األثري  :أي اليت بلغت سن احمليض  ،وجرى عليها القلم  ،ومل يرد يف أيام حيضها  ،ألن احلائض ال تصلي .
( َ

قال ابن قدامة  :وأما احليض فهو علم على البلو  ،ال نعلم فيه خالفاً .

وقال احلافظ ابن حجر  :وقد أمجع العلماء على أن احليض بلو يف حق النساء .
ُ َ
( فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم  ،والطالق  ،ومل يبح سائرها حىت تغتسل ) .
أي  :إذا انقطع دم احليض عن املرأة ومل تغتسل مل يبح مما هو حمرم عنها إال الصوم والطالق .
فاحلائض إذا انقطع دمها قبل الفجر فإهنا تصوم  .قياساً على اجلنب .
ِ
اَّللِ َ كا َن ي ْد ِرُكه الْ َفجر وهو جنُ ِ ِ ِ
وم ) .
ول ر
عن َعائِ َشةَ َوأُمر َسلَ َمةَ ( أَ رن َر ُس َ
ب م ْن أ َْهله  ،مثُر يَ ْغتَس ُل َويَ ُ
صُ
ُ ُ ُْ ََُ ُ ٌ
ِ
وم ) .
ولفظ مسلم ( َكا َن النِ ُّ
رِب  يُ ْ
صبِ ُح ُجنُباً م ْن َغ ِْري ُحلُ ٍم مثُر يَ ُ
صُ
فاحلائض والنفساء مثل اجلنب إذا طهرتا قبل الفجر  ،مث طلع الفجر قبل اغتساهلما  ،فإنه يصح صومهما وجيب عليهما إمتامه ،
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سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً  ،بعذر أو بغري عذر كاجلنب .

قال النووي  :وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة  ،إال ما حكي عن بعض السلف مما ال نعلم صح عنه أم ال .

وأما الطالق  :فيجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا انقطع دمها من احليض  ،ألن احلرام أن يطلقها وهي حائض .

( ومل يبح سائرها ح ى تغتسل ) أي فالبد من االغتسال  ،كالصالة  ،والطواف  ،وقراءة القرآن  ،ومس املصحف  ،واللبث يف
املسجد  ،والوطء يف الفرج .
ُ ُ ْ َ َ َ ً
ً َ َّ َ َ
َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ
( و إذا أطبق الدم على المرأةِ ،أو صار ال ينقطِع عنها ِإال يسِريا  ،ف ِإنها تصِري مستحاضة ) .
أي  :إذا استمر الدم مع املرأة وأصبح ال ينقطع عنها أو ال ينقطع عنها إال يسرياً فإهنا تصري مستحاضة .
فالستحاضة  :استمرار الدم على املرأة حبيث ال ينقطع عنها أبداً  ،أو ينقطع عنها مدة يسرية .
وهو دم طبيعي كما يف احلديث  ( :إن ذلك عرق ) فهو خيتلف عن دم احليض يف طبيعته ويف أحكامه .

 ذكر العلماء بعض صفات دم احليض :
أولً  :أنه دم أسود يعرف  ،بينما دم االستحاضة دم أمحر .

ثانياً  :أنه دم مننت  ،أي له رائحة كريهة  ،وأما دم االستحاضة فهو دم عادي ليس له رائحة .
ثالثاً  :أن دم احليض ثخني غليظ  ،ودم االستحاضة رقيق ليس ثخيناً .

( جتلس عادتها ) .
ألمر النِب  بذلك  ،فتجلس فيها ويثبت هلا أحكام احليض وما عداها استحاضة .
ِ
ول رِ
ِ
ت إِ َىل رس ِ
ت َج ْح ٍ
ت
رم فَ َق َ
ال َهلَا ْ :ام ُكثي قَ ْد َر َما َكانَ ْ
ففي حديث عائشة رضي هللا عنها ( أ رن أُرم َحبِيبَةَ بِْن َ
اَّلل  الد َ
ش َش َك ْ َ ُ
ِِ
ِ ِ
ضتُ ِ
َْحتبِس ِ
صالَةٍ ) رواه مسلم .
ك مثُر ا ْغتَسلي » .فَ َكانَ ْ
ك َحْي َ
ت تَ ْغتَس ُل عْن َد ُك ِل َ
ُ
ِ
وقال  لفاطمة بنت أِب حبيش (  ...ولكن دعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها  ،مث اغتسلي وصلي ) .
مثال  :امرأة كان يأتيها احليض ستة أيام من أول كل شهر  ،مث طرأت عليها االستحاضة  ،فصار الدم يأتيها باستمرار  ،فيكون
حيضها ستة أيام من أول كل شهر وما عداها استحاضة .
َ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ْ
( ف ِإن لم يكن لها عادة ،ف ِإلى تميِيزِها ) .
أي  :فإذا كانت املستحاضة ليس هلا عادة كأن تكون مبتدئة  ،فإهنا ترجع للتمييز  ،فيكون حيضها ما متيز بسواد أو غلظة .
حلديث عائشة  ( .أن فاطمة بنت أِب حبيش كانت تستحاض  ،فقال هلا رسول هللا  : إن دم احليض دم أسود يعرف  ،فإذا
كان كذلك فأمسكي عن الصالة  ،فإذا كان اآلخر فتوضئي وصلي ) رواه أبو داود .
الع ْرف  :الرائحة .
( يُ ْع َر ُ
ف ) بضم الياء وفتح الراء  ،أي  :تعرفه النساء بلونه وثخانته  ،وجيوز ضم الياء وكسر الراء مأخوذ من اإلعراف  ،أي  :له َع ْرف  ،و َ

َّ َ َّ َ ْ َ ْ َ
ٌ َ َ َ َ َ ِّ َ َ ْ َ َ
َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ
( ف ِإن لم يكن لها تميِيز ،ف ِإلى عادةِ النساءِ الغالِبةِ :سِتةِ أيامٍ أو سبعةٍ ) .
أي  :إذا كانت املستحاضة ليس هلا حيض معلوم وال متييز صاحل بأن تكون االستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم  ،فهذه
تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة .
حلديث محنة بنت جحش قالت (يا رسول هللا ! إِن استحاض حيضة كبرية شديدة  ،فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصوم ،
فقال ( إمنا هذه ركضة من ركضات الشيطان  ،فتحيضي ستة أيام أو سبعة يف علم هللا تعاىل ،مث اغتسلي) رواه أبو داود .
مسألة  :لكن لو افرتض أنه وجد عند املرأة صفتان ( عادة ومتييز ) :
أ -فإذا كانت العادة موافقة للتمييز فهذه ال إشكال فيها .
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ب -أن يكون عندها متييز لكنه خمتلف عن عادهتا [ عادهتا ستة أيام من أول الشهر  ،والتمييز خمتلف ] :
اختلف العلماء أيهما تقدم :
القول األول  :تعمل بالتمييز .
قال يف املعين  :وهو ظاهر مذهب الشافعي .
حلديث عائشة  ... ( :فإنه دم أسود يعرف . ) ...
ألن صفة الدم أمارة قائمة به .
القول الثاين  :أهنا تعمل بالعادة .

وهذا املذهب .
ِ
ضتُ ِ
ت َْحتبِس ِ
ك مثُر ا ْغتَ ِسلِي ) .
ك َحْي َ
حلديث أم حبيبة ْ ... ( :ام ُكثي قَ ْد َر َما َكانَ ْ ُ
وجه الدللة  :فردها إىل العادة بدون استفصال  ،وترك االستفصال يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال .
وألنه أسهل على املرأة  ،وأبعد عن االضطراب  ،ألن الدم األسود رِبا يضطرب ويتغري وينتقل أخر الشهر أو أوله أو يتقطع
فيكون يوماً أسود ويوم أمحر  ،فجلوسها أيام عادهتا أسهل عليها وأضبط هلا  ،ألن العادة ال تبطل داللتها أبداً .
 -االنقطاع أثناء الدورة يوماً أو يومني مث تعود الدورة ،فهل فرتة االنقطاع تعتَّب حيض أم طهر ؟

قال الشيخ ابن عثيمني  :يقول بعض العلماء رمحهم هللا أن االنقطاع ولو يوماً واحداً يعتَّب طُهراً فعليها أن تغتسل وتصلى
وتصوم إن كان ذلك يف رمضان ولو عاد احليض بعد يوم أو يومني وبعض العلماء يقول إن هذا ليس طُهراً يف احلقيقة وإمنا هو
جفاف فال تعتَّب طاهراً ح ى ينقطع احليض بالكلية وهذا وهللا اعلم أقرب إىل الصواب ألنه جرت العادة أن املرأة يف أثناء حيضها
ترى اجلفاف واليبوسة وال يعتَّب هذا طُهراً.
( واملستحاضة حكمها حكم الطاهرات ) .
وهذا باالتفاق  ،أن حكمها حكم الطاهرات  ،فال فرق بني بني املستحاضة وبني الطاهرات إال فيما يأيت :

( لكنها تتوضأ لكل صالة ) .
هذا األمر األول اليت ختالف فيه املستحاضة الطاهرات  ،وهي أهنا تتوضأ لكل صالة .
ِ
رِب  فَ َقالَت :يا رس َ ِ
حلديث عائِ َشةَ ر ِضي اَ رَّلل عْن ها قَالَت ( جاء ْ ِ
ت أَِِب ُحبَ ْي ٍ
اض
ش إِ َىل اَلنِ ِ
َ
ت فَاط َمةُ بِْن ُ
ول اَ رَّلل! إِِِن ا ْمَرأَةٌ أُ ْستَ َح ُ
َ َ ُ ََ
ْ َ َُ
ْ ََ
ِ
ضتُ ِ
ك ِعْر ٌقَ ،ولَْيس ِحبَْي ٍ
ت فَا ْغ ِسلِي
ص َالةَ؟ قَ َ
ك فَ َد ِعي اَل ر
فَ َال أَطْ ُهُر ،أَفَأ ََدعُ اَل ر
ال"َ :ال .إِرمنَا ذَل َ
ص َالةََ ،وإِذَا أ َْدبََر ْ
ت َحْي َ
ض ،فَِإذَا أَقْ بَ لَ ْ
َ
ِ
صلِي ) ُمتر َف ٌق َعلَْيهِ .
رم ،مثُر َ
َعْنك اَلد َ
ِ
ِ ِ
ص َالةٍ ) .
َول ْلبُ َخا ِر ِيُ ( :مثَّ تَ َوضَّئي ل ُك ِل َ
وهذا قول مجهور العلماء .
قال ابن رجب :وقد روي األمر للمستحاضة بالوضوء لكل صالة عن مجاعة من الصحابة ،منهم علي ،ومعاذ  ،وابن عباس،
وعائشة .
ِ ِ
ص َالة ) .
لقوله يف هذا احلديث ( مثُر تَ َوضرئي ل ُك ِل َ
 معىن ( لكل صالة ) أي  :لوقت كل صالة .
ألنه جاء إطالق الصالة على الوقت  ،كما يف قوله  يف حديث جابر ( فأينما رجل من أميت أدركته الصالة فليصل ) أي :
أدركه وقت الصالة .
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فإن كانت الصالة مؤقتة [ كالصلوات اخلمس ] فإهنا ال تتوضأ إال إذا دخل وقت الصالة مث تصلي .
أما إذا كانت الصالة غري مؤقتة [ كصالة الضحى مثالً ] فإهنا تتوضأ عند إرادة فعلها .

وذهب بعض العلماء  :إىل أنه ال جيب عليها أن تتوضأ لكل صالة .

وهذا قول املالكية  ،واختاره ابن تيمية  ،والشيخ ابن عثيمني أخرياً .
قال ابن عبد الَّب  :إن صاحب احلدث الدائم كاالستحاضة وسلس البول ال يرتفع حدثه بالوضوء  ،فيكون يف حقه مستحباً ال
واجباً .
ِ ِ
ص َالة ) فهي
وأف ى الشيخ ابن عثيمني أنه ال يلزمها الوضوء لكل صالة  ،ما مل ينتقض وضوءها  ،وأما حديث (مثُر تَ َوضرئي ل ُك ِل َ
غري حمفوظة  ،ومثلها من عنده استطالق ريح وقال  :ليس عليه دليل وال يفيدمها شيئاً .
وقد حكم بشذوذ هذه الرواية ( مث توضئي لكل صالة ) .مسلم والنسائي والبيهقي وابن رجب .
( ويكره وطؤها إال أن خياف العنت ) .
هذا الفرق الثاِن بينها وبني الطاهرات  ،أنه يكره لزوجها أن يطأها إال أن خياف العنت .
وهذا مذهب احلنابلة .
أ-لقول عائشة ( املستحاضة ال يغشاها زوجها ) .
ب-وألن هبا أذى فيحرم وطؤها كاحلائض .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه جيوز وطؤها مطلقاً .
وهذا قول أكثر الفقهاء .
أ-ملا روى أبو داود عن عكرمة عن محنة بنت جحش ( أهنا كانت مستحاضة  ،وكان زوجها جيامعها ) قال النووي  :إسناده حسن .
ب-وقال عكرمة  :كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها .
ج -أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النِب  ( إمنا ذلك عرق وليس باحليضة ) وعلى ذلك فال يأخذ شيئاً من أحكام
احليض .
د -أن العبادات أعظم حرمة من اجلماع ،فاملستحاضة يف لزوم العبادة كالطاهرة فكذلك يف مسألة اجلماع .
ه  -وألن النِب  مل َينع عبد الرمحن بن عوف وغريه من وطء زوجاهتم املستحاضات  ،وألن االستحاضة دم عرق فال َينع
الوطء  ،وألن حكمها حكم الطاهرات يف كل شيء فكذلك يف حل الوطء  ( .قاله السعدي ) .
وهذا القول هو الراجح .
قال النووي  :مرجحاً مذهب اجلمهور  ... :وقال أمحد ال جيوز املوطئ إال أن خياف زوجها العنت  ،واحتج للمانعني بأن دمها
جيرى فأشبهت احلائض .
اعتَ ِزلُوا النِ َساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
وه رن َح ر ى يَطْ ُهْر َن )
واحتج أصحابنا ِبا احتج به الشافعي يف األم  ،وهو قول هللا تعاىل ( فَ ْ
يض َوال تَ ْقَربُ ُ
وهذه قد تطهرت من احليض .
واحتجوا أيضا ِبا رواه عكرمة عن محنة بنت جحش رضى هللا عنها ( أهنا كانت مستحاضة وكان زوجها جيامعها ) رواه أبو داود
وغريه هبذا اللفظ بإسناد حسن .
وىف صحيح البخاري قال :قال ابن عباس ( املستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت  ،الصالة أعظم ) .
وألن املستحاضة كالطاهرة يف الصالة والصوم واالعتكاف والقراءة وغريها  ،فكذا يف املوطأ .
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وألنه دم عرق فلم َينع الوطء كالناسور .
وألن التحرمي بالشرع ومل يرد بالتحرمي  ،بل ورد بإباحة الصالة اليت هي أعظم كما قال ابن عباس .
واجلواب عن قياسهم على احلائض  ،أنه قياس خيالف ما سبق من داللة الكتاب والسنة فلم يقبل .
وألن املستحاضة هلا حكم الطاه رات يف غري حمل النزاع  ،فوجب إحلاقه بنظائره ال باحليض الذي ال يش اركه يف شيء ( اجملموع ) .
( وعليها أن تغتسل عند آخر احليض  ،وتغسل فرجها وتعصبه ) .
هذا الفرق الثالث بينها وبني الطاهرات  ،أهنا تغسل فرجها وتعصبه
ِِ
ِ
ضتُ ِ
صلِي)
ك فَ َد ِعي اَل ر
ص َالةََ ،وإِذَا أ َْدبََر ْ
ت َحْي َ
أما غسل فرجها فلحديث عائشة السابق ( ...فَِإذَا أَقْ بَ لَ ْ
رم ،مثُر َ
ت فَا ْغسلي َعْنك اَلد َ
ُمتر َف ٌق َعلَيه .
وأما دليل عصب الفرج  :فلحديث أم سلمة يف قوله  يف املستحاضة (  ...فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث لتصل فيه ) .
ومعىن االستثفار  :هو شدة الفرج خبرقة عريضة او قطنة حتتشي هبا املرأة .
 قوله ( وعليها أن تغتسل عند آخر احليض ) ال خالف بني أهل العلم يف وجوب الغسل على املستحاضة عند انقضاء زمن
احليض ،وإن كان الدم جارياً ،وهذا أمر جممع عليه .
حلديث فاطمة بنت أِب حبيش  ،حيث قال هلا النِب ... ( دعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيضني فيها  ،مث اغتسلي
وصلي) متفق عليه.
قال النووي  :فيه دليل على وجوب الغسل على املستحاضة إذا انقضى زمن احليض ،وإن كان الدم جارياً ،وهذا جممع عليه.
أما غسلها لكل صالة  :فقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني :
والصحيح أنه ال جيب عليها الغسل لكل صالة  ( ،فقط تغتسل غسالً واحداً عند انقضاء حيضها ) وهذا مذهب مجهور العلماء .
قال النووي  :وهبذا قال مجهور العلماء من السلف واخللف .
أ-الَّباءة األصلية .
ب-أن النِب  مل يأمر املستحاضات بذلك .
ج-أن هذا هو املتناسب مع يسر الشريعة اإلسالمية وختفيفها على العباد .
وذهب بعض العلماء إىل أهنا جيب عليها الغسل لكل صالة .
حلديث عائشة قالت  ( :استحيضت زينب بنت جحش فقال هلا النِب  : اغتسلي لكل صالة ) رواه أبو داود .
وهو حديث ضعيف  ،ضعفه النووي والشوكاِن .
قال النووي  :ومل يصح عن النِب  أنه أمرها بالغسل إال مرة واحدة عند انقطاع حيضها  ،وهو قوله  ( : إذا أقبلت احليضة
فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغتسلي ( وليس يف هذا ما يقتضي تكرار الغسل ) وأما األحاديث الواردة يف سنن أِب داود والبيهقي
وغريمها أن النِب  أمرها بالغسل فليس فيها شيء ثابت  ،وقد بني البيهقي ومن قبله ضعفها .
قال الشافعي  :إمنا أمرها أن تغتسل وتصلي  ،وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صالة  ،وال شك أن غسلها كان تطوعاً غري

ما أمرت به وذلك واسع هلا .
وكذا قال شيخه سفيان بن عيينة والليث بن سعد وغريمها .
ُ
ُْ ُ
( والصفرة والكدرة يف زمن العادة حيض ) .
( الْ ُك ْد َرَة ) بضم الكاف وسكون الدال  ،هي اللون األمحر الذي يضرب إىل السواد  ،واملراد أن الدم يكون متكدراً بني الصفرة
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والسواد .
الص ْف َرَة ) بضم الصاد وسك ون الفاء  ،هي اللون األمحر الذي َييل إىل البياض  ،واملراد  :أن ترى الدم أصفر كماء اجلروح .
( َو ُّ

فالصفرة والكدرة بعد الطهر من احليض ليست حبيض فال يلتفت إليها  ،وأما إذا كان ذلك يف أثناء احليض أو متصالً به قبل
الطهر فهو حيض  ،تثبت له أحكام احليض .
ِ
ظ لَه .
ت ( ُكنرا َال نَ ُع ُّد اَلْ ُك ْد َرةَ َو ُّ
يَ ،وأَبُو َد ُاوَد َواللر ْف ُ
الص ْفَرَة بَ ْع َد اَلطُّ ْه ِر َشْيئًا ) َرَواهُ اَلْبُ َخا ِر ُّ
حلديث أُم َعطيرةَ َر ِض َي اَ رَّللُ َعْن َها قَالَ ْ
وهذا القول  :هو مذهب مجهور العلماء .
قال يف املغين  :من رأت الدم يف أيام عادهتا صفرة أو كدرة  ،فهو حيض  ،وإن رأته بعد أيام حيضها مل تعتد به  ،نص عليه

أمحد  ،وهو مذهب الثوري ومالك والشافعي .

وقال ابن رجب  :ودل قول عائشة رضي هللا عنها هذا  ،على أن الصفرة والكدرة يف أيام احليض  :حيض  ،وأن من هلا أيام
معتادة حتيض فيها  ،فرأت فيها صفرة أو كدرة  :فإن ذلك يكون حيضاً معتَّباً
وهذا قول مجهور العلماء  ،ح ى إن منهم من نقله إمجاعاً  ،منهم  :عبد الرمحن بن مهدي  ،وإسحاق بن راهويه .
ومرةً خص إسحاق حكاية اإلمجاع بالصفرة دون الكدرة .
ولكن ذهب طائفة قليلة  ،منهم  :األوزاعي  ،وأبو ثور  ،وداود  ،وابن املنذر  ،وبعض الشافعية إىل أنه ال يكون ذلك حيضاً
ح ى يتقدمه يف مدة العادة دم  ( .فتح الباري ) .
ِِ
ِ
ِ
ول  " :الَ تَ ْع َج ْل َن
الص ْفَرةُ  ،فَتَ ُق ُ
ف فِ ِيه ُّ
ويقصد رمحه هللا بقول عائشة  :أن النساء ُك رن ن َساءٌ يَْب َعثْ َن إِ َىل َعائ َشةَ بِالد ُّْر َجة ف َيها ال ُكْر ُس ُ
صةَ الب يضاء "  ،تُ ِر ِ
ِ
ض ِة  .ذكره البخاري معلقاً بصيغة اجلزم يف " صحيحه "  " ،فتح الباري "
ُ
يد بِ َذل َ
ك الطُّ ْهَر م َن احلَْي َ
َح ر ى تَ َريْ َن ال َق ر َ ْ َ َ
ووصله اإلمام مالك يف " املوطأ ،وصححه األلباِن يف " إرواء الغليل " .
قال الشيخ ابن باز  :لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من احليض فإهنا ال تعتَّب حيضاً  ،بل حكمها حكم
االستحاضة  ،وعليك أن تستنجي منها كل وقت  ،وتتوضئي وتصلي وتصومي  ،وال حتتسب حيضاً  ،وحتلني لزوجك ؛ لقول أم
عطية رضي هللا عنها  ( :كنا ال نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً ) أخرجه البخاري يف صحيحه .

 تعرف املرأة الطهر بإحدى عالمتني :
األوَل  :نزول القصة البيضاء .

والثانية  :حصول اجلفاف التام  ،حبيث لو احتشت بقطنة خرجت نظيفة  ،ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة .
ِ
ض.
اد ِيف الطُّ ْه ِر أ َْمَر ِان  :الْ َق ر
صةُ الْبَ ْي َ
وقال الباجي يف ( املنتقى ) َ :والْ ُم ْعتَ ُ
ضاءُ َ ،وه َي َماءٌ أَبْيَ ُ
و ْاأل َْمر الث ِ
اخلِْرقَةَ ِيف قُبُلِ َها فَيَ ْخُر َج ذَلِ َ ا
وف َ ،وُه َو أَ ْن تُ ْد ِخ َل الْ َمْرأَةُ الْ ُقطْ َن أ َْو ْ
راِن ْ :
س َعلَْي ِه َش ْيءٌ ِم ْن َدٍم َ ،و َع َادةُ
اجلُُف ُ
َ ُ
ك َجافا لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اف .
ضاءَ َ ،وِمْن ُه رن َم ْن َع َادتُ َها أَ ْن تَ َرى ْ
ك  ،فَ ِمْن ُه رن َم ْن َع َادتُ َها أَ ْن تَ َرى الْ َق ر
اجلََف َ
ف ِيف ذَل َ
صةَ الْبَ ْي َ
الن َساء َختْتَل ُ
وقد كانت النساء يبعثن إىل عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول  :ال تعجلن ح ى ترين القصة البيضاء  .رواه
البخاري معلقاً ( كتاب احليض  ،باب إقبال احمليض وإدباره ).
والد ُّْرجة  :هو الوعاء اليت تضع املرأة طيبها ومتاعها .
والكرسف  :القطن .
صة  :ماء أبيض خيرج عند انتهاء احليض .
وال َق ر
ومعىن الصفرة  :أي ماء أصفر .
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فعائشة اعتَّبت الصفرة يف زمن العادة حيضاً وقالت ( ال تعجلن ح ى ترين القصة البيضاء ) أي  :عالمة الطهر .
وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا  :فما بعد الطهر من كدرة  ،أو صفرة  ،أو نقطة  ،أو رطوبة  ،فهذا كله ليس
حبيض  ،فال َينع من الصالة  ،وال َينع من الصيام  ،وال َينع من مجاع الرجل لزوجته ؛ ألنه ليس حبيض .
قالت أم عطية  ( :كنا ال نعد الصفرة والكدرة شيئاً ) أخرجه البخاري  ،وزاد أبو داود  ( :بعد الطهر ) وسنده صحيح  ،وعلى
هذا نقول  :كل ما حدث بعد الطهر املتيقن من هذه األشياء فإهنا ال تضر املرأة وال متنعها من صالهتا وصيامها ومباشرة زوجها
إياها  ،ولكن جيب أن ال تتعجل ح ى ترى الطهر ؛ ألن بعض النساء إذا جف الدم عنها بادرت واغتسلت قبل أن ترى الطهر ،
وهلذا كان نساء الصحابة يبعثن إىل أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها بالكرسف  -يعين  :القطن  -فيه الدم فتقول هلن  :ال
تعجلن ح ى ترين القصة البيضاء  60 ( .سؤاالً عن أحكام احليض ) .
فوائد :
فائدة :1
الدم الذي يكون يف باطن الفرج [ مكان إدخال القطنة ] وال ينتقل ويَّبز إىل الظاهر  :يعد حيضاً  ،وال يشرتط يف الدم ح ى
يأخذ حكم احليض أن خيرج إىل ظاهر الفرج  ،بل إذا بقي يف باطن الفرج يلوث القطن الداخل فهو حيض أيضا.
وهو مذهب الشافعية واحلنابلة  ،ورواية عن اإلمام حممد بن احلسن الشيباِن .
اعتَ ِزلُوا النِ َساءَ ِيف الْ َم ِح ِ
ك َع ِن الْ َم ِح ِ
وه رن َح ر ى
يض قُ ْل ُه َو أَذًى فَ ْ
أ-ويدل عليه ظاهر قول هللا عز وجل َ ( :ويَ ْسأَلُونَ َ
يض َوَال تَ ْقَربُ ُ
ب الْ ُمتَطَ ِه ِرين ) .
اَّللُ إِ رن ر
ث أ ََمَرُك ُم ر
ني َوُِحي ُّ
اَّللَ ُِحي ُّ
وه رن ِم ْن َحْي ُ
ب التر روابِ َ
يَطْ ُهْر َن فَِإ َذا تَطَ رهْر َن فَأْتُ ُ
فقوله سبحانه وتعاىل ( قل هو أذى ) إشارة إىل أن العَّبة بوقوع األذى  ،وهو حاصل ح ى لو مل يَّبز الدم إىل ظاهر الفرج ،
فهذا األذى يظهر باآلالم املرافقة  ،وبأعراض الطمث األخرى.
ب -ويدل عليه أيضا ما رواه مالك يف " املوطأ " بسنده عن أم علقمة قالت َ ( :كا َن النِ ِساء ي ب عثْن إِ َىل عائِشةَ بِ ِ
الد َر َج ِة فِ َيها
َ َ
ُ َْ َ َ
ِ
ِِ
ك
الص ْفَرةُ ِم ْن َدِم ْ
صالَةِ  ،فَتَ ُق ُ
ول َهلُ رن  :الَ تَ ْع َجْل َن َح ر ى تَ َريْ َن الْ َق ر
ض ِة  ،يَ ْسأَلْنَ َها َع ِن ال ر
ضاءَ ) تُ ِر ُ
يد بِذل َ
صةَ الْبَ ْي َ
احلَْي َ
الْ ُك ْر ُس ُ
ف  ،فيه ُ
ضة .
الطُّ ْهَر ِم َن ْ
احلَْي َ
وفيه داللة على أن النساء كن يعددن الصفرة اليت تكون على ( الكرسف ) عالمة على احليض  ،وأكدت ذلك عائشة رضي هللا
عنها  ،واملراد بالكرسف هنا القطن الذي كانت النساء تدخله لتتبع احليضة.
وروى ابن أِب شيبة يف " املصنف " بإسناده أنه كانت عمرة بنت عبدالرمحن املدنية – من فقهاء التابعني -تقول للنساء  :إذا
إحداكن أدخلت الكرسفة فخرجت متغرية  ،فال تصلني ح ى ال ترى شيئا
وذهب بعض العلماء إىل أنه ليس حبيض ح ى يَّبز الدم إىل ظاهر الفرج .
وهو مذهب احلنفية.
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا " :يرى بعض العلماء أن احليض إذا انتقل -ليس إذا أوجع البطن -ولكن ما خرج وبقي داخل
الفرج ،يرى أنه مثل اخلارج  ،وهذا القول ضعيف.
والصحيح :أنه ال تفطر املرأة أو ال يفسد صومها إال خبروج احليض بارزاً ،أما ما دام جمرد أوجاع  ،أو أهنا أحست بأنه انتقل،
لكن ما خرج فهذا ال يؤثر شيئاً .
وقال  " :إذا أحست بانتقال احليض قبل الغروب لكن مل خيرج إال بعد الغروب فإن صومها تام وال يبطل على القول الصحيح ،
ألن الدم يف باطن اجلوف ال حكم له  ،وألن النِب صلى هللا عليه وسلم ملا ُسئل عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل هل عليها
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من غسل ؟ قال( :نعم إذا هي رأت املاء ) فعلق احلكم برؤية املين ال بانتقاله ،فكذلك احليض ال تثبت أحكامه إال برؤيته خارجاً
ال بانتقاله .
فائدة :2
 إذا طهرت احلائض العشاء تقضيها وتقضي املغرب معها .
ِ
ب َو ِع َشاءَ ْاآل ِخَرةِ ،
قال ابن قدامة َ ... :وطَ ُهَر ْ
ت ا ْحلَائ ُ
صلر ْوا الْ َم ْغ ِر َ
ض قَْب َل أَ ْن يَطْلُ َع الْ َف ْجُر َ ،
ٍِ
ض تَطْهر عن عب ِد الر ْمح ِن ب ِن عو ٍ
ورِوي ه َذا الْ َقوُل ِيف ْ ِ
ف َ ،وابْ ِن َعبر ٍ
الزْه ِر ِي َ ،وَربِ َيعةَ ،
رخعِ ِي َ ،و ُّ
َُ َ َ
اس َ ،وطَ ُاو ٍس َ ،وُجمَاهد َ ،والن َ
احلَائ ِ ُ ُ َ ْ َْ
َ ْ َْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ومالِ ٍ
اق َ ،وأَِِب ثَ ْوٍر .
ك َ ،واللرْيث َ ،والشرافع ِي َ ،وإِ ْس َح َ
ََ
ِ
ِ
ال ِْ
ت ِيف َوقْتِ َها َو ْح َد َها .
ني يَ ُقولُو َن ِهبَ َذا الْ َق ْوِل  ،رإال ْ
احلَ َس َن َو ْح َدهُ قَ َ
قَ َ
ب رإال ال ر
اإل َم ُام أ ْ
ص َالةُ الرِيت طَ ُهَر ْ
َمحَ ُد َ :عا رمةُ الترابِع َ
ال َ :ال ََت ُ
َصح ِ
اب الرأْ ِي .
َوُه َو قَ ْو ُل الث ْروِر ِي َ ،وأ ْ َ
ِ
ُوىل خرج ِيف ح ِال ع ْذ ِرها  ،فَلَم ََِتب َكما لَو َمل ي ْد ِرْك ِمن وقْ ِ
ت الثرانِيَ ِة َشْيئًا .
ت ْاأل َ َ َ َ َ ُ َ
ألَ رن َوقْ َ
ْ ْ َ ْ ُْ
َْ
ات ِمن وقْ ِ ِ ِ
س رَكع ٍ
ِ
ٍِ
اخلَ ْم ِ
ت
ُوىل ِم ْن ْ
الرْك َع ِة ْاأل َ
ت ا ْأل َ
ُوىل ؛ ِألَ رن قَ ْد َر ر
ت الثرانيَة َ ،و َجبَ ْ
س َوقْ ٌ
َو ُحك َي َع ْن َمالك أَنرهُ إذَا أ َْد َرَك قَ ْد َر مخَْ ِ َ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ك.
لِل ر
ص َالةِ ْاأل َ
ك ِم ْن َوقْتِ َها الْ ُم ْختَا ِر ِِ ،خب َالف َما لَْو أ َْد َرَك ُدو َن َذل َ
ت بِِإ ْد َراكِ ِه َ ،ك َما لَْو أ َْد َرَك َذل َ
ُوىل ِيف َح ِال الْ ُع ْذ ِر  ،فَ َو َجبَ ْ
ولَنا  :ما روى ْاألَثْرم  ،وابن الْمْن ِذ ِر  ،و َغي رُمها  ،بِِإسن ِاد ِهم عن عب ِد الر ْمح ِن ب ِن عو ٍ
اَّللِ بْ ِن َعبر ٍ
ره َما قَ َاال ِيف
ف َ ،و َعْب ِد ر
َ ُْ َ
ْ َ ْ َ ْ َْ
اس  ،أَن ُ
َ ْ َْ
َُ َ ْ ُ ُ
َ َ َ ََ
ِ
ِ
ٍ
احلَائِ ِ
صَر
ض تَطْ ُهُر قَْب َل طُلُ ِ
ْ
ب َوالْع َشاءَ  ،فَِإ َذا طَ ُهَر ْ
صلر ْ
ت الظُّ ْهَر َوالْ َع ْ
وع الْ َف ْج ِر بَِرْك َعة  :تُ َ
سَ ،
ت قَْب َل أَ ْن تَ ْغُر َ
صلي الْ َم ْغ ِر َ
ب الش ْ
رم ُ
َِ
مج ًيعا .
وِألَ رن وقْت الثرانِي ِة وقْ ِ
ُوىل ح َ ِ ِ
ض الثرانِيَ ِة  ( .املغين ) .
ور لَ ِزَمهُ فَ ْر ُ
َ َ َ َ َ ٌ
ض َها َ ،ك َما يَْلَزُمهُ فَ ْر ُ
ت ل ْأل َ َ
ال الْ ُع ْذر  ،فَإذَا أ َْد َرَكهُ الْ َم ْع ُذ ُ
فائدة :3

قال ابن قدامه رمحه هللا  " :إذا انقطع حيض املرأة يف املرة الثالثة  ،وملا تغتسل  ،فهل تنقضي عدهتا بطهرها ؟ فيه روايتان ذكرمها
ابن حامد :
إحدامها  :ال تنقضي عدهتا ح ى تغتسل  ،ولزوجها رجعتها يف ذلك  ، ...وهذا قول كثري من أصحابنا  ،وروي ذلك عن عمر ،
وعلي  ،وابن مسعود  ، ...ومل يعرف هلم خمالف يف عصرهم  ،فيكون إمجاعا  ،وألن أكثر أحكام احليض ال تزول إال بالغسل ،
وكذلك هذا.

والرواية الثانية  :أن العدة تنقضي ِبجرد الطهر قبل الغسل  ...؛ لقوله تعاىل  ( :واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء ) ،
والقرء  :احليض  ،وقد زالت  ،فيزول الرتبص  ( .املغين ) .
وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا – شارحاً لعبارة الزاد  - :قوله  ( :فإذا طهرت من احليضة الثالثة ومل تغتسل فله رجعتها ) ،
وهذه املسألة فيها قوالن ألهل العلم  ،وهي من املسائل الكبرية اليت تكاد األدلة فيها أن تكون متكافئة.
مث نقل – رمحه هللا – القولني يف املسألة  ،ومال إىل القول  :بصحة الرجعة مادام أن املرأة مل تغتسل من حيضها ؛ استدالالً
باآلثار الواردة عن الصحابة
باب النفاس
النفاس  :هو دم خيرج من املرأة عند الوالدة أو معها أو قبلها بيومني أو ثالثة مع الطلق .
وأحكامه هي أحكام احليض فيما جيب وحيرم .
ً
( وأكثره أربعون يوما ) .
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هذا الصحيح من أقوال العلماء  ،أن أكثر النفساء  40يوماً .
وهذا املذهب  ،وبه قال أكثر أهل العلم .
قال أبو عيسى الرتمذي  :أمجع أهل العلم من أصحاب النِب  ومن بعدهم  ،على أن النفساء تدع الصالة أربعني يوماً إال

أن ترى الطهر قبل ذلك .

قال الشوكاين  :واألدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يوماً متعاضدة بالغة إىل حد الصالحية واالعتبار  ،فاملصري إليها
متعني.
ت اَلنُّ َفساء تَ ْقعد ِيف عه ِد رس ِ ِ
ِ
ِ ِ
ت ( َكانَ ِ
ني ) َرَواهُ اَ ْخلَ ْم َسةُ إِرال
أ -حلديث أُِم َسلَ َمةَ َر ِض َي اَ رَّللُ َعْن َها قَالَ ْ
ول اَ رَّلل  بَ ْع َد ن َفاس َها أ َْربَع َ
َ ُ ُُ َْ َ ُ
ظ ِألَِِب َد ُاودَ .
رسائِ ريَ ،واللر ْف ُ
الن َ
وِيف لَ ْف ٍظ لَه ( :ومل يأْمرها اَلنِرِب  بَِق ِ
ص َالةِ اَلنِ َف ِ
ص رح َحهُ اَ ْحلَاكِمُ .
َ
ُ َ َ ُ ْ َ ُّ
اس ) َو َ
ضاء َ
َ
ب-وثبت عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال  :النفساء تنتظر حنواً من أربعني يوماً  .رواه ابن اجلارود يف املنتقى .
قال ابن عبد الَّب رمحه هللا يف االستذكار :ليس يف مسألة أكثر النفاس موضع لالتباع والتقليد إال من قال باألربعني  ،فإهنم
أصحاب رسول هللا  وال خمالف هلم منهم  ،وسائر األقوال جاءَت عن غريهم وال جيوز عندنا اخلالف عليهم بغريهم  ،ألن
إمجاع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن إليهم فأين املهرب عنهم دون سنة وال أصل .
وقال ابن قدامة  :وألنه قول من ْسينا من الصحابة ومل نعرف هلم خمالفاً يف عصرهم فكان إمجاعاً .
قال الشيخ ابن باز  :وم ى أكملت  -أي النفساء  -األربعني وجب عليها الغسل وإن مل تر الطهر ،ألن األربعني هي هناية
النفاس يف أصح قويل العلماء .
وهذا القول هو الصواب وذلك ألمور :

األول  :أنه قول الصحابة وال خمالف هلم .
الثاين  :أنه ال بد يف املسألة من حتديد أيام َتلس فيها النفساء وال َيكن َتاوز قول الصحابة إىل غريهم .
الثالث  :أنه قول األطباء وهم من أهل االختصاص يف معرفة الدم فاتفق قوهلم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم .
وأما أقل النفاس فال ح رد ل ه يف قول أكثر أهل العلم فإذا رأت النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي .
( اإلسالم سؤال وجواب ) .

ّ
( وال حد ألقلهِ ) .
وهذا املذهب وبه قال الثوري  ،والشافعي  ،وإسحاق  ،ومجهور العلماء .
ألنه مل يرد يف الشرع حتديده  ،فريجع فيه إىل الوجود  ،وقد وجد قليالً وكثرياً .
وهذا القول هو الصحيح .
فم ى طهرت املرأة من نفاسها وجب عليها االغتسال والصالة  ،ولو كان ذلك قبل مرور أربعني يوماً .
ِ
ِ
ِ ِ
َصح ِ
ني
اب النِ ِ
ني َوَم ْن بَ ْع َد ُه ْم َعلَى أَ رن النُّ َف َساءَ تَ َدعُ ال ر
قال الرتمذي رمحه هللا  :وَ قَ ْد أ ْ
صالةَ أ َْربَع َ
رِب َ والترابِع َ
َمجَ َع أ َْه ُل الْعْل ِم م ْن أ ْ َ
ِ
ِ
صلِي .
يَ ْوًما إِال أَ ْن تَ َرى الطُّ ْهَر قَْب َل َذل َ
ك فَِإن َرها تَ ْغتَس ُل َوتُ َ
قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا  :م ى طهرت املرأة ولو بعد وضع احلمل بيوم أو أيام قليلة  ،فإهنا تكون طاهراً  ،وَتب عليها
الصالة  ،ويصح منها الصوم  ،وجيوز لزوجها أن جيامعها .

( ومىت رأت الطهر  ،اغتسلت وهي طاهرة ) .
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أي  :م ى رأت النفساء الطهر أثناء األربعني  ،فيجب عليها االغتسال  ،وتأخذ حكم املرأة الطاهرة  ،ألن النفاس كما تقدم ال
حد ألقله .
( ويكره وطؤها قبل األربعني بعد التطهر ) .
أي  :يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل األربعني .
أ -ألن زوجة عثمان بن أِب العاص تزيرنت له وأتته قبل األربعني يف نفاسها ،فقال هلا :ال تقربيين  .رواه عبدالرزاق .
ب -وألهنا ال تأمن عود الدم يف زمن الوطء .
وذهب بعض العلماء  :إىل أنه جيوز لزوجها أن يطأها وال يكره .
وهذا مذهب مجاهري العلماء .
أ -ألن الكراهية حتتاج إىل دليل  ،وال دليل على الكراهة .
ب -وألن حكمها حكم الطاهرات يف كل شيء  ،فكذا يف الوطء .
وهذا أرجح .

ً
( فإن عاد يف األربعني فهو نفاس أيضا ) .
أي  :إذا عاودها الدم أثناء األربعني بعد أن طهرت فيأخذ حكم النفاس  ،ألنه مل جياوز األربعني  ،فتتوقف عن الصالة والصوم ،

قال الشيخ ابن باز  :إذا طهرت النفساء يف األربعني فصامت أياماً  ،مث عاد إليها الدم يف األربعني فإن صومها صحيح  ،وعليها
أن تدع الصالة والصيام يف األيام اليت عاد فيها الدم .
 ال يثبت النفاس إال إذا وضعت ما يتبني فيه خلق إنسان .
فلو وضعت سقطاً صغرياً مل يتبني فيه خلق إنسان  ،فليس دمها دم نفاس  ،بل هو دم عرق  ،فيكون حكمها حكم
املستحاضات .
وأقل مدة يتبني فيها خلق إنسان مثانون يوماً من ابتداء مدة احلمل .
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