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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ابتدأ املؤلف كتابه بالبسملة :

 اقتداًء بكتاب هللا العظيم . أواًل :
يف مكاتباته ومراسالته ، كما يف كتابه إىل هرقل وفيه ) بسم هللا الرمحن الرحيم ، من حممد بن عبدهللا  تأسيًا بالنيب  ثانيًا :

 ورسوله إىل هرقل عظيم الروم ( .
 هبا . تربكاً  ثالثاً :

 هللِ ( . 
ُ
 ) احلمد

 بدأ املؤلف كتابه باحلمد هلل لعدة أسباب .
 اقتداًء بكتاب هللا ، ألن أول سورة يف القرآن مبدوءة باحلمد هلل رب العاملني . أواًل :
 فإنه كان يبدأ ُخَطبه ] الراتبة والعارضة [ باحلمد هلل . تأسيًا بالنيب  ثانيًا :
 بالكمال مع احملبة والتعظيم .هو وصف احملمود  واحلمد :

 فاحلمد قائم على أصلني :
 : كونه خرباً عن حماسن احملمود .األوىل 
 اقرتان تلك احملامد مبحبة احملمود وتعظيمه . والثاين :

 األلف والالم لالستغراق ، يعين مجيع احملامد ثابتة هلل . : احلمد هلل 
 ه . ) لك احلمد كله ( متفق علي ويف احلديث قال  

 1 تنبيه :
 واحلمد هلل كلمة عظيمة جاءت األحاديث يف فضلها :

ميَانى َواحلَْْمُد َّللىهى ََتْألُ اْلمىيزَاَن. َوُسْبَحاَن اَّللهى َواحلَْْمُد َّللىهى ََتْآلنى )  قَاَل َرُسوُل اَّللهى  :قَالَ  ي ى َعْن َأِبى َمالىٍك اأَلْشَعرى   -ألُ أَْو َتَْ  -الطُُّهوُر َشْطُر اإلى
 .... ( رواه مسلم . َما بَ نْيَ السهَمَواتى َواأَلْرضى 

َها أَْو َيْشَرَب الشهْربََة فَ َيْحَمَدُه   إىنه اَّللَه لَيَ ْرَضى َعنى اْلَعبْ ) قَاَل َرُسوُل اَّللهى  :َعْن أََنسى ْبنى َمالىٍك قَالَ و  ( اَعَلي ْهَ دى َأْن يَْأُكَل اأَلْكَلَة فَ َيْحَمَدُه َعَلي ْ
 رواه مسلم .

 أفضل الذكر : ال إله إال هللا ، وأفضل الدعاء احلمد هلل ( رواه الرتمذي .)  وعن جابر . قال : قال 
 2تنبيه : 

 وهللا عز وجل حيمد على كمال صفاته ، وعلى كمال إنعامه :
 احلمد على كمال صفاته :

ُْه َتْكبىرياً َوُقلى احلَْْمُد َّللىهى الهذىي َلَْ يَ تهخى كقوله تعاىل )   ٌّ مىَن الذُّل ى وََكرب ى ( وقال تعاىل ْذ َوَلداً وَلَْ َيُكْن َلُه َشرىيٌك يفى اْلُمْلكى وَلَْ َيُكْن َلُه َوِلى
 ( . اَواتى َوَما يفى اأْلَْرضى  َ احلَْْمُد َّللىهى الهذىي َلُه َما يفى السهم)

 احلمد على إنعامه :
 ... ( . ن هللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليهاإ يف احلديث السابق ) كقوله   

 3تنبيه : 
ُ تَ َعاىَل َقَسْمُت الصهاَلَة بَ ْيينى َوبَ نْيَ َعْبدىى نىْصَفنْيى َولىَعْبدىى َما َسَأَل فَإىذَ يَ ُقوُل ) َعْن َأِبى ُهرَيْ َرَة . قال  َسَىْعُت َرُسوَل اَّللهى  ُد ا قَاَل اْلَعبْ قَاَل اَّلله

يمى (. قَاَل اَّللُه تَ َعاىَل محَىَدِنى َعْبدىى َوإىذَ ُد َّللىهى َرب ى اْلَعاَلمىنيَ احلَْمْ ) (. قَاَل اَّللُه تَ َعاىَل أَثْ ََن َعَلىه َعْبدىى. َوإىَذا قَاَل )َمالىكى يَ ْومى ا قَاَل )الرهمْحَنى الرهحى
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 ( رواه مسلم .... فَ وهَض إىىَله َعْبدىى َوقَاَل َمرهةً  -الد ىينى(. قَاَل ََمهَدِنى َعْبدىى 
 تقدم . يف هذا احلديث دليل على أن احلمد غري الثناء ، فاحلمد : هو اإلخبار عن حماسن احملمود مع حبه وتعظيمه كما

 والثناء : هو تكرار تلك احملاسن .
 فقول من يقول : إن احلمد هو الثناء ضعيف .

 فحمد هللا وأثَن عليه ( والعطف يقتضي املغايرة .كثرياً يقول الراوي )   ويف خطبه 
 4تنبيه : 

 قال بعض العلماء إن هذه الكلمة ) احلمد هلل ( كلمة كل شاك ر ويدل لذلك : 
 ) احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن ( . قول أهل اجلنة
 ) احلمد هلل الذي جنانا من القوم الظاملني ( . وبقول نوح 

 ) احلمد هلل الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا ( . وبقول أهل اجلنة أيضاً 
 ) احلمد هلل الذي وهب ِل على الكرب إَساعيل وإسحاق ( . وبقول إبراهيم 

 ) احلمد هلل الذي فضلنا على كثري من عباده املؤمنني ( . وبقول داود وسليمان عليهما السالم
 على حممد ( . 

ُ
 ) وُأصلي وُأسلم

 . صالة هللا ثناؤه عليه عند املالئكة: َن صالة هللا على نبيه : أي ثناؤه عليه يف املأل األعلى ، كما قال أبو العالية مع
 ونصره ابن القيم واختاره احلافظ ابن حجر .

 : أوىل األقوال ما يقدم عن أيب العالية ، أن معَن صالة هللا على نبيه : ثناؤه عليه وتعظيمه . قال احلافظ
 صالة هللا رمحته . وقيل :

 وهو قول الضحاك .
 .)أُولَئىَك َعَلْيهىْم َصَلَواٌت مىْن َرهب ىىْم َوَرمْحٌَة ( قال احلافظ بعد أن نقل قول الضحاك : وتعقب بأن هللا غاير بني الصالة والرمحة يف قوله : 

 صالة هللا مغفرته . وقيل :
 ًا من مجيع النقائص والعيوب .الدعاء له بأن يكون ساملوالسالم على حممد : 

 وإذا مجع بني الصالة والسالم كقول املصنف ) وأصلي وأسلم ( كانت الصالة جللب اخلريات ، والسالم لدفع املضرات .
 1تنبيه : 

 األفضل اجلمع بني الصالة والتسليم .
َا أَ  لقوله تعاىل ) َصلُّوَن َعَلى النهيبى ى ي ُه ُي ْسلىيًماإىنه اَّللهَ َوَمالئىَكَت هى َوَسل ىُموا َت ْي َل وا َصلُّوا َع ُن يَن آَم  ( . ي َُّها الهذى

 وهل يكره إفراد أحدمها .
 مسلم أنه اقتصر على الصالة دون التسليم .اإلمام الكراهة ، حيث أنكر على  اختار النووي

 تسليم وقد أمرنا هللا تعاىل هبماال دون فقال : مث أنه ينكر على مسلم رمحه هللا كونه اقتصر على الصالة على رسول هللا 
 على وقد نص العلماء يقول وصلى هللا وسلم على حممد، أن  يفكان ينبغ فقال تعاىل صلوا عليه وسلموا تسليماً  مجيعاً 

 من غري تسليم . ) شرح مسلم ( . كراهة االقتصار على الصالة عليه 
 لك .أن املكروه هو املداومة على ذ واختار احلافظ ابن حجر

إن كان فاعل أحدمها يقتصر عليه دائما فيكره له ذلك من جهة اإلخالل باألمر الوارد باإلكثار منهما والرتغيب فيهما ،  فقال رمحه هللا :
وإن كان يصلي تارة ويسلم تارة أخرى من غري اخالل بواحد منهما ، فلم أقف على دليل يقتضي علة الكراهة لكنه خالف األوىل إذ 

 ا .  ) الفتح ( .نزاع فيه ، قال : ولعل النووي اطلع على دليل لذلك * إذا قالت حذام فصدقوه نهما مستحب الاجلمع بي
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 . والراجح أنه ال كراهة يف إفراد الصالة أو السالم على النيب 
 2تنبيه : 

 . جاءت أحاديث يف فضل الصالة والسالم على النيب 
 يه هبا عشراً .صالة صلى هللا عل النيب على فمن صلى 

ُ َعَلْيهى َعْشر ) قَاَل  ْن َأِبى ُهرَيْ رََة أَنه َرُسوَل اَّللهى ع َدًة َصلهى اَّلله  اً ( رواه مسلم .َمْن َصلهى َعَلىه َواحى
 وهي سبب لغفران الذنوب .

َفُة تَ ْتبَ ُعَها » قَاَم فَ َقاَل  إىَذا َذَهَب ثُ لُثَا اللهْيلى  َكاَن َرُسوُل اَّللهى ) قَاَل  .ُأَِب ى ْبنى َكْعٍب  وعن يَا أَي َُّها النهاُس اذُْكُروا اَّللَه اذُْكُروا اَّللَه َجاَءتى الرهاجى
َا فىيهى  َا فىيهى َجاَء اْلَمْوُت مبى » فَ َقاَل  َفَكْم َأْجَعُل َلَك مىْن َصاَلتى  أُْكثىُر الصهالََة َعَلْيكَ  قَاَل أَُِبٌّ قُ ْلُت يَا َرُسوَل اَّللهى إىِن ى «. الرهادىَفُة َجاَء اْلَمْوُت مبى

ْئَت  ٌر َلَك » قَاَل  قَاَل قُ ْلُت الرُّبَُع.«. َما شى ْئَت فَإىْن زىْدَت فَ ُهَو َخي ْ ٌر َلَك » قُ ْلُت الن ىْصَف. قَاَل «. َما شى ْئَت فَإىْن زىْدَت فَ ُهَو َخي ْ «. َما شى
ٌر َلَك َما شى » قَاَل قُ ْلُت فَالث ُُّلثَ نْيى. قَاَل  ( إىًذا ُتْكَفى مَههَك َويُ ْغَفُر َلَك َذنْ ُبَك » ُكلهَها. قَاَل   قُ ْلُت َأْجَعُل َلَك َصاَلتى «. ْئَت فَإىْن زىْدَت فَ ُهَو َخي ْ

 رواه الرتمذي .
 وهي سبب رفع الدرجات .

وات، وحطت عنه عشر خطيئات، ة واحدة صلى هللا عليه عشر صلمن صلى علي صال) قال: قال رسول هللا  عن أنس بن مالك 
 ( رواه أمحد .ورفعت له عشر درجات

 واألمان من احلسرة يوم القيامة .
َلْيهىْم َحْسرًَة يَ ْوَم ، إىاله َكاَن عَ النهيبى ى  َما قَ َعَد قَ ْوٌم َمْقَعًدا اَل يَْذُكُروَن فىيهى هللَا َعزه َوَجله، َوُيَصلُّوَن َعَلىل ) قَا َعْن َأيبى ُهرَيْ رََة، َعنى النهيبى ى 

 ب ( رواه أمحد .اْلقىَياَمةى، َوإىْن َدَخُلوا اجْلَنهَة لىلث هَوا
 . وجاء الرتهيب من ترك الصالة على النيب 

 ي ( رواه الرتمذي .َرغىَم أْنُف َرُجٍل ذُكىْرُت عىْنَدُه فَ َلْم ُيَصل ى َعلَ )   ، قَاَل : قَاَل رسول هللا عن َأيب هريرة 
 ي  ( رواه الرتمذي .َرغىَم أَْنُف َرُجٍل ذُكىْرُت عىْنَدُه فَ َلْم ُيَصل ى َعلَ )  قَاَل َرُسوُل اَّللهى  :قَالَ عنه ، و 
 () وعلى آلهِ  

 هم من حرُمت عليهم الزكاة .:  املراد بآله 
 وهم : زوجاته ، وبنو هاشم .

 وهذا قول اجلمهور .
 ) وصحبهِ ( . 

 مؤمنًا به ومات على اإلسالم . من لقي النيب املراد بالصحايب : هو 
 مرة أخرى أو ال . ويدخل يف ذلك من ارتد وعاد إىل اإلسالم قبل أن ميوت سواء اجتمع بالنيب 

ً ولو أسلم بعد موته إذا َل جيتمع به مرة أخرى .  وخيرج من ذلك من لقيه كافرا
 تنبيه :

راد باآلل قرابته املؤمنني ، وأما إذا ذكرت وحدها ، كان املراد هبا مجيع إذا ذكرت اآلل والصحب مجيعًا كما هنا ، صار امل
َعَذابى أتباعه على دينه ، كقوله تعاىل يف فرعون )  وا آَل فىْرَعْوَن َأَشده اْل ُل ْدخى  ( أي : أتباع فرعون . َأ

 ( أما بعد) 
 هذه كلمة يؤتى هبا عند الدخول يف املوضوع الذي يقصد .:  أما بعد

 بعضهم أهنا تقال لالنتقال من أسلوب إىل آخر ) وهذا قول ضعيف ( .قول 
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 ( 
ٌ
 خمتصر

ٌ
 (فهذا كتاب

 املختصر : ما قل  لفظه وكثر معناه .
 ( . األحكام والفقه يف اآلدابِ ) يف 

 مجع حكم ، واملراد به هنا األحكام الفقهية املتعلقة باحلالل واحلرام . األحكام :
 ومنه قوله تعاىل ) يفقهوا قوِل ( . الفقه لغة الفهموالفقه : 

 واصطالحاً : معرفة األحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية
 : يشمل العلم والظن ، ألن إدراك األحكام الشرعية بعضه علمي وبعضه ظين . معرفة 

 فمعرفة الصلوات اخلمس هذا علم ، ومعرفة أن الوتر سنة على مذهب اجلمهور ، هذا ظن .
: املراد األحكام املتلقاة من الشرع ، خرج بذلك األحكام العقلية ، كمعرفة أن الكل أكرب من اجلزء ، وكمعرفة أن  ام الشرعيةاألحك 

 الواحد نصف االثنني ، واألحكام احلسية كمعرفة أن النار حارة ، والعادية كنزول املطر بعد الرعد والربق .
 ، فخرج بذلك املسائل العملية كالتوحيد . : كالصالة واحلج والبيوع ...اخل الفرعية 

 : احرتازاً من أصول الفقه ، ألن البحث يف أصول الفقه يف أدلة الفقه اإلمجالية . بأدلتها التفصيلية
 مثال : يشرتط لصحة الوضوء النية حلديث : إمنا األعمال . 

 قراءة الفاحتة ركن يف الصالة حلديث : ال صالة ملن َل يقرأ ...
 األلفاظ واملعاني ( . ) واضح

 ألن بيان اللفظ ووضوحه يعني على فهم املعَن .
 أحد (

ُ
 إليها كل

ُ
اج

َ
ت

ْ
ح

َ
 ) خاص يف املسائل التي ي

 مما حيتاجه املسلم يف عباداته وبيوعه ونكاحه وحنو ذلك .
 .(  مقتصرًا فيه على القول الصحيح) 

 أي : حسب اجتهاده رمحه هللا مما ينصره الدليل .
 مقتصراً على القول الصحيح ( أي : أن هذا الكتاب ليس لذكر اخلالف وأقوال العلماء .  وقوله )

ة (
ّ
ذِهِ من الكتاب والسن

َ
ْأخ

َ
هًا على م

ِّ
 ) منب

 أي : أن مسائل هذا الكتاب مآخذها يرجع إىل الكتاب والسنة .
 وأحياناً ينبه تنبيهاً خاصاً بذكر املسألة مع دليلها ، وهذا قليل جداً .

 راجيًا من اهلل تسهيله ونفعه وبركته ( .) 
 أي : مؤمالً من هللا :

 حىت يتمه . أن يسهله :الً أو 
 أن ينتفع به ، وحتصل الفائدة منه .ثانياً : 
 رجاؤه من هللا بركته .ثالثاً : 

 والربكة دوام اخلري وكثرته .
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 كتاب الطهارة
 بدأ املؤلف بكتاب الطهارة ألمور :

 شرط لصحة الصالة لقوله تعاىل ) إذا قمتم إىل الصالة فاغسلوا ... ( . : ألن الطهارة أوالً 
 : أن الطهارة ختلية وتنظيف والتخلية قبل التحلية . ثانياً 
 : ألجل أن يتذكر املتعلم بتطهري بدنه تطهري نيته وقلبه هلل عز وجل . ثالثاً 

 تعريف الطهارة :
 سية واملعنوية .النظافة والنزاهة عن األقذار احلالطهارة لغة : 

 فاألقذار احلسية : كالبول وحنوه ، واملعنوية : كالشرك واحلسد والبغض وأمراض القلوب وكل خلق ذميم .
 ارتفاع احلدث وما يف معناه وزوال اخلبث .واصطالحاً : 

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

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

 ( . وهو األصل، وطهارة الرتاب، وهي الفرع والبدل. أنعم اهلل على عباده بطهارة املاء،)  
 أي : أن املاء هو األصل يف التطهر .

. أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا .. ( فنص على املاء أواًل ، وعند فقده اء هو األصل قول هللا تعاىل ) ..والدليل على أن امل
 يرجع إىل التيمم بالرتاب .

 التيمم ، وهي بدل عنه إذا عدم املاء أو عجز عن استعماله ) وستأت مباحث التيمم إن شاء هللا (.وطهارة بالرتاب وهي 
تطهر به من النجاسات، ومن احلدث األكرب، ) 

ُ
ر بالنجاسة فإنه ي

ِّ
ا املاء فكل ماء غري متغي

َّ
َأم

َ
ف

ر بشيء طاهر، 
َّ
أو بقي على واحلدث األصغر، سواء نزل من السماء، أو نبع من األرض، أو تغي

جد املاء املذكور وجب استعماله يف الطهارة كلها.
ُ
تِه. فمىت و

َ
ق
ْ
 خِل

رًا لونه، أو طعمه، أو رحيه بالنجاسة فهو جنس ال حيل استعماله، وال يطهر إال 
ِّ
فإن كان املاء متغي

حٍ أو غريهإذ
ْ
ز
َ
ره بن

ُّ
ي

َ
غ

َ
 ( . ا زال ت

------------------------- 
 ، وقسمه إىل قسمني :طهور ، وجنس . املاء يف هذه القطعة أنواع – رمحه هللا –ذكر املصنف 

 فالطهور : ما َل يتغري بالنجاسة .
 والنجس : ما تغري لونه أو طعمه أو رحيه بنجاسة حتدث فيه .

 والدليل على هذا التقسيم :
ُسُه َشْيٌء( رواه ديث أيب سعيد. قال: قال ح  أبو داود. )إىنه اَْلَماَء َطُهوٌر اَل يُ َنج ى

، وهذا العموم خص منه باإلمجاع: إذا وقعت فيه جناسة فغريت لونه أو طعمه أو رحيه  فهذا احلديث حيكم للماء بالطهورية، وأن املاء طهور
 فإنه جنس باإلمجاع.
 . طهور، وثبت املاء النجس باإلمجاعأن هذا احلديث أثبت قسماً من املاء وهو املاء ال أو مبعىن آخر:

 . سعيد، واآلخر ثبت باإلمجاع قسمان من املاء، أحدمها ثبت حبديث أيب فهذان 
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 فيكون املاء قسمني: طهوراً وجنساً وال ثالث هلما. 
أمجع أهل العلم على أن املاء القليل أو الكثري إذا وقعت فيه جناسة فغريت النجاسة املاء طعمًا أو لوناً أو رحياً أنه جنس  : قال ابن املنذر

 ذلك.ما دام ك
 .أي : فإن املاء الطهور يتطهر به من النجاسات  فإنه يُتطهر به من النجاسات ( قوله ) -
 فإذا وقعت على ثوب إنسان جناسة فطهرها، هذه تسمى طهارة.،  اسة، وهي كل عني مستقذرة شرعاً والنجاسات: مجع جن 

 ر يتطهر به من احلدث األكرب واألصغر .أي : وإن املاء الطهو ) ومن احلدث األكرب، واحلدث األصغر ( وقوله  -
وصف البول ويدخل يف هذا ال ، الة وحنوها مما يشرتط له الطهارةاألحداث: مجع حدث: وهو الوصف القائم بالبدن من املانع من الص

 . والريح وأكل حلم اإلبل
 وهو ينقسم إىل حدث أكرب، وإىل حدث أصغر. 

 ، واجلنابة، والنفاس.هو ما يوجب الغسل، كاحليض احلدث األكرب:
 هو ما يوجب الوضوء، كالبول، والغائط، وسائر نواقض الوضوء. احلدث األصغر:

 تنبيه :
 ة :ق بني طهارة احلدث وإزالة النجاسالفر 
َل  طهارة احلدث تشرتط هلا النية على الصحيح خبالف إزالة النجاسة. )رجل جاء على ثوبه بول، مث جاءت األمطار ونظفته، وهو : أوالً 

 ينوي فانه يطهر(.
 طهارة احلدث ال تسقط باجلهل والنسيان، ألنه من باب األوامر، خبالف طهارة اخلبث ألنه من باب الرتوك. ثانياً:

 مث صلى، وبعد الصالة علم، فإنه جيب أن يعيد الصالة. -وهو ال يعلم  -فلو أن رجالً أكل حلم جزور 
 عقولة املعَن، خبالف طهارة اخلبث فإهنا طهارة معللة بوجود النجاسة احلسية.طهارة احلدث طهارة تعبدية غري م : ثالثاً 
 .طهارة احلدث البد من املاء خبالف طهارة اخلبث على القول الراجح  : رابعاً 

جد ) 
ُ
تِه. فمىت و

َ
ق
ْ
ر بشيء طاهر، أو بقي على خِل

َّ
سواء نزل من السماء، أو نبع من األرض، أو تغي

 ا ( .تعماله يف الطهارة كلهور وجب اساملاء املذك
--------------------- 

 هذه بعض أنواع املاء الطهور :
 كماء األمطار .(  سواء نزل من السماء) 

 ( . َويُ نَ ز ىُل َعَلْيُكم م ىن السهَماء َماء ل ىُيَطه ىرَُكم بىهى قال تعاىل ) 
 . كمياه العيون واآلبار واألهنار والبحار(  أو نبع من األرض) 
 ) هو الطهور ماؤه احلل ميتته ( رواه أبو داود . –يف ماء البحر  - حلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا -أ

: إن املاء  فقال ] وهي بئر يلقى فيها احليض وحلوم الكالب والننت [ وحلديث أيب سعيد قال : ) قيل : يا رسول هللا ؛ أنتوضأ من بئر بضاعة -ب
 .يء ( رواه أبو داود ينجسه ش طهور ال

: ) أرأيتم لو أن هنرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات ، هل يبقى من  ويف حديث أيب هريرة قال : قال رسول هللا  -ج
 درنه شيء ؟ ... ( متفق عليه .

يغلب عليه ، فإن غلب عليه التغري ، حبيث  ظاهره ولو كثر هذا الطاهر الذي تغري به ، لكن هذا مقيد مبا إذا َل (  أو تغَّير بشيء طاهر) 
 سلبه اسم املاء املطلق فحينئذ ليس مباء .

فسلبه اسم املاء املطلق ،  –هنا تغري بشيء طاهر  –مثال : عندنا إناء فيه ماء فوضع فيه إنسان شيء من الشاي فتغري لونه إىل أمحر  
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 ن املاء املطلق ويسمى مبا تغري فيه ، فيسمى شاي .هذا املاء ال يرفع احلدث وال يزيل اخلبث ، ألنه انتقل م
واملاء ،  حبيث َل يتغريه شيء من أوصافه، كماء البحار، واملاء الذي خنرجه من البئر على طبيعته ساخنًا َل يتغريه  ( أو بقي على ِخْلَقِته) 

 النهازل من السهماء.
 وأما املاء النجس فيجب اجتنابه .ها ( فمىت ُوجد املاء املذكور وجب استعماله يف الطهارة كل) 
رًا لونه، أو طعمه، أو رحيه بالنجاسة فهو جنس) 

ِّ
 ( . فإن كان املاء متغي
 هذا املاء النجس كما تقدم .

 تنبيه :
 مىت كان املاء أقل من قلتني، فإنه ينجس مبجرد مالقاة النجاسة وإن َل يتغري. : أنه ذهب بعض العلماء

  ( .ينجس مبجرد النجاسة ولو َل يتغري القليلأن وهذا املذهب ) 
 ( ويف رواية ) َل ينجس ( رواه أبو داود . إىَذا َكاَن اَْلَماَء قُ لهتَ نْيى ََلْ حَيْمىْل َاخْلََبثَ )  حلديث ابن عمر . قال : قال 

 :وجه الداللة
 : أن مفهوم احلديث أنه إذا كان املاء دون القلتني فإنه حيمل اخلبث.أوالً 
 ونَ ُهَما َلَْ َيُكْن التهْحدىيُد ُمفىيًدا.: َوحَتْدىيُدُه بىاْلُقلهتَ نْيى يَُدلُّ َعَلى أَنه َما ُدونَ ُهَما يَ ْنُجُس، إْذ َلْو اْستَ َوى ُحْكُم اْلُقلهتَ نْيى َوَما دُ  ال ابن قدامةق

 ن املاء إذا تغري بالنجاسة جنس ولو كان مائة قلة.لو كان املاء ال ينجس إال بالتغري َل يكن للتحديد بالقلتني فائدة، أل ثانياً:
يَب عن حديث القلتني بأجوبة :  وُأجى

 أن هناك من العلماء من ضعفه. : أوالً 
 .وابن القيم يف هتذيب السنن  ،وابن عبد الرب كما يف التمهيد ، فممن ضعفه عبد هللا بن املبارك كما يف االوسط البن املنذر 

 ر .وابن حج، وابن منده  ،وابن تيمية  ،وابن حزم يف احمللى ، ما يف اجملموع وصحح احلديث النووي ك
أن املفهوم ال عموم له، فال يلزم أن كل ما َل يبلغ القلتني ينجس، وإمنا القليل قد حيمل اخلبث ملظنة القلة، مث إن هذا املفهوم  ثانيًا:

 مقدم على املفهوم.( واملنطوق  املاء طهور ال ينجسه شيء يعارض منطوق حديث )
 ( . ال حيل استعماله )

 أي : حيرم استعماله لنجاسته ، وال يزيل النجاسة ، وال يرفع احلدث .
حٍ أو غريهوال يطهر إال إذ) 

ْ
ز
َ
ره بن

ُّ
ي

َ
غ

َ
 ( . ا زال ت
 هذه طرق تطهري املاء النجس :

 بالنزح . -أ
 بأن تنزح منه النجاس  ة ، ويبقى الباقي غري متغري .

 افة .باإلض -ب
 بأن يضاف إليه ماء كثري ، وتضمحل هذه النجاسة .

 تنبيه :
 .الصحيح أن جناسة املاء حكمية، فهو كالثوب النجس؛ ألنه يطهر غريه فنفسه من باب أوىل

 وهذا اختيار ابن تيمية .
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 باب التيمم
 
َ
 باستعمالهِ ملرضٍ أو حاجةٍ إىل املاء ع

ُ
 اإلنسان

َ
 ، أو تضرر

ُ
 املاء

َ
دِم

ُ
 ع

ْ
ل إىل التيمم ( .) فإن

َ
 د

 هنا شرع يف أحكام التيمم ، وذكر مىت يشرع .
 والتيمم لغة: القصد، يقال: تيمم الشيء ومي مه، أي: قصده.
 وشرعاً: التعبد هلل بقصد الصعيد الطيب ملسح الوجه واليدين.

 وهو مشروع بالكتاب والسنة واإلمجاع .، وهو من خصائص هذه األمة 
 ُدوا َماًء فَ تَ َيمهُموا َصعىيداً طَي ىباً فَاْمَسُحوا بىُوُجوهىُكْم َوأَْيدىيُكْم(.قال تعاىل )فَ َلْم جتَى 

 ومن السنة: أحاديث كثرية :
ه -أ ريََة َشْهٍر،  عن َجابىر ْبن َعْبدى اَّلله أَنه النهيبى ْرُت بىالرُّْعبى َمسى داً قَاَل )أُْعطىيُت مَخْسًا َلَْ يُ ْعَطُهنه َأَحٌد قَ ْبلىي ُنصى َ اأَلْرُض َمْسجى َوُجعىَلْت ِلى

َا َرُجٍل مىْن أُمهِتى أَْدرََكْتُه الصهالَُة فَ ْلُيَصل ى  َعُث إىىَل ق َ َوَطُهوراً، فََأميُّ ُّ يُ ب ْ َ اْلَمَغاِنىُ وَلَْ حتَىله أَلَحٍد قَ ْبلىي، َوأُْعطىيُت الشهَفاَعَة، وََكاَن النهيبى لهْت ِلى ْومىهى ، َوُأحى
 َوبُعىْثُت إىىَل النهاسى َعامهًة(. َخاصهًة،

 َويفى َحدىيثى ُحَذيْ َفَة عىْنَد ُمْسلىٍم )َوُجعىَلْت تُ ْربَ تُ َها لََنا َطُهورًا، إىَذا ََلْ جنَىدى اَْلَماَء(.
يٍ  

 عىْنَد َأمْحََد )َوُجعىَل اَلت ُّرَاُب ِلى َطُهورًا(. َوَعْن َعلى
يَا ُفاَلُن َما َمنَ َعَك أَْن ُتَصل ىَى يفى »َرَأى َرُجاًل ُمْعَتزىاًل َلَْ ُيَصل ى يفى اْلَقْومى فَ َقاَل  يُّ )أَنه َرُسوَل اَّللهى وعن عىْمرَان ْبن ُحَصنْي اخْلُزَاعى  -ب

 رواه البخاري . فىيَك(الصهعىيدى فَإىنهُه َيكْ َعَلْيَك بى »فَ َقاَل يَا َرُسوَل اَّللهى، َأَصابَ ْتينى َجَنابٌَة َوالَ َماَء. قَاَل «. اْلَقْومى 
ُّ  -ج ُهَما قَاَل: )بَ َعَثينى اَلنهيبى َي َاَّللُه َعن ْ ٍر َرضى دى اَْلَماَء، فَ َتَمرهْغُت يفى اَلصهعىيدى َكَما ََتَرهُغ  َوَعْن َعمهارى ْبنى يَاسى يفى َحاَجٍة، َفَأْجَنْبُت، فَ َلْم َأجى

ه  ابهُة، مُثه أَتَ ْيُت اَلنهيبى َا َكاَن َيْكفىيَك أَْن تَ ُقوَل بىَيَدْيَك َهَكَذا" مُثه َضَرَب بىَيَدْيهى َاأْلَْرَض ضَ َفذَ  اَلده َدًة، مُثه َمَسَح َكْرُت َذلىَك َلُه، فَ َقاَل: "إىمنه ْربًَة َواحى
َماَل َعَلى اَْلَيمىنيى، َوظَاهىَر َكفهْيهى َوَوْجَهُه( ُمت هَفٌق َعَلْيهى، َواللهْفُظ لىمُ   ْسلىمٍ .اَلش ى

 (.َويفى رىَوايٍَة لىْلُبَخارىي ى )َوَضَرَب بىَكفهْيهى َاأْلَْرَض، َونَ َفَخ فىيهىَما، مُثه َمَسَح هبىىَما َوْجَهُه وََكفهْيه ى 
 وأمجعت األمة على جواز التيمم من حيث اجلملة. ]نقل اإلمجاع النووي وابن قدامة[.

 تيمم فقال :مىت يشرع ال –رمحه هللا  –مث ذكر املصنف  -
(. ) 

ُ
 املاء

َ
دِم

ُ
 ع

ْ
 ) فإن

 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.

 . فَ َلْم جتَىُدوا َماًء فَ تَ َيمهُموا()  لقوله تعاىل-أ
ْلَنا َعَلى النهاسى بىَثاَلٍث: ُجعىَلْت ُصُفوفُ َنا َكُصُفوفى اْلَمالَئىَكةى، َوُجعىَلْت لََنا اأَلْرُض ُكلَُّها  ) ث ُحَذيْ َفة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهى وحلدي -ب ُفض ى

داً،   ( رواه مسلم. َوُجِعَلْت تُ ْربَ تُ َها لََنا َطُهوراً ِإَذا ََلْ ََنِِد اْلَماءَ َمْسجى
 واه الرتمذي.( الصعيد طهور املسلم وإن َل جيد املاء عشر سنني، فإذا وجده فليمسه بشرته) قال: قال رسول هللا  ديث أيب ذر حلو -ج

 1 تنبيه :
 جيب عليه قبل التيمم أن يطلب ويبحث عن املاء يف رحله وبقربه وبداللة. لكن

َاُط طَ قال ابن قدامة .: َواْلَمْشُهوُر َعْن َأمْحََد اْشرتى  َلبى اْلَماءى لىصىحهةى الت هَيمُّمى
 َوُهَو َمْذَهُب الشهافىعىي ى.

، جلىََوازى أَْن َيُكوَن بىُقْربىهى َماٌء اَل يَ ْعَلُمُه. فَ َلْم جتَىُدوا َماًء فَ تَ َيمهُموا لَقْوله تَ َعاىَل ) ٍد إاله بَ ْعَد الطهَلبى ُر َواجى  ( َواَل يَ ْثُبُت أَنهُه َغي ْ
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 2 تنبيه :
 على مثنه : إن وجد بثمن زائد

 : يعدل إىل التيمم .فقيل 
 قالوا: إن هذه الزيادة جتعله يف حكم املعدوم.

 إن كان قادراً على شرائه لوجود مثنه عنده؛ فإنه يشرتيه إذا َل يكن عليه ضرر. قيل :و
 (. واملاء هنا موجود. فَ َلْم جتَىُدوا َماءً  ألن هللا يقول: )
 وهذا الصحيح.

 باستعمالهِ ملرضٍ أو ) 
ُ
 اإلنسان

َ
 (تضرر

وكما لو حصل برد شديد، وَعدىَم ما يسخن به ،  أي : وجيوز التيمم إذا خاف باستعمال املاء الضرر، فيخاف إذا استعمل املاء املرض
 املاء، وخاف الضرر من الربد.

 (. َوإىْن ُكْنُتْم َمْرَضى ) ألنه داخل يف عموم قوله تعاىل -أ
 ىل: )َوال تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم(.ولقوله تعا -ب
لى َفَأْشَفْقُت إىنى اْغَتَسْلُت أَْن أَْهلىَك فَ تَ َيمهْمُت  )َعْمرىو ْبنى اْلَعاصى قَاَل حلديث و -ب َلٍة بَارىَدٍة يفى َغْزَوةى َذاتى السُّاَلسى ، مُثه اْحتَ َلْمُت يفى لَي ْ

ْغتىَسالى  َك لىلنهيبى ى َصلهْيُت بىَأْصَحايبى الصُّْبَح َفذََكُروا َذلى  فَ َقاَل : يَا َعْمُرو َصلهْيَت بىَأْصَحابىَك َوأَْنَت ُجُنٌب ؟ فََأْخبَ ْرتُُه بىالهذىي َمنَ َعينى مىَن االى
َ يَ ُقوُل  ْعُت اَّلله يًما) َوقُ ْلُت إىِن ى َسَى َ َكاَن بىُكْم َرحى َك رَ  ( َوالَ تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم إىنه اَّلله  ( رواه أبو داود . وَلَْ يَ ُقْل َشْيًئا ُسوُل هللاى َفَضحى

 ، وألنه خائف على نفسه، فأبيح له التيمم كاجلريح واملريض. ، ألنه ال يقر على اخلطأ يدل على اجلواز سكوت النيب  : وجه الداللة
 تنبيه :

 املرض ثالثة أضرب: قال النووي:
معه تلفاً وال مرضاً خموفاً وال إبطاء برء وال زيادة أَل وال شيئاً فاحشاً، وذلك كصداع ووجع مرض يسري ال خياف من استعمال املاء  أحدها:

 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.
ف معه من استعمال املاء تلف النفس أو عضو، أو حدوث مرض خياف منه تلف النفس أو عضو أو فوات مرض خيا الضرب الثاين:

 منفعة عضو، فهذا جيوز له التيمم مع وجود املاء.
ضَن، وهو الداء الذي خيامر : أن خياف إبطاء الربء، أو زيادة املرض، وهي كثرة األَل، وإن َل تطل مدته أو شدة الالضرب الثالث

 ، وكلما ظن أنه برئ نكس.صاحبه
 فالصحيح جواز التيمم وال إعادة عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأمحد وداود وأكثر العلماء لظاهر اآلية وعموم البلوى. )شرح املهذب(

ل إىل التيمم ( .) 
َ
د

َ
 أو حاجةٍ إىل املاء ع

 يه يف شرب أو طبخ أو غري ذلك .كان حمتاجاً إىل املاء : بأن يكون حمتاجاً إل أي : وجيوز التيمم إذا
 اخلالصة :

 فالتيمم يكون عند فقد املاء حقيقة أو حكماً ، ففقد املاء حقيقة بعدم وجدانه ، وفقد ُحكماً بعدم القدرة على استعماله .
ينوي الطهارة

َ
 ( . ) ف

 يشرتط لصحة التيمم النية .
 نية.: ال نعلم خالفاً يف أن التيمم ال يصح إال بقال ابن قدامة
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 لقوله تعاىل )فَ تَ َيمهُموا َصعىيًدا طَي ىًبا(. -أ
 استدل باآلية على وجوب النية يف التيمم، ألن معَن )فتيمموا( اقصدوا. قال ابن حجر:

 ت ( .إمنا األعمال بالنيا ) ولقوله  -ب
 وألن التيمم طهارة حكمية فاشرتطت هلا النية. -ج

 تنبيه :
 عمل تقرباً إىل هللا .والنية شرعاً : إرادة القلب ال

 ) ويقول : بسم اهلل  ( . 
 أي : عند ابتداء التيمم يقول : بسم هللا .

 أن يسمي ، ) وحكم البدل حكم املبدل ( . ئيشرع للمتوض –كما سيأت إن شاء هللا   –ألن التيمم بدل عن الوضوء ، والوضوء 
َيةَ َذَهَب احْلََنفىيهُة َوالشه  ( املوسوعة الفقهيةجاء يف )  يم ،  افىعىيهُة إىىَل أَنه التهْسمى ُسنهٌة يفى أَوهل الت هَيمُّمى َكاْلُوُضوءى بىَأْن يَ ُقول : بىْسمى اَّلله الرهمْحَن الرهحى

َلًة األْ َوَيْكَتفىي عىْنَد احْلََنفىيهةى بىبىْسمى اَّللهى ، َوقىيل :  يَلٌة َوَذَهَب اْلَمالىكىيهُة إى ، ْفَضل ذىْكُرَها َكامى َيَة َفضى  -َوهىَي عىْنَدُهْم أََقل مىَن السُّنهةى  -ىَل أَنه التهْسمى
َيةى يفى اْلُوُضوءى . َبٌة َكالتهْسمى َيُة َواجى     أَمها عىْنَد احْلََنابىَلةى فَالتهْسمى

 وقد بوب اإلمام النووي يف ) األذكار ( باب ما يقول على تيممه .
 ابتدائه : بسم هللا .                 ) األذكار ( . مث قال : يستحب أن يقول يف

 ويسمي هللا يقول : بسم هللا ، كما يسمي يف املاء عند الوضوء . : ... وقال الشيخ ابن باز
 رة واحدة ، ميسح بها وجهه وكفيه ( .ويضرب األرض م) 

 هذه صفة التيمم كما جاء يف حديث عمار السابق .
 واليد إذا أطلقت فهي عبارة عن الكف. ( أن يضرب األرض بيده ) 

 ( واملراد باليد هنا الكف، ألن القطع إمنا يكون من الكف. َوالسهارىُق َوالسهارىَقُة فَاْقطَُعوا أَْيدىيَ ُهَما ) ويدل لذلك قوله تعاىل
 ( دليل على أن التيمم ضربة واحدة. مرة واحدة)  

 ، وإسحاق.وإىل هذا ذهب عطاء، ومكحول، واألوزاعي، وأمحد
 قال يف الفتح: ونقله ابن املنذر عن مجهور العلماء، وهو قول عامة أهل احلديث.

 ( ولفظه: مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة واستدلوا حبديث عمار السابق وفيه )
 ُّ َي َاَّللُه َعن ُْهَما قَاَل: )بَ َعَثينى اَلنهيبى ٍر َرضى ابهُة، مُثه يفى َحاَجٍة، َفأَ  عن َعمهارى ْبنى يَاسى دى اَْلَماَء، فَ َتَمرهْغُت يفى اَلصهعىيدى َكَما ََتَرهُغ اَلده ْجَنْبُت، فَ َلْم َأجى

ه  َا َكاَن َيْكفىيَك أَْن تَ ُقوَل بىَيَدْيَك َهَكَذا" مُثه َضَرَب بىَيَدْيهى َاأْلَْرضَ  أَتَ ْيُت اَلنهيبى َماَل  َضرْ َفذََكْرُت َذلىَك َلُه، فَ َقاَل: "إىمنه َدًة، مُثه َمَسَح اَلش ى بًَة َواحى
 َعَلى اَْلَيمىنيى، َوظَاهىَر َكفهْيهى َوَوْجَهُه( ُمت هَفٌق َعَلْيهى، َواللهْفُظ لىُمْسلىمٍ .

(.َويفى رىَوايٍَة لىْلُبَخارىي ى )َوَضَرَب بىَكفهْيهى َاأْلَْرَض، َونَ َفَخ فىيهىَما، مُثه َمَسَح هبىىَما َوْجَهُه وََكفه   ْيه ى
 ) ميسح بها وجهه وكفيه ( .

 فيه دليل على أن املسح يكون إىل الكوع.
 وهذا مذهب مكحول، وعطاء، واألوزاعي، وأمحد.

 قال ابن املنذر: وبه أقول.
 وحكاه اخلطايب عن عامة أصحاب احلديث.

َا َكاَن َيْكفىيَك أَْن تَ ُقوَل بىَيَدْيَك  َماَل َعَلى اَْلَيمىنيى، َهكَ "حلديث عمار السابق وفيه )إىمنه َدًة، مُثه َمَسَح اَلش ى َذا" مُثه َضَرَب بىَيَدْيهى َاأْلَْرَض َضْربًَة َواحى
 َوظَاهىَر َكفهْيهى َوَوْجَهه(.
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 طهارة املاء يف كل شيء ( .) 
َ
 مناب

ُ
 وينوب

 ه رافع ويقوم مقام املاء.أي: أن التيمم بدل عن املاء، ومن املعلوم أن البدل له حكم املبدل، فهذا يدل على أن
 وهذا مذهب أيب حنيفة واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية

ْنُه َما يُرىيدُ  -أ يُرىيُد  اَّللُه لىَيْجَعَل َعَلْيُكْم مىْن َحرٍَج َوَلكىْن لقوله تعاىل: )فَ َلْم جتَىُدوا َماًء فَ تَ َيمهُموا َصعىيدًا طَي ىبًا فَاْمَسُحوا بىُوُجوهىُكْم َوأَْيدىيُكْم مى
 لىُيَطه ىرَُكْم(. قالوا: هذا دليل على أن التيمم طهارة، فهو مطهر كما يطهر املاء بنص القرآن.

 )وجعلت ِل األرض مسجداً وطهوراً(. ولقوله  -ب
 هذا دليل على أن الرتاب طهور للمتيمم كما أن املاء طهور له إال أن طهرة الرتاب مؤقتة.:  قالوا 

 ة الشرعية: )أن البدل له حكم املبدل(.والقاعد،  أنه بدل -ج
 إىل أنه مبيح ال رافع. وذهب بعض العلماء:

 وهذا مذهب الشافعي ونسبه النووي للجمهور.
 )الصعيد طهور املسلم وإن َل جيد املاء عشر سنني، فإذا وجده فليمسه بشرته(. رواه الرتمذي. قال: قال رسول هللا  حلديث أيب ذر 

 دث َل حيتج املاء إذا وجده.قالوا: ولو رفع احل
 واألول أصح.

 : إذا تيمم لنافلة فإنه يصلي به فريضة وغريها من الصلوات، وال يبطل خبروج الوقت، ألنه يقوم مقام املاء. وعليه
 وإذا تيمم ملس املصحف صلى به نافلة.

 1 تنبيه :
 إذا وجد اإلنسان ماء يكفي بعض طهره، فإنه يستعمله، مث يتيمم.

 إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، فإنه هنا يستعمله مث يتيمم.مثال: 
َ َما اْسَتطَْعُتْم َواَْسَُعوا(.-أ  لقوله تعاىل: )فَات هُقوا اَّلله

 )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم(. متفق عليه ولقوله -ب
 وليصدق عليه أنه عادم للماء إذا استعمله قبل التيمم. -ج
 : يتيمم وال يلزم استعماله، وهذا اختيار املصنف.لوقي

 واألول أرجح.
 2 تنبيه :

 يشرتط لصحة التيمم أن يكون برتاب.
 وهذا مذهب أمحد والشافعي وداود وأكثر الفقهاء. ]قاله النووي[

 )َوُجعىَلْت تُ ْربَ تُ َها لََنا َطُهورًا(. حلديث حذيفة  -أ
 ُهورًا(.وحديث )َوُجعىَل اَلت ُّرَاُب ِلى طَ -ب

 فخص تراهبا حبكم الطهارة، وذلك يقتضي نفي احلكم عما عداه، ولو كان غري الرتاب طهوراً لذكره فيما من  هللا تعاىل به عليه.
 : إىل أنه جيوز بكل ما تصاعد على األرض من تراهبا ورملها وحجرها ومدرها.وذهب بعض العلماء

 وابن القيم. وهذا مذهب أيب حنيفة ومالك، واختاره ابن تيمية
ْنهُ  لقوله تعاىل )-أ  (. فَ َلْم جتَىُدوا َماًء فَ تَ َيمهُموا َصعىيداً طَي ىباً فَاْمَسُحوا بىُوُجوهىُكْم َوأَْيدىيُكْم مى

 أن الصعيد هو الصاعد على وجه األرض، وهذا يعم كل صاعد، فيتناول احلجر واملدر وسائر أجزاء األرض. :وجه الداللة 
 ت ِل األرض مسجداً وطهوراً( فدل على أن التيمم جائز جبميع أجزاء األرض.)جعل ولقوله  -ب
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 3 تنبيه :
 . َعدىم املاء والرتاب صلى وَل يُعىدمن 
حبىس يف مكان ال تراب فيه وال ماء، وال يستطيع اخلروج منه، وال جُيلب له ماء وال تراب، فإنه يصلي على حسب حاله، حمافظة على فلو 

 الوقت وال يعيد.
 يف هذه املسألة: إذا فقد اإلنسان املاء والرتاب فإنه يصلي على حسب حاله وال يعيد. وهذا القول هو الراجح

 وهذا مذهب احلنابلة، واختيار ابن تيمية، وابن القيم.
 وهو أقوى األقوال دليالً. : قال النووي

ُ نَ ْفساً إىاله ُوْسَعَها(.-أ  لقوله تعاىل )ال ُيَكل ىُف اَّلله
َ َما اْسَتَطْعُتْم(.و -ب  لقوله تعاىل )فَات هُقوا اَّلله
ْن َأَْسَاَء قىاَلَدًة فَ َهَلَكْت، فَ بَ َعَث َرُسوُل اَّللهى  -ج ُهُم الصهاَلُة َولَْيَس َمَعُهْم َماءٌ  وحلديث َعائىَشة )أَن هَها اْستَ َعاَرْت مى َرُجاًل، فَ َوَجَدَها َفَأْدرََكت ْ

ُ َخرْياً، فَ َواَّللهى َما ن َ  َك إىىَل َرُسولى اَّللهى َفَصلهْوا، َفَشَكْوا َذلى  . فَ َقاَل أَُسْيُد ْبُن ُحَضرْيٍ لىَعائىَشَة َجزَاكى اَّلله يَنُه َفأَنْ َزَل اَّللُه آيََة الت هَيمُّمى َزَل بىكى أَْمٌر َتْكَرهى
ُ َذلىكى َلكى َولىْلُمْسلىمىنَي فىيهى َخرْياً( متفق   عليه.إىاله َجَعَل اَّلله

دُه َهَذا احلَْدىيث َوَأْشَباهه فَإىنهُه َلَْ ي ُ  قال النووي ، َوُهَو أَقْ َوى اأْلَقْ َوال َدلىياًل َويُ َعض ى إىجَياب إىَعاَدة مىْثل  ن َْقل َعْن النهيبى  : َوَهَذا َمْذَهب اْلُمَزِنى ى
َا جيَىب بىأَ   ْمٍر َجدىيد، وَََلْ يَ ْثُبت اأْلَْمر، َفاَل جيَىب.َهذىهى الصهاَلة، َواْلُمْخَتار أَنه اْلَقَضاء إىمنه

 ال يصلي حىت يقدر، مث يقضي. ، وقيل : يصلي ويعيد وقيل :
 4 تنبيه :

 مبطالت التيمم .
 . بطالت الوووءمب -أ

 ألن البدل له حكم املبدل.
 فيما إذا كان تيممه لَعِدم املاء.ا وبوجود املاء ولو يف الصالة ال بعَده -ب

 وجد املاء أثناء الصالة، فإنه جيب أن يقطع الصالة ويتوضأ ويصلي من جديد. ولوحىت 
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.
 وجود املاء للمتيمم له حاالت:

 لة األوىل: أن جيد املاء قبل الصالة، ففي هذه احلالة جيب عليه أن يتووأ ويبطل تيممه.احلا
 .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

 روج الوقت، فال إعادة عليه عند مجاهَّي العلماء.أن جيد املاء بعد الصالة وقبل خنية : احلالة الثا
فَ تَ َيمهَما َصعىيًدا طَي ىًبا، َفَصلهَيا، مُثه َوَجَدا  -َولَْيَس َمَعُهَما َماءٌ -قَاَل )َخرََج َرُجاَلنى يفى َسَفٍر، َفَحَضَرْت اَلصهاَلَة  حلديث َأيبى َسعىيٍد َاخْلُْدرىي ى 

. َفأَ  َفذََكرَا َذلىَك َلُه، فَ َقاَل لىلهذىي َلَْ يُعىْد: "َأَصْبَت اَلسُّنهَة  َعاَد َأَحُدمُهَا اَلصهاَلَة َواْلُوُضوَء، وَلَْ يُعىدى َاآْلَخُر، مُثه أَتَ َيا َرُسوَل َاَّللهى اَْلَماَء يفى اَْلَوْقتى
 اُه أَبُو َداُوَد والنهَسائىي.َوَأْجزَأَْتَك َصاَلُتَك" َوقَاَل لىآْلَخرى: "َلَك َاأْلَْجُر َمرهتَ نْيى(. َروَ 

 أن جيد املاء أثناء الصالة، فهذه مووع خالف بني العلماء: ثالثة :احلالة ال
 يبطل تيممه، وجيب أن يتوضأ ويعيد الصالة. والراجح : أنه

 وهبذا قال أبو حنيفة واإلمام أمحد.
 لقوله تعاىل )فلم جتدوا ماًء فتيمموا ... ( وهذا وجد املاء.-أ
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، َوْلُيمىسهُه َبَشرَتَُه( وهذا وجد املاء.و -ب  حلديث أيب ذر ) ... فَإىَذا َوَجَد اَْلَماَء فَ ْلَيتهقى َاَّللَه
 وألن من وجد املاء يف أثنائها قد قدر على استعمال املاء فبطل تيممه كاخلارج من الصالة. -ج 
 لكن يبطل بالربء . ن تيمم ملرض َل يبطل بوجود املاءم -ج
 جيوز أن يتيمم مع وجود املاء، ولكن يبطل بالربء وزوال املبيح وهو املرض.ألنه  

 5 تنبيه :
 اجلرح الذي يكون يف أحد أعضاء الوضوء فيه مراتب ثالث :

 األوىل : أال يضره الَغسل فيجب عليه الَغسل .
 و على اجلرح مباشرة .الثانية : أال يضره املسح ، فيجب عليه املسح ، إما على اللفافة إن كان ملفوفاً ، أ

 الثالثة : أن يضره الغسل واملسح فيتيمم عنه .            ) نور على الدرب ( .
 فصل يف نواقض الوضوء

 أي مبطالت الوضوء.
 ونواقض الوضوء تنقسم إىل قسمني:

 قسم متفق عليه. - 1
 قسم خمتلف فيه. - 2

ر على طهارته السابقة باملاء، أو بال) 
ِّ
ر، مل يزل يستبيح مجيع فما دام املتطه

ُّ
رتاب عند التعذ

 الطهارة (
ُ
 ينقض

ٌ
وجد ناقض

ُ
 العبادات من صالة وغريها، حىت ي

عند ( بالتيمم )  أو بالرتاب ( بوضوء أو غسل ) على طهارته السابقة باملاء ( أي ما دام العبد مرتفع احلدث ) املتطهر فما دامأي : ) 
( أي : يكون مباحًا له مواقعة ما أذن به الشرع من   يزل يستبيحَلستعمال املاء أو فقده ) ( أي : عند عدم القدرة على ا التعذُّر

حىت يُوجد ( كمس املصحف أو الطواف عند مجاهري العلماء )  مجيع العبادات من صالة وغَّيهاالعبادات املتوقفة على رفع احلدث ) 
 ة فإنه ال جيوز أن يستبيح تلك العبادات حىت يتوضأ مرة أخرى .فإذا وجد الناقض الذي ينقض الطهار  (ناقٌض ينقُض الطهارة 

 ) وذلك: كاخلارج من السبيلني ( .
 اخلارج من السبيلني قليالً أو كثرياً .: ا الناقض األول من نواقض الوووء هذ

 السبيل: الطريق، واملراد خمرج البول والغائط ]القبل والدبر[.
 ائط، واملين، واملذي، والريح.واخلارج من السبيلني: كالبول، والغ

 البول والغائط:
.) ْنُكْم مىَن اْلَغائىطى  قال تعاىل: )أَْو َجاَء َأَحٌد مى

َفافَ َنا َثالَثََة أَيهاٍم َولََيالىيَ ُهنه  وعْن َصْفَواَن ْبنى َعسهاٍل قَاَل )َكاَن َرُسوُل اَّللهى  َوَلِكْن ِمْن َغاِئٍط إىاله مىْن َجَنابٍَة  يَْأُمرُنَا إىَذا ُكنها َسْفرًا أَْن اَل نَ ْنزىَع خى
 رواه الرتمذي. ( َوبَ ْوٍل َونَ ْومٍ 
 خروج الريح:

ْنُه َشْيٌء أَْم اَل َفاَل خَيْرُ  َعْن َأِبى ُهَريْ َرَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللهى  دى َحىته )إىَذا َوَجَد َأَحدُُكْم يفى بَْطنىهى َشْيًئا َفَأْشَكَل َعَلْيهى َأَخرََج مى َجنه مىَن اْلَمْسجى
 َيْسَمَع َصْوتًا أَْو جيَىَد رىحياً( رواه مسلم.

 اَل يَ ْنَصرىُف َحىته َيْسَمَع َصْوتًا أَْو جيَىدَ »الرهُجُل خُيَيهُل إىلَْيهى أَنهُه جيَىُد الشهْيَء يفى الصهاَلةى قَاَل  وعن عبد هللا بن زيد. قال )ُشكىَى إىىَل النهيبى ى 
 رىحًيا( متفق عليه.
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 )ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ( متفق عليه. قال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة 
دى( أي: ألجل أن يتوضأ. )َحىته َيْسَمَع َصْوتًا، أَْو جيَىَد رىحًيا( قال النووي: معناه وجود السماع أحدمها وال يشرتط  )َفاَل خَيُْرَجنه مىْن اَْلَمْسجى

 والشم بإمجاع املسلمني. و )أو( للتنويع.
 واملذي:

ه  حلديث علي ْبنى َأيبى طَالىٍب  ْقَداَد ْبَن َاأْلَْسَودى أَْن َيْسَأَل اَلنهيبى اًء، فََأَمْرُت اَْلمى َفَسأََلُه ؟ فَ َقاَل: "فىيهى اَْلُوُضوُء( ُمت هَفٌق  قَاَل )ُكْنُت َرُجاًل َمذه
 ْفُظ لىْلُبَخارىي ، ويف رواية أخرى )اغسل ذكرك وتوضأ(.َعَلْيهى، َوالله 

 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.

 ما إذا خرج على الوجه املعتاد فإنه يوجب الوضوء باتفاقهم.قال ابن رجب: وأ
 الودي:

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

 1تنبيه : 
 املين واملذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إمجاعاً.: اخلارج من السبيلني على ضربني: معتاد كالبول والغائط و  قال ابن قدامة
 : أمجعت األمة على جناسة املذي والودي. وقال النووي

 2 تنبيه :
 ارج من السبيلني، وهو نوعان:: اخل قال ابن قدامة

 . فينقض بال خالف معتاد  األول :
ْنُكْم مىَن اْلَغائىطى )  لقول هللا تعاىل   . ( أَْو َجاَء َأَحٌد مى
 م ( .ولكن من غائط وبول ونو )  ولقول النيب  
 ( . يغسل ذكره ويتوضأ)  وقال يف املذي اً ( ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحي فال)  وقوله 

 اً .فينقض أيض،  نادر كاحلصى والدود والشعر والدم النوع الثاين:
 . تادودمها غري مع ( تتوضأ عند كل صالة)  قال للمستحاضة ألن النيب  
 ) الكايف ( .        وألنه خارج من السبيل، أشبه املعتاد، وال فرق بني القليل والكثري. 

ح) 
ْ
 ( اخلارج من غري السبيلني إذا كثر وكذلك: الدم والقي

 : وهو خروج الدم من غري السبيلني إذا كان كثرياً . هذا الناقض الثاين من نواقض الوووء
 وهذا هو املذهب.

 ( رواه الرتمذي. قاء فتوضأ أن النيب  ) الدرداء قال حلديث أيب-أ
 رواه ابن ماجه وهو ضعيف.)َمْن َأَصابَُه َقْيٌء أَْو ُرَعاٌف، أَْو قَ َلٌس، أَْو َمْذٌي فَ ْليَ ْنَصرىْف فَ ْلَيتَ َوضهأ(  ديث عائشة. قالت: قال رسول هللا وحل-ب

َا َذلىكى  للمرأة املستحاضة ) قول النيب -ج  (. عىْرٌق، فتَ َوضهئىي لىُكل ى َصالةٍ إىمنه
 قالوا: فَ َعلهَل وجوَب الوضوءى بأنه دم عرق، وكلُّ الدماء كذلك.

 لقول ابن عباس يف الدم : إن كان فاحشاً فعليه اإلعادة . وال ينقض يسَّيه :
، وابن أيب أوىف عصر دمال، وذكر غريمها، قال اإلمام أمحد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم، فصلى وَل يتوضأ

 اً .             ) الكايف ( .ف هلم خمالف يف عصرهم فكان إمجاعوَل يعر 
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  اختلف العلماء يف قدر الكثري:و  -
 ما يستفحشه كل إنسان يف نفسه .وقيل: ،  وقيل: يرجع إىل العرف،  وقيل: قدر الدرهم،  يل: قدر الكفقف

 ، واختار ذلك أبو الوفاء بن عقيل . أوساط الناس قلة وكثرةاملعترب أن  والراجح :
 ألن املوسوس يرى القليل كثرياً ، واملتبذل منهم يرى الكثري قليالً ، فريد األمر إىل أوساط الناس .

 1تنبيه : 
 إىل أن خروج الدم من غري السبيلني ال ينقض الوضوء قليالً كان أو كثرياً. : ذهب بعض العلماء

 هب الشافعي، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية.وهذا مذ
ومذهبنا أنه ال ينتقض الوضوء خبروج شيء من غري السبيلني ، كدم احلجامة والقيء والرعاف )النزيف من األنف( سواء قل  :قال النووي 

 ذلك أو كثر . 
سيب وساَل بن عبد هللا بن عمر والقاسم بن حممد وطاوس وهبذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أيب أوىف وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن امل

 . وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود
 . قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعني

ني ء يف الفرق بوقالت طائفة : جيب الوضوء بكل ذلك ، وهو مذهب أيب حنيفة والثوري واألوزاعي وأمحد وإسحاق . . . مث اختلف هؤال
  .                ) اجملموع ( .القليل والكثري

كان يف غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى  أن النيب  ) ملا جاء يف صحيح البخاري تعليقاً عن جابر-أ
 ( رواه أمحد وأبو داود. يف صالته

 ( رواه مالك. وصلى عمر وجرحه يثعب دماً  ) -ب
 (. ما زال املسلمون يصلون يف جراحاهتم )وقال احلسن -ج
 لعدم الدليل.-د

 ورجح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية والشيخ السعدي.
 ليس مع املوجبني دليل صحيح، بل األدلة الراجحة تدل على عدم الوجوب، لكن االستحباب متوجه ظاهر. ابن تيمية :قال 
 اخلارج من غري السبيلني ال ينقض الوضوء، سواء خرج من األنف أو من جرح أو من : الدم الكثريالشيخ ابن عثيمني رمحه هللاقال و 

 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.
 ( . غرِق لإلحساس، إال من قائم وقاعدوكذلك: النوم الكثري املست)

 وهو النوم الكثري املزيل لإلحساس .:  من نواقض الوووءلث هذا الناقض الثا
 رواه الرتمذي.ولكن من بول وغائط وريح( كنا سفراً أن ال ننزع خفافنا...يأمرنا إذا   حلديث صفوان بن عسال قال: )كان رسول هللا 

 قرن النوم بالبول والغائط يف إجياب الوضوء منه. وجه الداللة:
 ملا قيد النوم بالكثري ؟ ل :فإن قي

 فاجلواب :
يَ ْنَتظىُروَن اَْلعىَشاَء َحىته خَتْفىَق ُرُؤوُسُهْم، مُثه ُيَصلُّوَن َواَل يَ تَ َوضهُئوَن( َأْخَرَجُه أَبُو  -َعَلى َعْهدىهى  قَاَل: )َكاَن َأْصَحاُب َرُسولى َاَّللهى  حلديث أنس 

 .َداُوَد، َوَصحهَحُه اَلدهارَُقْطينى 
 (. ينامون مث يصلون وال يتوضئون كان أصحاب رسول هللا ولفظه عند مسلم )  

، وليس  ( وهذا يبني نوع النوم الذي ورد يف لفظ مسلم وهو أنه نعاس وخْفقٌ  حىت ختفقَ  أوضح من لفظ مسلم، فإن فيه ) ولفظ أيب داود
 . نوماً مستغرقاً ثقيالً يزول معه الشعور مبا قد خيرُج
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 يوقظون للصالة حىت إِن ألَسع ألحدهم غطيطاً، مث يقومون فيصلون وال يتوضئون(. للبيهقي )لقد رأيت أصحاب رسول هللا  ويف رواية
 وحديث أنس )نوم الصحابة( حيمل على أن النوم اليسري ال ينقض الوضوء.،  فحديث صفوان يدل على أن النوم ناقض مطلقاً 

 . رمبا خيرج منه ريح إذا نام طويالً ، ولذلك  يف نفسه وإمنا هو دليل على خروج الريحأن النوم ليس حدثاً  : ويؤيد هذا اجلمع
 ( رواه أمحد. العني وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)  قال: قال رسول هللا  ويؤيد هذا حديث علي 

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

  1 تنبيه :
( ألن هاتني احلالني ال جيتمع معهما االستغراق يف النوم عادة ، فإنه يبعد أن ينام  إال من نوم قائم وقاعد)  –رمحه هللا  –استثَن املصنف 

 ساسه بالكلية ، وهذا قول مجاعة من العلماء .العابد قائماً أو قاعداً مث يذهب اح
 والراجح كما تقدم أن العربة بذهاب االحساس .

 الفرج بال حائل) 
ّ
 ( ومس

 وهو مس الذكر بال حائل .:  من نواقض الوووء رابعهذا الناقض ال
َها حلديث بُْسَرة بىْنت َصفْ  ُ َعن ْ َي َاَّلله  ( رواه أبوداود . َمْن َمسه ذََكَرُه فَ ْلَيتَ َوضهأ ) قَالَ  أَنه َرُسوَل َاَّللهى َواَن َرضى

.  َوقَاَل اَْلُبَخارىيُّ: ُهَو َأَصحُّ َشْيٍء يفى َهَذا اَْلَبابى
 ، ألمرين : يشرتط أن يكون املس من غري حائل(  أي  بال حائلوقوله ) 

 . حبان سرت فقد وجب عليه الوضوء( رواه ابنإذا أفضى أحدكم إىل فرجه ليس دوهنا حجاب وال  حلديث أيب هريرة. قال: قال -أ
 (. قاله ابن عثيمني وألن مع احلائل ال يسمى مساً. )-ب

 على أن مس الذكر من وراء حائل ال ينقض الوضوء. -رمحهم هللا  -وقد اتفق األئمة األربعة 
 1 تنبيه :

 : أنه ال ينقض الوضوء.ذهب بعض العلماء
 ذر.وهو قول احلنفية واختاره ابن املن

 ُّ َا ُهَو َبْضَعٌة مىْنَك( رواه أبوداود حلديث طلق بن علي وفيه )قَاَل اَلرهُجُل مَيَسُّ ذََكرَُه يفى اَلصهاَلةى، أََعَلْيهى ُوُضوٍء؟ فَ َقاَل اَلنهيبى  اَل، إىمنه
 وأجيب عن هذا احلديث بأمور :

 أنه ضعيف. أواًل:
، وادعى النووي أن احلفاظ اتفقوا على تضعيفه،  ، وابن اجلوزي ، والبيهقي والدار قطين ، ، وأبو زرعة ، وأبو حامت فقد ضعفه الشافعي

 ورد ه ابن عبد اهلادي فقال: أخطأ من حكى االتفاق على ضعفه.
 : من العلماء من قال إنه منسوخ حبديث بسرة.ثانياً 

 ، وابن حزم.وممن قال بالنسخ: ابن حبان، والطرباِن، وابن العريب، واحلازمي، والبيهقي
 وهم يبنون املسجد يف أول اهلجرة. ألن حديث طلق متقدم، وحديث بسرة متأخر، ودليل تقدمه أنه قدم املدينة على عهد رسول هللا 

أن حديث بسرة أكثر رواة وأصح إسنادًا وأقرب إىل االحتياط، فإن له شواهد كثرية، وقد ذكر هذه الشواهد الزيلعي يف )نصب  ثالثاً:
 ( وابن حجر يف )تلخيص احلبري(.الراية

: ويف الباب عن جابر وأيب هريرة وعبد هللا بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أيب وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن قال ابن حجر
 عباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشري وأنس وأيب بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس.

صححه اجلماهري من األئمة احلفاظ، واحتج به األوزاعي، ومالك، والشافعي، وأمحد، وهم أعالم أهل احلديث والفقه، ولو   لنووي:وقال ا
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 كان باطاًل َل حيتجوا به. ... )اجملموع(.
 2تنبيه : 

 استحباب الوضوء من غري إجياب . –رمحه هللا  –اختار ابن تيمية 
ٌب َواأْلَْظَهُر أَ  قال رمحه هللا : . ...ْيًضا أَنه اْلُوُضوَء مىْن َمس ى الذهَكرى ُمْسَتَحبٌّ اَل َواجى ْستىْحَبابى أَْوىَل مىْن النهْسخى  َومَحُْل اأْلَْمُر َعَلى االى

 3تنبيه : 
 هذا احلكم عام للرجال والنساء. 

 وهذا مذهب الشافعية واحلنابلة.
(  أميا رجل مس فرجه فليتوضأ، وأميا امرأة مست فرجها فلتتوضأ)  سول هللا حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال ر -أ

 وقد نقل الرتمذي يف )العلل الكبري( عن اإلمام البخاري تصحيحه.،  رواه أمحد والبيهقي
دبر، من الرجل ( يشمل الذكر واألنثى، ولفظ الفرج يشمل القُبل وال من ( قال الشوكاِن: ولفظ ) من مس فرجه فليتوضأ لعموم ) -ب

 واملرأة، وبه يرد مذهب من خصص ذلك بالرجال وهو مالك.
 ( رواه البيهقي وسنده صحيح. إذا مست املرأة فرجها توضأت ما جاء عن عائشة قالت ) -ج

 4تنبيه : 
 اختلف العلماء: هل املس يكون بباطن الكف فقط، أم بباطنه وظاهره على قولني:

 كف وظهره.أنه ال فرق بني باطن ال فقيل :
 وبه قال عطاء، واألوزاعي، وأمحد.

 .سرتة فليتوضأ(  -ليس بينهما-)إذا أفضى أحدكم بيده إىل فرجه  واحتج أمحد حبديث النيب  قال ابن قدامة:
 ويف لفظ )إذا أفضى أحدكم إىل ذَكره، فقد وجب عليه الوضوء( رواه الشافعي يف مسنده، وظاهر كفه من يده.

 إال بباطن كفه. ال ينقض مسه وقيل :
 وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق.

 قالوا: ألن ظاهر الكف ليس بآلة اللمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه.
إن اإلفضاء املذكور يف احلديث: إمنا هو ببطنها كما يقال: أفضى بيده مبايعاً، وأفضى بيده إىل األرض  -كما قال الشافعي   -وقالوا 

 ساجداً، وإىل ركبتيه راكعاً.
 والراجح األول.

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

 5 تنبيه :
 اختلف العلماء: هل ينقض إذا مسه بذراعه على قولني:

 ال ينقض. يل:ق
 أنه ينقض. وقيل:

 وهو قول عطاء واألوزاعي، ألنه من يده.
 والراجح األول.
والصحيح األول، ألن احلكم املعل ق على مطلق اليد يف الشرع ال يتجاوز الكوع، بدليل قطع السارق، وغسل اليد من نوم  قال ابن قدامة:

 الليل، واملسح يف التيمم.
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 6 تنبيه :
 ذا مس ذََكَر غريه؟هل ينقض الوضوء إ

 : ال ينقض.قيل
 وهو قول أيب حنيفة وداود.

 ألنه ال نص فيه، واألخبار إمنا وردت يف ذكر نفسه فيقتصر عليه.
 ينقض. وقيل:

 وهو قول الشافعية واحلنابلة.
 ( ذََكر نفسه وذََكر غريه، وهو الصحيح. مس الذكر قال املرداوي: مشل قوله )

س ذَكر غريه معصية وأدعى إىل الشهوة وخروج اخلارج، وحاجة اإلنسان تدعو إىل مس ذكر نفسه، فإذا ولنا أن م : وقال ابن قدامة
 انتقض مبس ذكر نفسه فبمس ذكر غريه أوىل، وهذا تنبيه يقدم على الدليل، ويف بعض ألفاظ خرب بسرة )من مس الذكر فليتوضأ(.

 ( . رأة بلذةومس الرجل للم )
 مس املرأة بلذة .:  ض الوووءمن نواق ام هذا الناقض اخل

 لقوله تعاىل )أَْو الَمْسُتُم الن ىَساَء(.
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 َمرد اللمس من دون مجاع.
ملاعز )َلَعلهَك  مس أنه اللمس باليد، وقد جاء يف األحاديث استعمال اللمس مبعَن ملس اليد، كما يف قول النيب واألصل يف معَن الل

 قَ ب هْلَت أَْو َلَمْسَت( رواه أمحد.
 )َواْلَيُد زىنَاَها اللهْمُس( رواه أمحد.  وقوله

لى ملس املرأة بغري شهوة ال ينقض الوضوء ، إذ لو كان ينقضه وحديث عائشة اآلت ) فإذا سجد غمزِن ... ( وهذا يدل مبفهوم احلال ع
 نظراً لبطالن وضوئه ، وهذه السنة قد خصصت عموم اآلية السابقة . لبطلت صالته 

بني اآلية واألخبار، وألن اللمس  اً مجع -هي ظاهر املذهب  –أنه ينقض إذا كان لشهوة، وال ينقض لغريها . : .. ولذلك قال ابن قدامة
 ) الكايف ( .         س حبدث، إمنا هو داع إىل احلدث، فاعتربت فيه احلالة الِت تدعو فيها إىل احلدث كالنوم.لي

 1: تنبيه 
 : إىل مس املرأة ال ينقض مطلقاً . ذهب بعض العلماء

 وهو مذهب أيب حنيفة.،  وإليه ذهب علي وابن عباس وعطاء وطاووس
ُ عَ -أ َي َاَّلله ه حلديث َعائىَشة َرضى َها )أَنه اَلنهيبى  . قَ بهَل بَ ْعَض نىَسائىهى، مُثه َخرََج إىىَل اَلصهاَلةى وَََلْ يَ تَ َوضهْأ(. َأْخَرَجُه َأمْحَُد، َوَضعهَفُه اَْلُبَخارىي ن ْ

 . متفق عليه ... (ورْجالَي يف قبلته، فإذا سجد غمزِن، فقبضت وصلى  وحلديث عائشة قالت )كنت أنام بني يدي رسول هللا -ب
 . متفق عليه (كان يصلي وهي معرتضة بينه وبني القبلة اعرتاض اجلنازة، فإذا أراد أن يوتر مسها برجله وعند النسائي عنها )أن النيب 

يوماً، فخرجت تلتمسه وكانت شديدة احلب له ... فذهبت تلتمسه فوجدته يف املسجد  وعنها أيضًا قالت )فقدت رسول هللا -ج
رواه (. للهم إِن أعوذ برضاك من سخطك ..ساجد، وقدماه منصوبتان، قالت: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: ا يصلي وهو

 مسلم

ٌد .. ويف رواية للبيهقي بإسناد صحيح )َفَجَعْلُت أَْطلُُبُه بىَيدىي فَ َوقَ َعْت يَدىي َعَلى َقَدَمْيهى َومُهَا َمْنُصوبَ َتانى َوُهوَ   نسائي أيضاً.وهي عند ال( َساجى
من صالته النتقاض وضوئه  وهو يف الصالة، ولو كان املس ينقض الوضوء، خلرج النيب  ملس عائشة لقدمي النيب  وجه الداللة:

 يف الصالة، بعد مس عائشة له دليل على عدم نقض الوضوء مبجرد مس املرأة. مبجرد مس عائشة لقدميه، فاستمراره 
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 2تنبيه : 
 . ( أَْو الَمْسُتُم الن ىَساءَ  )عن اآلية اجلواب 

 فقد صح عن ابن عباس أنه فسرها باجلماع.،  فقد ذهب إىل ذلك كثري من السلف ، املراد هبا اجلماع
 : وقد صح من غري وجه عن عبد هللا بن عباس أنه قال ذلك.قال ابن كثَّي

 رير يف التفسري.وذهب إليه أيضاً علي بن أيب طالب كما رواه عبد الرزاق يف املصنف وابن ج
( اجلماع وقد رجح ذلك أيضاً ابن جرير فقال يف تفسريه: وأوىل القولني يف ذلك بالصواب قول من قال: عَن هللا بقوله )أَْو الَمْسُتُم الن ىَساءَ 

 دون غريه.
ه من العرب، وهو يروى عن علي وغريه وهو وقال ابن تيمية: قوله تعاىل )أَْو الَمْسُتُم الن ىَساَء( املراد به اجلماع كما قاله ابن عباس وغري 

 الصحيح يف معَن اآلية، وليس يف نقض الوضوء من مس النساء، ال كتاب وال سنة.
 3تنبيه : 

 ة .يعرف هذا القول عن أحد من الصحاب: وأما وجوب الوضوء من َمرد مس املرأة لغري شهوة فهو أضعف األقوال، وال قال ابن تيمية
 . ( وأكل حلوم اإلبل) 

 أكل حلم اإلبل .:  من نواقض الوووء سادسهذا الناقض ال
 ، واختاره البيهقي وحكاه عن أصحاب احلديث مطلقاً. ، وابن خزمية ، وابن املنذر ، وإسحاق وهذا مذهب اإلمام أمحد

 ذهب إىل هذا عامة أهل احلديث. قال اخلطايب:
َي َاَّللُه َعن ْهُ  -أ ه حلديث َجابىرى ْبنى ََسُرََة َرضى ْئَت قَاَل: أَتَ َوضهُأ مىْن حُلُومى اإَْلىبىلى ؟  َما )أَنه َرُجاًل َسَأَل اَلنهيبى ؟ قَاَل: إىْن شى أَتَ َوضهُأ مىْن حُلُومى اَْلَغَنمى

 ( َأْخَرَجُه ُمْسلىم. قَاَل: نَ َعمْ 
وسئل عن الصالة يف مبارك اإلبل، فقال: ال  عن الوضوء من حلوم اإلبل فقال: توضئوا منها، وحلديث الرباء قال )سئل رسول هللا -ب

 ( رواه أبو داود. تصلوا فيها فإهنا من الشياطني
 يف اجملموع: قال إمام األئمة ابن خزمية: َل نر خالفاً بني علماء احلديث أن هذا اخلرب صحيح، وانتصر البيهقي هلذا املذهب. قال النووي

يف هذا حديثان، حديث جابر وحديث الرباء،  : صح عن النيب  سحاق بن راهوية: قال أمحد بن حنبل وإوقال يف شرحه على مسلم
 وهذا املذهب أقوى دلياًل، وإن كان اجلمهور على خالفه.

 1تنبيه : 
 القول بنقض الوضوء من أكل حلم اإلبل من مفردات مذهب اإلمام أمحد .

 إىل أنه ال ينقض الوضوء. مجاهري العلماء : ذهب و 
 وهو قول مجهور العلماء. : قال النووي

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

 قالوا: هذا احلديث نسخ أحاديث األمر بالوضوء من حلم اإلبل.
 مما خيرج ال مما يدخل( رواه الدار قطين والبيهقي.أنه قال: )الوضوء  ومبا روي عن ابن عباس عن النيب -ب

 واجلواب عن أدلة اجلمهور :
 أما حديث جابر )كان آخر األمرين ... (.

 ، وحديث الوضوء من حلوم اإلبل خاص، واخلاص مقدم على العام. هذا احلديث عام قال النووي:
اخلاص، ألن من شرط النسخ تعذر اجلمع، واجلمع بني اخلاص والعام  أن خربهم عام، وخربنا خاص، والعام ال يُنسخ به وقال ابن قدامة:
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 ممكن بتنزيل العام على ما عدا حمل التخصيص.
 وهو ضعيف ال يصح . وضعفه، والدار قطين رواه البيهقيوأما حديث ابن عباس )الوضوء مما خيرج ... ( 

 فهو عام، وحديث إجياب الوضوء خاص. -تنزالً  -وإن صح 
 2تنبيه : 

 اختلف العلماء: هل نقض الوضوء خاص باللحم، أو شامل جلميع أجزاء اإلبل كالكرش والكبد وغريها على قولني: 
 : عدم النقض. القول األول

 واختاره الشيخ حممد بن إبراهيم.،  وهذا مذهب أمحد
 قالوا: ألن النص َل يتناوله.-أ

 وألن العلة تعبدية فال يقاس عليها.-ب
 ينقض. : أنهالقول الثاين

 وهذا اختيار الشيخ السعدي والشيخ بن عثيمني.
م اخلنزير يشمل كل ما يف أن اللحم يف اللغة يشمل مجيع األجزاء، بدليل قوله تعاىل: )ُحر ىَمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدهُم َوحلَُْم اخلْىْنزىيرى( فلح-أ

 جلده.
 ، لىعىلمهى أن الناس يأكلون اهلرب وغريه.ت غري داخلة؛ لبنيه ذلك الرسول أن يف اإلبل أجزاء كثرية قد تقارب اهلرب، ولو كان-ب
حيوان تتبعض أجزاؤه حاًل وحرمة، وطهارة وجناسة، وسلبًا وإجياباً، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء اإلبل   أنه ليس يف شريعة حممد -ج

 كلها واحدة. )الشرح املمتع(.
ح أن مجيع أجزاء اإلبل كالكرش والقلب واملصران وحنوها ناقض، ألنه داخل يف حكمها ولفظها مرجحاً هذا القول: والصحي قال السعدي

 ومعناها، والتفريق بني أجزائها ليس له دليل وال تعليل.
 3تنبيه : 

 لنب اإلبل ال ينقض الوضوء، وهذا مذهب أكثر العلماء. 
 ألن احلديث إمنا ورد يف اللحم.-أ

 يثبت أنه ناقض. وألن األصل عدم النقض حىت-ب
 وأما حديث )توضئوا من ألبان اإلبل( فهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغريه.

 4تنبيه : 
 احلكمة من الوضوء من حلوم اإلبل: 

 احلكمة تعبدية. قيل:
بىلى تَ َعبُّدىيٌّ، وَ  : أَنه اْلُوُضوَء مىْن حلَْمى اإْلى يُح مىْن اْلَمْذَهبى  َعَلْيهى اأْلَْصَحاب ... َوقىيَل: ُهَو ُمَعلهل.قال املرداوي رمحه هللا: الصهحى

 . معلل وقيل:
 عن الصالة يف مبارك اإلبل فقال: ال تصلوا فيها فإهنا من الشياطني ... (. سئل رسول هللا  وهو ما جاء يف حديث الرباء وقد سبق ) 

 (. فإهنا خلقت من الشياطني ويف لفظ ابن ماجه )
 رواه ابن خزمية وأمحد. ( سنام كل بعري شيطان على ذروة ) وقد جاء يف حديث

 5تنبيه : 
كان خيطب ذات يوم، فخرج من أحدهم ريح، فاستحيا أن يقوم بني  القصة املشهورة يف سبب نقض الوضوء بلحم اإلبل: أن النيب  

مجاعة كانوا أكلوا من حلمه فتوضأوا؟  سرتاً عليه!: من أكل حلم جزور فليتوضأ! فقام الناس، وكان قد أكل حلم جزور، فقال رسول هللا 
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 هذه قصة ال تصح.
 ت .سري فيما علمرمحه هللا: ال أصل هلا يف شيء من كتب السنة وال يف غريها من كتب الفقه والتف قال الشيخ األلباين

 6تنبيه : 
 هل جيب الوضوء فيما عدا حلم اإلبل؟

 ذهب بعض العلماء إىل وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار.
 )توضؤوا مما مست النار( متفق عليه. حلديث أيب هريرة. قال: قال 
 إىل أن الوضوء ال ينتقض بأكل ما مسته النار. وذهب مجاهَّي العلماء

 وهذا قول أكثر العلماء، روي عن اخللفاء الراشدين، وأيب بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأيب الدرداء، وأيب أمامة،
 الفقهاء. وعامة

 وال نعلم اليوم فيه خالفاً. قال املوفق:
 (. عن حلوم الغنم؟ فقال: ال تتوضئوا منها حلديث الرباء قال )سئل رسول هللا -أ

 ترك الوضوء مما مست النار(. وحلديث جابر قال )كان آخر األمرين من رسول هللا -ب
 توضأ( متفق عليه.أكل كتف شاة مث صلى وَل ي وحلديث ابن عباس )أن النيب -ج
 حيتز من كتف شاة يأكل منها، مث صلى وَل يتوضأ( رواه البخاري ومسلم. وحلديث عمرو بن أمية قال )رأيت رسول هللا -د
 أكل عندها كتفاً مث صلى وَل يتوضأ( رواه مسلم. وحلديث ميمونة )أن النيب  -ه
 (؟ توضئوا مما مست النار عن حديث ) أجاب مجهور العلماءو 
 : وأجابوا عن حديث الوضوء مما مست النار جبوابني:ل النوويقا

 أنه منسوخ. أحدمها:
 ه  كالم النووي. 0: أن املراد بالوضوء: غسل الفم والكفني. ا اجلواب الثاين

 وقد أنكر ابن عبد الرب والشوكاِن اجلواب الثاِن.
حباب فقال: وهلذا أمر بالوضوء مما مست النار، وهو حديث : أجاب ابن تيمية بأن األمر حممول على االستجواب ثالث البن تيمية

صحيح، وقد ثبت يف أحاديث صحيحة أنه أكل مما مست النار وَل يتوضأ، فقيل: إن األول منسوخ، وقيل: بل األمر بالتوضؤ مما مست 
 النار استحباب كاألمر بالتوضؤ من الغضب، وهذا أظهر القولني.

 ( وتغسيل امليت) 
 تغسيل امليت .:  من نواقض الوووء سابعلهذا الناقض ا

 ) الكايف ( .           ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل امليت بالوضوء.ألن  -أ
وقالوا: وألن العادة أن الغاسل ال تسلم يُده أن تقع على فرج امليت، كما ال يسلم النائم املضطجع من خروج احلدث، وأوجبنا  -ب

 الوضوء من النوم.
 1يه : تنب

 إىل أنه ال ينقض الوضوء. ذهب بعض العلماء
 وهو قول مجهور العلماء.

ُ. قال ابن قدامة: يُح إْن َشاَء اَّلله  َوَهَذا قَ ْوُل َأْكثَرى اْلُفَقَهاءى َوُهَو الصهحى
، َواَل ُهَو يفى َمْعََن اْلَمنْ -أ ، وَََلْ يَرىْد يفى َهَذا َنصٌّ َنه اْلُوُجوَب مىْن الشهرْعى .ألى  ُصوصى َعَلْيهى، فَ َبقىَي َعَلى اأْلَْصلى

. ... )املغين(. -ب ، فََأْشَبَه َغْسَل احلَْي ى َنهُه َغْسُل آَدمىيٍ   َوألى
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سل) 
ُ
 ( . وموجبات الغ

 ما أوجب غسالً فقد أوجب وضوءاً .:  من نواقض الوووء ثامنهذا الناقض ال
 وهذا املذهب .

يف البدن، فقد قام احلدث األصغر من باب أوىل، فإذا َل يتوضأ، وَل ينو رفع احلدث األصغر فإن لعلهم يرون أنه إذا قام احلدث األكرب 
 وهذا َل ينو، فلم حيصل له هذا العمل، وهللا أعلم. (إمنا األعمال بالنيات )  احلدث األصغر قائم يف البدن، وقد قال الرسول 

 1تنبيه : 
 ر فإنه يرتفع حدثه .يتوضأ أو ينوي رفع احلدث األصغدون أن  ليه حدث أكربإذا اغتسل من وجب ع: أنه  ذهب بعض العلماء
 ، ورجحه الشيخ ابن عثيمني . وهو مذهب اجلمهور

 ( . وإن كنتم جنبا فاطهروا)  َل يذكر هللا سبحانه وتعاىل الوضوء يف القرآن، بل قال تعاىل -أ
 وتعاىل يف كتابه.لو كان الوضوء واجباً لذكره هللا سبحانه  :  وجه الداللة

 ك ( .خذ هذا فأفرغه علي)  من حديث طويل، يف قصة الرجل الذي أصابته جنابة وال ماء، فقال له الرسول وملا رواه البخاري  -ب
 إال َمرد إفراغه عليه. له، وَل يطلب منه الرسول  ولو كان الوضوء واجباً لبينه النيب  وجه الداللة :

يا رسول هللا، إِن امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل اجلنابة؟ قال: ال، إمنا يكفيك أن ت )  عنها قالأم سلمة رضي هللا وحلديث  -ج
 ن ( رواه مسلم .ات مث تفيضني عليك املاء فتطهريحتثي على رأسك ثالث حثي

 عرب ب  " إمنا " الدالة على احلصر، واكتفى باإلفاضة وَل يذكر الوضوء.:  وجه الداللة
 ضهم اإلمجاع على عدم وجوب الوضوء.حكى بع -د

 ب .الوضوء يف غسل اجلنابة غري واج قام اإلمجاع على أن(  يف الفتح)  قال احلافظ
 2تنبيه : 

 َل يذكر موجبات الغسل . –رمحه هللا  –واملصنف 
 على وجه االختصار مع الدليل : الغسل وموجبات
 . خروج املين دفقاً بلذةٍ أوالً : 

 الدافق الذي خيرج من اإلنسان بشهوة ويعقبه فتور وارختاء. واملين: هو املاء
 قال تعاىل: )َوإىْن ُكْنُتْم ُجنُباً فَاطهههُروا(.-أ

 واجلنب: هو الذي خرج منه املين دفقاً بلذة.
لمت؟ قال: نعم، وعن أم سلمة )أن أم ُسليم قالت: يا رسول هللا؛ إن هللا ال يستحي من احلق؛ فهل على املرأة من غسل إن هي احت-ب

 متفق عليه. ( إذا رأت املاء
 احتلمت: االحتالم اسم ملا يراه النائم من اجلماع، فيحدث معه إنزال املين غالباً.

. قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهى  وَعْن َأيبى َسعىيٍد َاخْلُْدرىي ى  -ج  )إمنا اَْلَماُء مىْن اَْلَماءى( َرَواُه ُمْسلىم ٌ
 ي ماء الغسل. )من املاء( أي من املين.)إمنا املاء( أ
 وقد أمجع املسلمون على وجوب الغسل على الرجل واملرأة خبروج املين. قال النووي:
 1تنبيه : 

 قوله )دفقاً بلذة( مفهومه أنه لو خرج بال لذة وال تدفق؛ فال غسل عليه، وهذا يف اليقظان واضح، وهو الراجح.
 2تنبيه : 

غسل مطلقاً، ألنه قد ال حيس به، وهذا يقع بكثرة، فإذا استيقظ اإلنسان فوجد األثر وَل يشعر باحتالم؛ فعليه الغسل، وأما النائم فعليه ال 
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 عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ قال: )نعم، إذا هي رأت املاء(. بدليل حديث أم سلمة حني سألت النيب 
 يشرتط أكثر من ذلك، فدل على وجوب الغسل إذا استيقظ ووجد املاء. فأوجب الغسل برؤية املاء وَل

 يالج يف الفرج وإن َل ينزل.الثاين :اإل
ه  حلديث َأيبى ُهرَيْ رََة   ( متفق عليه. إَذا َجَلَس بَ نْيَ ُشَعبىَها اأَلْربَعى ، مُثه َجَهَدَها ، فَ َقْد َوَجَب اْلُغْسلُ  قَاَل ) أَنه النهيبى

 )َوإىْن ََلْ يُ ْنزىْل(. َوملسلم
 تنبيه :
 ما اجلواب عن حديث )إمنا املاء من املاء( فاجلواب: فإن قيل: 
 إما أن يكون منسوخ. -أ

 إذا جلس بني شعبها األربع ... (. )احلديث السابق ر عند أكثر العلماء، وناسخه وهذا املشهو 
 وإما أن حيمل على حالة االحتالم.-ب

 وهو قول ابن عباس.
 بو ب على ذلك النسائي، ومال إليه احلافظ ابن حجر، ورجحه الشيخ ابن باز رمحه هللا.وقد 

 أن يسلم الكافر، فإذا أسلم كافر وجب عليه االغتسال.الثالث : 
 ه.واملرتد: من ارتد وترك اإلسالم مث رجع إلي،  األصلي: من أصله كافر َل يدخل يف اإلسالم،  وسواء كان الكافر أصلياً أو مرتداً 

 وهذا املذهب، وهو مذهب مالك، وأيب ثور، وابن املنذر، ورجحه الشوكاِن.
ُّ )  – يفى قىصهةى مُثَاَمَة ْبنى أُثَاٍل، عىْنَدَما َأْسَلم -حلديث َعْن َأيبى ُهرَيْ رََة  -أ َل( َرَواُه َعْبُد اَلرهزهاق ى  أََمَرُه اَلنهيبى  ه.َوَأْصُلُه ُمت هَفٌق َعَليْ ،أَْن يَ ْغَتسى

 أن يغتسل مباء وسدر( رواه أبو داود وحسنه النووي. وحلديث قيس بن عاصم )أنه أسلم فأمره النيب -ب
 ل .ا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتس( ذهب املالكي ة واحلنابلة إىل أن  إسالم الكافر موجب للغسل، فإذاملوسوعة الفقهيةجاء يف )
 تنبيه :

 الغسل عليه. إىل أنه ال جيب ذهب بعض العلماء:
 وهذا مذهب الشافعي.

عضاً ألن العدد الكثري واجلم الغفري أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقاًل متواتراً أو ظاهراً، ولو كان واجباً ملا خص باألمر ب -أ
 دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف األمر إىل الندب.

أطاعوا ... ( ولو  ن يدعوهم إىل )شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا، فإن همملا بعث معاذاً إىل اليمن أمره أ أن النيب -ب
 كان الغسل واجباً ألمرهم به، ألنه أول واجبات اإلسالم.

 ب .ألنه باالتفاق أن السدر غري واج ملن أسلم أن يغتسل مباء وسدر، وهذا دليل على عدم الوجوب أن أمره -ج
 س .َدِم احلَيِض َوالنِ َفاُخُرُج وَ  الرابع :

 أي: ومن موجبات الغسل احليض والنفاس، فإذا حاضت املرأة وانقطع حيضها، وجب عليها الغسل، وهذا باإلمجاع.
يضى َوال تَ ْقرَبُوُهنه َحىته  -أ يضى ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزىُلوا الن ىَساَء يفى اْلَمحى يَْطُهْرَن فَإىَذا َتَطههْرَن فَْأتُوُهنه مىْن َحْيُث  لقوله تعاىل: )َوَيْسأَلوَنَك َعنى اْلَمحى

.)ُ  أََمرَُكُم اَّلله
 وصلي( متفق عليه. وإذا أدبرت فاغتسليلفاطمة بنت أيب ُحبيش: )إذا أقبلت احليضة فدعي الصالة،  وقال -ب

 وأمجع املسلمون على وجوب الغسل، وممن نقل اإلمجاع: النووي عن ابن املنذر، وابن حجر.
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 االستنجاء واالستجمار
 االستجمار: يكون حبجر وما ينوب منابه، واالستنجاء يكون باملاء.

 بثالثة أحجار وحنوها) 
َ
 حاجته استجمر

ُ
 ( إذا قضى اإلنسان

  ال خيلو من ثالث حاالت:من بول أو غائط اإلنسان إذا قضى حاجته أي : أن 
 جار .: أن يقتصر على األح احلالة األوىل

 ابن القيم رمحه هللا: إمجاع املسلمني على جواز االستجمار باألحجار يف زمن الشتاء والصيف.وقد نقل 
 أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار( رواه مسلم. ديث سلمان )هنانا رسول هللا حل-أ

ُّ حلو -ب ْدُه، اْلَغائىَط، فََأَمَرِنى َأْن آتىَيُه بىَثالَثَةى َأحْ  ديث ابن مسعود قال )أََتى النهيبى َجاٍر، فَ َوَجْدُت َحَجرَْينى، َواْلَتَمْسُت الثهالىَث فَ َلْم َأجى
َا، َفَأَخَذ احلََْجرَْينى َوأَْلَقى الرهْوثََة َوقَاَل: َهَذا رىْكٌس( رواه البخاري.  َفَأَخْذُت َرْوثًَة، َفأَتَ ْيُتُه هبى

 الوالد أعلمكم، ... وكان يأمر بثالثة أحجار(. رواه أمحد. إمنا أنا لكم مثل ) ديث أيب هريرة. قال: قال رسول هللا حلو  -ج
 1 تنبيه :

 ( . استجمَر بثالثة أحجار )قوله 
ي: يشرتط لالستجمار أن يكون بثالثة أحجار، فال جيوز أن يكون بأقل من ذلك، فلو مسح مرة أو مرتني فزالت عني النجاسة، وجب أ

 مسحة ثالثة.
 وأبو ثور. وهذا مذهب الشافعي وأمحد وإسحاق

َي بىاْلَيمىنيى، أَْو أَْن  وفيه قال )َلَقْد نَ َهانَا َرُسوُل َاَّللهى  -وقد تقدم  -حلديث سلمان -أ َلَة بىَغائىٍط أَْو بَ ْوٍل، أَْو أَْن َنْستَ ْنجى أَْن َنْستَ ْقبىَل اَْلقىب ْ
َي بىأََقله مىْن َثاَلثَةى َأْحَجاٍر( رواه مسلم.  َنْستَ ْنجى

 قوله )هنانا أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار( واألصل يف النهي التحرمي وال صارف له. وجه الداللة:
)إمنا أنا لكم مثل الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم اخلالء فال تستقبلوها وال تستدبروها،  وحلديث أيب هريرة. قال: قال رسول هللا  -ب

 بو داود.وال يستنجي بيمينه، وكان يأمر بثالثة أحجار( رواه أ
 وجه الداللة: )وكان يأمر بثالثة أحجار( واألصل يف األمر الوجوب، وال صارف له عنه.

ُّ -ب ْدُه،  وحلديث ابن مسعود قال )أََتى النهيبى اْلَغائىَط، فََأَمَرِنى َأْن آتىَيُه بىَثالَثَةى َأْحَجاٍر، فَ َوَجْدُت َحَجرَْينى، َواْلَتَمْسُت الثهالىَث فَ َلْم َأجى
َا، َفَأَخَذ احلََْجرَْينى َوأَْلَقى الرهْوثََة َوقَاَل: َهَذا رىْكٌس( رواه البخاري  (. ائتين بغريهاوأمحد وزاد )  َفَأَخْذُت َرْوثًَة، َفأَتَ ْيُتُه هبى

 2تنبيه : 
 اختلف العلماء: هل جيزئ حجر واحد له ثالث شعب أم ال على قولني: 

 بد من ثالثة أحجار. أنه ال جيزئ، وأنه ال القول األول:
 لظاهر النص.
 أنه جيزئ حجر له شعب ثالث. القول الثاين:

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

 منه صح.
 3تنبيه : 

 متفق عليه .(  ) َوَمنى اْسَتْجَمَر فليوتر جاء يف احلديث عن أيب هريرة . قال : قال 
 ) فَ ْلُيوتىْر ( أي: فليجعل احلجارة الِت يستنجي هبا وتراً ثالثاً ال أقل ، ملا ورد من النهي عن االستنجاء بأقل من ثالث كما تقدم.
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 ستحباب الوتر يف االستجمار .فاحلديث دليل على ا
 وهذا فيما فوق الثالث ، وأما دون الثالث فيجب اإليتار مجعاً بني األدلة . 

 كما تقدم يف األحاديث الِت تدل على وجوب الثالث ، وحترمي أقل من الثالث .
َي بىأََقله مىنْ  كحديث سلمان قال )  َلَقْد نَ َهانَا َرُسوُل َاَّللهى   َثاَلثَةى َأْحَجاٍر ( . أَْن َنْستَ ْنجى

 4تنبيه : 
 : جيوز أن يقتصر على أقل من ثالثة أحجار إذا أراد أن يتبعه باملاء.قال بعض العلماء

 يف حديث أنس. يأتألن املاء وحده كاٍف كما سقالوا: 
 اد أن يتبع ذلك باملاء.أنه ال جيوز، واألخذ بظاهر احلديث أقوى؛ وهو أنه ال ينقص عن ثالثة أحجار حىت لو أر  لكن الصحيح

 . ( وحنوها) 
 ، واملناديل . رق، والورق، واخل كالرتابأي : حنو احلجارة  :  

َى بىاْلَيمىنيى أَْو أَْن َنْستَ نْ  وفيه )َلَقْد نَ َهانَا  -وقد تقدم  -ففي حديث سلمان  -أ َلَة لىَغائىٍط أَْو بَ ْوٍل أَْو أَْن َنْستَ ْنجى َى أَْن َنْستَ ْقبىَل اْلقىب ْ جى
يٍع أَْو بىَعْظم( رواه مسلم.  بىَرجى

 ختصيص هذين النوعني بالنهي يدل على أنه أراد احلجارة وما قام مقامها. : وجه الداللة
 عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً. : ويدل على عدم تعيني احلجر: هنيه قال النووي

عَن معقول وجب تعديته إىل ما وجد فيه املعَن، واملعَن هاهنا إزالة عني النجاسة، وهذا حيصل بغري وألنه مىت ورد النص بشيء مل-ب
 األحجار كحصوله هبا.

 تنبيه :
 :ياء الِت ال جيوز االستجمار هبا األش

 العظم ، والروث .
 ستنجي برجيع أو عظم ( . أن ن ) هنانا رسول هللا سلمان السابق حلديث -أ

 م .أن يُتمسح بعظم أو بعر ( رواه مسل ال : ) هنى رسول هللا وعن جابر ق-ب
: ) يا رويفع لعل احلياة ستطول بك بعدي ، ... فأخرب الناس أن من استنجى  وعن رويفع بن ثابت قال : ) قال ِل رسول هللا -ج

 برجيع دابة أو عظم ؛ فإن حممداً منه بريء ( . رواه أبو داود
 ها ؟ما احلكمة من النهي عن -

 أما العظم فإنه طعام اجلن .
 : ) فإهنا طعام إخوانكم من اجلن ( . لقوله 

 وأما الروث :
 فإن كانت روث غري مأكول اللحم فلنجاسته .

 وإن كانت روث مأكول اللحم فألنه طعام دواب اجلن .
اسم هللا عليه يقع يف أيديكم أوفر ما يكون  ففي صحيح مسلم ملا ذكر َميء اجلن له ، وأهنم سألوه الزاد ، فقال هلم : ) كل عظم ذكر

 حلماً ، وكل بعرة علف لدوابكم ( .  
 ( . وجتزيه إذا اقتصر عليها)  

( أي : يكفي املتطهر أن يقتصر على االستجمار  ويكفيه االقتصار على أحدمهايف منهج السالكني  )  –رمحه هللا  –قال املصنف 
 باحلجارة ، أو االستنجاء باملاء .
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 االستنجاء باملاء لوحده . هذه احلالة الثانية :و 
 وهذا جائز.

اَلَء، فََأمحْىُل أَنَا َوُغاَلٌم حَنْوىي إىَداَوًة مىْن َماٍء َوَعن َ  حلديث أنس قَاَل )َكاَن َرُسوُل َاَّللهى -أ ي بىاْلَماءى(يَْدُخُل َاخلَْ  . ُمت هَفٌق َعَلْيه َزًة، فَ َيْستَ ْنجى
 كان يفعل ذلك( رواه أبو داود قالت لنسوة )مرن أزواجكن  أن يستنجوا باملاء فإِن أستحييهم فإن النيب  وحلديث عائشة أهنا-ب

 تنبيه : 
اَلَء( املراد باخلالء هنا الفضاء قول أنس )َكاَن َرُسوُل َاَّللهى    ، ويدل لذلك: يَْدُخُل َاخلَْ
 قوله يف الرواية األخرى )كان إذا خرج حلاجته(.-أ

 نة محل العنزة مع املاء.وقري-ب
 وأيضاً يف األخلية يف البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله.-ج
 ( . ن األفضل أن يستنجي بعدها باملاءولك ) 

 أي : أن األفضل أن جيمع بني احلجارة واملاء .
 وهذا أفضل عند أكثر العلماء.

ر اخْلََلف َوَأمْجَع َعَلْيهى أَْهل اْلَفت َْوى مىْن أَئىمهة اأْلَْمَصار: َأنه اأْلَْفَضل أَْن جَيَْمع بَ نْي اْلَماء َواحلَْجَ اَلهذىي َعَلْيهى اجلََْماهىري مىْن السهَلف وَ  قال النووي:
ف  النهَجاَسة َوتَقىل  ُمَباَشَرهتَا بىَيدىهى، مُثه َيْستَ ْعمىل اْلَماء.  فَ َيْستَ ْعمىل احلََْجر أَوهاًل لىَتخى

ب مجهور السلف واخللف الذي أمجع عليه أهل الفتوى من أهل األمصار، أن األفضل أن جيمع بني املاء واحلجر، : مذهوقال العيين
 فيقد ىم احلجر أوالً مث يستعمل املاء، فتخف النجاسة وتقل مباشرهتا بيده، ويكون أبلغ يف النظافة.

 أن اجلمع بني احلجر مث املاء أفضل: : واخلالصة
 النظافة. ألنه أبلغ يف أواًل:
 وألنه إذا استعمل احلجر أوالً خفف النجاسة وقلهت مباشرهتا باليد.ثانياً: 

 وقد ورد يف ذلك حديث لكنه ال يصح. -
 1تنبيه : 

 اختلف العلماء: أيهما أفضل االستنجاء باملاء أم االستجمار باألحجار على قولني: 
 االستنجاء باملاء أفضل. : القول األول

 ة األربعة.وهذا مذهب األئم
: وإن أراد االقتصار على أحدمها، فاملاء أفضل؛ ملا روينا من احلديث ؛ وألنه يطهر احملل، ويزيل العني واألثر، وهو أبلغ يف  قال ابن قدامة

 . ابة التنظيف، وإن اقتصر على احلجر أجزأه، بغري خالف بني أهل العلم ؛ ملا ذكرنا من األخبار؛ وإلمجاع الصح
ْقتىَصار َعَلى أَي هَما َشاَء َسَواء َوَجَد اآْلَخر أَْو َلَْ جيَىدْ  ي:وقال النوو  ْقتىَصار َعَلى َأَحدمهَا َجاَز االى ْقتىَصار َعَلى ... فَإىْن أَرَاَد االى ُه، فَ َيُجوز االى

َنه اْلَماء يَُطه ىر اْلَمَحل  َطَهاَرة َحقىيَقة.احلََْجر َمَع ُوُجود اْلَماء، َوجَيُوز َعْكسه، فَإىْن اىقْ َتَصَر َعَلى َأَحدمهَا فَاْلَماء أَفْ   َضل مىْن احلََْجر ألى
 قالوا: إن املاء قالع للنجاسة، واحلجر خمفف هلا، وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل. -أ

يستنجون باملاء فنزلت قال )نزلت هذه اآلية يف أهل قباء )فيه رجال حيبون أن يتطهروا( قال كانوا  وحلديث أيب هريرة عن النيب  -ب
 فيهم هذه اآلية(.
 : االستجمار باحلجر أفضل.القول الثاين

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

 والراجح القول األول.
 ( .ا دث، أو نوى الطهارة للصالة وحنوهفإذا غسل ما عليه من النجاسة نوى بقلبه رفع احل) 

 أي : أن النية شرط لصحة الطهارة ، فال تصح الطهارة بدوهنا .
 وهذا قول مجاهري العلماء .

ُلوا ُوجُ لقوله تعا-أ ُكْم َوأَ  ىل )يَا أَي َُّها الهذىيَن آَمُنوا إىَذا ُقْمُتْم إىىَل الصهالةى فَاْغسى  .ْرُجَلُكْم إىىَل اْلَكْعبَ نْيى(وَهُكْم َوأَْيدىَيُكْم إىىَل اْلَمرَافىقى َواْمَسُحوا بىُرُؤوسى
 .ل الصالة، وهذا هو معَن النية ففيه استحضار ملعَن القيام ألج، ة معَن النية، لقوله )إذا قمتم( أي: أردمت القيام للصالةففي هذه اآلي

( فهذا احلديث نص يف وجوب النية يف العبادات ، فقد أثبت أن العمل ال يكون شرعيًا يتعلق به األعمال بالنياتإمنا )  ولقوله -ب
 ثواب أو عقاب إال بالنية .

علية ، فقد اشرُتط فيها من التحديد يف الغسالت واملغسوالت واملاء ما يثبت كوهنا أن الطهارة باملاء عن احلدث عبادة من العبادات الف-ج
 عبادة .

اَلٍف عىْنَدنَا: الن ىيهَة َشْرٌط يفى صىحهةى اْلُوُضوءى َواْلُغْسلى َوالت ه قال النووي ، ٍل َوَداُودَأمْحَُد ْبُن َحْنبَ ، َوبىهى قَاَل َمالىٌك َواللهْيُث ْبُن َسْعٍد وَ َيمُّمى بىال خى
نَي َلُه الد ىينَ َوَما أُمىُروا إال لىيَ ْعُبُدوا اَّللهَ ا بىَقْولى اَّللهى تَ َعاىَل: )َواْحَتجُّو  ي اْلُوجُ  خُمْلىصى   .وبَ ( َواإلىْخالُص َعَمُل اْلَقْلبى َوُهَو الن ىيهُة َواأَلْمُر بىهى يَ ْقَتضى

َا اأَلْعمَ  َومىْن السُّنهةى : قَ ْولُُه  َا( لىْلَحْصرى . َواْلُمرَاُد َأنه ُحْكَم اْلَعَملى ال يَ ْثُبُت إال بىالن ىيهةى ) إمنه   اُل بىالن ىيهاتى ( أَلنه َلْفظََة )إمنه
َا لىُكل ى اْمرىٍئ َما نَ َوى ( َوَهَذا ََلْ يَ ْنوى اْلُوُضوَء َفال َيُكوُن َلُه . .  َوَدلىيٌل آَخُر : َوُهَو قَ ْولُُه   . إخل .    ) اجملموع ( .) َوإىمنه

 1تنبيه : 
 وقت النية .

األكمل أن ينوي مع بداية الوضوء أو قبله بزمن يسري ، حىت تكون النية شاملة جلميع أجزاء الوضوء ، أما الواجب من ذلك فهو أن ينوي 
 . مع أول الواجبات
َباتى َوجيَىُب تَ ْقدىمُي الن ىيهةى َعَلى الطهَهارَةى ُكل ى  قال ابن قدامة : َد َشْيٌء مىْن َواجى َها ؛ ألَن هَها َشْرٌط هَلَا ، فَ يُ ْعَتبَ ُر ُوُجوُدَها يفى مجَىيعىَها ، فَإىْن ُوجى

ارَةى َوَمْفُروَضَها . فَإىْن َغَسَل َكفهْيهى قَ ْبَل الن ىيهةى  ُة َمْسُنوَن الطههَ الطهَهارَةى قَ ْبَل الن ىيهةى َلَْ يُ ْعَتدُّ بىهى . َويُْسَتَحبُّ أَْن يَ ْنوىَي قَ ْبَل َغْسلى َكفهْيهى ، لىَتْشَمَل الن ىيه 
ْلُهَما . َوجَيُوُز تَ قْ َكاَن َكَمْن ََلْ يَ غْ  ريى ... َوإىْن طَ اَل اْلَفْص دىمُي الن ىيهةى َعَلى الطهَهاسى  ُل ََلْ جُيْزىهى َذلىك .    ) املغين ( .رَةى بىالزهَمنى اْلَيسى

 : : والنية هلا حمالن ثيمنيوقال الشيخ ابن ع
 . األول : تكون فيه سنة ، وهو قبل مسنون الطهارة إن وجد قبل واجب

 الثاِن : تكون فيه واجبة عند أول الواجبات .           ) الشرح املمتع ( .
 2تنبيه : 

 ل تصح طهارته ؟ على قولني :اختلف أهل العلم فيمن توضأ ينوي جتديد الطهارة ناسيا حدثه ، مث تذكر أنه كان حمدثاً : ه
 قيل : تصح .

 وقيل : ال تصح .
 ألنه َل ينوى رفع احلدث .

َ أَنهُه َكاَن حُمْدىثًا، فَ َهْل َتصىحُّ َطَهارَتُُه ؟ َعَلى رىوَ  قال ابن قدامة نهُه َطَهارٌَة ايَ تَ نْيى: إْحَدامُهَا َتصىحُّ ؛ ألىَ رمحه هللا : َوإىْن نَ َوى جَتْدىيَد الطهَهارَةى ، فَ َتبَ نيه
، وَ  َنهُه َلَْ يَ ْنوى َرْفَع احلََْدثى َواَل َشْرعىيهٌة ، فَ يَ ْنَبغىي أَْن حَيُْصَل َلُه َما نَ َواُه ، َولىْلَخرَبى، َوقىَياًسا َعَلى َما َلْو نَ َوى َرْفَع احلََْدثى حُّ َطَهاَرتُُه ؛ ألى الثهانىَيُة اَل َتصى
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 َلْو نَ َوى التهبَ رَُّد . َما َتَضمهَنُه ، َأْشَبَه َما
  رمحه هللا : َلْو تَ َوضهأَ اْحتىَياطًا ، مُثه بَاَن أَنهُه َكاَن حُمْدىثًا : فَ َهْل جُيْزىيهى َذلىَك اْلُوُضوُء ؟ وقال النووي

َنهُه تَ وَ  ضهَأ ُمتَ َرد ىًدا يفى الن ىيهةى ، إذ ليس هو جازما بىاحلََْدثى ، َوالت هَردُُّد يفى الن ىيهةى َمانىٌع فىيهى َوْجَهانى َمْشُهورَانى عىْنَد اخْلُرَاَسانىي ىنَي : َأَصحُُّهَما اَل جُيْزىيهى ، ألى
 . مىْن الص ىحهةى يفى َغرْيى الضهُرورَةى 

َا ، َصاَدَفْت احلََْدَث فَ َرفَ َعْتُه ، وَ  َن هَها َطَهاَرٌة َمْأُموٌر هبى  اْلُمْخَتاُر اأْلَوهل .   ) اجملموع ( .َواْلَوْجُه الثهاِنى : جُيْزىيهى ألى
رمحه هللا : رجل صلهى الظُّهر بُوُضوء ، مث نقضه بعد الصهالة ، مث جدهد الُوُضوء للعصر ناسياً أنه أحدث ؛ فهذا  وقال الشيخ ابن عثيمني

ال يرتفع ؛ ألنهه حينئٍذ يكون متالعباً، فكيف ينوي يرتفع حدثُه ؛ ألنه نوى جتديدًا مسنونًا ، ناسيًا حدثَه ، فإىذا كان ذاكرًا حلدثه ، ف
 التجديَد وهو ليس على ُوُضوء ؛ ألن التهجديد ال يكون إال واإلىنسان على طهارة .              ) الشرح املمتع ( .

فقال : أجدد الوضوء ، : إذا صلى بالوضوء األول صالة مث بعد ذلك أحدث ، مث جاءت الصالة الثانية ،  وقال الشيخ خالد املشيقح
 . فتوضأ َمدداً للوضوء ، مث بعد ذلك تذكر أنه حمدث ، نقول : ارتفع حدثك اآلن ، ألن هذا التجديد مشروع

 صفة الوضوء
 أهل الوووء من الغر احملجلني .

ْنُكْم أَْن يَ ُقوُل: )إىنه أُمهِتى يَْأتُوَن ي َ  قَاَل: َسَىْعُت َرُسوَل َاَّللهى  َعْن َأيبى ُهَريْ َرَة  ْوَم اَْلقىَياَمةى ُغرًّا حُمَجهلىنَي، مىْن أَثَرى اَْلُوُضوءى، َفَمْن اىْسَتطَاَع مى
 يُطىيَل ُغرهتَُه فَ ْليَ ْفَعْل( ُمت هَفٌق َعَلْيه.

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

 )الطهور شطر اإلميان( رواه مسلم. وعن أيب مالك األشعري. قال: قال 
 احملافظة على الوووء من عالمات أهل اإلاميان .

َر أَْعَمالىُكْم الصهاَلَة،اْسَتقىيُموا َوَلْن حُتْصُ ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللا  ثَ ْوبَانَ  عنْ   رواه ابن ماجه( َعَلى اْلُوُضوءى إىاله ُمْؤمن َواَل حُيَافىظُ  وا، َواْعَلُموا أَنه َخي ْ

  .حمبَة هللا ووء سبب لنيلو ال
 ن ( .إىنه اَّللَه حيُىبُّ الت هوهابىنَي َوحيُىبُّ اْلُمَتَطه ىرىي ىل )قال تعا

 :ل عقد الشيطانالوووء سبب حل
ٌل يَ ْعقىُد الشهْيطَاُن َعَلى قَافىَيةى رَْأسى َأَحدىُكْم إىَذا ُهَو نَاَم َثاَلَث ُعَقٍد َيْضرىُب ُكله ُعْقَدٍة َعَلْيَك لَيْ ل )قَا : أَنه َرُسوَل اَّللهى ْن َأيبى ُهَريْ َرَة عَ 

، احْنَلهْت ُعْقَدةٌ  َقَظ َفذََكَر اَّللَه يطًا طَي ىَب الن هْفسى َوإىاله  ،َطوىيٌل، فَاْرُقْد فَإىنى اْستَ ي ْ فَإىْن تَ َوضهَأ احْنَلهْت ُعْقَدٌة، فَإىْن َصلهى احْنَلهْت ُعْقَدٌة، فََأْصَبَح َنشى
 ( متفق عليه .نَأْصَبَح َخبىيَث الن هْفسى َكْسال

 سبب لتكفَّي وحمو الذنوب .
َلَها مىَن )َما مىنى اْمرىٍئ ُمْسلىٍم حَتُْضرُُه صَ  عن عثمان. قال: قال  ُن ُوُضوَءَها َوُخُشوَعَها َورُُكوَعَها إىاله َكاَنْت َكفهاَرًة لىَما قَ ب ْ اَلٌة َمْكُتوبٌَة فَ ُيْحسى

 الذُّنُوبى َما ََلْ يُ ْؤتى َكبىريًَة َوَذلىَك الدهْهَر ُكلهُه( رواه مسلم.
نَ ْيهى َمَع  -أَوى اْلُمْؤمىُن  -)إىَذا تَ َوضهَأ اْلَعْبُد اْلُمْسلىُم  وعن أيب هريرة. قال: قال  َها بىَعي ْ فَ َغَسَل َوْجَهُه َخرََج مىْن َوْجهىهى ُكلُّ َخطىيَئٍة َنظََر إىلَي ْ

رى َقْطرى اْلَماءى  -اْلَماءى  َها يََداُه َمَع اْلَماءى  -أَْو َمَع آخى رى َقْطرى اْلَماءى  -فَإىَذا َغَسَل يََدْيهى َخرََج مىْن يََدْيهى ُكلُّ َخطىيَئٍة َكاَن بََطَشت ْ فَإىَذا  -أَْو َمَع آخى
َها رىْجالَُه َمَع اْلَماءى  رى َقْطرى اْلَماءى  -َغَسَل رىْجَلْيهى َخَرَجْت ُكلُّ َخطىيَئٍة َمَشت ْ ( رواه مسلم. -أَْو َمَع آخى  َحىته خَيْرَُج نَقىيًّا مىَن الذُّنُوبى

رواه )َمْن تَ َوضهَأ فََأْحَسَن اْلُوُضوَء َخَرَجْت َخطَايَاُه مىْن َجَسدىهى َحىته خَتْرَُج مىْن حَتْتى أَْظَفارىه(  اَّللهى وعن ُعْثَمان ْبن َعفهاَن قَاَل: قَاَل َرُسوُل 
 مسلم.

 وللنسائي )من أمت الوضوء كما أمره هللا، فالصلوات كفارات ملا بينهن(.

https://www.alukah.net/spotlight/0/105888
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َى َفرىيَضًة مىْن فَ رَائىضى اَّللهى َكاَنْت َخْطَوتَاُه  َمْن َتَطههَر يفى )  قَاَل َرُسوُل اَّللهى  : ْن َأِبى ُهرَيْ رََة قَالَ وع بَ ْيتىهى مُثه َمَشى إىىَل بَ ْيٍت مىْن بُ ُيوتى اَّللهى لىيَ ْقضى
 ( رواه مسلم .إىْحَدامُهَا حَتُطُّ َخطىيَئًة َواأُلْخَرى تَ ْرَفُع َدَرَجًة 

ْثَل ُوُضوئىي َهَذا مُثه قَاَل: َمْن  تَ ْيُت ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن بىَوُضوٍء فَ تَ َوضهَأ مُثه قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهى وَعْن مُحْرَاَن َمْوىَل ُعْثَماَن قَاَل )أَ  تَ َوضهَأ مى
دى نَافىل  ة( رواه مسلم.تَ َوضهَأ َهَكَذا ُغفىَر َلُه َما تَ َقدهَم مىْن َذنْبىهى وََكاَنْت َصالَتُُه َوَمْشُيُه إىىَل اْلَمْسجى

 رفع الدرجات وتكفَّي السيئات .
طَايَا َويَ ْرَفُع بىهى الدهَرَجاتى  عْن َأِبى ُهرَيْ رََة أَنه َرُسوَل اَّللهى  إىْسَباُغ »قَاُلوا بَ َلى يَا َرُسوَل اَّللهى. قَاَل «. قَاَل )َأاَل أَُدلُُّكْم َعَلى َما مَيُْحو اَّللُه بىهى اخلَْ

دى َوانْتىظَاُر الصهاَلةى بَ ْعَد الصهاَلةى َفَذلىُكُم الر ىبَاط( رواه مسلماْلُوُضوءى َعَلى   .اْلَمَكارىهى وََكثْ رَُة اخْلُطَا إىىَل اْلَمَساجى
 من أسباب دخول اجلنة .
ْنُكْم مىْن َأَحٍد يَ تَ َوضهأُ فَ ُيْبلىُغ  عن ُعَمُر. قال: رسول هللا  ُ َوأَنه حُمَمهداً َعْبُد اَّللهى  اْلُوُضوءَ  -أَْو فَ ُيْسبىُغ  -)َما مى مُثه يَ ُقوُل َأْشَهُد أَْن اَل إىَلَه إىاله اَّلله

 َوَرُسولُُه إىاله فُتىَحْت َلُه أَبْ َواُب اجْلَنهةى الثهَمانىَيُة يَْدُخُل مىْن أَي ىَها َشاَء(.
ُ َوْحَدُه الَ َشرىيَك َلُه َوَأْشَهُد أَنه حُمَمهداً َعْبُدُه َوَرُسولُُه(.ويف رواية )َمْن تَ َوضهَأ فَ َقاَل َأْشَهُد أَْن الَ إىلََه إىاله ا  َّلله

 ) يقول : بسم اهلل ( . 
 : بسم هللا . ئأن يقول املتوض

 تنبيه :
 املذهب : أن التسمية واجبة مع الذكر .

 ( رواه أبو داود . اىْسَم َاَّللهى َعَلْيهى  ََلْ يَْذُكرى  اَل ُوُضوَء لىَمنْ )  ديث َأيبى ُهرَيْ رََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهى حل
 قالوا: واملراد بالنفي نفي الصحة، أي: ال وضوء صحيح ملن َل يذكر اسم هللا عليه.

 : إىل استحباهبا وعدم وجوهبا .وذهب مجاهَّي العلماء 
 ورجحه ابن قدامة، وابن املنذر، وابن حزم، وابن كثري، واختاره ابن باز.

 : وتستحب تسمية هللا على الوضوء، وإن َل يفعل فوضوؤه تام. ابن حزم قال
ُلوا ... ( حيث أن هللا َل يأمر بالتسمية. -أ  لقوله تعاىل )يَا أَي َُّها الهذىيَن آَمُنوا إىَذا ُقْمُتْم إىىَل الصهالةى فَاْغسى

ثالثاً، مث غسل وجهه  ، كيف الطهور؟ فدعا مباء فغسل كفيهفقال يا رسول هللا وحلديث عبد هللا بن عمرو )أن رجاًل أتى النيب  -ب
 الوضوء وَل يذكر التسمية. ( رواه أبو داود، فذكر له النيب  ثالثاً ...

لألعرايب ) ... توضأ كما أمرك هللا ... ( احلديث، وليس فيه التسمية، فدل على عدم وجوهبا، ولو كانت واجبة لعلمها هذا  قوله  -ج
 ْذ هو جاهل.األعرايب إ

وصفًا كاماًل، َل يذكر أحد منهم أنه َسى يف أول وضوئه، ولو كانت التسمية واجبة َل  أن الصحابة الذين وصفوا وضوء النيب  -د
 . يرتكها 

ُيَصل ىي َهذىهى الصهَلَوات اخْلَْمس إىاله َكاَنْت  َما مىْن ُمْسلىٍم يَ َتَطههر فَ ُيتىم  الطهُهور الهذىي َكَتَب اَّلله تَ َعاىَل َعَلْيهى ف َ  ) حديث عثمان يف قوله  -ه
 ( رواه مسلم. َكفهارَة لىَما بَ ْينهنه 
 ُوُضوئىهى َعَلى َطَهارَة )الطُُّهور الهذىي َكَتَبُه اَّلله َعَلْيهى( فَإىنهُه َدالٌّ َعَلى أَنه َمْن اىقْ َتَصَر يفى  : َهذىهى الر ىَوايَة فىيَها فَائىَدة نَفىيَسة َوهىَي قَ ْوله قال النووي

َلة َلُه، َوإىْن َكاَن َمْن أَتَ  يَلة َحاصى َبة َوتَ َرَك السَُّنن َواْلُمْسَتَحبهات َكاَنْت َهذىهى اْلَفضى )شرح ى بىالسَُّننى َأْكَمَل َوَأَشد  َتْكفىريًا. َوَاَّلله أَْعَلم. اأْلَْعَضاء اْلَواجى
 مسلم(.

 َل يذكر اسم هللا( أي: ال وضوء كامل ملن َل يذكر اسم هللا عليه. قالوا ويكون حديث )ال وضوء ملن
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 ) ثم يغسل كفيه ثالثًا ( .
 أي: يسن للمتوضئ يف بداية وضوئه غسل كفيه ثالثاً.

َواْستَ ْنثَ َر، مُثه َغَسَل َوْجَهُه َثاَلَث َمرهاٍت، ... ،  َدَعا بىَوُضوٍء، فَ َغَسَل َكفهْيهى َثاَلَث َمرهاٍت، مُثه َمْضَمَض، َواْستَ ْنَشَق، أَنه ُعْثَمانَ حلديث مُحْرَان )-أ
 تَ َوضهأَ حَنَْو ُوُضوئىي َهَذا( ُمت هَفٌق عليه. مُثه قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللهى 

 ) ... فغسل كفيه حىت أنقامها ... ( رواه أبو داود. -يف صفة الوضوء  -وحلديث علي  -ب
 ُعَلَماءَسَل َكفهْيهى َثاَلث َمرهات( َهَذا َدلىيل َعَلى أَنه َغْسلهَما يفى أَوهل اْلُوُضوء ُسنهة، َوُهَو َكَذلىَك بىات ىَفاقى الْ : قَ ْوله )فَ غَ قال النووي

 بواجب عند غري القيام من النوم بغري خالف نعلمه. -يعين غسل الكفني يف الوضوء  -وليس ذلك  وقال ابن قدامة:
 أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين يف ابتداء الوضوء سنة يستحب استعماهلا.ف وقال ابن املنذر:

ُقُل اْلُوُضوَء إىَل اأْلَْعَضاءى، َففىي َغْسلىهىَما إْحرَاٌز جلىَمىيعى  نَاءى َوتَ ن ْ َن هَها الهِتى تَ ْغمىُس يفى اإْلى   اْلُوُضوء.وقال: ألى
 آلة املاء.: ألهنا وقال الشيخ ابن عثيمني

 ( الثاً ثم يتمضمض ويستنشق ثالثًا ث) 
 ويستنشق ثالثاً . ئمث بعد غسل الكفني ، يتمضمض املتوض

 َغَسَل َوْجَهُه َثاَلَث مُثه  ُثُر َمْضَمَض َواْستَ ْنثَ رَ َدَعا بىَوُضوٍء فَ تَ َوضهَأ فَ َغَسَل َكفهْيهى َثاَلَث َمرهاٍت  عن مُحْرَان َمْوىَل ُعْثَماَن )أَنه ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن 
ْثَل َذلىَك مُثه  ْرَفقى َثاَلَث َمرهاٍت مُثه َغَسَل يََدُه اْلُيْسَرى مى َمَسَح َرْأَسُه مُثه َغَسَل رىْجَلُه اْلُيْمََن إىىَل اْلَكْعبَ نْيى َثاَلَث  َمرهاٍت مُثه َغَسَل يََدُه اْلُيْمََن إىىَل اْلمى

ْثَل َذلىَك مُثه قَاَل رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهى َمرهاٍت مُثه َغَسَل الْ  َمْن تَ َوضهَأ حَنَْو ُوُضوئىي َهَذا :  تَ َوضهَأ حَنَْو ُوُضوئىي َهَذا مُثه قَاَل َرُسوُل اَّللهى  ُيْسَرى مى
َم مى   ْن َذنْبىهى( متفق عليه.مُثه قَاَم فَ رََكَع رَْكَعتَ نْيى الَ حُيَد ىُث فىيهىَما نَ ْفَسُه ُغفىَر َلُه َما تَ َقده

 1تنبيه : 
 ، فلو أخرمها بعد الوجه جاز . من سنن الوضوء البداءة مبضمضة واستنشاق قبل غسل الوجه

 2تنبيه : 
 حكم املضمضة واالستنشاق :

 من فروض الوضوء. قيل :
 وهذا مذهب احلنابلة.

 : وهو مذهب ابن أيب ليلى ومحاد وإسحاق.قال النووي
 ( رواه أبو داود. وِإَذا تَ َوورْأَت َفَمْضِمضْ )َأْسبىْغ اَْلُوُضوَء، َوَخل ىْل بَ نْيَ اأَْلََصابىعى ...  ن صربة. قال: قال حلديث لقيط ب -أ

 فقوله )وإذا توضأت فمضمض( هذا أمر باملضمضة فدل على وجوهبا.
 َأَحدُُكْم فَ ْلَيْجَعْل يفى أَنْفىهى َماًء ، مُثه لىيَ ْنَتثىْر ... ( متفق عليه.قال: )إَذا تَ َوضهأَ  : أَنه َرُسوَل اَّللهى وحلديث َأيبى ُهرَيْ رََة -ب

 فقوله )فليجعل ... ( هذا أمر، واألمر للوجوب.
 ذكر أنه فعلهما وَل يرتكهما. عليهما، فكل من وصف وضوء النيب  مداومة النيب  -ج

 عنه أنه أخل به مرة واحدة. وَل يتوضأ إال َتضمض واستنشق، وَل حيفظ : قال ابن القيم
 أن الفم واألنف من الوجه، بدليل دخوهلما يف حده. -د

 سنتان من سنن الوضوء.وقيل : 
 ة .وهذا مذهب احلنفية، واملالكية، والشافعي

ُلوا ُوُجوَهُكْم(. -أ  لقوله تعاىل )فَاْغسى
املضمضة وال االستنشاق، فدل على عدم فرضيتهما، وإمنا على  أن هللا عد  فروض الوضوء الِت جيب فعلها، وَل يذكر منها : وجه الداللة
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 عليهما يف وضوئه. سنيتهما ملواظبة النيب 
أن هللا أمر بغسل الوجه يف الوضوء، وهو ما حتصل به املواجهة دون باطن الفم واألنف، فال حتصل هبما املواجهة، وهذا يدل على أن -ب

 ما غري داخلني يف مسمى الوجه.املضمضة واالستنشاق غري واجبني، إذ أهن
 )عشر من الفطرة: ... وذكر منها املضمضة واالستنشاق( رواه مسلم. وحلديث عائشة قالت. قال رسول هللا  -ب

 . ( عشر من السنة قالوا: والفطرة هي السنة، ويؤيد ذلك أنه جاء يف رواية )
 ( رواه الدارقطين وهو ضعيف. ةاملضمضة واالستنشاق سن ) ما ورد عن ابن عباس. قال: قال  -ج

 إىل أنه جيب االستنشاق وحده يف الوضوء دون املضمضة. وقيل :
 وهذا قول مجاعة من أهل الظاهر، منهم ابن حزم، وهو قول أيب ثور.

 قال ابن املنذر: وبه أقول.
 وفعله. واستدلوا: أن االستنشاق نُقىل من قوله 

 ( وهذا أمر، واألمر للوجوب. أنفه ماًء مث لينتثرإذا توضأ أحدكم فليجعل يف  ) كما قال 
 . ومن فعله كما يف األحاديث الكثرية الِت نقلت صفة وضوء النيب 

 وأما املضمضة فقد نقلْت من فعله فقط، وَل تنقل من أمره ]لعلهم يضعفون رواية: وإذا توضأت فمضمض[.
 يف املضمضة أمر، وإمنا هي فعل فعله، وأفعاله ليست فرضاً. ورجح هذا ابن حزم وقال: وهو احلق، ألنه َل يصح عن النيب 

 وهو وجوب املضمضة واالستنشاق. والراجح هو القول األول
 3تنبيه : 

.  قال ابن قدامة: َواْلَمْضَمَضُة: إَدارَُة اْلَماءى يفى اْلَفمى
ْستىْنَشاُق: اْجتىَذاُب اْلَماءى بىالن هَفسى إىَل بَاطىنى اأْلَْنفى  -  .َواالى
؛ لىَكْونىهى مىنْ   ْستىْنَشاقى ْستىْنثَارى َعْن االى ْستىْنثَاُر: إْخرَاُج اْلَماءى مىْن أَْنفىه، َوَلكىْن يُ َعب هُر بىاالى  َلَوازىمىهى. َواالى

، َوإىمنهَ  ، َواَل إيَصاَل اْلَماءى إىَل مجَىيعى بَاطىنى اأْلَْنفى يعى اْلَفمى  ا َذلىَك ُمَباَلَغٌة ُمْسَتَحبهٌة يفى َحقى  َغرْيى الصهائىم. )املغين(.َواَل جيَىُب إَداَرُة اْلَماءى يفى مجَى
 وقال ابن حجر: وأكمله أن يضع املاء يف الفم، مث يديره، مث ميجه.

فىيهى مُثه مَيُج ُه، َوأَمها أَقَ ل َها فََأْن جَيَْعل اْلَماء يفى فىيهى، وقال النووي: أمها َحقىيَقة اْلَمْضَمَضة؛ فَ َقاَل َأْصَحابَنا: َكَماهلَا أَْن جَيَْعل اْلَماء يفى َفمه مُثه يُدىيرُه 
 َواَل ُيْشتَ َرط إىَدارَته َعَلى اْلَمْشُهور الهذىي قَاَلُه اجلُْْمُهور.

 وقال ابن عثيمني: ويكفي يف الواجب أن يديَر املاء يف فمه أدىن إدارة. )الشرح املمتع(.
  4تنبيه : 

َق َثاَلثًا، بىَثاَلثى َغْرفَاتٍ يَ َتَمْضَمَض وَ   . َيْستَ ْنشى
 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.
 صف الغرفة لفمه ونصفها ألنفه.يصل بني املضمضة واالستنشاق فيأخذ ن قال ابن القيم: وكان 

َدٍة، يَ ْفَعُل َذلىَك َثاَلثًا(. حلديث عبد هللا بن زيد يف صفة الوضوء )مُثه أَْدَخَل  -أ  يََدُه، َفَمْضَمَض َواْستَ ْنَشَق مىْن َكفٍ  َواحى
 رواه أبو داوداملاء(. يف صفة الوضوء )مث َتضمض واستنثر ثالثاً، ميضمض وينتثر من الكف الذي يأخذ منه  وعن علي  -ب

 وهذه الصفة هي أصح الصفات لألحاديث السابقة.
يف احلديث داللة واضحة على املذهب الصحيح املختار أن السنة يف املضمضة واالستنشاق أن يكون بثالث غرفات  : قال النووي

 يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها.
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 ع بني املضمضة واالستنشاق من كل غرفة.: استدل به على استحباب اجلموقال احلافظ ابن حجر
 وَل جييء حديث صحيح يف الفصل بني املضمضة واالستنشاق. 

يفصل بني املضمضة واالستنشاق(. رواه أبو داود فهو  رأيت رسول هللا  )  وأما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال
 حديث ضعيف.

 5تنبيه : 
 لطعام.ال جيب أن يزيل ما يف فمه من بقايا ا
 ال جيب عليه أن يزيل األسنان املركبة.

 ( . ثم يغسل وجهه ثالثاً ) 
 وجهه ثالثاً . ئأي : مث بعد ذلك يغسل املتوض

 … ( . مُثه َغَسَل َوْجَهُه َثاَلَث َمرهاتٍ حلديث عثمان السابق )
 1تنبيه : 

 من اللحية والذقن طواًل، ومن األذن إىل األذن عرضاً. الوجه هو ما حتصل به املواجهة، وحده من منابت الشعر املعتاد على ما نزل
 2تنبيه : 

 : هل يغسل ما اسرتسل من اللحية
 واجب . قيل :

 واختار هذا الشيخ ابن عثيمني. ألن ما اسرتسل من اللحية حتصل به املواجهة.
 ال جيب. وقيل :

 قالوا: ألن هللا أمر بغسل الوجه، فمحل الفرض الوجه وما يف حدوده.-أ
 أخذ كفاً من ماء وغسل وجهه، وهذا القدر ال يكفي لغسل ما اسرتسل من اللحية. وألن النيب -ب

 هو الصحيح.وهذا القول 
 ( ثم يديه مع املرفقني ثالثاً  )

 مبتدئاً من أطراف أصابعه . أي: مث بعد غسل الوجه يغسل اليدين إىل املرفقني
ْثَل َذلىكَ  مُثه َغَسَل يََدهُ ...  حلديث عثمان السابق ) ْرَفقى َثاَلَث َمرهاٍت مُثه َغَسَل يََدُه اْلُيْسَرى مى  ( . اْلُيْمََن إىىَل اْلمى

 1تنبيه : 
 . املرفق: بكسر امليم، هو العظم الناتئ يف آخر الذراع، وَسي بذلك ألنه يرتفق به يف االتكاء وحنوه. ]قاله احلافظ[

 2تنبيه : 
 . أن املرفق جيب غسله مع اليد، وهذا مذهب األئمة األربعة( دليل على  إىل املرفقني قوله )
 3تنبيه : 

 يغسل األقطع بقية املفروض.
 مثال: لو قدر أنه قطع من نصف الذراع، فإنه يغسل بقية املفروض لقوله تعاىل )فاتقوا هللا ما استطعتم(.

 بأمر فأتوا منه ما استطعتم( متفق عليه.إذا أمرتكم )  قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -وحلديث أيب هريرة 
 : إذا بقي من حمل الفرض شيء فإنه جيب غسله بال خالف.قال النووي

م رأسه إىل قفاه ثم ي )
َّ
 ( . رد يديه إىل املكان الذي بدأ منهثم ميسح رأسه يبدأ مبقد
 . أي: مث بعد غسل اليدين ميسح رأسه
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 ( . ... َسهُ مُثه َمَسَح َرأْ  حلديث عثمان السابق ) ...
 1تنبيه : 

 صفة مسح الرأس .
 أن يبدأ املتوضئ عند مسح الرأس مبسح مقدم رأسه الذي يلي الوجه، فيذهب إىل القفا، مث يردمها إىل املكان الذي بدأ منه.

 ( اتفاق العلماء على استحباب هذه الكيفية. شرح مسلم وقد ذكر النووي رمحه هللا يف )
 ة :صفويدل هلذه ال

ْنُه(. -يف صفة الوضوء  -حديث عبد هللا بن زيد  -أ هى، َحىته َذَهَب هبىىَما إىىَل قَ َفاُه، مُثه َردهمُهَا إىىَل اْلَمَكانى الهذىى بََدأَ مى َُقدهمى َرْأسى  )بََدأَ مبى
َمالىهى َحىته َوَضَعَها يَ تَ َوضهأُ،  )أنه تَ َوضهَأ لىلنهاسى َكَما رََأى َرُسوَل اَّللهى  وعن ُمَعاوىيََة  -ب فَ َلمها بَ َلَغ رَْأَسُه َغَرَف َغْرَفًة مىْن َماٍء فَ تَ َلقهاَها بىشى

هى َحىته َقطََر اْلَماُء أَْو َكاَد يَ ْقطُُر، مُثه َمَسَح مىْن ُمَقدهمىهى إىىَل ُمَؤخهرىهى، َومىْن ُمؤَ   د .داو رواه أبو  (خهرىهى إىىَل ُمَقدهمىهَعَلى َوَسطى رَْأسى
 هذه الكيفية ليست واجبة:و  -

، وحصول  ، فالواجب هو حصول الغسل بالنسبة لألعضاء املغسولة كيفية الغسل أو املسح يف الوضوء ليست واجبة  قال ابن قدامة:
 أفضل وأكمل. ، بأي كيفية كانت، لكن ال شك أن اتباع الصفة الثابتة عن النيب  املسح لألعضاء املمسوحة

 2تنبيه : 
احلكمة من مسح الرأس على هذه الصفة استيعاب جهِت الرأس باملسح، ألن الشعر من جهة الوجه متجه إىل الوجه، ومن جهة املؤخر و 

 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.
 3نبيه : ت

 مسح الرأس يكون مرة واحدة .
 وهذا قول مجاهري العلماء.

يٍ   -أ
َفةى ُوُضوءى اَلنهيبى ى  حلديث َعلى َدةً  قَاَل ) يفى صى هى َواحى  ( َأْخَرَجُه أَبُو َداُودَ . َوَمَسَح بىَرْأسى

 رة واحدة(.وحلديث عبد هللا بن زيد وفيه ) ... مث أدخل يده فمسح رأسه فأقبل هبما وأدبر م-ب
وكذلك حديث عثمان السابق وغريه من األحاديث الصحيحة، فإنه َل يُذكر هبا التثليث يف مسح الرأس كما ذكر يف غريه من -ج

 األعضاء.
ه  -د َاٍء يفى إىنَاٍء فَ َغَسَل َكفهْيهى  فَ َقاَل: يَا َرُسوَل هللاى َكْيفَ  وَعْن َعْمرىو ْبنى ُشَعْيٍب، َعْن أَبىيهى، َعْن َجد ىهى )أَنه َرُجاًل أََتى النهيبى الطُُّهوُر َفَدَعا مبى

هى َفَأْدَخَل إىْصبَ َعْيهى  أُُذنَ ْيهى،  السهبهاَحتَ نْيى يفى أُُذنَ ْيهى، َوَمَسَح بىإىبْ َهاَمْيهى َعَلى ظَاهىرى َثالَثًا، مُثه َغَسَل َوْجَهُه َثالَثًا، مُثه َغَسَل ذىرَاَعْيهى َثالَثًا، مُثه َمَسَح بىرَْأسى
أَْو ظََلَم  -اَد َعَلى َهَذا أَْو نَ َقَص فَ َقْد َأَساَء َوظََلَم َوبىالسهبهاَحتَ نْيى بَاطىَن أُُذنَ ْيهى، مُثه َغَسَل رىْجَلْيهى َثالَثًا َثالَثًا، مُثه قَاَل: َهَكَذا اْلُوُضوُء َفَمْن زَ 

 َوَأَساَء( رواه أبو داود.
 ر يف هذا احلديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة.وقد جاء عند سعيد بن منصو 

 فالرسول توضأ أمام األعرايب هبذه الكيفية، فدل أن الرأس خارج عن بقية األعضاء بالعدد.
 وألن الرأس مبين على التخفيف، فال يقاس على الغسل املراد منه املبالغة يف اإلسباغ. -ه 

َل تبلغ إىل درجة االعتبار حىت يلزم التمسك هبا، ملا فيها من الزيادة، فالوقوف على ما : اإلنصاف أن أحاديث الثالث  قال الشوكاين
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.
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: وحيمل ما ورد من األحاديث يف تثليث املسح إن صحت على إرادة االستيعاب باملسح، ال إهنا مسحات  قال احلافظ ابن حجرو 
 مستقلة جلميع الرأس، مجعاً بني األدلة.

 ( . ثم ميسح أذنيه)  
 أي: مث بعد مسح الرأس ميسح أذنيه.

 هما، وميسح بإهباميه ظاهرمها.وصفة مسحهما: أن يدخل سباحتيه ]أصبعيه السباحتني[ يف صماخِت أذنيه ملسح باطن
 ولو مسحهما بغري اإلهبام جلاز، ألن املقصود استيعاب احملل باملسح، لكن العمل بالسنة أفضل، ليجعل له أجر االقتداء

 . بالنيب 
 والدليل على هذه الصفة:

ه حديث: َعْمرىو ْبنى ُشَعْيٍب، َعْن أَبىيهى، َعْن َجد ىهى، )َأنه َرُجاًل أََتى النه  -أ َاٍء يفى إىنَاٍء فَ َغَسَل   يبى فَ َقاَل: يَا َرُسوَل هللاى َكْيَف الطُُّهوُر َفَدَعا مبى
هى فََأْدَخَل إىصْ  هى، َوَمَسَح بىإىبْ َهاَمْيهى َعَلى ظَاهىرى بَ َعْيهى السهبهاَحتَ نْيى يفى أُُذنَ يْ َكفهْيهى َثالَثًا، مُثه َغَسَل َوْجَهُه َثالَثًا، مُثه َغَسَل ذىرَاَعْيهى َثالَثًا، مُثه َمَسَح بىرَْأسى

أَْو ظََلَم  -وُء َفَمْن زَاَد َعَلى َهَذا أَْو نَ َقَص فَ َقْد َأَساَء َوظََلَم أُُذنَ ْيهى، َوبىالسهبهاَحتَ نْيى بَاطىَن أُُذنَ ْيهى، مُثه َغَسَل رىْجَلْيهى َثالَثًا َثالَثًا، مُثه قَاَل: َهَكَذا اْلُوضُ 
 ( رواه أبو داود. ]احلديث إسناده حسن لكن لفظ )أو نقص( شاذة ال تصح[.- َوَأَساءَ 

َ َرُسوُل هللاى  -ب ْقَدام ْبَن َمْعدىي اْلكىْندىيه، قَاَل )ُأتى بىَوُضوٍء فَ تَ َوضهَأ فَ َغَسَل َكفهْيهى َثالَثًا، مُثه ََتَْضَمَض َواْستَ ْنَشَق َثالَثًا  ويف حديث اْلمى
َا َوبَاطىنىهىَما( رو َوَغَسَل َوْجهَ  هى َوأُُذنَ ْيهى ظَاهىرىمهى  اه أبو داود.ُه َثالَثًا، مُثه َغَسَل ذىرَاَعْيهى َثالَثًا َثالَثًا، مُثه َمَسَح بىَرْأسى
 : وكان ميسح أذنيه مع رأسه، وكان ميسح ظاهرمها وباطنهما. قال ابن القيم

فيته: أن يدخل اإلنسان سبابتيه يعين إصبعيه ما بني الوسطى واإلهبام يف صماخ رمحه هللا: مسح األذنني: كي وقال الشيخ ابن عثيمني
 األذنني، دون أن يرصها حىت تتأَل، يدخلها يف الصماخ، واإلهبام ميسح به ظاهر األذنني، وهو الصفحة الِت تلي الرأس.

 1تنبيه : 
 أن األذنني َتسحان مجيعاً، وال يقدم اليمَن على اليسرى.

 ( رجليه ثالثاً ثم يغسل ) 
 مث بعد مسح الرأس يغسل رجليه.

ْثَل َذلىَك مُثه قَاَل َرأَيْ  حلديث عثمان السابق ) ... تَ َوضهأَ   ُت َرُسوَل اَّللهى مُثه َغَسَل رىْجَلُه اْلُيْمََن إىىَل اْلَكْعبَ نْيى َثاَلَث َمرهاٍت مُثه َغَسَل اْلُيْسَرى مى
َم مىْن َذنْبىهى( َمْن تَ َوضهَأ حَنَْو ُوُضوئىي َهَذا مُثه قَاَم فَ رََكَع رَْكَعتَ نْيى اَل حُيَد ىُث فىيهىَما نَ ْفَسُه ُغفىَر َلُه َما تَ َقده :  اَل َرُسوُل اَّللهى حَنَْو ُوُضوئىي َهَذا مُثه قَ 

 متفق عليه.
تني يف أعضائه جاز ذلك) 

َ
ل
ْ
س

َ
ة واحدة أو غ

َ
ل
ْ
س

َ
 ( . فإن اقتصر على غ

 التثليث . –ما عدا الرأس  –كمل يف غسل أعضاء الوضوء أي : أن األ
مُثه َغَسَل يََدُه اْلُيْمََن إىىَل اْلمىْرَفقى  َثاَلَث َمرراتٍ مُثه َغَسَل َوْجَهُه  مُثه َمْضَمَض َواْستَ ْنثَ رَ فَ َغَسَل َكفهْيهى َثاَلَث َمرهاٍت  ...حلديث عثمان السابق )

ْثَل َذلىَك مُثه َمَسَح َرْأَسُه مُثه َغَسَل رىْجَلُه اْلُيْمََن إىىَل اْلَكْعبَ نْيى  مُثه َغَسلَ  َثاَلَث َمرراتٍ  ْثَل َذلىَك مُثه  َثاَلَث َمرراتٍ يََدُه اْلُيْسَرى مى مُثه َغَسَل اْلُيْسَرى مى
 ( .َذا تَ َوضهأَ حَنَْو ُوُضوئىي هَ  قَاَل رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهى 
 ة واحدة أو اثنتني جاز .فإن اقتصر على غسل

 ( رواه البخاري. توضأ مرة مرة أن النيب  عن ابن عباس )-أ
 ( رواه البخاري. توضأ مرتني مرتني أن النيب  وعنه ) -ب

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

 جيوز أن يغسل بعض األعضاء مرة وبعضها مرتني وبعضها ثالثاً. 
 رواه البخاري.( املرفقني ... .. مث أدخل يده فغسل وجهه ثالثاً، مث غسل يديه مرتني إىل.) -يف صفة الوضوء-هللا بن زيد ففي حديث عبد 

 : فيه داللة على جواز خمالفة األعضاء، وغسل بعضها ثالثاً وبعضها مرتني وبعضها مرة. قال النووي
لت الوجه مرة، فال تغسل اليدين مرتني : وقد كرىه بعض العلماء أن خيالف بني األعضاء يف العدد، فإذا غس قال الشيخ ابن عثيمني

 خالف فغسل الوجه ثالثاً، واليدين مرتني، واألفضل أن يأت هبذا مرة، وهبذا مرة. وهكذا، والصواب أنه ال يكره، فإنه ثبت أن الرسول 
 2تنبيه : 

 تكره الزيادة على الثالث كراهة شديدة. 
 كله َل يزد على ثالث. ألن فعل النيب -أ

ه َعْن عَ -ب َاٍء يفى إىنَاٍء فَ َغَسَل َكفهْيهى  ْمرىو ْبنى ُشَعْيٍب، َعْن أَبىيهى، َعْن َجد ىهى )أَنه َرُجاًل أََتى النهيبى فَ َقاَل: يَا َرُسوَل هللاى َكْيَف الطُُّهوُر َفَدَعا مبى
هى َفَأْدَخَل إىْصبَ َعْيهى السهبهاَحتَ نْيى يفى أُُذنَ ْيهى، َوَمَسَح بىإىبْ َهاَمْيهى َعَلى ظَاهىرى أُُذنَ ْيهى  َثالَثًا، مُثه َغَسَل َوْجَهُه َثالَثًا، مُثه َغَسَل ذىرَاَعْيهى َثالَثًا، مُثه  ، َمَسَح بىرَْأسى

أَْو ظََلَم  -َد َعَلى َهَذا أَْو نَ َقَص فَ َقْد َأَساَء َوظََلَم اَوبىالسهبهاَحتَ نْيى بَاطىَن أُُذنَ ْيهى، مُثه َغَسَل رىْجَلْيهى َثالَثًا َثالَثًا، مُثه قَاَل: َهَكَذا اْلُوُضوُء َفَمْن زَ 
 َوَأَساَء(. ... ]احلديث إسناده حسن لكن لفظ )أو نقص( شاذة ال تصح[.

 قال أمحد وإسحاق: ال يزيد على الثالث إال رجل مبتلى.
 وقال ابن املبارك: ال آمن إذا زاد يف الوضوء على الثالث أن يأمث.

، َواْلُمرَاُد بىالثهاَلثى اْلُمْستَ ْوعىَبةى لىْلُعْضوى، وَ  قال النووي أَمها إىَذا َلَْ َتْستَ ْوعىبى اْلُعْضَو إىاله بىَغْرفَ تَ نْيى، : أمجع اْلُعَلَماُء َعَلى َكرَاَهةى الز ىيَاَدةى َعَلى الثهاَلثى
َدٌة. ... )شرح مسلم(.  َفهىَي َغْسَلٌة َواحى

 . يفى َكرَاَهةى الز ىيَاَدةى َعَلى الثهاَلثى : ال خالف  وقال الشوكاين
 3تنبيه : 

 سنن الوضوء 
 الدعاء الوارد بعده

ْنُكْم مىْن َأَحٍد يَ تَ َوضهأُ، فَ ُيْسبىُغ اَْلُوُضوَء، مُثه يَ ُقوُل: َأْشَهُد أَْن اَل إىَلَه إىاله َاَّللُه َوحْ  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهى  َعْن ُعَمَر  َدُه اَل َشرىيَك َلُه، )َما مى
.  َوَأْشَهُد أَنه حُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسولُُه، إىاله فُتىَحْت َلُه أَبْ َواُب اجَْلَنهةى"( َأْخَرَجُه ُمْسلىم ٌ

وجاء يف دعاء آخر، عن أيب سعيد مرفوعاً: )من توضأ ففرغ من وضوئه، فقال: سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت 
 تغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع مث رفعت حتت العرش، فلم تكسر إىل يوم القيامة( رواه احلاكم.أس

 واختلف يف رفعه ووقفه، وعلى تقدير وقفه؛ فهذا مما ال َمال للرأي فيه، فله حكم الرفع.
 قبل غسل الوجه والبداءْة مبضمضٍة ُث استنشاق

َدَعا بىَوُضوٍء فَ تَ َوضهَأ فَ َغَسَل َكفهْيهى َثاَلَث َمرهاٍت مُثه َمْضَمَض َواْستَ ْنثَ َر مُثه َغَسَل َوْجَههُ  ُعْثَماَن ْبَن َعفهاَن عن مُحْرَان َمْوىَل ُعْثَماَن )أَنه 
 ...( .َثاَلثَ 

 فلو بدأ بالوجه قبل املضمضة واالستنشاق جاز .
 والسواك

َواكى عىْنَد ُكل ى َصالةٍ َلْوال أَْن َأشُ )  حلديث أيب هريرة . قال : قال   متفق عليه . ( قه َعَلى أُمهِتى أَلَمْرتُ ُهْم بىالس ى
 ( . بِالسِ َواِك َمَع ُكلِ  ُوُووءٍ  َلْواَل أَْن َأُشقه َعَلى أُمهِتى أَلََمْرتُ ُهمْ وألمحد يف مسنده )
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 على قولني : ديد مكان السواك عند الوضوءاختلف العلماء يف حتو 
 قبل الوضوء، فيستاك مث يتوضأ. القول األول:

 لرواية )عند كل وضوء(.
 يف أثناء الوضوء، وذلك عند املضمضة. القول الثاين:

 لرواية )مع كل وضوء(، فإن )مع( تفيد املصاحبة.
 ألمرين: والراجح األول

 أنه تسوك أثناء الوضوء. ألنه َل حيفظ عنه  : أوالً 
لصالة الليل وفيه )فاستيقظ وتسوك وتوضأ ... (.  عند خالته ميمونة ووصف قيام النيب جاء يف حديث ابن عباس ملا بات :  ثانياً 

 )منحة العالم(.
 والتسمية

 وهذا قول مجاهري العلماء.وقد تقدم ذلك ، 
 يف بداية الوووء . وغسل الكفني ثالثاً 

َواْستَ ْنثَ َر، مُثه َغَسَل َوْجَهُه  ،َكفهْيهى َثاَلَث َمرهاٍت، مُثه َمْضَمَض، َواْستَ ْنَشقَ   َدَعا بىَوُضوٍء، فَ َغَسلَ  -رضي هللا عنه  -حلديث مُحْرَان )أَنه ُعْثَماَن -أ
 تَ َوضهَأ حَنَْو ُوُضوئىي َهَذا( ُمت هَفٌق عليه. َثاَلَث َمرهاٍت، ... ، مُثه قَاَل: رَأَْيُت َرُسوَل َاَّللهى 

 فيه حىت أنقامها ... ( رواه أبو داود.) ... فغسل ك -يف صفة الوضوء  -وحلديث علي  -ب
 تنبيه :

 جيب غسل الكفني ثالثاً إذا قام من نوم ليل، وأراد أن يغمسهما يف اإلناء.ذهب بعض العلماء : أنه 
نَاءى َحىته ي َ  حلديث أيب هريرة. قال: قال  َقَظ َأَحدُُكْم مىْن نَ ْومىهى َفاَل يَ ْغمىُس يََدُه يفى َاإْلى َلَها َثاَلثًا فَإىنهُه اَل يَْدرىي أَْيَن بَاَتْت يََدُه( )إىَذا اىْستَ ي ْ ْغسى
 ُمت هَفٌق َعَلْيهى. َوَهَذا َلْفُظ ُمْسلىم.

 وهذا مذهب أمحد وداود.
 ألن احلديث فيه أمر، واألمر يقتضي الوجوب.

 : إىل أن األمر لالستحباب.وذهب بعض العلماء
 وهذا مذهب اجلمهور. ... ]الفتح[.

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

وبقوله )فليغسلها ثالثًا ... ( قالوا النجاسة املقيد إزالتها ال جيب العد يف غسلها، فذكر العدد يف احلديث يدل على أن األمر -ب
 تحباب.لالس

 توضأ من الشن املعلق بعد قيامه من النوم، وَل يرو أنه غسل يده يف حديث ابن عباس. ]نيل األوطار[. وحلديث أنه -ج
 والتيامن

 يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله( متفق عليه حلديث عائشة قالت: )كان  -أ
 ا توضأمت فابدأوا مبيامنكم( رواه أبو داود.)إذ قال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة  -ب 
ْرَفقى َثاَلَث َمرهاٍت مُثه َغَسَل يََدُه اْلُيسْ  -ج ْثَل َذلىَك مُثه َمَسَح َرْأَسُه مُثه وحلديث عثمان يف صفة الوضوء ) ... مُثه َغَسَل يََدُه اْلُيْمََن إىىَل اْلمى َرى مى

ْثَل َذلىَك مُثه قَاَل رَأَْيُت َرُسوَل اَّللهى َغَسَل رىْجَلُه اْلُيْمََن إىىَل اْلَكعْ  تَ َوضهَأ حَنَْو ُوُضوئىي َهَذا ... ( متفق  بَ نْيى َثاَلَث َمرهاٍت مُثه َغَسَل اْلُيْسَرى مى
 عليه.
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 أمجع العلماء على أن تقدمي اليمني يف الوضوء سنة، من خالفها فإنه فاته الفضل ومت وضوءه. : قال النووي
: ال خالف بني أهل العلم فيما علمناه يف استحباب البداءة باليمني وأمجعوا على أنه ال إعادة على من بدأ بيساره قبل  ن قدامةوقال اب

 ميينه.
قال الشيخ ابن عثيمني: أما الوجه فالنصوص تدل على أنه ال تيامن فيه ... واألذنان ميسحان مرة واحدة، ألهنما عضوان من عضو  -

 واحد.
 اللحية الكثيفةوختليل 

 أي: ومن سنن الوضوء ختليل اللحية الكثيفة.
 اللحية إن كانت خفيفة: فإنه جيب غسلها وما حتتها من البشرة.

ُلوا ُوُجوَهُكْم( والوجه ما حتصل به املواجهة، وما حتت اللحية إذا كان باديًا حت صل به ألهنا يف حكم الظاهر فيدخل يف قوله تعاىل )فَاْغسى
 فيدخل يف حكم الوجه.املواجهة، 

يف قال الشيخ ابن عثيمني: اللحية خلفيفة هي الِت ال تسرت البشرة، وهذه جيب غسلها وما حتتها؛ ألن ما حتتها ملا كان باديًا كان داخاًل 
 الوجه الذي تكون به املواجهة.

 وإن كانت كثيفة: فإنه يستحب ختليلها.
 وهذا مذهب مجاهري العلماء.

ه   حلديث ُعْثَمانَ -أ ْمىذىي. )أَنه اَلنهيبى  َكاَن خُيَل ىُل حلىَْيَتُه يفى اَْلُوُضوءى( َأْخَرَجُه اَلرت ى
 واحلديث وإن كان ضعيفاً، فقد قواه بعض العلماء لشواهده.

 ومما يرجح االستحباب ورود ذلك عن ابن عمر، فعن نافع عن ابن عمر )أنه كان خيلل حليته(. -ب
 ى أن ختليل اللحية الكثيفة غري واجب، وأن باطن اللحية الكثيفة ال جيب غسله: ومن أدلة اجلمهور عل -ج

َا َواْستَ ْنَشَق، مُثه َأَخَذ َغْرَفًة مىْن ) ما رواه البخاري َعْن اْبنى َعبهاٍس رضي هللا عنهما  أَنهُه تَ َوضهَأ فَ َغَسَل َوْجَهُه، َأَخَذ َغْرَفًة مىْن َماٍء، َفَمْضَمَض هبى
َا َهَكَذا، َأَضافَ َها إىىَل يَدىهى اأْلُْخَرى، فَ َغَسَل هبىىَما َوْجَهُه ... مُثه قَاَل: َهَكَذا رَأَْيُت َرُسو  َماءٍ   ( . يَ تَ َوضهأُ  َل اَّللهى َفَجَعَل هبى

فعلم من ذلك  كان كث اللحية، فغرفة واحدة ال تكفي لغسل الوجه، وغسل ما حتت اللحية، أن النيب  ووجه الداللة من احلديث:
 اكتفى بغسل ظاهرها فقط. أنه 

 . : َوَمْذَهُب َأْكثَرى أَْهلى اْلعىْلمى أَنه َذلىَك اَل جيَىُب، َواَل جيَىُب التهْخلىيلُ  قال ابن قدامة
، وَََلْ يَْذُكْر التهْخلىيَل. َ تَ َعاىَل أََمَر بىاْلَغْسلى َنه اَّلله  ألى

 ََلْ حَيْكىهى. ولى اَّللهى َوَأْكثَ ُر َمْن َحَكى ُوُضوَء َرسُ 
، وال جيب غسل باطنها وال البشرة حتته ، هذا هو املذهب الصحيح  قال النووي رمحه هللا: اللحية الكثيفة جيب غسل ظاهرها بال خالفو

اء من لعلماملشهور، الذي نص عليه الشافعي رمحه هللا، وقطع به مجهور األصحاب، وهو مذهب مالك وأيب حنيفة وأمحد ومجاهري ا
 )اجملموع(.م .               الصحابة والتابعني وغريه

 تنبيه :
 اختلف العلماء يف ضابط اللحية الكثيفة واللحية اخلفيفة: 

 فقيل: املرجع يف ذلك العرف، فما عده الناس كثيفاً فهو كثيف، وما عدوه خفيفاً فهو خفيف.
 كان وصول املاء إىل حتته بغري مشقة فهو خفيف.  وقيل: ما وصل املاء إىل حتته مبشقة فهو كثيف، وما

 وقيل: ما سرت البشرة عن الناظر فهو كثيف، وما ال فهو خفيف، وهذا أحسنها. ]النووي[.
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 والغسلة الثانية والثالثة
 : قد أمجع املسلمون على أن الواجب يف غسل األعضاء مرة مرة، وعلى أن الثالث سنة.قال النووي

 على أن من توضأ مرة مرة، فأسبغ الوضوء أن ذلك جيزئه. -ال اختالف بينهم  -مجع أهل العلم : أوقال ابن املنذر
 وقال ابن قدامة: والوضوء مرة مرة جيزئ والثالث أفضل، هذا قول أكثر أهل العلم.

 توضأ مرة مرة( رواه البخاري. عن ابن عباس )أن النيب -أ
 البخاري. توضأ مرتني مرتني( رواه وعنه )أن النيب  -ب

 فالسنة يف عدد غسل أعضاء الوضوء ثالث مرات ما عدا الرأس، فيستحب التثليث يف غسل الوجه واليدين والرجلني.
ْرَفقى َثاَلَث َمرهاٍت(. -يف صفة الوضوء  -حلديث عثمان   )مُثه َغَسَل َوْجَهُه َثاَلَث َمرهاٍت ... مُثه َغَسَل يََدُه اَْلُيْمََن إىىَل اَْلمى

 عاألصابختليل و 
 : خَتْلىيُل َأَصابىعى اْلَيَدْينى َوالر ىْجَلنْيى يفى اْلُوُضوءى َمْسُنوٌن، َوُهَو يفى الر ىْجَلنْيى آَكُد.قال ابن قدامة

 : وهو يف الر ىجلني آكد لوجهني: قال الشيخ ابن عثيمنيو 
 األول: أنه أصابعهما متالصقة.

 آكد من اليدين.والثهاِن: أهنما تباشران األذى فكانتا 
َرَة،  ، إىاله أَْن َتُكوَن َصائىًما(  ) قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهى  حلديث َلقىيط ْبن َصب ْ ْستىْنَشاقى ، َوبَالىْغ يفى االى رواه َأْسبىْغ اَْلُوُضوَء، َوَخل ىْل بَ نْيَ اأَْلََصابىعى

 أبوداود.
 ( رواه الرتمذي. إذا توضأت فخلل بني أصابع يديك ورجليك)  قال ابن عباس. أن رسول هللا  وجاء عند الرتمذي عن

 ذهب بعض العلماء إىل أن ختليل األصابع واجب. -
 واختاره الصنعاِن والشوكاِن.

 ( وهذا أمر، واألمر يقتضي الوجوب. وخلل بني األصابع ) لقوله 
 وذهب مجهور العلماء: إىل أنه مستحب إذا وصل املاء إىل ما بني األصابع.

 4 تنبيه :
 . أْخذ ماء جديد لألذنني استحب بعض العلماء :

ه  -عند البيهقي  -حلديث عبد هللا بن زيد -أ هى(. )أَنهُه َرَأى اَلنهيبى اَلَف اَْلَماءى اَلهذىي َأَخَذ لىرَْأسى ُُذنَ ْيهى َماًء خى  يَْأُخُذ ألى
 خذ املاء بإصبعيه ألذنيه( وصححه البيهقي.وملا رواه مالك يف املوطأ عن نافع عن ابن عمر )أنه كان يأ-ب

 إىل أنه ال يشرع، وإمنا ميسحان بالبلل املتبقي بعد مسح رأسه. والراجح :
 وهذا مذهب أيب حنيفة، ونسب إىل مجهور العلماء واختاره ابن املنذر، وابن تيمية، والشيخ ابن باز.

 أخذ ماء جديداً ألذنيه. أنه َل يثبت أنه  -أ
 أخذ ألذنيه ماء جديداً. كلهم َل يذكروا أن النيب  قلوا صفة وضوء النيب والذين ن -ب

 أخذ هلما ماء جديداً، وإمنا صح ذلك عن ابن عمر. قال ابن القيم: وَل يثبت أنه 
 )األذنان من الرأس( رواه أبو داود، وهذا احلديث ال يصح مرفوعاً لكنه ثابت عن ابن عمر موقوفاً. قول الرسول  -ج
مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتني يف أذنيه ومسح بإهباميه ظاهر  حديث عبد هللا بن عمرو الذي أخرجه أبو داود )أن النيب  -د

 أذنيه( وَل يذكر أنه أخذ ماًء جديداً ألذنيه.
 وأما الرد على أصحاب القول األول:

 أما رواية البيهقي فاجلواب عنها من وجهني: -
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َر َفْضلى يََدْيهى( يعين بعد ما غسل يده اليمَن مث اليسرى أخذ ماًء جديد: أهنا شاذة، و  أوالً  َاٍء َغي ْ هى مبى اً أن احملفوظ رواية مسلم )َوَمَسَح بىَرْأسى
 لرأسه وليس لألذنني.

 ثانياً: وعلى فرض صحته فهو حممول على أنه َل يبق يف يديه بلل من رأسه.
 فروض الوضوءباب 

  احلز.الفرض لغة: معناه القطع و 
 واصطالحاً: هو مبعَن الواجب عند األكثر، وهو ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً.

 واملراد بفروض الوضوء أركانه الِت ال يتم إال هبا.
 هذه األعضاء ) 

ُ
ل

ْ
س

َ
 فرضه اهلل يف كتابهوغ

ٌ
 ( . األربعة فرض

ن إىل املرفقني ، ومسح الرأس ، وغسل الرجلني إىل وهي غسل الوجه ، وغسل اليدي أي : أن غسل هذه الفروض الِت تقدمت فرض :
 الكعبني .

ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إىىَل اْلَكْعَبنيى  وَهُكْم َوأَْيدىَيُكْم إىىَل اْلَمرَافىقى َواْمَسحُ   ُلواْ ُوجُ  ْم إىىَل الصهالةى فاْغسى  أَي َُّها الهذىيَن آَمُنواْ إىَذا ُقْمتُ  ياقال تعاىل )  ( .واْ بىُرُؤوسى
 ( وكذلك الرتتيب بينها )

 : وهو الرتتيب . هذا الفرض اخلام 
 : يبدأ بالوجه، مث غسل اليدين، مث مسح الرأس، مث غسل الرجلني. والرتتيب معناه: أن يأت بفروض الوضوء مرتبة

ُلوا ُوُجو ل -أ ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إىىَل اْلَكْعبَ نْيى( قوله تعاىل )يَا أَي َُّها الهذىيَن آَمُنوا إىَذا ُقْمُتْم إىىَل الصهالةى فَاْغسى َهُكْم َوأَْيدىَيُكْم إىىَل اْلَمرَافىقى َواْمَسُحوا بىُرُؤوسى
 وجه الداللة منها:

 أن هللا رتبها، فيجب أن ترتب كما يف اآلية. أواًل:
لعرب ال تقطع النظري من نظريه إال لفائدة، والفائدة يف اآلية قرينة تدل على أنه أريد هبا الرتتيب، فإنه أدخل ممسوحاً بني مغسولني، وا ثانيًا:

 ها هنا الرتتيب. ]قاله ابن قدامة[.
 فإن قيل: فائدته استحباب الرتتيب، قلنا: اآلية ما سيقت إال لبيان الواجب، وهلذا َل يذكر فيها شيء من السنن، وألنه مىت اقتضى اللفظ

 حكاه مرتباً، وهو مفسر ملا يف كتاب هللا. ألن كل من حكى وضوء رسول هللا الرتتيب كان مأموراً به، واألمر يقتضي الوجوب، و 
حيث كان يواظب على الرتتيب يف الوضوء، وَل ينقل عنه نقاًل صحيحًا يف صفة وضوئه أنه توضأ غري مرتب مع كثرة من  فعله  -ب

 رووا صفة وضوئه.
مث يديه مث مسح رأسه مث غسل رجليه، فكان هذا بياناً للوضوء املأمور به يف  بدأ يف وضوئه مبا بدأ هللا به، فغسل وجهه أن الرسول  -ج

 القرآن، كما قال يف حجته )نبدأ مبا بدأ هللا به(.
 وعلى هذا القول فلو قدم عضواً على آخر َل يصح وضوءه.

 ( واملواالة )
 وهو املواالة . ذا الفرض السادس من فروض الوووء :ه

 غسل األعضاء بعضها إثر بعض حبيث يُغسل العضو قبل أن جيف الذي قبله يف زمن معتدل.متابعة  : هيواملواالة 
ُّ  أََنٍس  عن -أ ْن ُوُضوَءَك(  قَاَل )رََأى اَلنهيبى ْع فََأْحسى ْبُه اَْلَماُء. فَ َقاَل: اىْرجى ْثُل اَلظُّْفرى ََلْ ُيصى  د .َأْخَرَجُه أَبُو َداوُ َرُجاًل، َويفى َقَدمىهى مى

ْن ُوُضوَءك( ه قول ْع َفَأْحسى  ؟ )اىْرجى
أن معناه: استأنف وضوءك من أولهى، قال اخلطايب: إن وحيتمل ،  : أي ائت به على أمت الوجوه وأكملها، فيكون أمرَه بغسل ما تركحيتمل

 هذا هو ظاهر معناه.
ارجع فأحسن وضوءك، :  اء، فقال له النيب أبصر رجالً توضأ وعلى ظهر قدمه مثل الظفر َل يصبها امل وحلديث عمر )أن النيب -ب
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 فرجع فتوضأ مث صلى( رواه مسلم.
وَل يقل: اغسل ذلك املوضع الذي  (أحسن وضوءك) قال القاضي عياض: يف هذا احلديث دليل على وجوب املواالة يف الوضوء لقوله 

 تركته.
 َل يتوضأ إال مرتباً متوالياً. فإنه  فعله  -ج
 بادة واحدة، فال يُبَن بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، بل جيب أن يكون بعضها متصالً ببعض.وألن الوضوء ع - د

 تنبيه :
 إىل أهنا واجبة وتسقط مع العذر. : بعض العلماءذهب 

 وهذا مذهب املالكية، واختاره ابن تيمية.
ذلك أن أدلة الوجوب ال تتناول إال املفرط، ال تتناول قلت: هذا القول الثالث هو األظهر واألشبه بأصول الشريعة، و  : ابن تيمية ل قا

العاجز عن املواالة، واحلديث الذي هو عمدة املسألة الذي رواه أبو داود وغريه املأمور باإلعادة مفرط، ألنه كان قادرًا على غسل تلك 
 اللمعة، كما هو قادر على غسل غريها.

 ا ( .رة وصالة وغريهماوأما النية فإنها شرط يف مجيع العبادات من طه) 
 تقدم الكالم على النية وأدلة شرطيتها .

 املسح على اخلفنيباب 
 تعريف اخلف:

 اخلف لغة: ما يلبس يف الرجل من جلد رقيق، مجعه خفاف.
 وشرعاً: هو الساتر للكعبني فأكثر من جلد وحنوه.

 شراب. )الشيخ ابن عثيمني(واملقصود باجلوارب: ما يلبس على الرجل من قطن وحنوه، وهو ما يعرف بال
 وهو جائز .

 املسح على اخلفني جائز عند عامة أهل العلم. قال ابن قدامة:
 عن ابن املبارك، قال: ليس يف املسح على اخلفني عن الصحابة اختالف. ونقل ابن املنذر
 لروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته.: ال أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، إال عن مالك مع أن اوقال ابن عبد الرب

 أنه مسح على خفيه. وقال احلسن البصري: حدثين سبعون من أصحاب النيب 
َْنزىَع ُخفهْيهى، فَ َقاَل: "َدْعُهَما، فَإىِن ى أَْدخَ  قَاَل )ُكْنُت َمَع اَلنهيبى ى  َعْن اَْلُمغىريَةى ْبنى ُشْعَبَة  -أ ْلتُ ُهَما طَاهىرَتَ نْيى" َفَمَسَح فَ تَ َوضهَأ، فََأْهَوْيُت ألى

.  َعَلْيهىما( ُمت هَفٌق َعَلْيه ى
وروى مهام بن احلارث قال )رأيت جرير بن عبد هللا بال، مث توضأ ومسح على خفيه، مث قام فصلى، فسئل، فقال: رأيت رسول هللا -ب
 متفق عليه(  ر من أسلمصنع مثل هذا( قال إبراهيم النخعي: فكان يعجبهم هذا، ألن جريراً كان من آخ . 

ُلوا ُوُجوَهكُ قال النووي ْم َوأَْيدىَيُكْم إىىَل اْلَمرَافىقى : معناه أن هللا تعاىل قال يف سورة املائدة )يَا أَي َُّها الهذىيَن آَمُنوا إىَذا ُقْمُتْم إىىَل الصهالةى فَاْغسى
ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إىىَل اْلَكْعبَ نْيى  ( فلو كان إسالم جرير متقدمًا على نزول املائدة الحتمل كون حديثه يف مسح اخلف منسوخاً َواْمَسُحوا بىُرُؤوسى

 بآية املائدة، فلما كان إسالمه متأخراً علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبني أن املراد بآية املائدة غري صاحب اخلف، فتكون السنة خمصصة
 لآلية.

إىل سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حىت قمت عند عقبيه،  فانتهى وعن حذيفة. قال )كنت مع النيب -ج
 ( متفق عليه. فتوضأ فمسح على خفيه
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 تنبيه :
 اتفق الفقهاء على أن املسح على اخلفني يف السفر جائز.

 يف السفر.واختلفوا يف املسح يف احلضر على قولني، والصحيح أنه جيوز املسح على اخلفني يف احلضر كما جيوز 
 وهبذا قال مجاهري العلماء.

 وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وأمحد، وهي الرواية الراجحة عند مالك، وهو اختيار ابن عبد الرب.
فانتهى إىل سباطة قوم فبال قائماً، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حىت قمت عند عقبيه،  حلديث حذيفة. قال )كنت مع النيب  -أ

 خفيه( متفق عليه. فتوضأ فمسح على
 فقد جاء يف رواية )يف املدينة( عند البيهقي، واحلديث أخرجه مسلم بدون هذه الزيادة.

َاَجتىهى، مُثه َخرََج؛ قَاَل أَُساَمُة: َفَسأَْلُت بىاَلاًل َما  وحلديث أَُساَمَة ْبن َزْيد قَاَل )َدَخَل َرُسوُل هللاى -ب َصَنَع؟ فَ َقاَل َوبىاَلٌل اأَلْسَواَق َفَذَهَب حلى
 ُّ هى َوَمَسَح َعَلى اخْلُفهنْيى، مُثه َصلهى( روا بىاَلٌل: َذَهَب النهيبى َاَجتىهى، مُثه تَ َوضهأَ فَ َغَسَل َوْجَهُه َويََدْيهى، َوَمَسَح بىرَْأسى  ه النسائي واحلاكم.حلى

 ه .اق( مكان باملدينة واملسح إمنا كان فيمسح على خفيه يف احلضر، إذ أن )األسو  وهذا احلديث يدل صراحة على أنه 
 من جل) 

ٌ
اف

َ
 ( ود أو غريها، وقد لبسها وهو طاهرفإن كان عليه خِف

 أن يلبسهما على طهارة . :الشرط األول من شروط املسح على اخلفني هذا 
غىريَة ْبن ُشْعَبَة 

ُ
َرتَ نْيى" َفَمَسَح فَ تَ َوضهَأ، َفَأْهَويْ  قَاَل )ُكْنُت َمَع اَلنهيبى ى  حلديث امل َْنزىَع ُخفهْيهى، فَ َقاَل: "َدْعُهَما، فَإىِن ى أَْدَخْلتُ ُهَما طَاهى ُت ألى

 َعَلْيهىما( ُمت هَفٌق َعَلْيه.
 )َدْعُهَما( أي: اتركهما، والضمري يعود على اخلفني. )أدخلتهما( أي: القدمني، بدليل رواية أيب داود )دع اخلفني، فإِن أدخلت القدمني

 ني ومها طاهرتان(.اخلف
 وهذا شرط متفق عليه.

 ال نعلم يف اشرتاط تقدم الطهارة جلواز املسح على اخلفني.قال يف املغين: 
 : أمجع العلماء على اشرتاط الطهارة املائية للمسح على اخلف.وقال الشنقيطي

 1تنبيه : 
ا يف اخلف قبل أن يغسل رجله اليسرى، مث غسل رجله كمن غسل رجله اليمَن فأدخله   ؟ واختلف العلماء: هل يشرتط كمال الطهارة
 اليسرى فأدخلها أيضاً يف اخلف، على قولني:

 ال جيزئ، بل ال بد من لبس اخلفني على كمال الطهارة. القول األول:
 وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأمحد يف رواية. ... ]كما ذكر ذلك النووي وابن قدامة[.

 يخ ابن باز.ورجحه النووي وابن حجر والش
 حلديث املغرية )أدخلتهما طاهرتني( ويف رواية أيب داود )دع اخلفني فإِن أدخلت القدمني اخلفني ومها طاهرتان(.-أ

 : فجعل العلة وجود الطهارة فيهما مجيعاً وقت إدخاهلما. قال ابن قدامة
 يصل  فيهما إن شاء وال خيلعهما إال من جنابة(.وحلديث أنس عند الدار قطين: )إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ول-ب

 فقوله )إذا توضأ أحدكم( يشعر بشرطية الوضوء.
فاجلمهور محلوا الطهارة يف قوله )أدخلتهما طاهرتني( على كماهلا، ألنه إذا غسل رجله اليمَن مث ألبسها اخلف، فقد لبس اخلف وهو 

 حمدث.
 ال يشرتط كمال الطهارة.لقول الثاين: ا

 مذهب أيب حنيفة، واملزِن، وسفيان الثوري، وابن املنذر. ]ذكر ذلك النووي[.وهذا 
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 قالوا: ألن الطهارة كملت بعد لبس اخلف.
 أصح وأحوط. والقول األول

 2تنبيه : 
 إذا تيمم لفقد املاء، مث لبس اخلف، فهل إذا وجد املاء ميسح على اخلف؟ 

 الصحيح أنه ال ميسح عليه إذا وجد املاء.
 ذهب احلنفية، واملالكية، والشافعية، واحلنابلة.وهذا م

إن الصعيد الطيب وضوء املسلم وإن َل جيد املاء عشر سنني، فإذا وجد املاء فليمسه بشرته، فإن ذلك  يف حديث أيب ذر ) لقوله -أ
 ( رواه عبد الرزاق. خري

مفرد مضاف يعم مجيع البشرة إن كان غساًل عن جنابة، ويعم ( هذا أمر بوجوب مس املاء للبشرة، وكلمة )بشرته(  فليمسه بشرته فقوله )
 مجيع األعضاء األربعة إن كانت الطهارة طهارة صغرى.

وأيضاً بوجود املاء رجع املتيمم حدثه السابق، مبا ذلك القدمان، وتكون تلك الطهارة بطلت من أصلها، فكأنه لبس اخلفني على غري -ب
 لدبيان(.طهارة. )أحكام املسح على احلائل ل

 ألن األحاديث قيدت ذلك بطهارة املاء. -ج
)أدخلتهما طاهرتني( املراد خصوص طهارة املاء وال يدخل يف ذلك طهارة التيمم، فال جيوز أن ميسح على اجلوربني إذا لبسهما  فقوله 

 على طهارة تيمم.
فالراجح أنه ال جيوز  -طبعا البد أن يستعمل املاء  -د ذلك، مثال: إنسان يف الرب وَل يكن عنده ماء وتيمم، ولبس اخلف، مث وجد املاء بع

 أن ميسح على اخلف اذا لبسه على طهارة تيمم.
 وقد سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا: إذا تطههر اإلنسان بالتيمم ولبس اخلفني، فهل جيوز له أن ميسح عليهما إذا وجد املاء؟

: "فإِن أدخلتهما طاهرتني". وطهارة التيمم ال تتعلق ا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله فأجاب: ال جيوز له أن ميسح على اخلفني إذ
بالر ىجل، إمنا هي يف الوجه والكفني فقط، وعلى هذا أيضًا لو أن إنسانًا ليس عنده ماء، أو كان مريضًا ال يستطيع استعمال املاء يف 

وتبقيان عليه بال مدة حمدودة حىت جيد املاء إن كان عادىماً له، أو يشفى من مرضه  الوضوء، فإنه يلبس اخلفني، ولو كان على غري طهارة،
 إن كان مريضاً، ألن الر ىجل ال عالقة هلا بطهارة التيمم.

 3تنبيه : 
عند رمحه هللا : لو لبس خفًا مث أحدث ، مث مسح عليه ، مث لبس خفًا آخر فوق األول وهو على طهارة مسح  ال الشيخ ابن عثيمنيق

  .لبسه للثاِن ، فاملذهب ]أي : مذهب اإلمام أمحد[ أن احلكم للتحتاِن ؛ ألنه لبس الثاِن بعد احلدث
: ؛ ألنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتني ، وقد قال النيب ؛ جاز له أن ميسح عليهعلى طهارةوقال بعض العلماء : إذا لبس الثاِن 

 ، وهذا قول قوي كما ترى . ويؤيده : أن األصحاب رمحهم هللا نصوا علىل لطهارهتما بالغسل واملسح، وهو شام فإِن أدخلتهما طاهرتني
بس الثاِن وهو حمدث فإنه ال ، فلماذا ال ميسح ؟ أما لو لون قد لبس الثاِن على طهارة تامة، فيكعلى اخلفني رافع للحدثأن املسح 

 ) الشرح املمتع ( .ة .           ؛ ألنه لبسه على غري طهار ميسح
أما إذا توضأ اإلنسان ومسح على اجلورب مث احتاج إىل زيادة، ولبس اجلورب الثاِن على طهارة بعد أن (  لقاء الباب املفتوحوقال يف ) 

-إنسان  ، ال يبدأ من جديد، واملثال كما قلت:لكن اميسح عليه بقية املدةمسح األول وهو طاهر فإنه ميسح على الثاِن وليس فيه بأس، 
لبس جوارب يف الفجر ومسح عليها الظهر والعصر واملغرب، مث مسح عليه ولبس اجلورب الثاِن هل يبتدئ يوماً وليلة من جديد أو  -مثالً 

 ة .    ) الباب املفتوح ( .يكمل الليلة املاضية؟ اجلواب أنه يكمل اليوم والليلة املاضي
 وز املسح عليه ، وإمنا ميسح على التحتاِن .أما إذا لبس الفوقاِن على غري طهارة ، فال جي
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 4تنبيه : 
أما العكس كما لو كان لبس اثنني، وملا مضى نصف يوم خلع الذي كان ميسحه، فهنا جيب أن يتوضأ للصالة بدون . وقال رمحه هللا ..

 خف، أي: خيلع اجلورب، والفرق بينهما أنه إذا خلع املمسوح بطل املسح.
ل الرجلنيفله أن ميسحها ب ) 

ْ
س

َ
 . ( دل غ

 لكن اختلف الفقهاء يف األفضل على أقوال :،  وله ) فله ( أي : مباح له املسح ق
 أن الَغسل أفضلل : القول األو 

 وهذا مذهب الشافعي، وذهب إليه مجاعة من الصحابة منهم عمر بن اخلطاب وابنه عبد هللا وأبو أيوب األنصاري. ]ذكر ذلك النووي[.
 ض يف كتاب هللا.ألنه املفرو -أ

 ]ذكر ذلك ابن قدامة[..    وألنه الغالب من فعل رسول هللا -ب
 أن املسح أفضل. القول الثاين:

 وهذا مذهب أمحد.
 وذهب إليه احلكم ومحاد. قال النووي:

ض، قال: وإحياء ما طعن واختاره ابن املنذر، وقال: والذي أختاره أن املسح أفضل، ألجل من طعن فيه من أهل البدع من اخلوارج والرواف
 به املخالفون من السنن أفضل من تركه.

 )إن هللا حيب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه( رواه أمحد. لقوله  -أ
 أن يف املسح على اخلفني خمالفة ألهل البدع الذين ينكرونه، كاخلوارج والروافض. -ب
َ َرُسوُل اَّللهى  -ج ْنُه(. مت  أنه أيسر، حلديث )َما ُخري ى  فق عليه.بَ نْيَ أَْمرَْينى إىال َأَخَذ أَْيَسَرمُهَا َما ََلْ َيُكْن إىمْثًا، فَإىْن َكاَن إىمْثًا َكاَن أَبْ َعَد النهاسى مى

أن األفضل يف حق كل واحد ما كان موافقًا للحال الِت عليها قدمه، فإن كان :  واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
 البساً للخف فاألفضل املسح، وإن كانت قدماه مكشوفتني فاألفضل الغسل، وال يلبس اخلف من أجل أن ميسح عليه.

َدْعُهَما، فَإىِن ى  )  ليغسل قدميه يف الوضوء فقال له النيب  ملا أراد أن ينزع خفي النيب  ويدل هلذا حديث املغرية بن شعبة 
 َمَسَح َعَلْيهىَما( فهذا يدل على أن املسح أفضل يف حق من كان يلبس اخلفني.أَْدَخْلتُ ُهَما طَاهىرَتَ نْيى، فَ 

: وفصل اخلطاب: أن األفضل يف حق كل واحد ما هو املوافق حلال قدمه. فاألفضل ملن قدماه مكشوفتان:  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
والسالم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتني ، وميسح قدميه إذا  غسلهما وال يتحرى لبس اخلف ليمسح عليه ، كما كان عليه أفضل الصالة 

 كان البسا للخف. )اإلنصاف(.
: وَل يكن يتكلف ضد  حاله الِت عليها قدماه، بل إن كانت يف اخلف مسح عليهما وَل ينزعهما،  وقال واختاره ابن القيم يف زاد املعاد،

 ح عليه، وهذا أعدل األقوال يف مسألة األفضل من املسح والغسل.وإن كانت مكشوفتني غسل القدمني، وَل يلبس اخلف ليمس
 1 تنبيه :

 هو مسح أعاله.:  ملشروع يف كيفية املسح على اخلفأن ا
مَيَْسُح َعَلى ظَاهىرى ُخفهْيه(  وَل َاَّللهى قَاَل )َلْو َكاَن اَلد ىيُن بىالرهْأيى َلَكاَن َأْسَفُل َاخْلُف ى أَْوىَل بىاْلَمْسحى مىْن أَْعاَلُه، َوَقْد رَأَْيُت َرسُ  حلديث َعلىي 

 َأْخَرَجُه أَبُو َداُوَد بىإىْسَناٍد َحَسن.
 وأما مسح أسفل اخلف فال يشرع.
 مسح أعلى اخلف وأسفله( فهو حديث ضعيف رواه أبو داود وغريه. وأما حديث املغرية قال: )إن النيب 

 ا.َل يصح عنه أنه مسح أسفلهم :م قال ابن القي
َل يرد حديث يف كيفية املسح على اخلف، فلذلك يكفي املسلم واملسلمة إمرار اليد على القدم اليمني واليسرى حبيث يصدق عليه أنه 
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 مسح.
ل اليمَن، واليسرى كذلك، ويكون املسح مرة واحدة، وال يشر  ع وصفة املسح: أن ميُىر  اليد اليمَن مبلولة باملاء مفرجة األصابع على الرجى

 راره.تك
 رمحه هللا: وكثري من الناس ميسح بكال يديه على اليمني، وكال يديه على اليسرى، وهذا ال أصل له فيما أعلم. قال الشيخ ابن عثيمني

 2تنبيه : 
 : اختلف العلماء يف مسح اخلفني هل ميسحان كاألذنني مجيعاً، أم تقدم اليمني على قولني 

 تقدم اليمني. : القول األول
ح بدل من الغسل، والبدل له حكم املبدل، فكما أنه يشرع تقدمي غسل اليمَن يف الرجلني واليدين، فكذلك يشرع تقدمي مسح ألن املس

 اليمَن على اليسرى.
 ميسحان مجيعاً. : القول الثاين

 اليد اليمَن َتسح الرجل اليمَن، واليد اليسرى َتسح الرجل اليسرى يف نفس اللحظة.
ة قال: )فمسح عليهما( وَل يقل: بدأ باليمني، ولو كان مشروعًا لنقلت هذه الصفة وحفظت، ألنه من شرع هللا ألن يف حديث املغري -أ

 سبحانه وتعاىل.
القياس على األذنني، فطهارة املسح ال تيمن فيها، فكما أن األذنني عضوان مستقالن، ومع ذلك َل يشرع التيمن فيهما، فكذلك  -ب

 الرجالن يف حالة املسح.
 ذا أرجح وهللا أعلم.وه
 ( أيام بلياليها للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثالثة )

املدة احملددة شرعاً: وهي ثالثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة  : أن يكون املسح يف  من شروط املسح على اخلفنيالثاين  الشرطهذا 
 للمقيم.

ُّ حلديث َعلىي ْبن َأيبى طَالىٍب قَال )َجَعَل اَلنه -أ : يفى اَْلَمْسحى َعَلى َاخْلُفهنْي  يبى . يَ ْعينى َلًة لىْلُمقىيمى (. َثاَلثََة أَيهاٍم َولََيالىيَ ُهنه لىْلُمَسافىرى، َويَ ْوًما َولَي ْ
.  َأْخَرَجُه ُمْسلىم ٌ

َفافَ َنا َثاَلثََة أَيهاٍم َولََيالىيَ ُهنه، إىاله مىْن َجَنابٍَة يَْأُمرُنَا إىَذا ُكنها َسفْ  قَاَل )َكاَن َرُسوُل َاَّللهى  وحلديث َصْفَوان ْبن َعسهاٍل  -ب رًا أَْن اَل نَ ْنزىَع خى
 َوَلكىْن مىْن َغائىٍط، َوبَ ْوٍل، َونَ ْوم(. َأْخَرَجُه النهَسائىي.

 ر.والقول بأن املسح على اخلفني مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثالثة أيام ولياليهن؛ هو مذهب اجلمهو 
 1 تنبيه :

 مىت تبتدأ املدة ؟
 تبتدئ من أول حدث بعد اللبس. قيل :

 وهذا مذهب اجلمهور. ... ]ذكر ذلك الشنقيطي[. 
 واستدل هؤالء بزيادة يف حديث صفوان )من احلدث إىل احلدث(، قال النووي: وهي زيادة غريبة ليست ثابتة.-أ

 كم به.وقالوا: إن احلدث سبب للمسح على اخلفني، فعلق احل -ب
 من أول مسح بعد احلدث. وقيل :

 . ى الروايتني عن أمحد، وداودوممن قال هبذا األوزاعي، وأيب ثور، وهو إحد
 ورجح هذا القول النووي، واختاره ابن املنذر.

 واحتج هؤالء بأحاديث التوقيت يف املسح، ووجه احتجاجهم هبا:
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 . دة من املسح، وال يتحقق ذلك إال إذا كان ابتداء امل الثالثة كلها ظرف للمسح( صريح يف أن  ميسح املسافر ثالثة أيام ) أن قوله 
 وهذا القول هو الراجح.

 مثال يوضح ذلك:
 (.12( ضحًى، مث أحدث وَل يتوضأ، وتوضأ يف الساعة )9رجل توضأ لصالة الفجر، ولبس اخلفني، وبقي على طهارته إىل الساعة )

 (. ]الشرح املمتع[12(، وعلى القول الراجح تبتدئ من الساعة )9املذهب تبتدئ املدة من الساعة )
 2تنبيه : 

 ، إذا مسح بدأت املدة، لكن اختلف العلماء لو كان مسحه لتجديد الوضوء، هل تبدأ به املدة أم ال؟ على القول الراجح كما سبق
 اختلف العلماء يف ذلك على قولني:

 د وضوء.تبتدئ به املدة من املسح ولو لتجدي : فقيل
 ال بد أن يكون املسح لوضوء واجب. :  وقيل

 ( . وذلك خاص باحلدث األصغر) 
 : أن يكون ذلك يف احلدث األصغر دون األكرب . من شروط املسح على اخلفنيالثالث  الشرطهذا 

َفافَ َنا َثاَلثََة أَيهاٍم َولََيالىيَ ُهنه، إىاله مىْن َجَنابٍَة َوَلكىْن مىْن  يَْأُمرُنَا إىَذا ُكنها َسْفرًا قَاَل )َكاَن َرُسوُل َاَّللهى  حلديث َصْفَوان ْبن َعسهاٍل  أَْن اَل نَ ْنزىَع خى
 ، ْمىذىيَغائىٍط، َوبَ ْوٍل، َونَ ْوم( َأْخَرَجُه النهَسائىيُّ  . َواَلرت ى

لسني وإسكان الفاء، أي: مسافرين )إىاله مىْن َجَنابٍَة( أي: فننزعها ولو قبل يَْأُمرُنَا( أي: يبيح لنا )إىَذا ُكنها َسْفراً( بفتح ا )َكاَن َرُسوُل َاَّللهى 
 ا مرت املدة املقررة.مرور ثالثة أيام، واجلنابة: إنزال املين )َوَلكىْن مىْن َغائىٍط، َوبَ ْوٍل، َونَ ْوم( أي: ولكن ال ننزعها من غائط وبول ونوم إال إذ

 نابة وال غسل واجب وال مستحب ال نعلم يف هذا خالفاً.وال جيزئ املسح يف ج : قال ابن قدامة
 املسح على اخلفني خاص بالوضوء ال مدخل للغسل فيه بإمجاع. : ابن حجروقال 
 1تنبيه : 

 فال جيوز املسح على خمرق أو شفاف.،  للمفروض راً ساتاشرتط بعض الفقهاء أن يكون اخلف 
 قالوا: ألنه غري ساتر للقدم. -أ

 كشف من الرجل حكمه الغسل، واملستور حكمه املسح، واجلمع بني املسح والغسل ال جيوز.وألن املن -ب
 إىل أنه جيوز املسح على مجيع اخلفاف وإن خترقت مادام ميكن متابعة املشي فيها. : وذهب بعض العلماء

 نقله ابن املنذر: عن سفيان الثوري وإسحاق وأيب ثور.
رواه عبد الرزاق، . تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف املهاجرين واألنصار إال خمرقة مشققة مرقعة امسح عليهما ما:  قال سفيان الثوري

 واستدلوا:
 أن نصوص املسح على اخلفني مطلقة غري مقيدة مبثل هذه القيود، وما أطلقه هللا ورسوله فليس ألحد تقييده. -أ

رج، وذكر مثل هذه الشروط قد يضيق عليهم، وال سيما املسافر إذا اخنرق أن احلكمة من مشروعية املسح التيسري على الناس ورفع احل -ب
 خفه، وال ميكنه إصالحه يف السفر، فلو َل جيز املسح عليه َل حيصل مقصود الرخصة.

صحابة وَل أن أكثر الصحابة فقراء، وغالب الفقراء ال ختلوا خفافهم من شق وفتق، وال سيما يف األسفار، فإذا كان هذا غالبًا يف ال -ج
 هلم دل على أنه ليس بشرط. يبني الرسول 

 وهذا القول اختيار ابن تيمية.
 2تنبيه : 

 فإن كان ال يثبت إال بشده فال جيوز املسح عليه.،  يثبت بنفسهواشرتط بعضهم أن 
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 فلو لبس شراباً واسعاً، واحتاج إىل شده على الر ىجل وإال سقط مع املشي َل ميسح عليه.
ع به أنه ميسح عليه، ألن اشرتاط ثبوته بنفسه ال دليل عليه، فالنصوص الواردة يف املسح على اخلفني مطلقة، فإذا كان ينتف لكن الصواب

 ؟ وميشي؛ فلماذا ال ميسح عليه
 3تنبيه : 

 فإنه اميسح مسح مقيم. : من مسح وهو مسافر مث أقام
 ألن رخص السفر قد انتهت بالوصول إىل بلده.

 لعلماء.وهذا قول مجهور ا
 فلو مسح املسافر يوماً وليلة فما فوق مث قدم بلده الذي يسكن فيه، فال جيوز له يف هذه احلالة املسح على اخلفني بل ينزعهما.

: مذهب الشافعي الذي ال خالف فيه بني أصحابه أنه إذا مسح يف السفر مث أقام أمت مسح مقيم، فإن كان قد مضى  قال اإلمام النووي
 (. اجملموع ون يوم وليلة َتمها، وإن كان مضى يوم وليلة وأكثر يف السفر انقضت املدة مبجرد قدومه. )بعد احلدث د
 4تنبيه : 

 :مث سافر  من مسح وهو مقيم
 م .مسَح مقي يتم فقيل :

 وهذا املذهب.
 قالوا: ألهنا عبادة اجتمع فيها احلضر والسفر، فغلب جانب احلضر. -أ

 أنه أحرم بالصالة يف سفينة يف البلد، فسارت وفارقت البلد وهو يف الصالة، فإنه يتمها صالة حضر. قياساً على الصالة، فلو -ب
 مسافر. يتم مسح وقيل :

 وهذا قول احلنفية.
 فلو مسح يوماً مث سافر، فإنه ميسح يومني زيادة على اليوم، فيكون قد مسح ثالثة أيام.

 ألن رخص السفر قد حلت له.
 وهذا أصح .

 لى اجلبرية وحنوهااملسح ع
اجلبرية: هي ما جيرب 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.

 رواه ابن ماجه وهو ال يصح. ( فأمرِن أن أمسح على اجلبائر انكسرت إحدى زندي فسألت رسول هللا  ) عن علي قال
 الزند: طرف الذراع يف الكف. 

رقًة مث ميسح عليها ويغسل سائر  حديث جابر يف الرجل الذي ُشجه فاغتسل فمات: )إمنا كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خى
 وفيه ضعفجسده(. رواه أبو داود 
 : أنه ال ميسح على اجلبرية.فذهب بعض العلماء

 وهذا اختيار ابن حزم، ورجحه الشيخ األلباِن.
 ألنه َل يثبت حديث تقوم به حجة.

 قال البيهقي: ال يثبت يف هذا الباب شيء.
 إىل أنه ميسح على اجلبائر. وذهب بعضهم:
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 وهذا مذهب مجاهري العلماء.
 ابر(.لألحاديث السابقة. )علي، ج-أ

 قالوا: إن األحاديث وإن كان فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعض، وهذا ما ذهب إليه الصنعاِن والشوكاِن.
 أنه ثبت عن ابن عمر أنه كان ميسح على اجلبائر.-ج

عن فقد روى البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر )أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك(. قال البيهقي: هو 
 ابن عمر صحيح.

وأيضاً: فإن العضو إذا عجز عن تطهريه طه ره ببدله، وأقرب البدل هو املسح، قياساً على مسح اخلفني، فإن هذا عضو وجب غسله،  -د
 وسرت مبا يسوغ سرته شرعاً، فجاز املسح عليه كاخلفني.

 ( 
َ
ق
ْ
، مضطرًا إوإن كان على بعض أعضاء طهارته جبرية، أو خِر

ٌ
، أو دواء

ٌ
 ( ىل وضعهاة

 أن يكون مضطراً لذلك . من الفروق بني املسح على اخلفني واملسح على اجلبرية : األول فرق الهذا 
 غري حاجة . من  خبالف املسح على اخلفني فيمسح على اخلفني ولو

 (األصغر فله املسح على ذلك يف احلدث األكرب و) 
 أن اميسح عليها يف احلدث األصغر واألكرب .:  املسح على اجلبرية من الفروق بني املسح على اخلفني و  ثاِنالفرق الهذا 

 ألن يف نزعها ضرر .
 خبالف املسح على اخلف فال ميسح عليه يف الطهارة الكربى. 

 ليس لذلك توقيت ( . حىت يربأ) 
 ، فاملسح عليها غَّي مؤقت .أ أنه اميسح عليها حىت يرب : من الفروق بني املسح على اخلفني واملسح على اجلبرية  ثالثالفرق الهذا 

 ألن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها .
 خبالف اخلفني فيمسح عليهما للمقيم يوماً وليلة . 

 ومن الفروق أيضاً :
 ال يشرتط أن تووع على كمال طهارة خبالف اخلف.

 وهو اختيار ابن تيمية .الراجح ،  وهذا القول هو
س فاسد ، فإن اجلرح يقع فجأة ، أي يف وقت ال يعلم املاسح وقوعه فيه ، فلو اشرتطت وقياسها على اخلفني يف هذه املسألة قيا

 الطهارة واحلالة هذه ألفضى إىل احلرج واملشقة ، ومها منتفيان شرعاً .
 واملشهور من املذهب أنه يشرتط أن توضع على طهارة .

 ا .املسح يكون عليها كلها ولي  على بعضه
حكم املبدل ما َل ترد السنة خبالفه، وهذا املسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل جيب أن يعم العضو كله، ألن األصل أن البدل له  

 فكذلك املسح جيب أن يعم مجيع اجلبرية.
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سلباب 
ُ
 الغ

 الغسل: بضم العني، هو تعميم البدن باملاء.
 أكرب كجنابة وحنوها وأراد التطهر  )

ٌ
 ( .فإن كان عليه حدث

 تان:الغسل له صف
 . ئز والغسل اجمل –الغسل الكامل 
َفُة َكَمالٍ :  قال ابن قدامة َفُة إْجزَاٍء ، َوصى َفَتانى : صى  .   ) املغين ( . َولىُغْسلى اجْلََنابَةى صى

 هذا الغسل الكامل املسنون 
ثه من األذىغسل فرجه ) 

َّ
و

َ
 ( . وما ل

ُل فَ ْرَجُه مُثه إى  حلديث َعائىَشَة قَاَلْت )َكاَن َرُسوُل اَّللهى  -أ َالىهى فَ يَ ْغسى ُل يََدْيهى مُثه يُ ْفرىُغ بىَيمىينىهى َعَلى مشى أُ  يَ تَ َوضه َذا اْغَتَسَل مىَن اجْلََنابَةى يَ ْبَدُأ فَ يَ ْغسى
 ... ( متفق عليه .ُوُضوَءُه لىلصهاَلةى 

ه  -ب ُل مىَن اجْلَنَ  وحلديث ميمونة قالت )َستَ ْرُت النهيبى َالىهى فَ َغَسَل فَ ْرَجُه َوَما َأَصابَُه مُثه َوُهَو يَ ْغَتسى ابَةى فَ َغَسَل يََدْيهى مُثه َصبه بىَيمىينىهى َعَلى مشى
، أَوى اأَلْرضى   متفق عليه .… (  َمَسَح بىَيدىهى َعَلى احْلَائىطى

 1 تنبيه :
 احلكمة من غسل الفرج قبل الغسل: 

 أواًل: إلزالة الذي عليه.
 سله حيصل األمن من مس فرجه يف أثناء الغسل.ثانياً: ألن بتقدمي غ

 2تنبيه : 
 اختلف العلماء: هل غسل الفرج مستحب مطلقاً أم إذا كان فيه أذى؟ 

 إن َل يكن هناك أذى فال حاجة إىل غسل فرجه. فقيل:
 وهذا مذهب الشافعية.

َالىهى فَ َغَسلَ   فَ ْرَجُه َوَما َأَصابَُه(. حلديث ميمونة السابق ) ... مُثه َصبه بىَيمىينىهى َعَلى مشى
 مستحب مطلقاً. وقيل:

 وهذا مذهب احلنفية.
 3تنبيه : 

 ويستحب بعد غسل الفرج غسل اليد مبنظف عقب االستنجاء هبا، كأن يدلكها باألرض، أو الرتاب، أو الصابون. 
 حلديث ميمونة: ) ... مث أفرغ على فرجه وغسله بشماله، مث ضرب هبا األرض(.

 ( ع احلدث األكربثم نوى رف) 
 تقدم أن النية شرط .

 (. إمنا األعمال بالنيات ) لقوله 
 فالنية شرط لصحة مجيع العبادات.

 فينوي رفع احلدث األكرب، أو استباحة الصالة أو القراءة أو حنو ذلك، فلو وقع املاء وَل ينو الغسل؛ أو اغتسل للتربد وَل يكن قربة وال
 عبادة؛ ال يرتفع حدثه.

 ة شرط لصحة الطهارة، فال تصح الطهارة بدوهنا.فالني
 وهذا قول مجاهري العلماء.
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 ( . بسم اهللل : وقا)  
 ك .وحكمها هنا كحكمها يف الوضوء، وقد تقدم ذل

  وتوضأ وضوءاً )  
ً
 ( . كامال

 .ع غسل الرجلني أي: وضوءاً كاماًل، أي: م
ُل فَ ْرَجُه مُثه ي َ   (. تَ َوضهأُ ُوُضوَءُه لىلصهاَلةى حلديث عائشة السابق ) ... فَ يَ ْغسى

 : قد م غسل األعضاء تشريفاً هلا، ولتكمل هلا الطهارتان.قال الشوكاين
 هذا الوضوء سنة باإلمجاع.و 

اطهههُروا( ًا فَ ألن هللا أمر بالغسل وَل يذكر الوضوء، فليس واجبًا ال قبل الغسل وال بعده، بل إذا اغتسل كفى، لقوله تعاىل: )َوإىْن ُكْنُتْم ُجُنب
 فلم يوجب علينا سوى أن نطهر، أي نَ ُعمه البدن باملاء.

 تنبيه :
 جاء يف حديث ميمونة: ) ... مُثه تَ َنحهى فَ َغَسَل َقَدَمْيهى(.

 فذهب بعض العلماء: إىل أنه يستحب تأخري غسل الرجلني يف الغسل.
 أنه يتوضأ وضوءاً كامالً مع الرجلني. والصحيح

، وأما حديث ميمونة فيحمل أن ذلك   للجنابة على سبيل الدوام ألن عائشة ذكرت غسل النيب  من فعل الرسول  ألن هذا الغالب
 كان حلاجة، كما لو كانت األرض رطبة، ألنه لو غسلهما لتلوثت رجاله بالطني.

 ( ثم أفاض املاء على رأسه ثالثاً )  
 وقبل ذلك :  خيلل شعر رأسه .

ُل َأَصابىَعُه يفى ُأُصولى الشهْعرى(. حلديث عائشة ) ... مُثه   يَْأُخُذ اْلَماَء فَ ُيْدخى
 صفة التخليل: أن يدخل األصابع فيما بني أجزاء الشعر.و 
 فائدة التخليل:و 

 : للتخليل ثالث فوائد:قال ابن امللقن
 : تسهيل إيصال املاء إىل الشعر والبشرة.األوىل
 مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه. ثانياً:
 تأنيس البشرة، خشية أن ُيصيب بصبه دفعة آفة يف رأسه. ثالثها:

 مث بعد ذلك يفيض املاء على رأسه ثالثاً .
 أي: وبعد أن يتوضأ وضوءه للصالة وخيلل شعر رأسه، حيثي املاء على رأسه ثالثاً.

هى َثالَ  حلديث عائشة )  (. َث َحَفَناتٍ َحىته إىَذا رََأى أَْن َقدى اْسَتب ْرَأَ َحَفَن َعَلى رَْأسى
هى َثاَلَث َحَفَناٍت مىْلَء َكف ىهى مُثه َغَسَل َسائىَر َجَسدىهى  ... ويف حديث ميمونة )  ( . مُثه أَفْ رََغ َعَلى َرْأسى

 1تنبيه : 
 اختلف العلماء: هل يستحب التثليث يف بقية البدن كالرأس أم ال؟ على قولني: 

 .: أنه يستحب غسل البدن ثالثاً القول األول
 وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأمحد.

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

 (. لقوله عائشة وفيه ) ... مُثه أَفَاَض َعَلى َسائىرى َجَسدىهى 
 أفاض املاء على جسده كله وَل يكرره عليه، فدل على أن التكرار يف غسل البدن غري مشروع. وجه الداللة: أنه 

 وهذا هو الصحيح.
 2تنبيه : 

 يستحب له بعد ذلك أن يبدأ بشقه األمين. 
إذا اغتسل من اجلنابة دعا بشيء من احلالب، فأخذ بكفيه مث بدأ بشق رأسه األمين مث األيسر(.  قالت )كان رسول هللا حلديث عائشة 

 .متفق عليه 
 احلالب: إناء يسع قدر حلب ناقة.

 ( . وغسل سائر جسده) 
رَأَ َحَفَن َعَلى رَأْ  ...شة السابق ) ئحلديث عا هى َثاَلَث َحَفَناٍت مُثه أَفَاَض َعَلى َسائىرى َجَسدىهى َحىته إىَذا رََأى أَْن َقدى اْسَتب ْ  ( . سى

 ( . مُثه َغَسَل َسائىَر َجَسدىهى  ...ويف حديث ميمونة ) 
 1تنبيه : 

 قوله )مث يفيض املاء ... ( هذا دليل على أن الدلك غري واجب.
 والدلك هو إمرار اليد على البدن مع املاء أو بعده.

 وهو مستحب.
ه  َعْبدى َاَّللهى ْبنى زَْيٍد حلديث -أ ، َفَجَعَل يَْدُلُك ذىرَاَعْيهى( َأْخَرَجُه َأمْحَد. )أَنه اَلنهيبى  أََتى بىثُ ُلَثْي ُمدٍ 

 وألن ذلك من اإلسباغ املستحب.-ب
 والقول باستحبابه هو قول مجهور العلماء.

 إىل وجوبه. وذهب بعض العلماء:
 وهو قول املالكية.

 ديث عبد هللا بن زيد السابق.استدالاًل حب-أ
 وقياساً على التيمم، ألن التيمم يشرتط فيه إمرار اليد فكذلك هنا.-ب

 والراجح عدم وجوبه، ويدل لذلك:
بالناس فلما انفتل من صالته إذا هو برجٍل معتزل َل يصل مع القوم،  حديث عمران بن حصني ) ... احلديث وفيه: صلى النيب  -أ

فالن أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتين جنابة وال ماء، قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، مث قال له بعد أن حضر قال: ما منعك يا 
 املاء: اذهب فأفرْغه عليك ... ( رواه البخاري.

 .َل يطلب منه إال إفراغ املاء على جسده، ولو كان الدلك الزماً ألخربه النيب  فالرسول 
 ) ... مث غسل سائر جسده(. ل النيب وحديث عائشة يف صفة غس -ب
وألن هللا أمر بغسل أعضاء الوضوء، وَل يتعرض للدلك، وكذا األحاديث الِت بينت فروض الوضوء، َل تتعرض للدلك، فدل على عدم  -ج

 اشرتاطه وصحة الوضوء بدونه.
 وضع من غري دلك.أن هللا أمر بتطهري هذه األعضاء بالَغْسل، والَغسل اسم إلمرار املاء على امل- د
 مىت يكون الدلك واجباً؟ -
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 إذا كان إَتام الوضوء يتوقف على الدلك، كأن يكون املاء قلياًل، فهنا جيب إمرار اليد على العضو من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو
 واجب.
 2تنبيه : 

 هل جيب على املرأة نقض شعر رأسها لغسل اجلنابة؟ 
 ال جيب.

 علماء وَل خيالف إال القليل.وهذا قول مجاهري ال
ي، أَ -أ َي َاَّللُه َعن َْها قَاَلْت: )قُ ْلُت: يَا َرُسوَل َاَّللهى إىِن ى اىْمَرأٌَة َأُشدُّ َشْعَر َرْأسى فَأَنْ ُقُضُه لىُغْسلى َاجْلََنابَةى؟ َويفى رىَوايٍَة: َواحْلَْيَضةى؟ حلديث أُم َسَلَمة َرضى

َا َيْكفىيكى  كى َثاَلَث َحثَ َياٍت( َرَواُه ُمْسلىم. فَ َقاَل: اَل، إىمنه  أَْن حَتْثىي َعَلى َرْأسى
 عن الغسل )مع كثرة استعماهلن للظفر( فلم يأمر إحداهن بأن حتل قرون رأسها. وورد عن عدد من النساء أهنن  سألن رسول هللا  -ب

َمرْيٍ قَاَل )بَ َلَغ َعائىَشَة أَنه َعْبَد اَّللهى ْبَن َعْمرٍو يَْأُمُر الن ىَساَء إىَذا وقد أنكرت عائشة على ابن عمرو قوله فيما رواه مسلم من طريق ُعبَ ْيدى ْبنى عُ 
ْبنى َعْمرٍو َهَذا يَْأُمُر الن ىَساَء إىَذا اْغَتَسْلَن أَ  مرهنه أَْن حَيْلىْقَن ُرُءوَسُهنه ْن يَ ن ُْقْضَن ُرُءوَسُهنه أََفاَل يَأْ اْغَتَسْلَن أَْن يَ ن ُْقْضَن ُرُءوَسُهنه فَ َقاَلْت يَا َعَجًبا الى

ُل أَنَا َوَرُسوُل اَّللهى  ي َثاَلَث إىفْ رَاَغات(. َلَقْد ُكْنُت أَْغَتسى ٍد َواَل أَزىيُد َعَلى أَْن أُْفرىَغ َعَلى َرْأسى  مىْن إىنَاٍء َواحى
ُه لَْيَس َعَلى اْلَمْرأَة أَنه تَ ن ُْقض َشْعرَها لىُغْسلى اجْلََنابَة ، َوَهَذا اىت ىَفاق مىْن قال ابن القيم يف )هتذيب السنن(: َحدىيث أُم ى َسَلَمَة َهَذا يَُدل  َعَلى أَنه 

يَم النهَخعىي ى أَن هُهَما قَاال تَ ن ُْقضُه ، وَ   ال يُ ْعَلم هَلَُما ُمَوافىق.أَْهل اْلعىْلم ، إىال َما حُيَْكى َعْن َعْبدى اَّللهى ْبنى َعْمرٍو َوإىبْ رَاهى
وعندما يغتسلن من اجلنابة ال تفك املرأة  -أي: يضفرهنا  -لشيخ عبد العزيز بن باز رمحه هللا: بعض النساء لدينا ميشطن شعورهن سئل ا

 ضفائرها، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن املاء َل يصل إىل كل منابت شعرها. أفيدونا أفادكم هللا.
 3تنبيه : 

 من احليض؟ هل جيب على املرأة أن تنقض شعرها للغسل
 اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال:

 جيب عليها أن تنقضه للغسل من احليض. القول األول:
 وهذا هو املشهور من مذهب احلنابلة وهو قول الظاهرية واختيار ابن القيم.

 أنه ال جيب نقضه يف غسل احليض. القول الثاين:
قدامة، وصاحب الشرح الكبري ابن أيب عمر، واختاره الشوكاِن، والسعدي وحممد بن وهذا قول مجهور العلماء، اختار هذا القول ابن 

 إبراهيم.
واجبًا لذكره ألنه ال جيوز  حلديث أم سلمة السابق )أَفَأَنْ ُقُضُه لىُغْسلى َاجْلََنابَةى؟ َويفى رىَوايٍَة: َواحْلَْيَضةى؟ فَ َقاَل: ال ... (، ولو كان النقض -أ

 ت احلاجة.تأخري البيان عن وق
 وأهنا ال تزيد على أن تفرغ على رأسها ثالث فراغات. وملا ورد يف إنكار عائشة على ابن عمرو يف غسلها مع رسول هللا -ب
 وألنه موضع من البدن فاستوى فيه احليض واجلنابة كسائر البدن. وهذا القول هو الراجح. -ج

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

 غري نقض، َل جيب النقض.
 4تنبيه : 

 واحليض عند من يقول به:احلكمة من التفريق بني اجلنابة  
احلكمة: أن األصل وجوب نقض الشعر، ليتحقق وصول املاء إىل ما جيب غسله، فعفي عنه يف غسل اجلنابة، ألنه يكثر فيشق ذلك فيه، 
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 خبالف احليض فالغالب أنه يف الشهر مرة فال مشقة يف نقضه، فيبقى على مقتضى األصل، وهو الوجوب.
 . يفعله كما كان النبي وغسل رجليه يف مكان آخر، ) 

 وقد تقدم ذلك .
 ل  ( .وهو األفضل األكم) 

 أي : ما تقدم هو الغسل املسنون .
زي من ذلك) 

ْ
ج

ُ
لشعور أن يغسل مجيع بدنه، وال يرتك منه شيئًا، حىت الذي حتت ا : والفرض امل

ة
َّ
 ( . الكثيفة واملواضع اخلفي

 ضمضة واالستنشاق.أي: والغسل اجملزئ: أن يعمم بدنه باملاء مع امل
 لقوله تعاىل: )َوإىْن ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطهههُروا( وَل يذكر هللا شيئاً سوى ذلك، ومن عمم بدنه بالغسل مرة صدق عليه أنه تطهر.
 قوله )ويعمم بدنه( يشمل حىت ما حتت الشعر الكثيف، فيجب غسل ما حتته خبالف الوضوء، فال جيب غسل ما حتته.

 ف: هو الذي ال يُرى من ورائه البشرة.الشعر الكثي -
 تنبيه :

نْ زَالى ،   قال ابن قدامة : َبانى اْلُغْسَل ، َكاحْلَْيضى َواجْلََنابَةى ، أَْو اْلتىَقاءى اخلْىَتانَ نْيى َواإْلى ُهَما .إَذا اْجَتَمَع َشْيئَانى يُوجى  َونَ َوامُهَا بىَطَهارَتىهى ، َأْجَزأَُه َعن ْ
ُهْم َعطَاٌء َوأَبُو الز ىنَادى َورَبىيَعُة َوَمالىٌك َوالشهافىعىيُّ َوإىْسَحاُق ، َوَأْصَحاُب الرهْأيى قَاَلُه َأْكثَ ُر أَ  ن ْ   .ْهلى اْلعىْلمى ؛ مى

ه ألن  ًدا  النهيبى ُل مىْن اجلْىَماعى إاله ُغْساًل َواحى َن هُهَما َسَبَبانى َوُهَو يَ َتَضمهُن َشْيئَ نْيى ، إْذ ُهَو اَلزى ، َلَْ َيُكْن يَ ْغَتسى ٌم لىإْلىنْ زَالى يفى َغالىبى اأْلَْحَوالى ؛ َوألى
ُهَما ، َكاحلََْدثى َوالنهَجاَسةى . ُد َعن ْ َبانى اْلُغْسَل ، َفَأْجزَأَ اْلُغْسُل اْلَواحى  يُوجى
ُب الطهَهارََة الصُّْغَرى َكالن هْومى  ، َوُخُروجى النهَجاَسةى ، َواللهْمسى ، فَ نَ َواَها بىَطَهارَتىهى أَْو نَ َوى َرْفَع احلََْدثى ، َوَهَكَذا احلُْْكُم إْن اْجَتَمَعْت َأْحَداٌث ُتوجى

 ) املغين ( .   أَْو اْستىَباَحَة الصهاَلةى َأْجزَأَُه َعْن اجلَْمىيعى .
 هلا

ُ
ر
َّ
ه

َ
ط

َ
ت
ُ
 باب األشياء التي ي

 ( .جتب طهارة احلدث األكرب واألصغر للصالة ) 
 .يتطهر للصالة أن  –حدثاً أصغر أو أكرب  –لى احملدث أي : جيب ع

 أن يصلي حىت يتوضأ. -حدثاً أصغر أو أكرب  -يحرم على احملدث ف
ُكْم َوأَرْ ُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيدىَيُكْم إىىَل اْلَمرَافىقى َواْمَسحُ  ْم إىىَل الصهالةى فاْغسى  لقوله تعاىل )يَا أَي َُّها الهذىيَن آَمُنوا إىَذا ُقْمتُ  -أ ُجَلُكْم إىىَل وا بىُرُؤوسى

 (.اْلَكْعَبنيى...
)اَل تُ ْقَبُل َصاَلُة َأَحدىُكْم إىَذا َأْحَدَث َحىته يَ تَ َوضهَأ( متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري  عن َأيب ُهرَيْ رَة. قال:َ قَاَل َرُسوُل اَّللهى  -ب

 يَ تَ َوضهأَ( قَاَل َرُجٌل مىْن َحْضَرَمْوَت َما احلََْدُث يَا أَبَا ُهرَيْ رََة قَاَل ُفَساٌء، أَْو ُضرَاٌط.)الَ تُ ْقَبُل َصالَُة َمْن َأْحَدَث َحىته 
ْعُت َرُسوَل اَّللهى  -ج  يَ ُقوُل )الَ تُ ْقَبُل َصالٌَة بىَغرْيى ُطُهوٍر َوالَ َصَدَقٌة مىْن ُغُلوٍل( رواه مسلم. وعن اْبَن ُعَمر. قَاَل َسَى
ىٍ  َعنى النهيبى ى  وَعنْ  -د

ْفَتاُح الصهاَلةى الطُُّهوُر َوحَتْرىميَُها التهْكبىرُي َوحَتْلىيُلَها التهْسلىيُم( رواه الرتمذي. َعلى  قَاَل )مى
 ط يفى صىحهة الصهاَلة.: احلَْدىيث َنص  يفى ُوُجوب الطهَهارَة لىلصهاَلةى، َوَقْد َأمْجََعْت اأْلُمهة َعَلى أَنه الطهَهارَة َشرْ قال النووي

 أمجعت األمة على حترمي الصالة بغري طهارة من ماء أو تراب وال فرق بني الصالة املفروضة والنافلة. وقال رمحه هللا:
 1تنبيه : 

 .حترميها التهكبري، وحتليلها التهسليم، سواء كانت ذاَت رُكوع وُسجود أم ال الصهالة هي الِت بَ ي هنَ َها الرهسوُل  
م، فالفرائض اخلَمُس صالة، واجلمعة، والعيدان، واالستسقاء، والكسوف، واجلنازة صالة، ألن اجلنازة ُمفتتحة بالتكبري، خُمتتمة بالتهسلي
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 فينطبق عليها التهعريف الشهرعي، فتكون داخلة يف ُمَسمهى الصهالة.
 .وقال بعض العلماء: إىنه الصهالَة هي الِت فيها رُُكوع وسجود

 وقال آخرون: إىن الصهالة هي الِت تكون رَْكَعتَ نْي فأكثر، إىال الوىْتر فهو صالة، ولو رَْكَعة.
 . )الشرح املمتع(.واألورل هو األصحُّ 

 2تنبيه : 
 الصالة تبطل باحلدث سواء كان خروجه اختيارياً أم اضطرارياً. 
 من أحدث أثناء الصالة جيب أن خيرج ويتوضأ ويعيدها.ف

 قول مجاهري العلماء.وهذا 
 أبو داود .َرَواُه )إىَذا َفَسا َأَحدُُكْم يفى اَلصهاَلةى فَ ْليَ ْنَصرىْف ، َوْلَيتَ َوضهْأ ، َوْلُيعىْد اَلصهاَلَة(  قَاَل: قَاَل َرُسوُل َاَّللهى  حلديث َعلىي ْبن طَْلق -أ

حدث حىت يتوضأ( فإنه يفيد أن صالة احملدث ال تقبل، وهذا يعم ما وقد يستدل حبديث أيب هريرة )ال يقبل هللا صالَة أحدىكم إذا أ-ب
 َل يفرق بني حدث وحدث. قبل الصالة من احلدث اختياراً وما حصل يف أثنائها اضطراراً، ألنه 

 إىل أن اإلنسان إذا أحدث يف صالته فإنه ينصرف ويتوضأ ويبين على ما مضى.:  وقد ذهب بعض العلماء
 .وهذا مذهب احلنفية

من أصابه قيء أو قلس أو رعاف أو مذي فلينصرف وليتوضأ وليبين على صالته وهو يف ذلك  ) حلديث عائشة قالت: قال رسول هللا 
 ( لكن هذا احلديث ضعيف. ال يتكلم
 3تنبيه : 

ى طهارته، فإنه ال )إذا أحدث حىت ... ( دليل على أن اإلنسان إذا توضأ لصالة، مث دخل وقت الصالة األخرى وهو عل يف قوله 
 جيب عليه أن يعيد الوضوء.

 لقوله ) ... إذا احدث ... (.
 فيجوز أن يصلي الصلوات املفروضات والنوافل بوضوء واحد ما َل حيدث.

 : وهذا جائز بإمجاع من يعتد به.قال النووي
ه عن بُريدة ) -أ ٍد َوَمَسَح َعَلى ُخفهْيهى فَ َقاَل َلُه ُعَمُر َلَقْد َصنَ ْعَت اْليَ ْوَم َشْيًئاَصلهى الصهَلَواتى يَ ْوَم اْلَفْتحى بىُوُضوٍء   أَنه النهيبى ََلْ َتُكْن َتْصنَ ُعُه. َواحى

 ( رواه مسلم .َعْمًدا َصنَ ْعُتُه يَا ُعَمُر  :قَاَل 
ُّ  -ب رواه ُتْم َتْصنَ ُعوَن قَاَل جُيْزىُئ َأَحَدنَا اْلُوُضوُء َما َلَْ حُيْدىْث( يَ تَ َوضهُأ عىْنَد ُكل ى َصالٍَة. قُ ْلُت َكْيَف ُكنْ  وحلديث أََنس قَاَل )َكاَن النهيبى

 البخاري.
َفَصلهى اْلَعْصَر، مُثْ  -َوهىَى أَْدىَن َخْيبَ َر  -َعاَم َخْيبَ َر، َحىته إىَذا َكانُوا بىالصهْهَباءى  وحديث سويد بن النعمان )أَنهُه َخرََج َمَع َرُسولى اَّللهى -ج
، َفَأَمَر بىهى فَ ثُ ر ىَى، فََأَكَل َرُسوُل اَّللهى دَ   َوَأَكْلَنا، مُثه قَاَم إىىَل اْلَمْغرىبى ... (. َعا بىاأَلْزَوادى، فَ َلْم يُ ْؤَت إىاله بىالسهوىيقى
الفائتات يوم اخلندق وغري  ويف معناه أحاديث كثرية: كحديث اجلمع بني الصالتني بعرفة واملزدلفة وسائر األسفار، واجلمع بني الصلوات-د

 ذلك.
 4تنبيه : 

 . يسن جتديد الوضوءلكن 
ُّ  -أ  يَ تَ َوضهأُ عىْنَد ُكل ى َصاَلٍة ... ( رواه البخاري. حلديث أََنس قَاَل )َكاَن النهيبى

ٍد َوَمسَ  وحلديث بُ رَْيَدة )أَنه النهيبه -ب َح َعَلى ُخفهْيهى فَ َقاَل َلُه ُعَمُر َلَقْد َصنَ ْعَت اْليَ ْوَم َشْيئاً َلَْ َتُكْن َصلهى الصهَلَواتى يَ ْوَم اْلَفْتحى بىُوُضوٍء َواحى
 َتْصنَ ُعُه. قَاَل: َعْمداً َصنَ ْعُتُه يَا ُعَمُر( رواه مسلم.
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 وجاء يف حديث ضعيف )من توضأ على طهر كتب هللا له عشر حسنات( رواه أبو داود.-ج
 لكن ما معىن جتديد الوووء: -

رمحه هللا: جتديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه األول مث دخل وقت الصالة األخرى فإنه يسن أن جيدد  شيخ ابن عثيمنيقال ال
 الوضوء وإن كان على طهارة

وضأ وقال أيضًا رمحه هللا: وجتديد الوضوء يكون مسنونًا إذا صلى بالوضوء الذي قبله، فإذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن يت
 للصالة اجلديدة.

مثاله: توضأ لصالة الظهر وصلى الظهر مث حضر وقت العصر وهو على طهارته فحينئذ يسن له أن يتوضأ جتديدًا للوضوء، ألنه صلى 
ذن بالوضوء السابق، فكان جتديد الوضوء للعصر مشروعاً، فإن َل يصل به بأن توضأ للعصر قبل دخول وقتها وَل يصل هبذا الوضوء مث ملا أ

 العصر جدد هذا الوضوء فهذا ليس مبشروع ألنه َل يصل بالوضوء األول.
 ( .والطواف ) 

 أي : جيب على احملدث أن يتوضأ إذا أراد الطواف .
 فيحرم على احملدث أن يطوف بالبيت حىت يتوضأ.

 وهذا قول مجاهري العلماء.
 فمن طاف حمدثاً، َل يصح طوافه، وال يعتد به.

 ب: مالك، والشافعي، وأمحد يف املشهور عنه، ومجهور العلماء.وإىل هذا القول ذه
)لتأخذوا عين  أول شيء بدأ به حني قدم مكة أن توضأ مث طاف بالبيت( متفق عليه، وقد قال  حلديث عائشة )أن النيب  -أ

 مناسككم(.
 وجه االستدالل منه من وجهني:

 هللا عز وجل أمر بالطواف يف كتابه العزيز وَل يبني كيفيته، فجاء البيان بفعله  يف الطواف بيان جململ القرآن، ألن أن فعل النيب  -أ
 إذ توضأ قبل طوافه، والفعل إن جاء بياناً ألمر واجب دل على وجوبه، فدل ذلك على وجوب الطهارة من احلدث قبل الطواف.

 -يل على وجوب مجيع ما صدر منه يف بيان أفعال املناسكبأخذ مناسكه، واالقتداء به يف ذلك دل صحابته  أن أمر النيب :  ثانياً 
 ومن ذلك الطهارة من احلدث قبل الطواف. -إال ما دل الدليل على استثنائه

الطواف بالبيت صالة إال أن هللا أباح فيه املنطق فمن نطق فيه فال ينطق إال  قال ) حديث ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب  -ب
 أنه موقوف على ابن عباس(.(. )الصحيح  خبري

 وجه االستدالل منه من وجهني:
شبه الطواف بالصالة وليس املراد التشبيه يف األفعال واهليئة لتباينهما، وإمنا املراد التشبيه هبا يف احلكم، فدل ذلك على  أن النيب  أواًل:

 )ال يقبل هللا صالة بغري طهور(. لك اشرتاط الطهارة؛ لقوله ومن ذ -إال ما استثناه الدليل -أن للطواف مجيع األحكام املتعلقة بالصالة
إباحة املنطق يف الطواف، دليل على اشرتاط ما عداه كما يشرتط يف الصالة،  ( فاستثناؤه  إال أن هللا أباح فيه املنطق : من قوله )ثانياً 

 ومن ذلك اشرتاط الطهارة من احلدث.
اضت وهي حمرمة )افعلي ما يفعل احلاج غري أال تطويف بالبيت حىت تطهري( متفق عليه. ويف لعائشة رضي هللا عنها حني ح قوله  -ج

 رواية ملسلم )حىت تغتسلي(.
رخص لعائشة أن تفعل وهي حائض مجيع ما يفعله احلاج، وَل مينعها إال من الطواف، وجعل ذلك  : أن النيب  وجه االستدالل منه

على ترتب منع الطواف على انتفاء الطهارة، وعلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعلى عدم  مقيدًا باغتساهلا وتطهرها، فدل ذلك
 صحته بدوهنا، ألن النهي يف العبادات يقتضي الفساد
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 1تنبيه : 
 سنة.للطواف : إىل أن الطهارة من احلدث  ذهب بعض العلماء

 وإىل هذا ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية.
 ر عام تسع ملا أمره على احلج ينادي )أال يطوف بالبيت عريان(.بعث أبا بك ألن النيب  -أ

هنى عن طواف العراة بالبيت، وَل يثبت أنه أمر بالطهارة للطواف، فدل ذلك على أن الطهارة ليست  : أن النيب وجه االستدالل منه
 واجبة إذ لو كانت واجبة ألمر هبا.

 هارة إال بدليل وال دليل صريح صحيح على وجوهبا.وقالوا: إن األصل براءة الذمة، وعدم وجوب الط-ب
 أول شيء بدأ به حني قدم مكة أن توضأ مث طاف بالبيت( وهذا فعل والفعل يدل على االستحباب.  وحلديث عائشة )أن النيب  -ج

 عن أدلة من قال باشرتاط الطهارة للطواف: وأجاب أصحاب هذا القول
 وإمنا هو من قول ابن عباس رضي هللا عنهما. ا: ال يصح من قول النيب أما حديث )الطواف بالبيت صالة( فقالو 

رُُه مىْن احْلُفهاظى أ.  قال النووي َهقىيُّ َوَغي ْ يُح أَنهُه َمْوُقوٌف َعَلى اْبنى َعبهاٍس ، َكَذا ذََكَرُه اْلبَ ي ْ  ه .يف اجملموع: الصهحى
فعله وَل يَرىد أنه   دل على الوجوب، وإمنا يدل على االستحباب فقط، ألن النيب وأنه طاف متطهراً فقالوا: هذا ال ي وأما فعل النيب 

 أمر أصحابه بذلك.
َر أَْن ال َتُطويفى بىاْلبَ ْيتى َحىته َتْطُهرىي( فإمنا منعها النيب  وأما قوله  من الطواف ألهنا حائض،  لعائشة )افْ َعلىي َما يَ ْفَعُل احْلَاجُّ َغي ْ

 من دخول املسجد.واحلائض ممنوعة 
ال بإسناد صحيح وال ضعيف  والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصالً؛ فإنه َل يَنقل أحٌد عن النهيب  :  ابن تيميةقال 

فرضاً  أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خالئق عظيمة، وقد اعتمر عَمراً متعددة والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء
بيانًا عام اً، ولو بيهنه لَنقل ذلك املسلمون عنه وَل يهملوه، ولكن ثبت يف الصحيح أنه ملا طاف توضأ، وهذا وحده  للطواف لبيهنه النيب 

  ى()َمموع الفتاو       ال يدل على الوجوب؛ فإنه قد كان يتوضأ لكل صالة، وقد قال: إِن كرهُت أن أذكر هللا إال على طهر.
 2ه : تنبي

السعي ال يشرتط فيه الوضوء وهو مذهب األئمة األربعة أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد، بل جيوز للحائض أن تسعى بني الصفا 
)افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف  -رضي هللا عنها ملا حاضت  -َل مينع احلائض إال من الطواف فقال لعائشة  واملروة، ألن النيب 

 ... )املغين(.بالبيت(. 
: فلو سعى حمدثاً، أو سعى وهو جنب، أو سعت املرأة وهي حائض: فإن ذلك َمزئ، لكن األفضل أن يسعى قال الشيخ ابن عثيمني

 على طهارة.
 ( 

ّ
 ( . املصحف ومس

 أي : جيب على من أراد مس املصحف أن يتوضأ .
 أن ميس املصحف. -حدثاً أصغر أو أكرب  -فيحرم  على احملدث 

 مذهب األئمة األربعة. وهذا
 . لقوله تعاىل )ال ميسه إال املطهرون(-أ

َُه اَّللُه )أَنه يفى اَْلكىَتابى اَلهذىي َكَتَبُه َرُسوُل َاَّللهى  -ب ُه لىَعْمرىو ْبنى َحْزٍم: أَْن اَل مَيَسه اَْلُقْرآَن إىاله طَاهىٌر( َرَوا وحلديث َعْبدى اَّللهى ْبنى َأيبى َبْكٍر َرمحى
بهاَن.  َمالىٌك ُمْرَساًل، َوَوَصَلُه النهَسائىيُّ، َواْبُن حى

 وقد تلقى العلماء هلذا احلديث بالقبول.
 . قال الشافعي: َل يقبلوه حىت ثبت عندهم أنه كتاب رسول هللا 
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 وقال أمحد بن حنبل: كتاب عمرو بن حزم يف الصدقات صحيح.
 املنذر.وصححه إسحاق بن راهوية كما نقله عنه ابن 

 ( أي: إال متوضئ ملا يلي: إال طاهر أن قوله ) األظهرو 
 ألنه كثر يف لسان الشرع إطالق هذا اللفظ على املتوضئ. : أوالً 
 وألن الصحابة فهموا ذلك وأفتوا بأنه ال ميس القرآن إال على طهارة. : ثانياً 
 اهر.أن يعرب عن املؤمن بالط وألنه َل يعهد على لسان الرسول  : ثالثاً 

 ما ورد عن الصحابة :
عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص قال )كنت أمسك املصحف على سعد بن أيب وقاص، فاحتككت، فقال: لعلك مسست ذكرك، 

 قال، فقلت: نعم، فقال: قم فتوضأ( رواه مالك والبيهقي.
عبد هللا، لو توضأت لعلنا أن نسألك عن وعن عبد الرمحن بن يزيد قال )كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته، مث جاء، فقلت: يا أبا 

 (. رواه الدار قطين والبيهقي وابن أيب شيبةاً إال املطهرون، فقرأ علينا ما شئنآيات، قال: إِن لست أمسه، إمنا ال ميسه 
 وروى نافع )أن ابن عمر كان ال ميس املصحف إال وهو طاهر( رواه ابن أيب شيبة.

 أيب وقاص وابن عمر وَل يعرف هلم خمالف يف الصحابة. : وهو قول علي وسعد بن قال النووي
 وغريمها، وال يعلم هلما من الصحابة خمالف. سلمان الفارسي، وعبد هللا بن عمرإنه قول  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

 من الصحابة: وهذا قول مجاهري العلماء، وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان، وال يعرف هلم خمالف  وقال ابن رجب
 فإن كان عليه حدث أكرب مل حيل له أن يقرأ شيئًا من القرآن،  )

 حىت يغتسل .يقرأ القرآن ) غيباً (  أكرب فال جيوز له أن من عليه حدث
 يحرم على اجلنب قراءة القرآن.ف

 وهذا قول مجاهري العلماء، أنه حيرم على اجلنب قراءة القرآن. )كما قال اخلطايب والنووي(.
ْمىذىي ى َوَحسهَنة. قَاَل: )َكاَن َرُسوُل َاَّللهى  ديث َعلىي حل -أ  يُ ْقرىئُ َنا اَْلُقْرآَن َما ََلْ َيُكْن ُجنًُبا( َرَواُه َاخْلَْمَسُة، َوَهَذا َلْفُظ اَلرت ى

 وهذا احلديث خمتلف فيه اختالفاً كثرياً.
 هل العلم.فصححه: الرتمذي، واحلاكم، والشوكاِن، وأمحد، وضعفه مجع من أ

 )ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن( رواه الرتمذي. وحلديث ابن عمر قال: قال رسول هللا -ب
 وهذا احلديث ضعيف ال يصح باالتفاق.

 ألنه من رواية إَساعيل بن عياش عن موسى بن عطية، وإَساعيل بن عياش يف روايته عن غري أهل بلده ضعيفة هذا منها.
عريف قال: )أت علي بوضوء، فمضمض واستنشق ثالثاً، وغسل وجهه ثالثاً، وغسل يديه وذراعيه ثالثاً، مث مسح برأسه، مث عن أيب ال-ج

رواه يتوضأ، مث قرأ شيئاً من القرآن، مث قال: هذا ملن ليس جبنب، فأما اجلنب فال وال آية(  غسل رجليه، مث قال: هكذا رأيت رسول هللا 
 أمحد.

يح يف منع اجلنب من قراءة القرآن، لكن احلديث معلول، والراجح وقفه، وقد صححه موقوفًا الدار قطين فقال: هو فهذا احلديث صر 
 صحيح عن علي.

 : إىل اجلواز. وذهب بعض العلماء
قال: وَل يَر وقد ذهب إىل هذا القول مجاعة من أهل العلم منهم: ابن عباس، فقد ذكره عنه البخاري يف صحيحه تعليقاً َمزومًا بصحته ف

 ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً.
 وروى ابن املنذر يف األوسط عن عكرمة عن ابن عباس )أنه كان يقرأ ورده وهو جنب(.
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وجاء هذا القول أيضًا عن مجاعة من التابعني، منهم: سعيد ابن املسيب، فقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن حممد بن طارق قال: 
 قرأ اجلنب شيئاً من القرآن؟ فقال: نعم(.)سألت ابن املسيب: أي

 ورجح هذا القول مجاعة من احملققني، منهم: داود الطربي، وابن حزم، وابن املنذر.
 يذكر هللا على كل أحيانه( رواه مسلم. حلديث عائشة قالت: )كان رسول هللا -أ

 وهذا الذكر عام يشمل قراءة القرآن والتسبيح واالستعاذة وغري ذلك.
 اءة األصلية.الرب -ب
 َل يثبت حديث صحيح تقوم به احلجة يف منع اجلنب.-ج

 على أدلة من قال باجلواز: وأجاب اجلمهور
 يذكر هللا على كل أحيانه( فاجلواب من وجهني: أما حديث عائشة )كان رسول هللا 

 أن املراد بالذكر يف احلديث غري القرآن، ألنه املفهوم عند اإلطالق. : األول
 : وأجاب أصحابنا عن حديث عائشة )كان يذكر هللا .. ( بأن املراد بالذكر غري القرآن فإنه املفهوم عند اإلطالق. وويقال الن

 : ليس فيه دليل على جواز قراءة القرآن للجنب، ألن ذكر هللا إذا أطلق ال يراد به القرآن. وقال ابن رجب
  ة على حترمي قراءة القرآن حال اجلنابة، ومنها ما رواه علي قال: كان رسول هللا أنه عام وقد خصصته األحاديث السابقة الدال والثاين:

 يقرئنا القرآن على كل حال ما َل يكن جنباً. )ذكر ذلك الصنعاِن يف سبل السالم(.
 تنبيه : 
 ( أما من عليه حدثاً أصغر فيجوز أن يقرأ القرآن . فإن كان عليه حدث أكرب َل حيل ...قوله ) 
فجعل ميسح النوم عن وجهه بيديه، مث  قال ) ... مث استيقظ رسول هللا  -يف قصة نومه عند خالِت ميمونة  -ديث ابن عباس ففي ح

 قرأ العشر آيات اخلوامت من سورة آل عمران ... (.
 قال ابن عبد الرب: وفيه قراءة القرآن على غري وضوء، ألنه ينام النوم الكثري الذي ال خيتلف يف مثله.

 قد بو ب اإلمام البخاري على احلديث: باب: قراءة القرآن بعد احلدث وغريه.و 
 قال ابن حجر: أي األصغر.

 .: وفيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إمجاع املسلمني، وإمنا حترم القراءة على اجلنب وقال النووي
َ َعَلى ُكل ى أَ  وحلديث عائشة )َكان َرُسوُل َاَّللهى -ب  ْحَيانىهى( رواه مسلم.يُْذُكُر َاَّلله

يف شرح مسلم: هذا احلديث أصل يف جواز ذكر هللا تعاىل بالتسبيح والتهليل والتكبري والتحميد وشبهها من األذكار، وهذا  قال النووي
 جائز بإمجاع املسلمني، وإمنا اختلف العلماء يف جواز قراءة القرآن للجنب واحلائض.

ولو   -، وهو ذكر هللا على كل حال من األحوال، وهو ظاهر يف عموم الذكر، فتدخل تالوة القرآن : واحلديث مقرر لألصلوقال الصنعاين
يقرئنا القرآن ما َل يكن جنباً( وأحاديث ُأخر يف معناه، وكذلك هو  إال قد خصصه أنه حديث علي )كان رسول هللا  -كان جنبًا 

 خمصص حبالة الغائط والبول واجلماع
 واألفضل أن يتطهر هلا. -يعين حدثاً أصغر  -سلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث : أمجع املقال النووي

 ( . وال يلبث يف املسجد إال بوضوء) 
 أي ال جيوز للمحدث حدثاً أكرب أن يلبث يف املسجد بال وضوء .

 إال عابري سبيل . أي ال تقربوا مواضع الصالة جنباً ) َوال ُجنُباً إىاله َعابىرىي َسبىيٍل ( لقوله تعاىل : 
 واملراد بعابر السبيل : املار يف املسجد سواء حلاجة أو لغريها .

 فلو توضأ جاز له اللبث ، وهذا مذهب أمحد واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .
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 احليض والنفاسباب 
 احليص لغة: السيالن، يقال: حاض الوادي إذا سال.

 قات معلومة عند بلوغها.وشرعاً: سيالن دم طبيعي يأت املرأة يف أو 
 )هذا شيء كتبه هللا على بنات آدم(. وهو شيء كتبه هللا على بنات آدم، كما قال 

 خلقه هللا حلكمة غذاء الولد وتربيته.
ساء ح) 

َ
ف
ُ
نع منواحلائض والن

ُ
ب فيما م

ُ
ن

ُ
 ه (كمهما حكم اجل

الصالة ، والطواف ، ومس املصحف ، وقراءة  وهي :،  يض والنفاس األمور السابقة الِت حرمت على اجلنبأي حيرم بسبب احل
 القرآن ، واللبث يف املسجد .

 لكن وقع خالف يف قراءهتا للقرآن ) غيباً ( .
 فجماهري العلماء : أنه حيرم عليها أن تقرأ شيئاً من القرآن .

 ذي، وهو ضعيف.)ال تقرأ احلائض وال اجلنب شيئاً من القرآن( رواه الرتم حلديث ابن عمر. قال: قال -أ
 قياس احلائض على اجلنب، فإذا منع اجلنب من قراءة القرآن فاحلائض أوىل، ألن حدث احلائض أغلظ وأشد.-ب

 : إىل أنه جيوز هلا ذلك. وذهب بعض العلماء
 ، واختاره ابن تيمية والشيخ ابن باز. وهذا مذهب مالك

 لعدم الدليل الذي مينع من ذلك. -أ
: ليس يف منع احلائض من القراءة نصوص صرحية صحيحة، وقال: ومعلوم أن النساء كن حيضن على عهد يميةقال شيخ اإلسالم ابن ت

 وَل يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما َل يكن ينههن عن الذكر والدعاء. رسول هللا 
 إن احليض قد ميتد ويطول فيخاف نسياهنا. -ب
 يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت( متفق عليه. لعائشة ملا حاضت وهي حمرمة )افعلي ما قوله  -ج

 منه. ومعلوم أن احملرم يقرأ القرآن وَل مينعها النيب 
 هو الصحيح.وهذا القول 

 ( وكذلك ال حيل لزوجها وطؤها) 
 على احلائض وطؤها يف الفرج . م: ومما حير أي 

 يحرم وطء احلائض يف فرجها.ف
يضى َوال تَ ْقَربُوُهنه َحىته يَْطُهْرَن(.لقوله تعاىل )فَاْعَتزىُلوا الن ى -أ  َساَء يفى اْلَمحى

 ( . اجلماع أي .       ) النكاح : رواه مسلم)اىْصنَ ُعوا ُكله َشْيٍء إىاله اَلن ىَكاَح(  وحلديث أنس. قال: قال  -ب
 (. رواه الرتمذيمبا أنزل على حممد )من أتى حائضاً أو امرأة يف دبرها فقد كفر  قال: قال رسول هللا  وعن أيب هريرة -ج

 : وال خالف بني أهل العلم يف حترمي وطء احلائض، وهو معلوم من ضرورة الدين. قال الشوكاين
 ( وحتل املباشرة دون الفرج) 
 باإلمجاع . املباشرة فيما فوق السرة وحتت الركبة فهذا جائز 

 وهو حالل باتفاق املسلمني. : قال النووي
 رة فيما بني السرة والركبة ما عدا القبل والدبر، فالراجح جوازه.وأما املباش

 وهو املذهب، وقال به عكرمة، وَماهد، والشعيب، والنخعي، والثوري، وابن املنذر.
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 قال النووي: هو األقوى دليالً َوُهَو اْلُمْخَتار.
يضى َوال تَ ْقرَبُو  -أ  ُهنه َحىته َيْطُهْرَن(.لقوله تعاىل )فَاْعَتزىُلوا الن ىَساَء يفى اْلَمحى

 فتخصيصه موضع الدم باالعتزال دليل على إباحته فيما عداه. :قال ابن قدامة 
 ( فهذا يدل على إباحة مجيع جسد احلائض إال موضع األذى. اصنعوا كل شيء إال النكاح ) لقوله -ب

 ة وحده وهو الفرج.فاحلديث فيه دليل على أنه ال جيتنب من احلائض إال املوضع الذي فيه احليض
 ر .ئض منع لألذى، فاختص مبحله كالدبقالوا: إن حترمي وطء احلا -ج

 تنبيه :
 ك.األوىل للرجل إذا أراد أن يستمتع بامرأته وهي حائض أن يأمرها أن تلبس ثوباً تسرت به ما بني السرة والركبة، مث يباشرها فيما سوى ذل 

َرَها أََمَرَها َأْن تَ تهزىَر يفى فَ ْورى َحْيَضتىَها مُثه  انَا إىَذا َكاَنْت َحائىًضا فََأرَاَد َرُسوُل اَّللهى حلديث َعائىَشَة قَاَلْت )َكاَنْت إىْحدَ  ُرها(. أَْن يُ َباشى  يُ َباشى
زَارى َوُهنه ُحيهٌض(. وحلديث َعْن َمْيُمونََة قَاَلْت )َكاَن َرُسوُل اَّللهى  ُر نىَساَءُه فَ ْوَق اإلى  يُ َباشى

  فَ ْور َحْيَضتَها( أي: أَوهله َوُمْعَظمه. قَاَله اخْلَطهابى )يفى 
 ( . الصالة وال حيل هلما أن يصوما، ويقضيان الصوم ال )

 قضاء الصوم دون الصالة . بئض والنفساء الصالة والصوم ، وجيأي : حيرم على احلا
 وكذلك حيرم عليها الصوم وعليها قضاؤه.يحرم على احلائض فعل الصالة، فرضها ونفلها، ولو صلت َل يصح منها، ف
ي الصهْوَم ، َوال تَ ْقضىي الصه  -أ ؟ َعْن ُمَعاَذَة قَاَلْت: )َسأَْلُت َعائىَشَة رضي هللا عنها فَ َقلُت: َما بَاُل احْلَائىضى تَ ْقضى الَة؟ فَ َقاَلْت: َأَحُرورىيهٌة أَْنتى

َُرورىيهٍة ، َوَلكىين ى َأْسأَ  يبُ َنا َذلىَك ، فَ نُ َؤمهُر بىَقَضاءى الصهْومى ، َوال نُ َؤمهُر بىَقَضاءى الصهالةى( متفق عليه.فَ ُقْلُت: َلْسُت حبى  ُل. فَ َقاَلْت: َكاَن ُيصى
َي نىْسَبة إىىَل َحُرورَاء، َوهىَي قَ ْريَة بى َأَحُرورِيرٌة أَْنتِ )  ْن اْلُكوَفة، َكاَن أَوهل اىْجتىَماع اخْلََوارىج بىهى.( ُهَو بىَفْتحى احْلَاء اْلُمْهَمَلة َوَضم  الرهاء اأْلُوىَل َوهى ع َعَلى مىيَلنْيى مى قَاَل  ُقْربى اْلُكوَفة قَاَل السهْمَعاِنى : ُهَو َمْوضى

َها إىنه  َي اَّلله َعن ْ َها. َفَمْعََن قَ ْول َعائىَشة َرضى اَلف إىمْجَاع اهْلََروىيُّ: تَ َعاَقُدوا يفى َهذىهى اْلَقْريَة فَ َنَسُبوا إىلَي ْ ُبوَن َعَلى احْلَائىض َقَضاء الصهاَلة اْلَفائىَتة يفى َزَمن احْلَْيض، َوُهَو خى اْلُمْسلىمىنَي، طَائىَفة مىْن اخلََْوارىج يُوجى
ْستىْفَهام الهذىي اىْستَ ْفَهَمْتُه َعائىَشة ُهَو اىْستىْفَهام إىْنَكار َأْي َهذىهى َطرىيَقة احلَُْرورى   يهة، َوبىْئَس الطهرىيَقة. )نووي(.َوَهَذا االى

ْقَن  -يفى َأْضًحى، أَْو فىْطٍر  وَعْن َأيبى َسعىيٍد اخْلُْدرىي ى قَاَل )َخرََج َرُسوُل هللاى  -ب إىىَل اْلُمَصلهى َفَمره َعَلى الن ىَساءى فَ َقاَل يَا َمْعَشَر الن ىَساءى َتَصده
ينىَنا َوَعْقلىَنا يَا َما رَأَْيُت مىْن نَاقىَصاتى َعْقٍل َودىيٍن أَْذَهَب لىُلب ى الرهُجلى احْلَازىمى مىْن إىْحَداُكنه قُ ْلَن َوَما نُ ْقَصاُن دى  نهارى ...َأْكثَ َر أَْهلى ال فَإىِن ى أُرىيُتُكنه 

ْثَل نىْصفى َشَهاَدةى الرهُجلى قُ ْلَن بَ َلى  أَلَْيَ  ِإَذا َحاَوْت َلَْ ُتَصلِ  َوَلَْ َتُصمْ قَاَل َفَذلىَك مىْن نُ ْقَصانى َعْقلىَها  َرُسوَل هللاى قَاَل أَلَْيَس َشَهاَدُة اْلَمْرأَةى مى
 قُ ْلَن بَ َلى قَاَل َفَذلىَك مىْن نُ ْقَصانى دىينىَها( رواه البخاري.

ه  -ج فَِإَذا َأقْ بَ َلِت احْلَْيَضُة فَ َقاَل َذلىكى عىْرٌق َولَْيَسْت بىاحْلَْيَضةى   وَعْن َعائىَشَة )أَنه فَاطىَمَة بىْنَت َأيبى ُحبَ ْيٍش َكاَنْت ُتْسَتَحاُض َفَسأََلتى النهيبى
لىي َوَصل ىي( متفق عليه. َفَدِعي الصراَلَة،  َوإىَذا أَْدبَ َرْت فَاْغَتسى
اء اَل جتَىب َعَلْيهىَما الصهاَلة َواَل الصهْوم يفى احْلَال، َوَأمْجَُعوا َعَلى َهَذا احلُْْكم ُمت هَفق َعَلْيهى َأمْجَع اْلُمْسلىُموَن َعَلى أَنه احْلَائىض َوالن َُّفسَ  : قال النووي

 أَنهُه اَل جيَىب َعَلْيهىَما َقَضاء الصهاَلة، َوَأمْجَُعوا َعَلى أَنهُه جيَىب َعَلْيهىَما َقَضاء الصهْوم.
 يف حال حيضها. وقد أمجع العلماء على أن احلائض ال جيوز هلا الصالة وقال ابن رجب:

 1تنبيه : 
 احلكمة من قضاء الصوم دون الصالة. 

َدة. )قاله النووي(.قَاَل اْلُعَلَماء َواْلَفْرق بَ ْينهَما أَنه الصهاَلة َكثىريَة ُمَتَكر ىَرة فَ َيُشق  َقَضاُؤَها خبىىاَلفى الصهْوم، فَإىنههُ  قيل :   جيَىب يفى السهَنة َمرهة َواحى
 وال يعلم ما احلكمة ولذلك قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة. تعبدية، وهي أمر الرسول وقيل: احلكمة 

 2تنبيه : 
اختلف العلماء هل تثاب احلائض على تركها الصالة أثناء احليض، كما يثاب املريض على ترك النوافل الِت كان يعملها يف صحته وشغل  

 باملرض عنها؟
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 ال تثاب على الرتك. : قيل
 بنقصان الدين برتك الصالة زمن احليض يقتضي ذلك. ألن وصفه هلا 

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

 3تنبيه : 
ذلك ذهب مجهور ذهب بعض الفقهاء إىل أنه جيب على احلائض وضوء وتسبيح يف أوقات الصالة بداًل عنها، لكن هذا قول ضعيف، ول

 العلماء إىل أنه ال جيب على احلائض الوضوء، وال التسبيح والتهليل والذكر يف أوقات الصلوات بداًل عن الصالة.
 ا وليس للحيض مدة وال سن) 

َ
 الدم

ُ
 ملعتاد جلست عن العبادات وحنوها ( .، بل مىت وجدت املرأة

 ح ، وهو اختيار ابن تيمية .هو الراج –رمحه هللا  –وهذا القول الذي ذكره املصنف 
 أنه مىت رأت املرأة الدم املعروف فهو حيض تثبت له أحكامه، وإن كانت دون تسع سنني أو فوق اخلمسني أو الستني. وهو

يضى َوال تَ ْقرَبُوُهنه  قوله تعاىل )ل يضى ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزىُلوا الن ىَساَء يفى اْلَمحى  (. َحىته يَْطُهْرنَ َوَيْسأَلوَنَك َعنى اْلَمحى
 فعلق أحكام احليض على وجوده، وَل حيدد لذلك سناً معيناً، فوجب إطالق ما أطلقه هللا من دون تقييد بسن حمدد.

 ال يتقدر أقل احليض وال أكثره. وأيضاً :
 لغاية مضي يوم وليلة وال مخسة عشر يوماً.ألن هللا قال )َوالَ تَ ْقرَبُوُهنه َحىته َيْطُهْرَن( فجعل غاية املنع هي الطهر، وَل جيعل ا -أ

لعائشة ملا حاضت )افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف حىت تطهري( فجعل غاية املنع الطهر، وَل جيعل الغاية زمناً  وقال  -ب
 معيناً، فدل هذا على أن احلكم يتعلق باحليض وجوداً وعدماً.

 به أحكاماً متعددة يف الكتاب والسنة، وَل يقدر ألقله وال ألكثره وال الطهر بني احليضتني قال ابن تيمية: ومن ذلك اسم احليض علق هللا
 مع عموم بلوى األمة بذلك واحتياجهم إليه.

 تنبيه :
 . ال حيض دون تسع، وال بعد مخسني : قال بعض الفقهاء

 ألن العادة أن املرأة ال حتيض قبل تسع وال بعد مخسني سنة.قالوا : 
 . يوٌم وليلة، وأكثره مخسَة عشر يوماً  : أن أقل احليض ضهم أيضاً وذهب بع

ألن الشرع علق على احليض أحكامًا وَل يبني قدره، فعلم أنه رده إىل العادة كالقبض واحلرز، وقد وجد حيض معتاد يومًا وَل يوجد أقل 
 منه. )املغين(.

 يوماً: 15والدليل على أن أكثر: 
يف النساء )ما رأيت من ناقصات عقل ودين ... أما نقصان دينها، فتمكث إحداهن شطر عمرها ال  حديث ابن عمر. يف قوله  -أ

 تصلي(.
 وجه الداللة: أن معَن الشطر النصف.

 أنه ال أصل له. -ذكر العلماء  -وهذا احلديث هبذا اللفظ 
 قال البيهقي: َل أجده يف كتب احلديث.

شرع وال يف اللغة، فوجب الرجوع يف ذلك إىل العرف والعادة، وقد ثبت مستفيضاً عن السلف أن احليض اسم َل ترد أكثر مدته يف ال -ب
من التابعني فمن بعدهم أن أكثر احليض مخسة عشر يوماً، وأنه كثر وجوده هذه املدة يف النساء، حىت صار ذلك أمرًا معروفًا معتادًا يف 

 النساء.
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نًا اغتسلتوم) 
ّ
 ( . ىت انقطع انقطاعًا بي

 ي : أن احلائض تغتسل عند انقطاع دمها هنائياً .أ
يضى َوال تَ ْقرَبُوُهنه َحىته  -أ يضى ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزىُلوا الن ىَساَء يفى اْلَمحى  يَْطُهْرَن فَإىَذا َتَطههْرَن فَْأتُوُهنه مىْن َحْيُث لقوله تعاىل: )َوَيْسأَلوَنَك َعنى اْلَمحى

.)ُ  أََمرَُكُم اَّلله
 وصلي( متفق عليه. وإذا أدبرت فاغتسليإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة،  ) لفاطمة بنت أيب ُحبيش وقال -ب

 ، وممن نقل اإلمجاع: النووي عن ابن املنذر، وابن حجر. وأمجع املسلمون على وجوب الغسل
 تنبيه :

 إذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم، والطالق، وَل يُ َبح سائرها حىت تغتسل . 
 أي: إذا انقطع دم احليض عن املرأة وَل تغتسل َل يبح مما هو حمرم عنها إال الصوم والطالق.

 فاحلائض إذا انقطع دمها قبل الفجر فإهنا تصوم. قياساً على اجلنب.
ُل َوَيُصومُ َكاَن يُْدرىُكُه اْلَفْجُر َوُهَو ُجُنٌب مىْن أَْهلى  أَنه َرُسوَل اَّللهى  عن َعائىَشَة َوأُمه َسَلَمَة )  متفق عليه . ( هى، مُثه يَ ْغَتسى

ُّ  ولفظ مسلم )  . ( ُيْصبىُح ُجُنباً مىْن َغرْيى ُحُلٍم مُثه َيُصومُ  َكاَن النهيبى
فاحلائض والنفساء مثل اجلنب إذا طهرتا قبل الفجر، مث طلع الفجر قبل اغتساهلما، فإنه يصح صومهما وجيب عليهما إَتامه، سواء تركت 

 سل عمداً أو سهواً، بعذر أو بغري عذر كاجلنب.الغ
 : وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إال ما حكي عن بعض السلف مما ال نعلم صح عنه أم ال.قال النووي

 وأما الطالق: فيجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا انقطع دمها من احليض، ألن احلرام أن يطلقها وهي حائض.
ذكر، فإنها تعمل مبا إال أن تكون مستحاضة )  

ُ
قد أطبق عليها الدم، أو كانت ال تطهر إال وقتًا ال ي

 ( . ، جتلس عادة أيامها إن كان هلا عادة أرشد إليه النبي 
َها إى  ،إذا استمر معها الدم وَل ينقطع  هذه أحوال املرأة رُي ُمْسَتَحاَضةً فإذا أَْطَبَق اَلدهُم َعَلى اَْلَمْرأَةى، أَْو َصاَر اَل يَ ن َْقطىُع َعن ْ ريًا ، فَإىن هَها َتصى   اله َيسى

 فاالستحاضة: استمرار الدم على املرأة حبيث ال ينقطع عنها أبداً، أو ينقطع عنها مدة يسرية.
 ( فهو خيتلف عن دم احليض يف طبيعته ويف أحكامه. إن ذلك عرق وهو دم طبيعي كما يف احلديث: )
 جتل  عادهتا إن كان هلا عادة .فإذا استمر الدم مع املرأة فإهنا 

 بذلك، فتجلس فيها ويثبت هلا أحكام احليض وما عداها استحاضة. ألمر النيب 
ُسكى الدهَم فَ َقاَل هَلَا: اْمُكثىي َقْدَر َما َكاَنْت حَتْبى  ففي حديث عائشة   رضي هللا عنها )أىنه أُمه َحبىيَبَة بىْنَت َجْحٍش َشَكْت إىىَل َرُسولى اَّللهى 

لىي ُل عىْنَد ُكل ى َصالَةٍ  ، َحْيَضُتكى مُثه اْغَتسى  ( رواه مسلم. َفَكاَنْت تَ ْغَتسى
 لفاطمة بنت أيب حبيش ) ... ولكن دعي الصالة قدر األيام الِت كنتى حتيضني فيها، مث اغتسلي وصلي(. وقال 
ها االستحاضة، فصار الدم يأتيها باستمرار، فيكون حيضها ستة : امرأة كان يأتيها احليض ستة أيام من أول كل شهر، مث طرأت علي مثال

 أيام من أول كل شهر وما عداها استحاضة.
 ( . أو الغليظ دون الرقيق، أو املننت دون غريه،  رجلست الدم األسود دون األمح  فإن مل يكن) 
ة، فإهنا ترجع للتمييز، فيكون حيضها ما َتيز بسواد أو ي: فإذا كانت املستحاضة ليس هلا عادة كأن تكون مبتدئأ احلالة الثانية :هذه 

 غلظة.
إن دم احليض دم أسود يعرف، فإذا كان كذلك :  حلديث عائشة. )أن فاطمة بنت أيب حبيش كانت تستحاض، فقال هلا رسول هللا 

 فأمسكي عن الصالة، فإذا كان اآلخر فتوضئي وصلي( رواه أبو داود.
ح الراء، أي: تعرفه النساء بلونه وثخانته، وجيوز ضم الياء وكسر الراء مأخوذ من اإلعراف، أي: له َعْرف، والَعْرف: )يُ ْعَرُف( بضم الياء وفت 
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 الرائحة.
 ( بعة أيام، ثم اغتسلت، وغسلت الدمفإن مل يكن هلا متييز جلست ستة أيام أو س) 

 َتييز صا ح بأن تكون االستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم، إذا كانت املستحاضة ليس هلا حيض معلوم وال : أيهذه احلالة الثالثة 
 فهذه تعمل بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة.

  ! إِن استحاض حيضة كبرية شديدة، فما ترى فيها قد منعتين الصالة والصوم، فقال  يا رسول هللا حلديث محنة بنت جحش قالت )
 ، مث اغتسلي( رواه أبو داود. الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة يف علم هللا تعاىلإمنا هذه ركضة من ركضات 

 1تنبيه : 
 لكن لو افرتض أنه وجد عند املرأة صفتان )عادة وَتييز(:

 فإذا كانت العادة موافقة للتمييز فهذه ال إشكال فيها. -أ
 م من أول الشهر، والتمييز خمتلف[:أن يكون عندها َتييز لكنه خمتلف عن عادهتا ]عادهتا ستة أيا -ب

 م :اختلف العلماء أيهما تقد
 : تعمل بالتمييز. القول األول

 قال يف املعين: وهو ظاهر مذهب الشافعي.
 حلديث عائشة: ) ... فإنه دم أسود يعرف ... (.

 ألن صفة الدم أمارة قائمة به.
 أهنا تعمل بالعادة. : القول الثاين

 وهذا املذهب.
لىي(.حلديث أم   حبيبة: ) ... اْمُكثىي َقْدَر َما َكاَنْت حَتْبىُسكى َحْيَضُتكى مُثه اْغَتسى
 فردها إىل العادة بدون استفصال، وترك االستفصال يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال. : وجه الداللة

ويتغري وينتقل أخر الشهر أو أوله أو يتقطع فيكون يوماً  وألنه أسهل على املرأة، وأبعد عن االضطراب، ألن الدم األسود رمبا يضطرب
 أسود ويوم أمحر، فجلوسها أيام عادهتا أسهل عليها وأضبط هلا، ألن العادة ال تبطل داللتها أبداً.

 2تنبيه : 
 االنقطاع أثناء الدورة يوماً أو يومني مث تعود الدورة، فهل فرتة االنقطاع تعترب حيض أم طهر؟ 

: يقول بعض العلماء رمحهم هللا أن االنقطاع ولو يوماً واحداً يعترب ُطهراً فعليها أن تغتسل وتصلى وتصوم إن كان  ابن عثيمنيقال الشيخ 
ذلك يف رمضان ولو عاد احليض بعد يوم أو يومني وبعض العلماء يقول إن هذا ليس ُطهرًا يف احلقيقة وإمنا هو جفاف فال تعترب طاهراً 

بالكلية وهذا وهللا اعلم أقرب إىل الصواب ألنه جرت العادة أن املرأة يف أثناء حيضها ترى اجلفاف واليبوسة وال يعترب حىت ينقطع احليض 
 هذا ُطهراً.
 3تنبيه : 

 ذكر العلماء بعض صفات دم احليض:
 أنه دم أسود يعرف، بينما دم االستحاضة دم أمحر. : أوالً 
 ، وأما دم االستحاضة فهو دم عادي ليس له رائحة. ةأنه دم مننت، أي له رائحة كريه : ثانياً 
 أن دم احليض ثخني غليظ، ودم االستحاضة رقيق ليس ثخيناً.:  ثالثاً 
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دت مع وجود هذا الدم؛) 
َّ
ت وتعب

ّ
ألنه  واجتهدت يف إيقاف الدم إن قدرت وال عليها ضرر، وصل

 . ليس حبيض
باالتفاق، أن حكمها وهذا ت ، املستحاضة حكمها حكم الطاهرا: فيس حبيض وجود هذا الدم ، ألنه ل فاملستحاضة تتعبد وتصلي مع

 فال فرق بني بني املستحاضة وبني الطاهرات إال فيما يأت: . حكم الطاهرات
 ة :تتووأ لكل صالاألمر األول : 

 هذا األمر األول الِت ختالف فيه املستحاضة الطاهرات، وهي أهنا تتوضأ لكل صالة.
َها قَاَلْت )َجاَءْت فَاطىَمُة بىْنُت َأيبى ُحبَ ْيٍش إىىَل اَلنهيبى ى حلديث َعائىشَ  َي َاَّللُه َعن ْ فَ َقاَلْت: يَا َرُسوَل َاَّللهى! إىِن ى اىْمرَأٌَة ُأْسَتَحاُض َفاَل َأْطُهُر،  َة َرضى

َْيٍض، فَ  َا َذلىَك عىْرٌق، َولَْيَس حبى لىي َعْنكى اَلدهَم، مُثه َصل ىي( أََفَأدَُع اَلصهاَلَة؟ قَاَل: "اَل. إىمنه إىَذا أَقْ بَ َلْت َحْيَضُتكى َفَدعىي اَلصهاَلَة، َوإىَذا أَْدبَ َرْت فَاْغسى
.  ُمت هَفٌق َعَلْيه ى
( :  (. مُثه تَ َوضهئىي لىُكل ى َصاَلةٍ  َولىْلُبَخارىي ى

 وهذا قول مجهور العلماء.
 لكل صالة عن مجاعة من الصحابة، منهم علي، ومعاذ، وابن عباس، وعائشة. : وقد روي األمر للمستحاضة بالوضوءقال ابن رجب

 لقوله يف هذا احلديث )مُثه تَ َوضهئىي لىُكل ى َصاَلة(.
 معَن )لكل صالة( أي: لوقت كل صالة. -

 أي: أدركه وقت الصالة. ل()فأينما رجل من أمِت أدركته الصالة فليصيف حديث جابر  ألنه جاء إطالق الصالة على الوقت، كما يف قوله 
 فإن كانت الصالة مؤقتة ]كالصلوات اخلمس[ فإهنا ال تتوضأ إال إذا دخل وقت الصالة مث تصلي.

 أما إذا كانت الصالة غري مؤقتة ]كصالة الضحى مثاًل[ فإهنا تتوضأ عند إرادة فعلها.
 : إىل أنه ال جيب عليها أن تتوضأ لكل صالة. وذهب بعض العلماء

 ل املالكية، واختاره ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمني أخرياً.وهذا قو 
 قال ابن عبد الرب: إن صاحب احلدث الدائم كاالستحاضة وسلس البول ال يرتفع حدثه بالوضوء، فيكون يف حقه مستحباً ال واجباً.

)مُثه تَ َوضهئىي لىُكل ى َصاَلة( فهي غري حمفوظة،  وأفىت الشيخ ابن عثيمني أنه ال يلزمها الوضوء لكل صالة، ما َل ينتقض وضوءها، وأما حديث
 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.
 ت .يكره وطؤها إال أن خياف العناألمر الثاين : 

 ابلة.وهذا مذهب احلن
 لقول عائشة )املستحاضة ال يغشاها زوجها(.-أ

 وألن هبا أذى فيحرم وطؤها كاحلائض.-ب
 : إىل أنه جيوز وطؤها مطلقاً.وذهب بعض العلماء

 وهذا قول أكثر الفقهاء.
 حسن.أهنا كانت مستحاضة، وكان زوجها جيامعها( قال النووي: إسناده  ملا روى أبو داود عن عكرمة عن محنة بنت جحش )-أ

 وقال عكرمة: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها.-ب
 )إمنا ذلك عرق وليس باحليضة( وعلى ذلك فال يأخذ شيئاً من أحكام احليض. أن هذا الدم ليس دم حيض قطعاً لقول النيب  -ج
 لة اجلماع.أن العبادات أعظم حرمة من اجلماع، فاملستحاضة يف لزوم العبادة كالطاهرة فكذلك يف مسأ -د
َل مينع عبد الرمحن بن عوف وغريه من وطء زوجاهتم املستحاضات، وألن االستحاضة دم عرق فال مينع الوطء، وألن  وألن النيب  -ه 
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 حكمها حكم الطاهرات يف كل شيء فكذلك يف حل الوطء. )قاله السعدي(.
 هو الراجح.وهذا القول 
أمحد ال جيوز املوطئ إال أن خياف زوجها العنت، واحتج للمانعني بأن دمها جيرى  : مرجحًا مذهب اجلمهور: ... وقالقال النووي

 فأشبهت احلائض.
يضى َوال تَ ْقرَبُوُهنه حَ  ىته َيْطُهْرَن( وهذه قد واحتج أصحابنا مبا احتج به الشافعي يف األم، وهو قول هللا تعاىل )فَاْعَتزىُلوا الن ىَساَء يفى اْلَمحى

 تطهرت من احليض.
واحتجوا أيضا مبا 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(.

 والصوم واالعتكاف والقراءة وغريها، فكذا يف املوطأ.وألن املستحاضة كالطاهرة يف الصالة 
 وألنه دم عرق فلم مينع الوطء كالناسور.

 وألن التحرمي بالشرع وَل يرد بالتحرمي، بل ورد بإباحة الصالة الِت هي أعظم كما قال ابن عباس.
 يقبل. واجلواب عن قياسهم على احلائض، أنه قياس خيالف ما سبق من داللة الكتاب والسنة فلم

 اجملموع(. ).  وألن املستحاضة هلا حكم الطاهرات يف غري حمل النزاع، فوجب إحلاقه بنظائره ال باحليض الذي ال يشاركه يف شيء 
 ه .عليها أن تغتسل عند آخر احليض، وتغسل فرجها وتعصباألمر الثالث : 

على املستحاضة عند انقضاء زمن احليض، وإن كان الدم  ال خالف بني أهل العلم يف وجوب الغسلف أما اغتساهلا عند آخر احليض :
 جارياً، وهذا أمر َممع عليه.

 .فيها، مث اغتسلي وصلي( ) ... دعي الصالة قدر األيام الِت كنت حتيضني  حلديث فاطمة بنت أيب حبيش، حيث قال هلا النيب 
 احليض، وإن كان الدم جارياً، وهذا َممع عليه. : فيه دليل على وجوب الغسل على املستحاضة إذا انقضى زمن قال النووي

لىي َعنْ   . (كى اَلدهَم، مُثه َصل ىيأما غسل فرجها فلحديث عائشة السابق ) ... فَإىَذا أَقْ بَ َلْت َحْيَضُتكى َفَدعىي اَلصهاَلَة، َوإىَذا أَْدبَ َرْت فَاْغسى
 ... فلتغتسل مث لتستثفر بثوب مث لتصل فيه(.يف املستحاضة )  فلحديث أم سلمة يف قوله  وأما عصب فرجها :

 ومعَن االستثفار: هو شدة الفرج خبرقة عريضة او قطنة حتتشي هبا املرأة.
 وهللا أعلم .
 أخوكم

 سليمان بن حممد اللهيميد
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