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 ترمجة خمتصرة للمؤلف رمحه هللا

 
 

 هللا آل سعدي . الرمحن بن ناصر بن عبد هللا ، عبد هو أبو عبد
هـ ، وتوفيت والدته وعمره أربع سنوات ، مث تويف والده وعمره سبع سنوات ، فنشأ يتيم األبوين ،  1307يف عنيزة عام ولد 

الذي دفع به إىل حلقات العلم ، وكفاه مؤونة  صار يف بيت أخيه األكرب : محد  وكفلته زوجة والده ، وأحبته كثرياً ، فلما شب  
 العيش .

هـ ( صار مرجع للناس يف بلده يف التدريس  1350( مع عدم انقطاعه عن الطلب ، ومن عام )  23جلس للتدريس وعمره ) 
 والفتيا .

 ومن تالميذه :
 هللا البسام ، عضو هيئة كبار العلماء وجممع الفقه اإلسالمي . الشيخ عبد

 والشيخ محد القاضي  . 
 لى سابقاً .العزيز العقيل ، عضو جملس القضاء األع هللا بن عبد والشيخ عبد

 والشيخ علي بن محد الصاحلي .
 والشيخ حممد بن صاحل العثيمني ، عضو هيئة كبار العلماء .

 وغريهم كثري .
 له مؤلفات كثرية منها :

 تيسري الكرمي املنان يف تفسري كالم الرمحن ) وهو أشهر كتبه ( .
 القواعد احلسان لتفسري القرآن .

 يار يف شرح جوامع األخبار .هبجة قلوب األبرار وقرة عيون األخ
 القول السديد يف مقاصد التوحيد .

 منهج السالكني وتوضيح الفقه يف الدين ) وهو هذا الكتاب ( .
 وغريها كثري .

 ( عاماً رمحه هللا رمحة واسعة . 69هـ عن )  1376/  6/  23مات رمحه هللا قبيل فجر اخلميس 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ؤلف كتابه بالبسملة :ابتدأ امل

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

 ورسوله إىل هرقل عظيم الروم ( .
 تربكاً هبا . ثالثاً :
،م /  ُد ّلَِلَه َمح ُفَسَنا، َوَسيَ َئاتَ  َاحلح تَـغحَفُرُه، َونـَُتوُب َإلَيحَه، َونـَُعوُذ بََاّلِلَه َمنح ُشُروَر أَنـح َتَعيُنُه، َوَنسح َد َاّلِلهُ َفاَل ََنحَمُدُه، َوَنسح  َأعحَمالََنا، َمنح يـَهح

َللح َفاَل َهاَدَي َلهُ  ُمَضله َلهُ  َهُد َأنح اَل َإَلَه َإاله اَ  ، َوَمنح ُيضح َهُد َأنه حُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسولُُه، َصلهى ، َوَأشح َدُه اَل َشرَيَك َلُه، َوَأشح ّلِلهُ، َوحح
 :  َأمها بـَعحدُ   . َاّلِلهُ َعَليحَه َوآَلَه َوَسلهمَ 

---------------------------- 
، ََنحَمُدهُ  ُد ّلَِلَه َمح  هلل لعدة أسباب . باحلمدبدأ املؤلف كتابه : َاحلح

 هلل رب العاملني .  ، ألن أول سورة يف القرآن مبدوءة باحلمداقتداًء بكتاب هللا : أوالً 
 هلل . فإنه كان يبدأ ُخَطبه ] الراتبة والعارضة [ باحلمد تأسيًا بالنيب  ثانيًا :

 احلمد هو وصف احملمود بالكمال مع احملبة والتعظيم .:  احلمد هلل َنمده
) لـ  احلمـد كلـه ( متفـي عليـه . وكلمـة  ويف احلديث قـال  ،، يعين مجيع احملامد ثابتة هلل ستغراق األلف والالم لال : احلمد هلل 
 لقوله ) احلمد هلل ( . ( : مجلة توكيد  َنمده) 

ْسَتِعنيُ قال تعاىل ) أي نطلب العون من هللا تبارك وتعاىل ، كما: ونستعينه  يَّاَك َن ُد َوِإ ُب يَّاَك نـَْع  ( . ِإ
،  وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إىل هذين املعنيني، وال نتوكل إال علي  ، أي ال نعبد إال إياك   :قال ابن كثري

 ..... فاألول تربؤ من الشرك ، والثاين تربؤ من احلول والقوة والتفويض إىل هللا عز وجل .      
 .الكرب ل ) إياك نعبد ( تدفع الرياء ) وإياك نستعني ( تدفع: وكثرياً ما كنت أمسع شيخ اإلسالم ابن تيمية يقو  قال ابن القيم

 . فعلى املسلم أن يستعني باهلل دائمًا وأبدًا ، بل أعظم الدعاء ما فيه طلب العون من هللا 
تــدعن دبــر كــل صــالة أن تقــول : اللهــم أعــين علــى )كــرك وشــكرك وحســن  ملعــا) ) إين أحبــ  يف هللا ، فــال وقــد قــال 

 داود . أبوعبادت  ( رواه 
يَّـاَك : تأملت أنفع الدعاء : فإ)ا هو سؤال العـون علـى مرضـاته ، مث رأيتـه يف الفا ـة يف ) قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ِإ

ْسَتِعنيُ  يَّاَك َن ُد َوِإ ُب  ( . نـَْع
 سرت الذنب والتجاوز عنه .أي نطلب من هللا مغفرة الذنوب ، ومعناها : : ونستغفره 

 وجهني : واالستغفار يكون على 
 : طلب املغفرة بلفظ : اللهم اغفر يل ، أو أستغفر هللا . الوجه األول
 : طلب املغفرة باألعمال الصاحلة اليت تكون سبباً لذل  . الوجه الثاين

 . وحينما نستغفر هللا فلذنوبنا واستجابة ألمر هللا تعاىل 
 )من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنوب مجيعاً وا لذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطقل يا عبادي ا (قال سبحانه 
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والذين إ)ا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم )كروا هللا فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إىل هللا ومل يصروا على ( وقال سبحانه 
 .)ما فعلوا وهم يعلمون 

 ) فاستغفروين أغفر لكم ( .يف احلديث القدسي  وقال تعاىل 
 . واستغفر هللا إن هللا كان غفوراً رحيماً  وقال تعاىل ، )ستغفر لذنب  وا (وقال تعاىل 

وقال يف اليوم مائة مرة ( رواه مسلم ،  ين ألستغفر هللا) إ وقال ، فسبح حبمد رب  واستغفره إنه كان تواباً  وقال سبحانه 
  ) رواه البخاري .) وهللا إين ألستغفر هللا وأتوب إليه يف اليوم أكثر من سبعني مرة 

 

 .إىل الطاعة ونرتك املعصية والذنوب  ناقصري تأي نرجع إىل هللا عن )نوبنا و :  إليهونتوب 
 وقد أمر هللا بالتوبة وأثىن على أهلها .

يعاً أَيُـَّها اْلُمْؤِمُنوَن َلعَ ، قال تعاىل )  لفالح، والفوز بسعادة الدارينلالتوبة سبب ف  ون ( .ْم تـُْفِلحلَّكُ َوتُوبُوا ِإىَل اَّللَِّ مجَِ
 ت :بالتوبة تكفر السيئا

ـَر َعـْنُكْم َسـيِ َئاِتُكمْ تعاىل ) قال  َْْـرِي ِمـْن  يَا أَيُـَّها الَـِّذيَن آَمنُـوا تُوبُـوا ِإىَل اَّللَِّ تـَْوبَـًة َنُصـوحاً َعَسـى َربُُّكـْم َأْن ُيَكفِ  َويُـْدِخَلُكْم َجنَّـاتَت 
 . ا األَنـَْهاُر (َ ِْتهَ 

 : دل السيئات حسناتبالتوبة تب
ُ غَ تعـاىل ) قـال  َِِْم َحَسـَناتَت وََكـاَن اَّللَّ ُ َسـيِ َئا ُل اَّللَّ وهـذا مــن ( ،  وراً َرِحيمـاً ُفـِإالَّ َمـْن تَـاَب َوآَمـَن َوَعِمـَل َعَمـاًل َصـاحِلاً فَُأْولَئِـَ  يـُبَـدِ 

 .أعظم البشارة للتائبني 
 القوة، واإلمداد باألموال والبنني: التوبة سبب للمتاع احلسن، ونزول األمطار، وزيادةو 

 ( .ي َفْضلَت َفْضَلُه َوَأْن اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم مُثَّ تُوبُوا ِإلَْيِه ُُيَتِ ْعُكْم َمَتاعاً َحَسناً ِإىَل َأَجلَت ُمَسمًّى َويـُْؤِت ُكلَّ )ِ  تعاىل ) قال
ــْوِم اْســتَـْغِفُروا َربَُّكــْم )  تعــاىل علــى لســان هــودوقــال  ــَماَء َعَلــْيُكْم ِمــْدرَاراً َويَــزِدُْكْم قـُــوًَّة ِإىَل قـُــوَِّتُكْم َوال َويَــا قـَ مُثَّ تُوبُــوا ِإلَْيــِه يـُْرِســْل السَّ
 ( . ْوا جُمْرِِمنيَ تـَتَـَولَّ 
( َوُُيْـِددُْكْم 11ْيُكْم ِمـْدرَاراً )( يـُْرِسْل السََّماَء َعلَـ10) فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّاراً )على لسان نوح  عليه السالم  وقال

 ( . ُكْم أَنـَْهاراً بَِأْمَوالَت َوبَِننَي َوََيَْعْل َلُكْم َجنَّاتَت َوََيَْعْل لَ 
 : هللا حيب التوبة والتوابنيو

رِيَن ( قال تعاىل )   ِإنَّ اَّللََّ ُيُِبُّ التـَّوَّاِبنَي َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِ 
 : أن هللا يفرح بتوبة التائبني

 ) هللُ أفرُح بتوبِة عبده من أحدِكم سقط على بعريِه وقد أضله يف أرضَت فالة ( متفي عليه . كما قال 
 وللتوبة لكي تصح شروطاً عند العلماء : 

 : اإلقالع عن الذنب . الشرط األول
 : أن يندم على فعلها . الشرط الثاين

 : أن يعزم على أن ال يعود إليها أبداً . الشرط الثالث
 : أن تكون يف زمن تقبل فيه التوبة . الشرط الرابع

 وقبل حلول األجل . –و)ل  قبل طلوع الشمس من مغرهبا 
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 ) إن هللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر ( رواه الرتمذي . قال 
 .ه يكفي االستغفار له، وأما إ)ا كانت غيبة فإننه َيب أن يرجعها إ)ا كانت ماالً : إن كانت تتعلي حبي آدمي فإ الشرط اخلامس

بـاهلل مـن شـرور أنفسـنا ، فـالنفس وـا شـرور ، كمـا قـال تعـاىل  ونلتجـ أي نعـو) ونعتصـم :  أنفسناباهلل من شرور  ذونعو 
وِء ِإالَّ َما َرِحَم َرّبِ  ) السُّ اَرٌة ِب ْفَس أَلَمَّ ُبـَرِ ُئ نـَْفِسي ِإنَّ النَـّ  ( .َوَما أ

نًا كلمتني يدعو هبمـا : اللهـم أومـين رشـدي ، وأِعـذين  علم أبا ن النيب ويف احلديث عن عمران بن حصني . ) أ حَصْي
 من شر نفسي ( رواه الرتمذي .

يقــول : اللهــم إين أعــو) بــ  مــن علــم ال ينفــع ، ....  قــال ) كــان النــيب  –عنــد مســلم  –ويف حــديث زيــد بــن أرقــم 
 ومن نفس ال تشبع ( .

 على املعصية . احلثكاسل عنها ، أو ومن شرورها : التثبيط عن الطاعة والت
 فنتعو) باهلل من سيئات أعمالنا ، ألن األعمال السيئة وا تأثري سيء على الفرد واجملتمع .وسيئات أعمالنا : 

ـَم َعـْن مَ قال تعاىل ) َكِل ـوَن اْل ًة ُُيَر ُِف َي اِسـ ـوبـَُهْم َق ـا قـُُل َن ْل َعنَّـاُهْم َوَجَع ـاقـَُهْم َل يَث ِهْم ِم َما نـَْقِضـ ِب ـُروا َف وا َحظ ـًا ِاَّـا )ُكِ  ُسـ ِه َوَن ِع َواِضـ
ِه   ( .ِب

َعلَُّهْم وقال تعاىل ) ِذيَقُهْم بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َل ُي َا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس ِل َبْحِر ِب رِ  َواْل بـَ َفَساُد يِف اْل  .( يـَْرِجُعونَ َظَهَر اْل
ِبهِ وقال تعاىل ) َذْن ا ِب َخْذَن ً َأ  ( . َفُكال 

 ) ما منع قوم زكاَة أمواوم إال منعوا القطر من السماء ( رواه ابن ماجه . وقال 
ر هللا هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله كائنًا من كان ، وهـذه امملـة توجـب من يهدى هللا فال مضل له :   أي من قد 

 . لإلنسان أن ال يطلب اوداية إال من هللا ، مع فعل األسباب
هـو عـم النـيب  فإنـه ال ُيكـن أن يهديـه أحـد ، وهـا –حلكمته  –أن يضله أي فمن قدر هللا له : ومن يضلل فال هادى  
 -  مل يستطع النيب  –أبو طالب . أن يهديه 

ُه ِمَن اَّللَِّ وقال تعاىل ) ف ِْلَ  َل ُه فـََلْن ََت َت َن تْـ ـَ  الَّـِذيَن ملْ َمْن ُيرِِد اَّللَُّ ِف ِئ وَل ئًا ُأ ْي ـرِِد اَّللَُّ َأنْ َشـ ـوبـَُهْم َوُْـم يِف يُ   ُي َر قـُُل ا  َطهِ ـ َي نـْ الـدُّ
ُْم يِف اْْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ   ( . ِخْزٌي َوَو

ـَ  كمـا قـال تعـاىل )حـي إال هللا  إقـرار مشـاهد ، أنـه ال معبـود  بقلـيب ناطقـًا بلسـاين ي أقـرشهد أن ال إله إال هللا : أوأ ِل (َ
ا يَــ  َو احْلَــيُّ َوَأنَّ َمــ ُل بِــَأنَّ اَّللََّ ُهــ اِطــ َب ْن ُدونِــِه اْل ـِه ( وقــال تعــاىل )ْدُعوَن ِمــ ْن ُدونِـ ا يَــْدُعوَن ِمــ َو احْلَــيُّ َوَأنَّ َمــ لِــَ  بِــَأنَّ اَّللََّ ُهــ (َ

اِطُل  َب  ( .ُهَو اْل
 ( ا ال يصـح قـول مــن قـال : ال إلـه موجــود إال هللا ، ألن هنـاك آوــة تعبـد مـن دون هللا وتســمى آوـة كمـا قــال تعـاىل َوَمــ

اهُ  ْمَن ُهُم الَّيِت َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َشْيءَت َظَل َتـُ ُهْم آِو ْغَنْت َعنْـ ُفَسُهْم َفَما َأ َنـْ ِكْن َظَلُموا أ  ( .ْم َوَل
 هو حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم ، خامت النبيني . :  اً وأن حممد 

هو ما يعود و ع خصائص البشرية تلحقه ما عدا شيء واحد ، مجي، فليس له من الربوبية واإلوية شيء ، إمنا هو عبد عبده : 
 بأسافل األخالق فهو انوع منه .

 .    ( قل ال أمل  لنفسي نفعاً وال ضراً إال ما شاء هللا )قال تعاىل 
 ( . قل إين ال أمل  لكم ضراً وال رشداً  )وقال تعاىل 

 ( .نا بشر مثلكم يوحى إيل أمنا إوكم إله واحد قل إمنا أ تعاىل )فهو بشر مثلنا إال أنه يوحى إليه ، قال 
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 وقد وصفه هللا بالعبودية يف أعلى املقامات :
 .يف إسرائه ، ويف حال قيامه بالدعوة ، ويف حال التحدي مع الكفار أن يأتوا ِبثل القرآن 

 رواه البخاري : ) ال تطروين كما أطرت النصارى املسيح ( .  ويقول 
 لرسل يف أعلى مقاماَم ، ويف سياق الثناء عليهم . بل وصف هللا تعاىل ا
 ( . إنه كان عبداً شكوراً  ) فقال تعاىل يف نوح 

 ( .راهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصار ـوا)كر عبادنا إب)وقال يف إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السـالم 
 ( .لناه مثاًل لبين إسرائيل إن هو إال عبد أنعمنا عليه وجع ) وقال يف عيسى بن مرمي 

( وما أرسلناك إال كافة للناس  وقال تعاىل ) (حممد رسول هللا  )أن حممداً رسول هللا إىل كافة الورى ، قال تعاىل و  أي  :ورسوله  
 . (وأرسلناك للناس رسواًل وكفى باهلل شهيداً  وقال تعاىل )
بياء قبلي : نصرت بالرعب مسرية شهر ، ... وكان النيب يبعث إىل قومه ) أعطيت مخساً مل يعطهن أحد من األن  وقال النيب 

 متفي عليه خاصة وبعثت إىل الناس عامة ( . 

  ومقتضى هذه الشهادة هو اإلقرار باللسان ، واإلُيان بالقلب بأن حممد بن عبد هللا القرشي رسول إىل مجيع اخللي من امن
 واإلنس .

 صدق رسول هللا فيما أخرب ، وأن تتمثل أمره فيما أمر ، وأن ْتنب ما عنه هنى وزجر ، وأن ومقتضى هذه الشهادة أيضاً أن ت
 ال يعبد هللا إال ِبا شرع .

: معـ  صـالة هللا علـى نبيـه : أي ثنـاؤه عليـه يف املـ  األعلـى ، كمـا قـال أبـو العاليـة صلى هللا عليـه وعلـى آلـه وسـلم : 
 . صالة هللا ثناؤه عليه عند املالئكة

ا تعــاىل يف فرعــون )كقولــه مــن قرابتــِه وغــريهم  : املــراد بــاْلل هنــا مجيــع أتباعــه علــى دينــه وعلــى آلــه  َهــ يْـ وَن َعَل النَّــاُر يـُْعَرُضــ
َعــَذابِ  دَّ اْل َشــ ْوَن َأ ْرَعــ ــوا آَل ِف ْدِخُل اَعُة َأ وُم السَّــ ُقــ ي ًا َويـَــْوَم تـَ  ، وإ)ا )كــرت اْلل والصــحب ،( أي أتبــاع فرعــون  ُغــُدو ًا َوَعِشــ

صار املراد باْلل قرابَته املؤمنني به ، أمـا غـري املـؤمنني بـه فليسـوا مـن آلـه ، ألن هللا قـال عـن نـوح يف ولـده ) إنـه لـيس مـن 
 أهل  ( وهو ابنه من صلبه .

 هذه كلمة يؤتى هبا عند الدخول يف املوضوع الذي يقصد .:  أما بعد
 ا قول ضعيف ( .قول بعضهم أهنا تقال لالنتقال من أسلوب إىل آخر ) وهذ 

َتَصرحُت َفيَه َعَلى َأهُ م /  َ اَلحَمَساَئَل َوالدهاَلَئَل; َواقـح ًعا، َلَشدهَة فـََهَذا َكَتاٌب خُمحَتَصٌر يف اَلحَفقحَه، مَجَعحُت َفيَه بـَنيح ُُموَر، َوَأعحَظَمَها نـَفح مَ  َاألح
َمَه َعَلى اَلحُمبحَتَدَئني اَلضهُرورََة َإىَل َهَذا اَلحَموحُضوَع، وََكَثريًا َما  َظَه َوفـَهح ُم َفيَه َواَضًحا; َلُسُهوَلَة َحفح ُكح َتَصُر َعَلى اَلنهصَ  َإَذا َكاَن َاحلح َأقـح

َقَ  َبَدلَيَلَه.   أَلَنه اَلحَعلحَم: َمعحرََفُة َاحلح
َكاَم اَلشهرحَعيهَة اَلحَفرحَعيهَة بََأَدلهتَ  َحح َه: َمعحرََفُة َاألح ََدلهَة َوالحَفقح َتَصُر َعَلى َاألح َاَع، َوالحَقَياَس اَلصهَحيَح. َوَأقـح َها َمنح اَلحَكَتاَب، َوالسُّنهَة، َواإلحَمجح

َل اَله  أََلُة َخاَلَفيهًة، َاقـحَتَصرحُت َعَلى اَلحَقوح فًا َمنح اَلتهطحوَيَل، َوَإَذا َكاَنَت اَلحَمسح ُهورََة; َخوح ََدلهَة اَلشهرحَعيهةَذي تـَرحجهَح َعنحدَ اَلحَمشح  .ي، تـَبَـًعا َلْلح
---------------------------- 

 املختصر : ما قل  لفظه وكثر معناه .الفقه :  يففهذا كتاب خمتصر 
 وسيأيت تعريفه .الفقه لغة الفهم ومنه قوله تعاىل ) يفقهوا قويل ( والفقه : 
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َ اَلحَمَساَئَل َوالدهاَلَئلَ  عند  –: املسائل مجع مسألة : وهي ما ُيتاج إىل برهان ، والدالئل مجع دليل : وهذا يشمل  مَجَعحُت َفيَه بـَنيح
 العلماء الدليل النقلي والدليل العقلي .

ُضــوعَ  ًعــا، َلَشــدهَة اَلضهــُرورََة َإىَل َهــَذا اَلحَموح ُُمــوَر، َوَأعحَظَمَهــا نـَفح َتَصــرحُت َفيــَه َعلَــى َأُهــمَ  َاألح ســتوعب مجيــع املســائل أي أنــه مل ي:  َواقـح
ا ، ألن هذا الكتاب ألفه للمبتدئني يف العلم .  واألحكام ، وإمنا اقتصر على أمهها ، واختار املسائل اليت يعظـم نفعها لضروَر

َظـَه وَ   ـُم َفيـَه َواَضـًحا; َلُسـُهوَلَة َحفح ُكح َتَصُر َعَلى اَلـنهصَ  َإَذا َكـاَن َاحلح َمـَه َعلَـوََكَثريًا َما َأقـح ، وهـذه طريقـة مجيلـة نافعـة: ى اَلحُمبحتَـَدَئنيفـَهح
 : تنيدوهذا فيه فائالنص على أنه حكم ومسألة ، وهي أن يورد 

 : معرفة الدليل . ثانياً : معرفة احلكم الشرعي ،  أوالً 
 .لطالب العلم  جداً  معرفة الدليل مهمألن العلم معرفة احلق بدليلة : 

 ثالثـاً أنه يكـون معـه حجـة مـن هللا ، ثانياً : أنه يطمئن للحكم الشرعي ،  أواًل :ـوائد : ويف معرفة احلكم بدليله لطالب العلم ف
 على بصرية وبرهان . أنه يعبد هللاَ  : رابعاً  إقناع غريِه ، أنه يستطيع :

 والسنة واإلمجاع والقياس الصحيح . األحكام الفرعية بأدلتها من الكتاب والفقه : معرفةُ 
 ألحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيليةواصطالحاً : معرفة ا

 بعضه علمي وبعضه ظين . الظن ، ألن إدراك األحكام الشرعيةيشمل العلم و :  معرفة 
 ى مذهب اممهور ، هذا ظن .ومعرفة أن الوتر سنة عل،  فمعرفة الصلوات اخلمس هذا علم

كمعرفة أن الكل أكرب من امزء ، ل  األحكام العقلية ،  شرع ، خرج بذلا: املراد األحكام املتلقاة من  األحكام الشرعية 
 والعادية كنزول املطر بعد الرعد والربق .م احلسية كمعرفة أن النار حارة ، واألحكاوكمعرفة أن الواحد نصف االثنني ، 

 .اخل ، فخرج بذل  املسائل العملية كالتوحيد ..كالصالة واحلج والبيوع .  : الفرعية 
 احرتازاً من أصول الفقه ، ألن البحث يف أصول الفقه يف أدلة الفقه اإلمجالية . : ليةبأدلتها التفصي

  حلديث : إمنا األعمال .مثال : يشرتط لصحة الوضوء النية 
 حلديث : ال صالة ملن مل يقرأ ...قراءة الفا ة ركن يف الصالة 

 ( . باطل ) هذا أصول الفقه ملهعناقص الشروط ف وأما يف أصول الفقه فمثال : كل من عمل عمالً 
 القياس . –األمر يقتضي الوجوب وهكذا  النهي ، النسخ 

 فالفقيه يبحث يف األدلة التفصيلية امزئية ، ليستنبط األحكام احملددة املعينة منها ، مستعيناً باألدلة اإلمجالية .
 . فمراد املؤلف هنا بالفقه هو الفقه االصطالحي 

: أي أنــه ســوت يقتصــر علــى الــدليل املعــروت املشــهور ، فــال يــأت هورة خوفــًا مــن التطويــل ألدلــة املشــعلــى ا وأقتصــر
 بأدلة غري مشهورة اليت يعرفها فقط طالب العلم ، ألن الكتاب خمتصر .

لة : أي إ)ا كانـت املسـأ وإذا كانت املسألة خالفية، اقتصرت على القـول الـذي تـرجح عنـدي، تبعـًا لْلدلـة الشـرعية
ني العلمــاء علــى عــدة أقــوال ، فإنــه ســوت يقتصــر علــى قــول واحــد ، وهــذا القــول هــو الــراجح عنــده الــذي فيهــا خــالت بــ

 يؤيده الدليل ، فليس هو مقلد ملذهب معني ، أو لعامل معني ، وإمنا متبع للدليل .
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ُروُه اَلحَواَجُب : َوُهَو َما أُثَيَب فَاَعُلُه، َوُعوَقَب تَارَُكهُ . َواحلحَ م / األحكام اخلمسة:  َما أُثَيَب تَارَُكُه، َوَلَح : َراُم : َضدهُه. َوالحَمكح
ُنوُن : َضدهُه. َوالحُمَباُح :َوُهَو اَلهَذي َفعحُلُه وتـَرحُكُه َعَلى َحد ٍّ َسَواءٍّ  يـَُعاَقبح فَاَعُلهُ   .  . َوالحَمسح

---------------------------- 
 أي األحكام التكليفية .األحكام اخلمسة : 

  )كرها فقال :مث
هــذا تعريفــه بــاحلكم ال باحلــد ، فإنــه لــيس الواجــب هــو : مــا أثيــب :  تاركــهُ  : وهــو مــا أثيــب فاعلــه وعوقــبَ  الواجــب 

 ما أمر به الشارع على وجه اإللزام . فهووأما تعريفه باحلد : ، فاعله ... ، وإمنا هذا حكم الواجب 
 ع : احملرم واملكره واملباح ، فهذه الثالثة غري مأمور هبا .خرج بقولنا ما أمر به الشار  : ما أمر به الشارع

  الشارع .هو هللا أو رسوله  ) ًوالرسول مبلغ عن هللا سبحانه.. وقد قال تعاىل ) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ، 
 خرج بذل  املندوب ، ألنه مأمور به لكن ليس على وجه اإللزام . : على وجه اإللزام:  قولنا
 يثاب فاعله امتثاالً ويستحي العقاب تاركه .: هو ما )كره املؤلف :  م الواجبحك
 . فال بد من قول ) امتثاالً ( ألنه ال ينال األجر إال إ)ا فعله امتثاالً هلل تعاىل 
 ما هنى عنهوهذا تعريف باحلكم ال باحلد ، وأما تعريفه باحلد فهو : م : ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله : احلرا 

 اخلمر ، واألقوال : كالغيبة ، والنميمة ، والكذب . ك ، مثاله : كعقوق الوالدين وشربالشارع على وجه اإللزام بالرت 
 ما هنى عنه الشارع : خيرج الواجب واملندوب .
 على وجه اإللزام بالرتك : خرج به املكروه .

 اب فاعله .يثاب تاركه امتثااًل ويستحي العقأما حكمه فهو ما )كره املؤلف : 
 باحملرم لكنه تذكر عظمة هللا وعقابه فرتكه لذل  ، فهذا يثاب . رجل هم   ، مثاله :  فالبد من قيد ) امتثااًل (

فيما يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قـال ) إن هللا كتـب احلسـنات والسـيئات ، مث بـني   عن ابن عباس رضي هللا عنهما . عن النيب 
يعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملـة ، وإن هـم هبـا فعملهـا ، كتبهـا عنـده عشـر حسـنات إىل سـبعمائة )ل  ، فمن هم  حبسنة فلم 

ضعف إىل أضعات كثرية ، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة ، وإن هم هبا فعملها كتبها هللا سـيئة واحـدة ( 
 رواه البخاري ومسلم .

 ل  من جرائي ( أي من أجلي .ويف رواية ملسلم  ) إمنا ترك )
 مثل قصة الذي هم  بابنة عمه بسوء فرتكها هلل ، فأجاب هللا دعاءه وفرج مهه فانفرجت الصخرة .

 َت  احملرم ، ومل يفعل أسبابه ، لكن لو أن ًً  فإن هذا يعاقب على النية . رجاًل
آتاه هللا مااًل ومل يؤته علمًا ، فهو خيبط يف ماله  : ) ... ورجل دليل )ل  حديث أّب كبشة األمناري قال : قال رسول هللا 

ينفقه يف غري حقه ، ورجل مل يؤته هللا مااًل وال علماً وهو يقول : لو كان يل مثل هذا عملُت فيه مثل الذي يعمل قال رسول هللا 
 . فهما يف الوزر سواء ( . رواه ابن ماجه ( : 

 ولكنه مل يتمكن )ل  ، فهذا يعاقب عقوبة الفاعل .رجل هم  باحملرم وسعى يف أسبابه ثالثاً : 
، ل يف النار ، قلت : يا رسول هللاما فالقاتل واملقتو قال ) إ)ا التقى املسلمان بسيفيه دليل )ل  حديث أّب بكرة أن النيب 

 هذا القاتل فما بال املقتول يف النار ؟ قال : إنه حريصاً على قتل صاحبه ( . متفي عليه .
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مـا أمـر بـه الشـارع ال  هـذا تعريـف بـاحلكم ، أمـا تعريفـه باحلـد : فهـووَل يعاقـب تاركـه :  ه: وهو ما أثيب فاعل املسنون 
 على وجه اإللزام كالسنن الرواتب .

 وأما حكمه فكما )كر املؤلف : يثاب فاعله امتثاالً وال يعاقب تاركه ، فلو فعله ال امتثااًل ، فال يثاب عليه .
 يوم اممعة للتنظف فقط ال امتثااًل ألمر هللا ، فإنه ال يثاب . رجل اغتسلمثاله : 

وال يعاقب تاركه ال يف الدنيا وال يف اْلخرة ، أما يف اْلخرة فظاهر ، فإن هللا ال يعاقب على أمر رخص لعباده فيه ، وأما يف الدنيا 
 فال يعاقب عليه ، فال يعزره السلطان عليه ، ألنه ليس واجب .

 كما يف احلديث ) أول ما ُياسب عليه العبد من أعماله سد اخللل الذي يكون يف الفرائض ،  فهو ي ، فوائد واملسنون له
 .صـالته ، فإن صلحت ، كتبت تامة ، وإن نقصت ، قال هللا : انظروا لعبدي هل له من تطوع ؟ ... احلديث ( 

 حبه ... ( رواه البخاري .وسبب حملبة هللا حلديث ) وال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أ
 .تركه ال على وجه امزم واإللزام هو ما طلب الشارع وتعريفه باحلد :: ده يثاب تاركه وال يعاقب فاعلهاملكروه: ض

 احملرم ، فإنه اا طلب الشارع تركه على وجه اإللزام . ه : ال على وجه اإللزام : خيرج بهقول
 كه امتثاالً وال يعاقب فاعله .وأما حكمه فكما )كره املؤلف : يثاب تار 

مـا ال يتعلـي بـه أمـر وال هنـي لذاتـه كاالغتسـال للتـربد  وعرفه بعضهم بقوله ::  سواء على حدٍّ  هُ وتركُ  علهُ فَ  الذياملباح: هو 
 واملباشرة ليايل الصيام .

 .يف َعَباَداتََه َوُمَعاَماَلتََه َوَيََُب َعَلى اَلحُمَكلهَف َأنح يـَتَـَعلهَم َمنحه ُكله َما حَيحَتاُج َإلَيحَه م / 
---------------------------- 

ينقســم إىل  تعلــم الفقــهرة والصــالة وغريهــا ، ألن مــن الفقــه مــا ُيتاجــه كــأمور الطهــا أي أنــه َيــب علــى املكلــف أن يــتعلم
 قسمني :

 أراد احلج . . كالطهارة والصالة واحلج إ)ا وهو ما ُيتاج إليه يف عباداته ومعامالته فرض عني :
 بقية املسائل ، فهي فرض كفاية .فرض كفاية : 

ينَ )  قَاَل م/  ُه يف اَلدَ  ًرا يـَُفقَ هح  ُمتـهَفٌق َعَليحهَ ( .  َمنح يُرََد َاّلِلهَ َبَه َخيـح
---------------------------- 

 .الفضل الكبري يف تعلم الفقه  ههذا احلديث في
 .“ والتفقه يف الدين واحلث عليه ، وسببه أنه قائد إىل تقوى هللا فيه فضيلة العلم ” :  النووي لقا

وهذا يدل على أن من مل يفقهه يف دينه مل يرد به خريًا ، كما أن من أراد بـه خـريًا فق هـه يف دينـه ،  ”:  وقال ابن القيم
 .“ ومن فق هه يف دينه فقد أراد به خريًا إ)ا أريد بالفقه العلم املستلزم للعمل 

يتصـل بـه مـن الفـروع  أي تعلـم قواعـد اإلسـالم ومـا -قـه يف الـدين: أن مـن مل يتف ومفهـوم احلـديث ”:  ل ابن حجـروقا
 .“فقد حرم اخلري  -
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 فصل
ول هللا وإقام الصالة ، وإيتاء الزكاة ، ال إله إال هللا وأن حممدًا رس بين اإلسالم على مخس : شهادة أن) م / قال النيب 

 مضان ( .وحج البيت ، وصوم ر 
ُلُ  َتَحقُّ َاألح َدُه اَل َشرَيَك َلُه. َفَشَهاَدُة َأنح اَل َإَلَه َإاله َاّلِلهُ: َعلحُم اَلحَعبحَد َواعحَتَقاَدَه َوالحَتَزاَمَه أَنهُه اَل َيسح  وَهيهَة َوالحُعُبوَديهَة َإاله َاّلِلهُ َوحح

يعَ  اَلَص مجََ َدُه، َوَأنح اَل يُ  فـَُيوَجُب َذَلَك َعَلى اَلحَعبحَد: َإخح يَن ّلَِلَه تـََعاىَل، َوَأنح َتُكوَن َعَباَداتُُه اَلظهاَهَرُة َوالحَباَطَنُة ُكلَُّها ّلَِلَه َوحح َرَك اَلدَ  شح
يَن.  يَع أُُموَر اَلدَ   َبَه َشيحًئا يف مجََ

َباَعَهمح، َكَما قَاَل تـَعَ  يَع اَلحُمرحَسَلنَي َوأَتـح َوَما َأرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك َمنح َرُسولٍّ َإاله نُوَحي َإلَيحَه أَنهُه اَل َإَلَه َإاله أَنَا )  اىَل:َوَهَذا َأصحُل َديَن مجََ
 ( .فَاعحُبُدوَن 

---------------------------- 
يــل مــس كاألركــان والــدعائم لبنيانــه ، واملقصــود َتثفهــذه اخل: أن اإلســالم بــين علــى هــذه اخلمــس ،  معنــاههــذا احلــديث 

 اإلسالم ببنيانه ، ودعائمه هذه اخلمس ، فال يثبت البنيان بدوهنا .
 فأول هذه األركان الشهادتني :

 .: معناها ال معبود حبي إال هللا  شهادة أن ال إله إال هللا
ُُلوَهيهـَة َوالحُعُبوَديـه ـَتَحقُّ َاألح ـَدُه اَل َشـرَيَك لَـهُ َعلحُم اَلحَعبحَد َواعحَتَقـاَدَه َوالحَتَزاَمـَه أَنـهُه اَل َيسح ، فكـل آوـة سـوى هللا :  َة َإاله َاّلِلهُ َوحح

 ري يف الوجود منه سبحانه وتعاىل .باطلة وال تستحي العبادة ، ألنه هو الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا وأنعم علينا وكل خ
 األشياء .بل إنه سبحانه وبخ من عبد غريه ، وأن هذه املعبودات ضعيفة ال تقدر على خلي أصغر 

 ( . َوال َيْسَتِطيُعوَن َوُْم َنْصراً َوال أَنـُْفَسُهْم يـَْنُصُرونَ .  أَُيْشرُِكوَن َما ال خَيُْلُي َشْيئاً َوُهْم خُيَْلُقونَ قال تعاىل )
 والتوبيخ . راالستفهام لالستنكا( أيشركون  املعىن اإلمجايل : قوله )

 .نيف للمشركني يف عبادَم مع هللا تعاىل ما ال خيلي شيئاً وهم خيلقون قال املفسرون يف هذه اْلية : هذا توبيخ وتع
 وهي أربعة :وقد بني هللا تعاىل يف هذه اْلية صفات هؤالء املعبودين من دون هللا ، 

 أهنم ال ينصرون أنفسهم . -أهنم ال يستطيعون وم نصراً  -أهنم خملوقون مربوبون  -أهنم ال خيلقون شيئاً 
ُعوا َما اْسَتَجابُوا َلُكـْم  . َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َُيِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمريَت ) وقال تعاىل ِإْن َتْدُعوُهْم ال َيْسَمُعوا ُدَعاءَُكْم َوَلْو مسَِ

 ( . َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن ِبِشرِْكُكْم َوال يـَُنبِ ُئَ  ِمْثُل َخِبريَت 
اىل عن حال املدعوين من دونه ـ من املالئكة واألنبياء واألصنام وغريها ـ اا يدل على عجزهم وضعفهم ، مع  اْلية : خيرب تع

 وهي : وأهنم قد انتفت عنهم األسباب اليت تكون يف املدعو، 
 ت بالكلية .روط تام ة بطلت دعوته ، فكيف إ)ا عدمـفمىت مل توجد هذه الشالدعاء ، والقدرة على االستجابة ، املل  ، ومساع 
َولَــِو اْجَتَمُعـوا لَــُه َوِإْن يَـا أَيُـَّهــا النَّـاُس ُضــِرَب َمثَـٌل فَاْســَتِمُعوا لَـُه ِإنَّ الَّــِذيَن تَـْدُعوَن ِمــْن ُدوِن اَّللَِّ لَـْن خَيُْلُقــوا ُ)بَابـاً وقـال تعــاىل )

ُهُم الذُّبَاُب َشْيئاً ال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب   ( . َواْلَمْطُلوبُ َيْسُلبـْ
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 :إذا علم العبد ذلك وأيقن به ـ : فَ 
يَن ّلَِلَه تـََعاىَل، َوَأنح َتُكوَن َعَباَداتُُه اَلظهاَهَرُة َوالح  يَع اَلدَ  َرَك يُوَجُب َذَلَك َعَلى اَلحَعبحَد: َإخحاَلَص مجََ َدُه، َوَأنح اَل ُيشح َباَطَنُة ُكلَُّها ّلَِلَه َوحح

يَن. َبَه َشيحًئا يف مجََ   يَع أُُموَر اَلدَ 
َباَعَهمح، َكَما قَاَل تـََعاىَل: يَع اَلحُمرحَسَلنَي َوأَتـح َوَما َأرحَسلحَنا َمنح قـَبحَلَك َمنح َرُسولٍّ َإاله نُوَحي َإلَيحَه أَنهُه اَل َإَلَه َإاله أَنَا )  َوَهَذا َأصحُل َديَن مجََ

 ( .فَاعحُبُدوَن 
---------------------------- 

فإ)ا علمت أن املستحي للعبـادة هـو هللا سـبحانه وتعـاىل ، أوجـب )لـ  إخـال  الـدين كلـه هلل تعـاىل ، وال يشـرك أي : 
 مع هللا أحداً كائناً من كان .

يَن ُحنَـَفــاَء َويُِقيُمــوا الصَّــالَة َويـُْؤتُــقــال تعــاىل ) ( وقــال  وا الزََّكــاَة َوَ)لِــَ  ِديــُن اْلَقيِ َمــةِ َوَمــا أُِمــُروا ِإالَّ لِيَـْعُبــُدوا اَّللََّ خُمِْلِصــنَي لَــُه الــدِ 
ينَ تعاىل )  ( . ِإنَّا أَنـَْزْلَنا ِإلَْيَ  اْلِكَتاَب بِاحلَْيِ  فَاْعُبِد اَّللََّ خُمِْلصاً َلُه الدِ 

 ) إمنا األعمال بالنيات ( . فمن أهم شروط قبول العمل أن يكون خالصاً لوجه تبارك وتعاىل كما قال 
( ال إىل ملــ  أو حــظ أو مــال أو شــهرة أو مــدح أو شــأن مــن شــؤون قُــْل َهــِذِه َســِبيِلي أَْدُعــو ِإىَل اَّللَِّ تعــاىل )ولــذل  قــال 

 الدنيا .
 وهذا أصل مجيع دين الرسل .

 ( . َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِ  أُمَّةَت َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ كما قال تعاىل )
 ( . َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَ  ِمْن َرُسولَت ِإالَّ نُوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدونِ قال تعاىل )و 

طاعة، والدين  وهذا هو كمال ال، وال نتوكل إال علي  ، أي ال نعبد إال إياك  قال ابن كثري : (  ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعنيُ وقال تعاىل )
 ، ..... فاألول تربؤ من الشرك ، والثاين تربؤ من احلول والقوة والتفويض إىل هللا عز وجل .       كله يرجع إىل هذين املعنيني

 .“الكرب ( تدفعقول )إياك نعبد( تدفع الرياء )وإياك نستعنيوكثرياً ما كنت أمسع شيخ اإلسالم ابن تيمية ي”:قال ابن القيم
: َأنه يـَعحَتَقَد اَلحَعبحُد َأنه َاّلِلهَ َأرحَسَل حُمَمهًدا َوَشهَ م /  َ  اَدُة َأنه حُمَمهًدا َرُسوُل َاّلِلَه يَع اَلثـهَقَلنيح نَ   -َإىَل مجََ نحَس َواْلَح َبَشريًا  -َاإلحَ

َديَق َخََبََه، وَ  ُعوُهمح َإىَل تـَوحَحيَد َاّلِلَه َوطَاَعَتَه، بََتصح َيا َوَنَذيًرا، َيدح نـح َيَه، َوأَنهُه اَل َسَعاَدَة َواَل َصاَلَح يف اَلدُّ َتَناَب نـَهح َتثَاَل َأمحرََه، َواجح امح
َدمُي حَمَبهَتَه َعَلى حَمَبهَة اَلنـهفحَس َوالحوَ  ميَاَن َبَه َوطَاَعَتَه، َوأَنهُه َيََُب تـَقح َخَرَة َإاله بَاإلحَ  َلَد َوالنهاَس َأمجحََعنَي. َواْلح

َتَمَل َعَليحَه  َأنه َاّلِلهَ أَيهَدُه بَالحُمعحَجَزاَت اَلدهالهَة َعَلى َرَسالََتَه، َوِبَا َجبَـَلُه َاّلِلهُ َعَليحَه َمنح اَلحُعُلومَ وَ  اَلَق اَلحَعالََيَة، َوِبَا َاشح َخح اَلحَكاَمَلَة، َواألح
َقَ ، َوالحمَ  َُدى َوالرهمححََة َواحلح ُنُه َمنح َاْلح َيوَيهَة َديـح نـح يَنيهَة َوالدُّ  َصاَلَح اَلدَ 

يَ  َمحَر َوالنـههح َباَر َواألح َخح َقَ  يف َاألح آُن اَلحَعَظيُم، ِبَا َفيَه َمنح َاحلح َرى: َهَذا اَلحُقرح  . َوآيـَُتُه اَلحُكبـح
---------------------------- 

 كلمة تقال أو تذاع :  تتضمن عدة أمور لكي ُيققها ، فليست ًا رسول هللاشهادة أن حممد
 هذه الشهادة :يات فأول مقتض

 أواًل : اإلميان أن هللا أرسله إىل مجيع الثقلني يدعوهم إىل توحيد هللا .
ل إهنــا خاصــة للعــرب فقــط فهــو كــافر ، ومــن قــال إنــه لــيس برســول فهــو  عامــة لكــل البشــر ، ومــن قــا دعوتــه فمحمــد 
 كافر .

 ه كثرية جدًا .عموم رسالترسالته وعلى واألدلة على 
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  )َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشرياً َونَِذيراً قوله تعاىل ) 
يعاً ( .ُقْل يَا أَيُـَّها النَّاُس ِإين ِ َرُسوُل اَّللَِّ إِ  وقوله تعاىل )  لَْيُكْم مجَِ

 .  )َيُكوَن لِْلَعاَلِمنَي نَِذيراً تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لِ  وقوله تعاىل ) 

: ) والذي نفس حممد بيده ال يسمع ّب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ُيوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال   وقوله 
 رواه مسلمكان من أصحاب النار ( . 

 : ) وأرسلت إىل اخللي كافة ( . ويف صحيح مسلم قال 

 بعثت إىل كل أمحر وأسود ( .وجاء يف صحيح مسلم : ) و 

 . وبطاعتهالدنيا واْلخرة إال باإلميان به  يفوامتثال أمره وأنه ال سعادة وال صالح  ثانيًا :
 ( . َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ كما أمرنا هللا بذل  فقال )

 ( . اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا وقال تعاىل )
 ( . َوَأِطيُعوا اَّللََّ َوَرُسوَلُه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ وقال تعاىل )
 تكون هدايت  . للرسول  ت ( . فعلى قدر طاع َوِإْن ُتِطيُعوُه تـَْهَتُدواوقال تعاىل )

 ين دخل النار ( رواه البخاري .) من أطاعين دخل امنة ومن عصا وقال 
 ( . ) ما هنيتكم عنه فاجتنبوه ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وقال 

الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيِبَّ كما قال تعاىل )،  وبطاعتهالدنيا واْلخرة إال باإلميان به  يف وال صالحَ  وأنه ال سعادةَ ثالثًا : 
َهاُهْم َعِن اْلُمْنكَ اأْلُمِ يَّ الَّ  ِر َوُيُِلُّ َوُُم الطَّيِ َباِت َوُُيَر ُِم َعَلْيِهُم ِذي َيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُهْم يف التـَّْورَاِة َواإْلِْنِْيِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِت َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغالَل الَّيِت َكاَنْت   ( .َعَلْيِهْم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعنـْ
 فهو خري يف العاجل واْلجل ، وكل ما هنى عنه فهو شر يف العاجل واْلجل  فكل ما أمر به النيب 

 . أمجعني َيب تقدمي حمبته على النفس والولد والناسَ  هوأنرابعًا : 
 ه .) ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ( متفي علي حلديث أنس . قال : قال 

 أكثر من كل الناس حىت من النفس . من عالمات اإلُيان الكامل حمبة النيب ف
، ون أحب إلي  من نفس ـ، فقال : ال يا عمر حىت أكأحب  إيل  من كل شيء إال من نفسي: أنت  ولذا ملا قال عمر للنيب 

 فقال عمر : وهللا ألنت أحب إيل  من نفسي ، قال : اْلن يا عمر .
 عمر ( قال العيين : يعين كمل إُيان  . ) اْلن يا

على النفوس ، واألوالد ، واألقارب ، واألهلني ، واألموال ، واملساكن ، وغري )ل  اا ُيبه  فيجب تقدمي حمبة الرسول 
 اإلنسان غاية احملبة .

ُقْل ِإن َكاَن سوله فقال سبحانه )وقد توعد هللا عز وجل من قدم شيئًا من الدنيا ] من أهل أو ولد أو مال [ على حمبة هللا ور 
َارٌَة ََتَْشوْ  َن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ ِإلَْيُكم مِ َن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْنآؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوِْ

ُ اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي اَّللِ  َوَرُسولِِه َوِجَهادَت يف سَ   ( .ِبيِلِه فـَتَـرَبَُّصوْا َحىتَّ يَْأيتَ اَّللُ  بَِأْمرِِه َواَّلل 
وال خالت يف )لـ  ، وأن )لـ  مقـدم علـى كـل  قال القرطيب يف تفسريه : ويف اْلية دليل على وجوب حب هللا تعاىل ورسوله 

 . حمبوب
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  ومن أعظم مثرات حمبة النيب من أسباب حالوة اإلُيان .)ل   ، أن 
 كما يف احلديث السابي ) ثالث من كن فيه ...... ( .

 ) املرء مع من أحب ( متفي عليه . قال  ُيشر معه كماوأنه 
اَلَق اَلحَعالََيَة، َوِبَا َوَأنه َاّلِلهَ أَيهَدُه بَالحُمعحَجَزاَت اَلدهالهَة َعَلى َرَسالََتَه، َوِبَا َجبَـَلُه َاّلِلهُ َعَليح وأن هللَا م/  َخح َه َمنح اَلحُعُلوَم اَلحَكاَمَلَة، َواألح

َيوَيهَة  نـح يَنيهَة َوالدُّ َقَ ، َوالحَمَصاَلَح اَلدَ  َُدى َوالرهمححََة َواحلح ُنُه َمنح َاْلح َتَمَل َعَليحَه َديـح  .َاشح
---------------------------- 

 ألمرين :، باْلية لكان أوىل من التعبري باملعجزات املؤلف عرب  وول ارق للعادة ،مجع معجزة وهي األمر اخل: ات املعجز 
ـاتَت بـَيِ َنـاتَت املوافي للقرآن كما قال تعاىل )اللفظ أن هذا هو  أواًل : َنا ُموَسى ِتْسَع آَي ـَدَك ( وقـال تعـاىل ) َوَلَقْد آتـَيـْ ْل َي َوَأْدِخـ

ِذِه ( وقال صاحل لقومـه ) ُسوءَت يِف ِتْسِع آيَاتَت ِإىَل ِفْرَعْوَن َوقـَْوِمِه ِإنَـُّهْم َكاُنوا قـَْومًا َفاِسِقنيَ  يِف َجْيِبَ  ََتْرُْج بـَْيَضاَء ِمْن َغرْيِ  َهـ
 ( . نَاَقُة اَّللَِّ َلُكْم آَيةً 

 أن املعجزة هي األمر اخلارق للعادة ، فتكون من النيب وغري النيب . ثانيًا :
راء واملعـراج ، وحنـني امـذع ، ونبـع املـاء مـن بـني ـعجزات كانشقاق القمـر ، وحادثـة اإلسـبامل أي ونؤمن أن هللا أيد النيب  

 أصابعه الشريفة ، وكالم الذراع ، وتسبيح الطعام ، وغري )ل  اا تواترت به األخبار الصحيحة .
  ومعجزاته : تنقسم إىل قسمني 

 قسم منها ما يكون من قبيل املعجزة ، وقسم منها ليس ِبعجز .
: كالقرآن وكنبع املاء من بني أصابعه وتكثري الطعام وانقياد الشجر كما يف حديث جابر عند مسلم . وغري )ل  اـا  املعجز منها
 . نقل وعرت

كما قال ابن سالم فما أن رأيت وجهـه عرفـت أن وجـه لـيس بوجـه كـذاب ( وكـذا مـا   ، : كما يعرت )ل  بوجه  وغري املعجز
َوِإنَـَّ  كمـا قـال تعـاىل )ن يبعث وبعد ما بعث إىل )لـ  مـن ئائلـه الـيت هـي مـن دالئـل نبوتـه  لصدق قبل أمن األمانة وا عرت عنه

 ( . َلَعَلى ُخُليَت َعِظيمَت 
يَ م/  َمحَر َوالنـههح َباَر َواألح َخح َقَ  يف َاألح آُن اَلحَعَظيُم، ِبَا َفيَه َمنح َاحلح َرى: َهَذا اَلحُقرح   .َوآيـَُتُه اَلحُكبـح

---------------------------- 
 هي : القرآن العظيم . أعظم معجزات النيب 

َا َكاَن الَِّذى أُوتِيُت َوْحياً أَْوَحى اَّللَُّ  َما ِمَن األَنِْبَياِء ِمْن َنيب َت )  كما قال   ِإالَّ َقْد أُْعِطَى ِمَن اْليَاِت َما ِمثْـُلُه آَمَن َعَلْيِه اْلَبَشُر َوِإمنَّ
 ( . ُجو أَْن َأُكوَن َأْكثـََرُهْم تَابِعاً يـَْوَم اْلِقَياَمةِ ِإىَلَّ فََأرْ 
، ه من اإلعجاز الواضح، وهو القرآن ، ملا اشتمل عليهبا الوحي الذي أنزل علي   أي إن معجزيت اليت  ديت ” :الفتح قال يف

املراد أن القرآن هو املعجزة العظمى اليت وليس املراد حصر معجزاته فيه ، وال أنه مل يؤت من املعجزات ما أويت من تقدمه ، بل 
 .“اختص هبا دون غريه 

 معجزات األنبياء :و  ،لفروق بني معجزة القرآن العظيم من أهم ا 
: أن معجزة القرآن الكرمي مستمرة إىل يوم الدين ، ومعجزات األنبياء قد انقرضت بانقـراض أعصارهم ، فلم يشاهدها إال  أوالً 

 من حضرها .
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أن القرآن العظيم خارق للعادة يف أسلوبه وبالغته وإخباره باملغيبات ، فال ُير عصر من األعصار ، إال ويظهر فيه شيء :  ثانياً 
 اا أخرب به ، وال يوجد هذا يف غريه من املعجزات .

شاهد بالبصرية ، : أن املعجزات املاضية كانت حسية ، ُتشاهد باألبصار كناقة صاحل ، وعصا موسى ، ومعجزة القرآن ت ثالثاً 
فيكون من يتبعه ألجلها أكثر ، ألن الذي يشاهد بعني الرأس ينقرض بانقراض مشاهدته ، والذي يشاهد بعني العقل باقَت ، 

 يشاهده كل من جاء بعد األول مستمراً .
 ولذلك وقع التحدي يف هذا القرآن على وجوه : 

 :  داهم بالقرآن كله . الوجه األول
 ( .بـَْعُضُهْم لِبَـْعضَت َظِهرياً  ل لَِّئِن اْجَتَمَعِت اإِلنُس َوامِْنُّ َعَلى َأن يَْأُتوْا ِبِْثِل َهـَذا اْلُقْرآِن اَل يَْأُتوَن ِبِْثِلِه َوَلْو َكانَ قُ كما قال تعاىل ) 

 :  داهم أن يأتوا بعشر سور من مثله . الوجه الثاين
 ( . فَْأُتوا ِبَعْشِر ُسَورَت ِمْثِلِه ُمْفتَـَريَاتَت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ  أَْم يـَُقوُلوَن افْـتَـرَاُه ُقلْ كما قال تعاىل )

 :  داهم أن يأتوا بسورة من مثله . الوجه الثالث
 ( . وا ِبُسورَةَت مِ ْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ َوِإْن ُكْنُتْم يف رَْيبَت ِاَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُ كما قال تعاىل ) 

ةِ 
َ
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َ
ه

َّ
 َالط

ُ
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َ
 كِت

 بدأ املؤلف بكتاب الطهارة .
 فاغسلوا ... ( . وله تعاىل ) إ)ا قمتم إىل الصالةلق: ألن الطهارة شرط لصحة الصالة  أوالً 
 ن الطهارة َتلية وتنظيف والتخلية قبل التحلية .: أ ثانياً 
 : ألجل أن يتذكر املتعلم بتطهري بدنه تطهري نيته وقلبه هلل عز وجل . ثالثاً 

 تعريف الطهارة :
 النظافة والنزاهة عن األقذار احلسية واملعنوية .الطهارة لغة : 

 . )ميمالبغض وأمراض القلوب وكل خلي د و واحلسفاألقذار احلسية : كالبول وحنوه ، واملعنوية : كالشرك 
 ارتفاع احلدث وما يف معناه وزوال اخلبث .واصطالحاً : 

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

 تفاع احلدث ، كتجديد الوضوء ، فهو طهارة ، وكذا األغسال املسنونة .يف مع  ار وارتفاع ما : أي  وما يف معناه
 فطهرها ، هذه تسمى طهارة . ةأي النجاسة ، فإ)ا وقعت على ثوبه ْناس وزوال اخلبث :

َهام/  َها:،  َوَأمها اَلصهاَلُة: فـََلَها ُشُروٌط تـَتَـَقدهُم َعَليـح َبُل َاّلِلهُ َصاَلًة َبَغريحَ َطُهورٍّ  )  اَلطهَهارَُة: َكَما قَاَل اَلنهيبُّ  َفَمنـح ُمتـهَفٌق ( اَل يـَقح
ََبَ  َكح ََدَث َاألح  . هُ لَ  ةَ اَل  صَ اَل فَ  ةَ اسَ جَ النه وَ  رَ غَ صح األَ  ثَ دَ احلَ وَ َعَليحَه . َفَمنح َلَح يـََتَطههرح َمَن َاحلح

---------------------------- 
 الذي )كره املؤلف . لحديثالة بدون وضوء لالطهارة شرط من شروط الصالة ، فال تصح الص

 . )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَ)ا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم (ولقوله تعاىل : 
 : ) ال يقبل هللا صالة أحدكم إ)ا أحدث حىت يتوضأ ( . قال : قال رسول هللا  وحلديث أّب هريرة 
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 .“  ى أن الطهارة شرط يف صحة الصالة عت األمة علأمج” قال النووي : 
 .“رق بني الصالة املفروضة والنافلةوأمجعت األمة على  رمي الصالة بغري طهارة من ماء أو تراب ، وال ف” وقال رمحه هللا : 

  ، طويلة . حىت لو تذكر بعد مدةفمن صلى بغري وضوء ناسياً أو جاهاًل فصالته باطلة َيب عليه أن يعيد الصالة 

 ؛ فإنه الة وال َيوز له إكماوا، حىت ولو كان إماماً من الص، فإنه َيب عليه أن خيرج ذل  من انتقض وضوءه أثناء الصالةوك
 ويقدم أحداً يصلي هبم . –من غري تسليم  –َيب أن يقطع الصالة 

 . ال فرق بني صالة الفريضة والنافلة وامنازة 

 تصح بال وضوء وال تيمم . –امنازة  أي صالة –خالفاً ملن قال : إهنا 
 .“  رُيها التكبري و ليلها التسليمصالة امنازة صالة ، ألن  ” :  قال ابن القيم

 : هو ما يوجب الغسل ، كاحليض ، وامنابة ، والنفاس . احلدث األكَب 

 : هو ما يوجب الوضوء ، كالبول ، والغائط ، وسائر نواقض الوضوء . احلدث األصغر 

 بدنه ويف بقعته .اسة شرط لصحة الصالة ، يف ثوبه ويفصلى وعليه ْناسة فال تصح صالته ، ألن إزالة النج وإن  

 يف بقعته :

بذنوب  ، فلما قضى بوله أمر النيب  جاء أعراّب فبال يف طائفة املسجد ، فزجره الناس ، فنهاهم النيب حلديث أنس قال : ) 
 الذنوب الدلو املآلن .بذنوب :      من ماء فأهريي عليه ( متفي عليه  

 يف ثوبه :
 خلع نعليه وهو يصلي ملا أخربه جربيل أن فيهما أ)ى ( . رواه أبو داود  حلديث أّب سعيد اخلدري : ) أن النيب 

 على أن املراد بالثياب هنا الثياب املعروفة ، واختاره الطربي .)َوثَِياَبَ  َفَطهِ ْر( ولقوله تعاىل : 
 :  يف بدنه

على قربين فقال : إهنما ليعذبان وما يعذبان يف كبري ... وأما أحدمها فكان ال يستنزه من  حلديث ابن عباس قال : ) مر  النيب 
 بوله ( . متفي عليه .

 : ) تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه ( رواه الدار قطين وقال 
 .ه النجاسة ت، ألن )ل  تطهري للمحل الذي أصابوكذل  األدلة على وجوب االستنجاء واالستجمار 

 فإن صلى وعليه جناسة :
 . فإن كان عامداً فصالته باطلة ، ألن إزالة النجاسة شرط لصحة الصالة 

 ، فصالته باطلة .هبا إنسان صلى وعلى ثوبه ْناسة يراها ويعلم مثال : 
  هذا مذهب مجهور العلماء ، وهو اختيار ابن تيمية .وإن صلى وعليه ْناسة وكان ناسياً أو جاهالً فصالته صحيحة ، و 

 كمن رأى ْناسة لكن نسي أن يغسلها قبل الصالة ، أو جهل أهنا ْناسة .
يصلي بأصحابه إ) خلع نعليه فوضعهما على يساره ، فخلع الناس نعاوم  حلديث أّب سعيد اخلدري قال : ) بينما رسول هللا 

ل : ما محلكم على إلقائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعال  فألقينا نعالنا ، قال : إن صالته قا ، فلما قضى رسول هللا 
 جربيل أتاين فأخربين أن فيهما قذراً ( .

مل يعد أول صالته اليت صالها مع وجود النجاسة يف النعل ، ألنه كان جاهاًل وجودها ، فدل )ل   أن النيب وجه الداللة : 
 نجاسة ناسياً أو جاهاًل فصالته صحيحة . ] قاله ابن قدامه [على أن من صلى بال
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 . لُ صح األَ  يَ هَ ، وَ  اءَ املَ بَ  ةُ ارَ هَ ا الطه هَُ دُ حَ ان : أَ وعَ نَ  ةُ ارَ هَ م/ والطه 
---------------------------- 

 الطهارة نوعان ، باملاء وهي األصل .
 أو عجز عن استعماله ) وستأيت مباحث التيمم (. وطهارة بالرتاب وهي التيمم ، وهي بدل عنه إ)ا عدم املاء

 .. ( فنص على املاء أواًل ، وعندوالدليل على أن املاء هو األصل قول هللا تعاىل ) .... أو المستم النساء فلم ْدوا ماء فتيمموا 
 فقده يرجع إىل التيمم بالرتاب .

نُُه َأوح َطعحُمُه َأوح  َفُكلُّ َماءٍّ نـََزَل َمَن اَلسهَماَء، َأوح نـََبَع َمنح م/  َباَث. َوَلوح تـََغيـهَر َلوح َخح َداَث َواألح َحح ُر َمَن َاألح َرحَض، فـَُهَو َطُهوٌر ، يَُطهَ  َاألح
ءٍّ طَاَهرٍّ، َكَما قَاَل اَلنهيبُّ  ءٌ )  : َرحُيُه َبَشيح ُل اَلسَُّنَن َوهُ ( . َإنه اَلحَماَء َطُهوٌر اَل يـَُنجَ ُسُه َشيح  َو َصَحيٌح. َرَواُه َأهح

َتَنابُُه    .فََإنح تـََغيـهَر َأَحُد َأوحَصاَفَه بََنَجاَسةٍّ فـَُهَو جنٌََس، َيََُب َاجح
---------------------------- 

طهور وْنس  –على القول الراجح  –)كر املؤلف رمحه هللا النوع األول من أنواع املاء ؛ وهو الطهور ، ألن املاء ينقسم إىل قسمني 
 يوجد قسم ثالث ، فهو إما طهور أو ْنس .، فال 

وما )كره املؤلف هو القول الراجح من أقوال أهل العلم أن املاء ينقسم إىل قسمني ) طهور وْنس ( وهذا اختيار ابن تيمية وابن 
 القيم .

منه باإلمجاع : إ)ا وقعت حلديث : ) إن املاء طهور ( فهذا احلديث ُيكم للماء بالطهورية ، وأن املاء طهور ، وهذا العموم خص 
 فيه ْناسة فغريت لونه أو طعمه أو رُيه فإنه ْنس باإلمجاع .

أمجع أهل العلم على أن املاء القليل أو الكثري إ)ا وقعت فيه ْناسة فغريت النجاسة املاء طعمًا أو لونًا أو ”  قال ابن املنذر : 
 .“ رُياً أنه ْنس ما دام كذل  

 فمن أنواع الطهور :
 زل من السماء .النا

 .َويـُنَـز ُِل َعَلْيُكْم ِمَن السََّماِء َماًء لُِيطَهِ رَُكْم ِبِه ( كما قال تعاىل : ) 
 كمياه العيون واْلبار واألهنار والبحار .النابع من األرض . 
 داود . ) هو الطهور ماؤه احلل ميتته ( رواه أبو –يف ماء البحر  - قال : قال رسول هللا  حلديث أّب هريرة .

 [وهي بئر يلقى فيها احليض وحلوم الكالب والننت  ]حلديث أّب سعيد قال : ) قيل : يا رسول هللا ؛ أنتوضأ من بئر بضاعة و 
 : إن املاء طهور ال ينجسه شيء ( رواه أبو داود وأمحد فقال 

تسل منه كل يوم مخس مرات ، هل يبقى من : ) أرأيتم لو أن هنراً بباب أحدكم يغ ويف حديث أّب هريرة قال : قال رسول هللا 
 .درنه شيء ؟ ... ( متفي عليه 

ولو كثر هذا الطاهر الذي تغري به ، لكن هذا مقيد ِبا إ)ا  ه( ظاهر  طاهر ه بشيءٍّ ه أو رحيُ ه أو طعمُ ولو تغري لونُ  قول املصنف )
 ليس ِباء . مل يغلب عليه ، فإن غلب عليه التغري ، حبيث سلبه اسم املاء املطلي فحينئذ

فسلبه اسم املاء  –هنا تغري بشيء طاهر  –إناء فيه ماء فوضع فيه إنسان شيء من الشاي فتغري لونه إىل أمحر عندنا مثال :  
 هذا املاء ال يرفع احلدث وال يزيل اخلبث ، ألنه انتقل من املاء املطلي ويسمى ِبا تغري فيه ، فيسمى شاي . املطلي ،

 ( سواء طعمه أو لونه أو رُيه ، وال يشرتط اجتماع هذه الثالث .  أحد أوصافه بنجاسةفإن تغري  قول املصنف )
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 الطهور : هو املاء الذي مل تتغري أوصافه حبيث تسلبه الطهورية .
 ة .احَ بَ اإلَ ة وَ ارَ هَ الطه  ياءَ شح  األَ يف  لُ صح م/ واألَ 

---------------------------- 
 رض والثياب واحلجارة ؛ األصل الطهارة واإلباحة .فاألصل يف األشياء : كاملياه واأل

 فإ)ا وجد عندنا ماء وال نعلم هل هو طاهر أو ْنس ، فاألصل الطهارة .ففي املاء : 
 دليل هذه القاعدة :

يعاً ( قوله تعاىل :   .)ُهَو الَِّذي َخَلَي َلُكْم َما يف اأْلَْرِض مجَِ
 اإلباحة ، كما قال القرطيب .فساق اْلية مساق االمتنان ، وغايته احلل و 

أن األصل يف األشياء املخلوقة وهذه هي نص الدليل القطعي على القاعدة املعروفة عند الفقهاء : ” قال يف تفسري املنان : 
 “ .، واملراد إباحة االنتفاع هبا أكاًل وشرباً ولباساً وتداوياً وركوباً وزينة اإلباحة 
 ل ، وما حرمه فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ( .: ) ما أحله هللا فهو حال وقال 

 قال السعدي يف منظومته :
 يف مياهنا الطهارْة            واألرض والثياب واحلجارةْ  واألصلُ 
 : ) إن املاء طهور ال ينجسه شيء ( . قال 

 رواه مسلم. (الصالة فعنده مسجده وطهوره، فأُيا مسلم أدركته وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً : )ودليل طهارة األرض قوله 

كانوا يلبسون الثياب اليت يصنعها الكفار وينسجوهنا   –رضوان هللا عليهم  –وصحابته  ودليل )ل  أن النيب وكذلك الثياب : 
 وال يغسلوهنا ، فدل )ل  على أن األصل فيها الطهارة .

 ويندرج  ت هذه القاعدة أشياء كثرية :
 ع وإجارة ورهن ، وكذل  األطعمة من حيوانات ونباتات وزروع ومثار وطيور ، واأللبسة من قطن وصوت وشعر .املعامالت من بي

  يِن َما ملَْ يَْأَ)ْن ِبِه اَّللَُّ أما العبادات فاألصل فيها املنع واحلظر ، لقوله تعاىل  .( )أَْم َوُْم ُشرََكاُء َشَرُعوا َوُْم ِمَن الدِ 
 ماًل ليس عليه أمرنا فهو رد ( متفي عليه .) من عمل ع ولقوله 

َعةٍّ، م/  َلُم يف جَنَاَسَة َماءٍّ َأوح ثـَوحبٍّ َأوح بـُقح ََها: فـَُهَو طَاَهرٌ فََإَذا َشكه اَلحُمسح  . َأوح َغريح
---------------------------- 

 مثال : عنده ماء طاهر ، وش  هل تنجس أم ال ؛ فاألصل أنه طاهر .
 ثوب طاهر ، فش  هل أصابته ْناسة أم ال ؛ فاألصل أنه طاهر . : عنده مثال آخر

 ) جعلت األرض مسجداً وطهوراً ( . مثال آخر : ش  يف بقعة هل أصابتها ْناسة ؛ فاألصل أهنا طاهرة .
: ال  الرجل خييل إليه أنه َيد الشيء يف الصالة ، قال  حديث عبد هللا بن زيد قال : ) شكى إىل النيب  ودليل )ل  :

 ينصرت حىت يسمع صوتاً أو َيد رُياً ( . متفي عليه 
: ) إ)ا وجد أحدكم يف بطنه شيئًا ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال ؛ فال  قال : قال رسول هللا  وعن أّب هريرة 

 خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتاً أو َيد رُياً ( . رواه مسلم 
، وهي أن األشياء ُيكم ببقائها على من قواعد الفقه عظيمة ول اإلسالم وقاعدة هذا احلديث أصل من أص” قال النووي : 

 . “أصووا حىت تتيقن خالت )ل  وال يضر الش  الطارئ عليها 
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 ملن ش  يف صالته : ) فليطرح الش  ولينب على اليقني ( . وقال 
 ما مل يتيقن ضد )ل  . بقاء ما كان على ما كان األصل  وللقاعدة : ] اليقني ال يزول بالش  [ .

االحتياط ِبجرد الش  يف أمور املياه ليس مستحبًا وال مشروعًا ، بل وال يستحب السؤال عن ” قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : 
الستصحاب ، فإن قام دليل على النجاسة ْن سناه ، وإال فال يستحب أن َيتنب ا)ل  ، بل إن املشروع أن يبقى األمر على 

 .“  مال النجاسة جرد احتاستعماله ِب
َلَه م /  ََدَث: فـَُهَو طَاَهٌر  ; َلَقوح َء يف اَلصهاَلَة : َأوح تـَيَـقهَن اَلطهَهارََة َوَشكه يف َاحلح اَل يـَنحَصَرفح  ) يف اَلرهُجَل ُُيَيهُل َإلَيحَه أَنهُه َيََُد اَلشهيح

تًا َأوح َيَََد َرحًيا َمَع َصوح  تـهَفٌق َعَليحَه  مُ  ( َحَّته َيسح
---------------------------- 

مثال : الوضوء ، فلو أن إنسان توضأ لصالة العصر ، مث ش  هل انتقض وضوءه أم ال ، فإنه يعترب نفسه متوضئًا ويبين على 
 )ل  ، ألنه األصل املتيقن للحديث السابي .

كم يف بطنه شيئًا ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال ؛ فال : ) إ)ا وجد أحد  قال : قال رسول هللا  أّب هريرة  حلديث
 واملراد حىت يتيقن . خيرجن من املسجد حىت يسمع صوتاً أو َيد رُياً ( . رواه مسلم 

 وكذل  من ش  يف طالق امرأته ، فإنه يبين على األصل املتيقن وهو بقاء الزوجة .
 ية ، فيبين على األصل املتيقن وهو كوهنا أجنبية عنه .وكذل  من ش  يف حصول الرضاع بينه وبني امرأة أجنب

 “ .وال فرق بني حصول هذا الش  يف نفس الصالة وحصوله خارج الصالة ”قال النووي : وهذا مذهب مجاهري العلماء ، 
 ث وش  يف الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإمجاع املسلمني . ] قاله النووي [ ن احلدوإ)ا تيق 

 .وء وأنه يلزمه الوضوء ألنه األصل، فاألصل أنه على غري وضفلما أ)ن العصر ش  هل توضأ أم ال، حلم إبل مثال : إنسان أكل
 
ُ
اب

َ
ةِ ب

َ
نِي

آ
 َاْل

 اْلنية مجع إناء ، كسقاء وأسقية ، واإلناء هو الوعاء ، واملراد هنا : اْلنية اليت يكون فيها ماء الوضوء .
ََواين ُمَباَحةٌ م/  يُع َاألح  . َومجََ

---------------------------- 
 ، أو خزت ، يباح اَتا)ها واستعماوا .أي مجيع األواين من خشب ، أو جلود ، أو ُصفر ، أو حديد 

  : أن يقتنيه فقط ، إما للزينة أو الستعماله يف حالة الضرورة ، أو للبيع فيه والشراء .االختاذ 

 : له فيما يناسبه .فهو التلبس باالنتفاع فيه، فيستعم االستعمال 

 والدليل على أن مجيع األواين مباحة دليل عام ودليل خا  .
 أما الدليل العام فسبي أن األصل يف األشياء اإلباحة .

 وأما الدليل اخلا  :
 كالقصعة .واْلفنة :  اغتسل من جفنة ( . فقد ثبت عن النيب ) أنه 

 إناء يشرب فيه .التوحر :  ه البخاري .) أنه توضأ من تْور من صفر ( . روا وثبت عن النيب 
 ) وتوضأ من قربة ( . رواه البخاري ومسلم 

 إناء صغري من جلد يتخذ للماء .واإلداوة :  ) وتوضأ من إداوة ( . متفي عليه
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 لعلماء ، وظاهر كالم املؤلف أنه ال فرق بني أن يكون اإلناء مثيناً ، أي غايل الثمن كامواهر والياقوت ، وهذا مذهب أكثر ا
 وأنه َيوز اَتا)ها واستعماوا وأهنا ال تلحي بالذهب والفضة .

 “ .األظهر عدم إحلاقه وجوازه على أصل اإلباحة لعدم الناقل عنهما ” قال الصنعاين : 
 ألن األصل يف األشياء اإلباحة . 

 الذهب والفضة باملنع يقتضي إباحة ما عدامها . وَتصيص النيب 
 إال خوا  الناس . إ) اموهر وحنوه ال يعرفههب والفضة هي اخليالء وهي غري موجودة هنا ، وألن العلة يف الذ

 . ًيشرتط يف اإلناء أن يكون طاهرا 
ُهَما ، َإاله اَلحَيَسرَي َمنح اَلحَفضهَة َللحَحاَجَة  ; َلقَ م/  ٌء َمنـح لََه َإاله آنََيَة اَلذهَهَب َوالحَفضهَة َوَما َفيَه َشيح َربُوا يف آنََيَة اَلذهَهَب  ) وح اَل َتشح

َخَرَة  َيا، َوَلُكمح يف َاْلح نـح    ُمتـهَفٌق َعَليحهَ  . (َوالحَفضهَة، َواَل تَأحُكُلوا يف َصَحاَفَها فََإنـهَها َْلُمح يف اَلدُّ
---------------------------- 

 أي إال آنية الذهب والفضة فال َيوز األكل والشرب فيهما .
 يث حذيفة الذي )كره املؤلف .حلد

 قال : ) الذي يشرب يف آنية الذهب والفضة إمنا َيرجر يف بطنه نار جهنم ( . رواه مسلم وحلديث أم سلمة أن النيب 
 مجع صحيفة ، وهي إناء من آنية الطعام ، يقول أهل اللغة : إهنا تشبع اخلمسة من الرجال .صحافهما : 

رجرة هي صوت وقوع املاء واحنداره يف اموت ؛ واملع  : أن من شرب بآنية الفضة فكأمنا يتجرع امَيرجر يف بطنه نار جهنم : 
 يف بطنه نار جهنم .

 . فال َيوز األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة باإلمجاع ، بل هو من كبائر الذنوب 

 وهل غري األكل والشرب ] كاالختاذ واالستعمال [ كاألكل والشرب أم ال ؟
ور العلماء أن االَتا) واالستعمال كاألكل والشرب ؛ فال َيوز اَتا) أو استعمال أواين الذهب والفضة ] كأن َيعل عنده آنية مجه

 ؛ مثل اإلبريي أو غري )ل  [ .)هب أو فضة للزينة 
 ضي َتصيصه به .)كر األكل والشرب ألنه أغلب أنواع االستعمال ، وما غلب به احلكم لكونه أغلب ؛ ال يقت ألن الرسول 

 وألن العلة اليت من أجلها حر م األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة موجودة يف االَتا) واالستعمال .
إن التحرمي خا  باألكل والشرب ، وأن استعمال األواين يف غري األكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل وقيل : 

 وحنوها ؛ فهو جائز .
 الشوكاين والصنعاين .واختار هذا القول 

هنى عن شيء خمصص وهو األكل والشرب فيهما ، فدل على أن ما عدامها  وهؤالء أخذوا بظاهر احلديث ، قالوا : ألن النيب 
 جائز .

 : اختلف يف العلة يف النهي عن األكل والشرب يف آنية الذهب والفضة 

: ) فإهنا وم يف الدنيا ولكم يف  التشبه باملشركني ، لقوله ل : وقيللخيالء واإلسرات . وقيل : كسر قلوب الفقراء . فقيل : 
 اْلخرة ( .

بأهنا للكافر يف الدنيا ، إ) ليس وم نصيب من العبودية اليت ينالون هبا يف  إن هذا ينايف العبودية ، ووذا علل النيب وقيل : 
 اْلخرة نعيمها ، فال يصلح استعماوا لعبيد هللا يف الدنيا .
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 إال اليسري من الفضة للحاجة ” ث  املؤلف فقال : است. “ 

 أي إ)ا حدث مثاًل شي يف إناء ، فيجوز أن يسده ويرقعه بفضة .
 انكسر فاَتذ مكان الشعب سلسلة من فضة . للحديث الذي )كر املؤلف ) أن قدح النيب 

 أي سلكاً من الفضة .سلسلة : ي . أي مكان الصدع والشمكان الشعب : أي شي . انكسر : . إناء يشرب فيه قدح : 
 فاحلديث يدل على جواز إصالح اإلناء املنكسر بسلسلة من الفضة عند احلاجة إىل )ل  .

 إذًا الشروط :
 أن يكون )ل  من فضة ، فال َيوز من )هب ألن الذهب أغلى وأشد  رُياً .أواًل : 
 أن تكون يسرية .ثانياً : 
 أن تكون حلاجة .ثالثاً : 

 
ُ
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َ
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َ
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َ
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آ
اءِ َال

َ
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َ
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َ
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َ
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َ
ج

آ
تِن

آ
 َاِِلس

 .إزالة النجو ، وهو العذرة ، وأكثر ما يستعمل يف االستنجاء باملاء االسجمار : 
 ويسمى الثاين استجماراً من اممار وهي احلجارة الصغرية .ن السبيلني ِباء أو حجر أو حنوه ، واالستنجاء إزالة اخلارج م
 آداب التخلي ، أي ما ينبغي فعله حال الدخول واخلروج وقضاء احلاجة وما يتعلي بذل  .ويُذكر يف هذا الباب 

 . والشريعة اإلسالمية شريعة كاملة جاءت بالتعاليم العظيمة يف مجيع شؤون احلياة ومنها آداب قضاء احلاجة 

، حىت يعلمكم اخلراءة ، فقال : وقد ثبت يف صحيح مسلم عن سلمان قال : قال لنا املشركون : إين أرى صاحبكم يعلمكم 
 أجل ؛ إنه هنانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو أن نستنجي باليمني ... ( .

َتَحبُّ َإَذا َدَخَل َاخلحَاَلَء : أَ م/  َرىد َ قَ نح يُـ ُيسح َلُه اَلحُيسح  . َم رَجح
---------------------------- 

خواًل ، ألن القاعدة أن اليمني تقدم يف كل ما هو من باب التكرمي ، واليسار ضد يسن ملن دخل اخلالء أن يقدم رجله اليسرى د
 )ل  .

 :ويدل وذه القاعدة 
 يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله ( . متفي عليه حديث عائشة قالت : ) كان النيب 

 يبدأ باليمني وإ)ا خلع فليبدأ بالشمال ( متفي عليه .) إ)ا انتعل أحدكم فل وحديث أّب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 فابدؤا ِبيامنكم ( رواه أبوداود .) إ)ا توضأمت وإ)ا لبستم  وحديث أّب هريرة . قال : قال رسول هللا 

مي ؛ كالوضوء والغسل واخلروج من اخلالء ، ويستحب تقدالتكرمي  يستحب تقدمي اليمني يف كل ما هو من باب” قال النووي : 
 “ .اليسار ضد )ل  ؛ كاالستنجاء ودخول اخلالء ... 

َم َاّلِلهَ م /   َويـَُقوَل: َبسح
---------------------------- 

: ) سرت ما بني أعني امن وعورات بين آدم إ)ا  حلديث علي قال : قال ) بسم هللا (  أي يسن أن يقول قبل دخول اخلالء 
 رواه الرتمذي ، وهو خمتلف يف صحته ؛ فقد ضعفه الرتمذي والنووي . دخل الكنيف أن يقول : بسم هللا ( .
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ََباَئثَ  م /  ُبحَث َواخلح  . اَللهُهمه َإين َ َأُعوُذ َبَك َمنح َاخلح
---------------------------- 

 ويقول أيضاً : اللهم إين أعو) ب  من اخلبث واخلبائث .
 اخلالء قال : اللهم إين أعو) ب  من اخلبث واخلبائث ( متفي عليه إ)ا دخل حلديث أنس قال : ) كان رسول هللا 

 . وهذا احلكم متفي على استحبابه 

  ( قوله ) أي إ)ا أراد الدخول ] قبل الدخول [ ، كما جاء عند البخاري يف األدب املفرد عن أنس قال : )  إذا دخل اخلالء
 إ)ا أراد أن يدخل اخلالء ... (  كان النيب 

  بضم الباء مجع خبيث ؛ مثل سرير وُسُرر ؛ وهم )كران الشياطني ، واخلبائث مجع خبيثة ؛ كصحيفة اخلبائث : اخلُُبث و
 استعا) من )كران الشياطني وإناثهم .وصحائف ، وهن إناث الشياطني ، فكأنه 

 وأهله .اخلُْبث ؛ بإسكان الباء : الشر . واخلبائث : الذرات الشريرة ، فكأنه استعا) من الشر وقيل : 
 “ .والتسكني أعم ” قال الشيخ ابن عثيمني : 

 املكان املعد لقضاء احلاجة ، مسي بذل  ألنه يتخلى فيه ، أي ينفرد .اخلالء : 
  حمتضرة  ضرها وتؤي إليها الشياطني كما يف حديث زيد بن أرقم مناسبة هذا الدعاء عند دخول اخلالء ، ألن هذه األمكنة

 ش حمتضرة ، فإ)ا أتى أحدكم اخلالء فليقل : أعو) باهلل من اخلبث واخلبائث ( .: ) إن هذه احلشو  قال 

  وال فرق يف هذه االستعا)ة بني البنيان والصحراء ، ألن املكان يصري مأوى للشياطنب خبروج اخلارج ، فإ)ا كان يف الصحراء
 حجر [ .فإنه يقوله يف الشروع عند تشمري الثياب ، وهذا مذهب اممهور ] قاله ابن 

  ( فيه أنه ال بد من القول باللسان .يقول قوله ) 
ىَن ( .) م/   َوَإَذا َخَرَج َقدهَم الُيمح

---------------------------- 
 أن ما كان من باب التكرمي ؛ فإنه يقدم فيه اليم  ، وما كان من باب اإلهانة ؛ فإنه يقدم فيه اليسار .ألنه سبي قاعدة 

 الء يقدم الرجل اليم  ، ألن اخلروج أكمل وأفضل .فعند اخلروج من اخل
َراَنَك ) م/   .( َوقَاَل: ُغفح

---------------------------- 
 أي ويسن أن يقول بعد خروجه من اخلالء غفران  .

 إ)ا خرج من اخلالء قال غفران  ( . رواه أبو داود  حلديث عائشة قالت : ) كان رسول هللا 
 ذي يتغوط فيه .املكان الالغائط : 

 وإن كان يف الرب فعند مفارقته مكان جلوسه .
 . واملغفرة : سرت الذنب والتجاوز عنه 

 : اختلف العلماء يف مناسبة قوله ) غفران  ( هنا 

 ألنه ترك )كر هللا زمن لبثه على اخلالء تقصرياً منه ، فتداركه باالستغفار .فقيل : 
 وهذا قاله البغوي واخلطاّب والنووي .
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 ملا َتفف من أ)ية امسم تذكر أ)ية اإلمث ، فدعا هللا أن خيفف عنه أ)ية اإلمث ، كما من  عليه بتخفيف أ)ية امسم قيل : و 
 وهذا القول أنسب .، ] قاله ابن القيم [ 

وجه ، فرأى ، مث سه ل خر أنه استغفر خوفًا من تقصريه يف شكر نعمة هللا تعاىل اليت أنعمها عليه ، فأطعمه مث هضمه وقيل : 
 شكره قاصراً على بلوغ هذه النعمة ، فتداركه باالستغفار .

ََذى َوَعافَاين م/ )  ُد ّلَِلَه اَلهَذي َأذحَهَب َعينَ  َاألح َمح  .(  َاحلح
---------------------------- 

ين األ)ى وعافاين ( . رواه احلمد هلل الذي أ)هب ع كان إ)ا خرج من اخلالء قال :  وهذا جاء يف حديث أنس : ) أن النيب 
 ابن ماجه 

 وهذا احلديث ضعيف ال يصح ، وضعفه النووي .
  : أي من احنباسهما املؤدي إىل املرض أو اوالك .عافاين : ، أي ما يؤ)يين من البول والغائط األذى 

َرى َويـَعحَتَمُد يف ُجُلوَسهَ م/  َلَه اَلحُيسح ىَن  َعَلى رَجح  .  ، َويـَنحَصُب اَلحُيمح
---------------------------- 

 أي ويستحب أن يعتمد عند قضاء احلاجة على رجله اليسرى .
يف اخلالء أن نقعد على اليسرى وننصب اليم  ( . رواه البيهقي وهو  حلديث سراقة بن مال  قال : ) علمنا رسول هللا 

 حديث ضعيف 
 لليمني .إن )ل  يسهل خروج اخلارج ، وفيه أيضاً إكراماً وقالوا : 

 األحكام الشرعية .به لكن احلديث ضعيف ، واحلديث الضعيف ال تثبت 
هة أهنا من املصلحة ، ـفإن ثبت من الناحية الطبية أن هذه املسة مفيدة صارت مطلوبة ال من جهة أهنا من السنة ، ولكن من ج

 ألن كل ما فيه مصلحة فإنه مأمور به .
َترَت ِبَاَئطٍّ َوََنحَوهم/   . َوَيسح

---------------------------- 
 أي ويسن أن يسترت وخيتفي عن الناظرين جبدار أو جبل أو شجر أو حنو )ل  .

حلاجته هدت أو حائش خنل ( رواه مسلم واملراد استتار  حلديث عبد هللا بن جعفر قال : ) كان أحبَّ ما استرت به رسول هللا 
 بدنه كلِ ه ، فهذا أفضل .

 لنسبة للعورة فهذا واجب .وأما استتاره با
 . حائط خنل :حائش خنل                         ما ارتفع من األرض .هدٌف : 

 م/ ) َويـُبحَعُد َإنح َكاَن يف الَفَضاء ( .
---------------------------- 

 أي ويسن أن يبتعد عن العيون إ)ا كان يف فضاء كصحراء ليس فيها جبال أو أشجار ساترة .
 حىت توارى عين  فقضى حاجته ( متفي عليه - أي رسول هللا  –املغرية بن شعبة قال : ) فانطلي  حلديث

 إ)ا )هب إىل الغائط أبعد ( رواه أبو داود وصححه النووي  وحلديث املغرية قال : ) كان النيب 
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 أبو داودكان إ)ا أراد الرباز انطلي حىت ال يراه أحد ( . رواه   وحلديث جابر : ) أن النيب 
 . هذا إن كان يف الصحراء ، فإن كان يف البنيان حصل املقصود بالبناء املعد لقضاء احلاجة 

 قحَضي َحاَجَتُه يف َطرَيق ( .م/ ) واَل حيََلُّ لَُه َأنح ي
---------------------------- 

 ملسلوك املأيت .أي وُيرم عليه أن يقضي حاجته يف طريي ، وقد قيده كثري من العلماء بالطريي ا
: ) اتقوا اللعانني ، قالوا : وما اللعانان يا رسول هللا ؟ قال : الذي يتخلى يف طريي  حلديث أّب هريرة قال : قال رسول هللا 

 الناس أو يف ظلهم ( . رواه مسلم
  : تم ، ألن عادة الناس لعنه ، وقد ن امالبني للعن ، احلاملني الناَس عليه ، و)ل  أن من فعلهما لُعن وشُ ريْ مْ أي األاللعانني

 يكون الالعن ِبع  امللعون : أي امللعون فاعلهما .

 ونتنه واستقذاره ، وفيه إضرار على اجملتمع .وألن )ل  من إيذاء املسلمني بتنجيس من ُير به 
  أماكن االسرتاحة اليت قد توجد قال العلماء : يدخل يف )ل  كل ما ُيتاج إليه الناس من األفنية واحلدائي وامليادين العامة ، و

 على بعض الطريي .
 َأو حمََلَ  ُجُلوَس النهاس .م/ 

---------------------------- 
 أي ُيرم أن يقضي حاجته يف مكان جلوس الناس ، كاالسرتاحات واحلدائي وامليادين العامة .

 ألن يف )ل  إيذاء للمسلمني ، وإيذاء املسلمني حرام .
َجاَر املُثحَمَرة .م/ َأو ََتحت َ   اأَلشح

---------------------------- 
 أي وُيرم قضاء احلاجة  ت األشجار املثمرة ، للحديث السابي .

  ( يضات وذا القيد مثرة مقصودة أو مثرة حمرتمة .املثمرة قوله ) 

 غوط .فاملقصودة هي اليت قصدها الناس ولو كانت غري مطعومة ، فال َيوز التبول  تها أو الت
 .، ألن الثمر طعام حمرتممت مثمرة، فال يبول وال يتغوط  تها ما دا، ولو كانت يف مكان ال يقصده أحدواحملرتمة كثمرة النخل

 هذا يفيد أنه ال بد أن يكون قريباً منها ، وليس بعيداً .( َتتها )  قوله 

 يث السابي .الظل النافع ، للحد اومن األماكن اليت ال َيوز قضاء احلاجة فيه 

 فاحملرم هو التبول أو التغوط  ت الظل النافع الذي يستظل به الناس ، لقوله ) أو ظلهم ( .
على إرادة الظل املنتفع به ، الذي هو حمل جلوسهم ، فلو بال أو تغوط يف ظل ال َُيلس دليل وإضافة الظل يف احلديث إليهم 

 فيه فال يقال بالتحرمي .
 َذي َبَه النهاس .م/ َأو يف حَمل ٍّ يـُؤح 

---------------------------- 
 أي ال َيوز أن يبول أو يتغوط يف أي مكان يؤ)ي به الناس ، ألن إيذاء املسلمني حرام .

 كاملساجد :
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 قال ل عراّب ملا بال يف املسجد : ) إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول أو القذر ، وإمنا هي لذكر هللا فإن النيب 
 والصالة وقراءة القرآن ( . رواه مسلم 

 وكذلك املدارس :
 فكل جمتمعات الناس ألمر ديين أو دنيوي ال َيوز لإلنسان أن يتبول فيها أو يتغوط .

َاَجَة م/  َبُرَها َحاَل َقَضاَء َاحلح َتدح َلَة َأوح َيسح َبُل اَلحَقبـح تَـقح  .َواَل َيسح
َلَه  َبُروَها، َوَلَكنح َشر َُقوا َأوح َغر َبُواَإَذا أَتـَيحُتُم اَلح )  : َلَقوح َتدح ، َواَل َتسح َلَة َبَغاَئطٍّ َواَل بـَوحلٍّ َبُلوا اَلحَقبـح تَـقح  ُمتـهَفٌق َعَليحَه  ( . َغاَئَط َفاَل َتسح

---------------------------- 
حال قضاء احلاجة سواء يف الفضاء أو أي من آداب قضاء احلاجة ؛ أنه ال َيوز لقاضي احلاجة أن يستقبل القبلة أو يستدبرها 

 البنيان .
 والقول بالتحرمي مطلقاً يف الفضاء والبنيان هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم .

 : ) ال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها بغائط وال بول ولكن شرقوا أو غربوا ( . متفي عليه حلديث أّب أيوب قال : قال 
 املدينة ان إ)ا شرقوا أو غربوا ال يستقبلون القبلة وال يستدبروهنا . هذا خطاب ألهل

 أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ( رواه مسلم وحلديث سلمان قال : ) لقد هنانا رسول هللا 
 البنيان .ستقبال واالستدبار يف الفضاء و الإىل  رمي ا بن القيم وابن العرّب والشوكاينوذه األحاديث )هب ابن تيمية وا

  ، َيوز يف البنيان وُيرم يف الفضاء . فقالواو)هب مجهور العلماء إىل التفريي بني البنيان والفضاء : 

 متفي عليه .(اجته مستقبل الشام مستدبر الكعبةيقضي ح رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النيب : )حلديث ابن عمر قال
 بنيان .فهذا احلديث دليل على جوازه يف القالوا : 

 ؛ وهو التحرمي مطلقاً .والراجح القول األول 
 وَياب عن حديث ابن عمر بعدة أجوبة :

 أن أحاديث النهي قول ، وحديث ابن عمر فعل ، والقول أقوى من الفعل .أواًل : 
 فال يلحي به غريه . ُيتمل أنه خا  بالنيب ثانياً : 
 يه .ُيتمل أنه قبل النهي ، فالنهي يرتجح علثالثاً : 

  حديث أّب أيوب يف النهي عن استقبال القبلة حال قضاء احلاجة ، دليل على جواز استقبال الشمس والقمر حال قضاء
 احلاجة ، وقد )هب بعض العلماء إىل أن استقباوما مكروه قالوا :

 ملا فيها من نور هللا .

 لشمس أو القمر ( .هنى أن يبول الرجل وفرجه بادَت إىل ا وحلديث ورد : ) أن رسول هللا 

 والصحيح أنه ال يكره .
 التعليل الذي )كروه منقوض بسائر الكواكب . .1

 وأما احلديث باطل . .2

 “ .هذا حديث باطل ” :  وقال النووي، “ هذا حديث باطل ال أصل له ” :  قال ابن حجر
بإسناد صحيح وال ضعيف وال مرسل  مل ينقل عنه يف )ل  كلمة واحدة ال فإن النيب ” :  وقال ابن القيم عن هذه املسألة

 “ .وال متصل ، وليس وذه املسألة أصل يف الشرع 
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والصحيح أنه ال يكره استقبال النريين وقت قضاء احلاجة ، والتعليل الذي )كروه ، وهو ملا  ”:  وقال الشيخ السعدي رمحه هللا
 “ . فيهما من نور هللا تعاىل ، منقوض بسائر الكواكب ، وعلة غري معتربة

يف تل  احلالة ، وإمنا صعد السطح لضرورة كانت له ،   مل يقصد ابن عمر اإلشرات على النيب ” فائدة : قال ابن حجر : 
؛ تفقت له رؤيته يف تل  احلالة عن غري قصد امنه التفاتة ( كما يف رواية البيهقي ، نعم ملا  كما يف الرواية اْلتية : ) فحانت

 .“ فائدة ، فحفظ هذا احلكم الشرعي لي )ل  من أحب أن ال خي
َجارٍّ َوََنحَوَها، تـُنَـقَ ي اَلحَمَحله م/  َمَر بََثاَلثََة َأحح َتجح َفي االقحَتَصاُر َعَلى َأَحَدَهَا . فََإَذا َقَضى َحاَجَتُه َاسح تَـنحَجى بَاملَاء َوَيكح  ، ُثُه اسح

---------------------------- 
 له ثالث حاالت :ذكر املؤلف أن قاضي احلاجة 

 أن َيمع بني االستجمار واالستنجاء ، فيستجمر أواًل مث يستنجي .احلالة األوىل : 
الذي عليه امماهري من السلف واخللف أن األفضل أن َيمع بني املاء واحلجر ، فيستعمل احلجر أواًل لتخف ” قال النووي : 

ا بيده ، مث يستعمل املاء   “ .النجاسة وتقل مباشَر
؛ أن األفضل أن َيمع بني والذي أمجع عليه أهل الفتوى من أهل األمصار  ،مذهب مجهور السلف واخللف ” ال العيين : وق

ا بيده ، ويكون أبلغ يف النظافة   “ .املاء واحلجر ، فيقدِ م احلجر أوالً مث يستعمل املاء ، فتخف النجاسة وتقل مباشَر
 أفضل : أن اممع بني احلجر مث املاءاخلالصة : 

 ألنه أبلغ يف النظافة .أواًل : 
ا باليد .ثانياً :   وألنه إ)ا استعمل احلجر أواًل خفف النجاسة وقلَّت مباشَر

 . لكن مل يثبت هبذه حديث 

 أن يقتصر على املاء ، فهذا جائز .احلالة الثانية : 
 ن ماء وعنزة فيستنجي باملاء ( متفي عليه يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم حنوي إداوة م حلديث أنس قال : ) كان رسول 

 أي مقارب يل بالسن .غالم َنوي : ، اإلناء الصغري من املد َُيعل للماء  اإلداوة هيإداوة من ماء : 
 أن يقتصر على احلجارة فقط ، وهذا جائز .احلالة الثالثة : 

 ار ( . رواه مسلمأن نستنجي بأقل من ثالثة أحج حلديث سلمان قال : ) هنانا رسول هللا 
الغائط ، فأمرين أن آتيه بثالثة أحجار ، فوجدت حجرين ومل أجد ثالثاً ، فأتيته بروثة  أتى النيب وحلديث ابن مسعود قال : ) 

 ، فأخذمها وألقى الروثة ، وقال : هذا ركس ( . رواه البخاري 
 ر .وقد )كر املؤلف أنه يشرتط لالستنجاء باألحجار أن تكون بثالثة أحجا 

 أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ( . رواه مسلم  حلديث سلمان السابي ) لقد هنانا رسول هللا 
 أتى الغائط فأمرين أن آتية بثالثة أحجار ... ( . وحلديث ابن مسعود السابي ) أن النيب 

 نقص عن ثالثة أحجار .فال َيوز أن ت
  ( ظاهره أنه ال بد من ثالثة أحجار ثالثة قوله ). 

 ( ةثالث قوله  )فال َيزئ حجر واحد له ثالث شعب، وقالوا : ال بد من ثالثة أحجارأخذ بظاهر احلديث بعض العلماء ، ،
 فيمسح بكل شعبة مسحة .

 و)هب أكثر العلماء أنه ال يلزم ثالثة أحجار ، وأنه لو استنجى حبجر له ثالثة أحرت فمسح بكل حرت مسحة أجزأه .



 26 

معلومة ، وهي قصد اإلنقاء وتطهري احملل ، فإ)ا كان احلجر له ثالث شعب غري متداخلة ، واستجمر بكل ألن العلة قالوا : 
 وهذا القول هو الصحيح .، جهة منه صح 

  ( قوله ) ال َيوز أقل من ثالثة أحجار ، حىت لو أراد أن يتبعه باملاء .ثالثة أحجار 

ثة أحجار إ)ا أراد أن يتبعه باملاء ، ألن املاء وحده كاتَت كما سبي يف ألن بعض العلماء قال َيوز أن يقتصر على أقل من ثال
 حديث أنس ، واألخذ بظاهر احلديث أقوى ؛ وهو أنه ال ينقص عن ثالثة أحجار حىت لو أراد أن يتبع )ل  باملاء .

  ( تنقي احملل قول املؤلف ) 

تجمار ، فإن كانت غري منقية مل َيزئ ، كاحلجر األملس ، أو أي ينقي هبذه الثالث حمل اخلارج ، ألن هذا هو املقصود من االس
 الرطب وحنو )ل  .

َمُر بَالرُّوَث َوالَعظَاَم ، َكَما نـََهى َعنحُه النهيب  َتجح  . وََكَذَلَك ُكلُّ َما َلُه ُحرحَمةٌ ،  م/ َوال َيسح
---------------------------- 

 فذكر : تجمار هبا ، )كر املؤلف هنا األشياء اليت ال يصح االس
 الروث والعظام .

 أن نستنجي برجيع أو عظم ( . رواه مسلم حلديث سلمان قال : ) هنانا رسول هللا 
 أن يُتمسح بعظم أو بعر ( . رواه مسلم وعن جابر قال : ) هنى رسول هللا 

وال تأتين بعظم وال  –أو حنوه  –تنفض هبا أتبعين أحجاراً اسوخرج حلاجته ، فقال :  قال : ) انبعث النيب  وعن أّب هريرة 
 روث ( . رواه البخاري 

: ) يا رويفع لعل احلياة ستطول ب  بعدي ، ... فأخرب الناس أن من  وعن رويفع بن ثابت قال : ) قال يل رسول هللا 
 استنجى برجيع دابة أو عظم ؛ فإن حممداً منه بريء ( . رواه ابو داود

 : احلكمة 

 : ) هي طعام إخوانكم من امن ( . ل ؛ قا يف العظم
 ؛ فللنجاسة .وأما الروث 

 أي ْنس .ركس : ففي حديث ابن مسعود السابي : ) ... فألقى الروثة وقال : إهنا ركس ( .   
 . ) كل ما له حرمة ( 

 ة واالستخفات حبرمتها .ه وحنوها ، ملا فيه من هت  الشريعككتب فيها )كر هللا ، وكتب حديث وفق
 ل  الطعام ، ال َيوز االستجمار به ، ألنه كفر بالنعمة ، وإ)ا كان طعام امن حمرتم فطعام بين آدم أوىل .وكذ

 واا ال يصح االستجمار به الشيء النجس ، ألن إزالة النجاسة ال تكون بالشيء النجس .
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 وهي نوعان :النجاسة ضد الطهارة ، 
ية ألهنا تدرك بالعني ،  ْناسة عينية : وهي كل عني جامدة يابسة أو رطبة أو مائعة ، وهذه ال تطهر حبال ، ومسيت عين أواًل :

 ودم احلائض . كالبول 
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 راد هنا .يقع على الثوب أو فراش وحنومها ، وهي امل ْناسة حكمية : وهي اليت تقع على شيء طاهر فينجس هبا ، كالبول ثانياً :

يعَ م/  َل مجََ َفي يف َغسح نُـَها َعنح اَلحَمَحل َ  َوَيكح ََها: َأنح تـَُزوَل َعيـح َعَة ، َأوح َغريح َب، َأوح اَلحبُـقح  .  اَلنهَجاَساَت َعَلى اَلحَبَدَن ، َأوح اَلثـهوح
---------------------------- 

غريها أن تغسل حىت تزول عينها عن احملل ، وال يشرتط عدد  أي أنه يكفي إ)ا وقعت ْناسة على البدن أو الثوب أو البقعة أو
 معني للغسالت .

وما )كره املؤلف هو القول الراجح ، وهو اختيار ابن تيمية رمحه هللا : أنه ال َيب العدد يف غسل ْناسة غري الكلب ، بل يكفي 
ولو جاوز السبع سواء يف األرض أو الثوب أو يذهب أثرها غسلة واحدة تذهب بعني النجاسة وأثرها ، فإن مل تذهب زاد حىت 

 األواين .
أمر فيه بعدد ، ولو أراد لبي نه  : ) إ)ا أصاب إحداكن الدم من احليضة فلتقرصه مث لتنضحه ِباءَت ، مث لتصلي فيه ( ومل ي لقوله 

 كما يف حديث الولوغ .
 العدد .أن يصب على بول األعراّب َسْجل من ماء ( ومل يأمر ب ) وأمر النيب 

 وألن املقصود إزالة النجاسة ، فمىت زالت زال حكمها .
الصحيح يف غسل النجاسات كلِ ها غري الكلب : أنه يكفي فيها غسلة واحدة ” قال الشيخ السعدي مرجحًا هذا القول : 

األرض أو الثياب أو تذهب بعني النجاسة وأثرها ، فإن مل تذهب زاد حىت يذهب أثرها ، ولو جاوز السبع ، وسواء كانت على 
، مطلقة ال قيد فيها وال عدد ألن مجيع النصو  الواردة يف غسل النجاسات: إىل أن قالالبدن أو األواين أو غري )ل  ... 

 “ .و)ل  يدل على أن املقصود إزالتها فقط ، وأن العدد فيها غري مقصود 
 وألن غسل النجاسة ال ُيتاج إىل نية ، فال ُيتاج إىل عدد .

نه لو مل تزل بسبع غسالت وجب الزيادة على )ل  باالتفاق ، فدل على عدم اعتبار السبع ، إال فيما جعله الشارع شرطاً وأل
 فيه كنجاسة الكلب .

 و)هب بعض العلماء إىل أن النجاسة تغسل سبعاً .
 وهذا املشهور من املذهب .

 .ابن قدامة يف املغين بدون إسناد ، وقد )كرهال يصح وال ُيتج بهثر األ( وهذا أمرنا بغسل األْناس سبعاً : )ملا روى ابن عمر قال
تَـَرَط فَ م/  َل اَلنهَجاَساَت َعَدًدا َإاله يف جَنَاَسَة اَلحَكلحَب ، فَاشح يَع َغسح رَتَطح يف مجََ َداَها يَها َسبحَع َغسح أَلَنه اَلشهارََع َلَح َيشح ، َإحح اَلتٍّ

 َديَث اَلحُمتـهَفَق َعَليحَه[َاحلحَ  ] يف  بَالتـَُّراَب.
---------------------------- 
 فلو أن الكلب ولغ يف إناء فإنه يغسل سبع مرات إحداهن بالرتاب .أي إال ْناسة الكلب فإهنا تغسل سبع مرات ، 

ات ( . متفي عليه : ) طهور إناء أحدكم إ)ا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مر  قال : قال رسول هللا  حلديث أّب هريرة 
 وملسلم : ) أوالهن بالرتاب ( .

 بضم الطاء ؛ ُمَطهِ ر .ُطهور : 
 .: حلسهقيل ملائع فيحـركه ، فإن كان فارغاً ل لسانه يف اـ: أن يدخ، فالولوغ)ا شرب أو أدخل طرت لسانه وحركهأي إإذا ولغ : 

 ( هذه جاءت يف روايةرتابالإحداها بقوله املصنف )( وهذهأوالهن بالرتابعند مسلم )( و أخراهنرواية للرتمذي ) ، وجاء يف 
 الرواية أرجح الروايات ألسباب 
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 لكثرة رواَا . أواًل :
  مثالً  ألثر الرتاب ، خبالت ما لو كان يف السابعةىل َيعل ما بعدها من املاء مزياًل ومن حيث املع  : ألن ترتيب األو  ثانيًا :

 خرى لتنظيفه .فإنه ُيتاج إىل غسلة أ
 رع نص عليه ، وألن يف الرتاب مادة تقتل امراثيم اليت َترج اال بد من الرتاب ، فال يقوم غري الرتاب مقام الرتاب ، ألن الش

 من لعاب الكلب .

  ( ال ( يف الكلب لالستغراق ، فيشمل مجيع أنواع الكالب ، وعليه فال فرق بني الكلب املأ)ون فيه ككلبالكلب قوله ( ) 
 الصيد وحراسة املاشية والزرع ، وغري املأ)ون فيه وهو ما عداها .

  هب مجهور العلماء إىل أن ْناسة الكلب ال بد فيها من سبع غسالت إحداهن بالرتاب ، سواء كانت ْناسته بولوغ ، أو(
وله وروثه يف األواين ، وما ألنه هو الغالب ، إ) أن الكلب ال َيعل ب نص على الولوغ بول ، أو روث ، أو غريها ، والنيب 
 خرج خمرج الغالب فال مفهوم له .

، وهذا قول غ ، أما بوله وروثه ودمه وعرقه ؛ فكسائر النجاسات و و)هب بعض العلماء : أن الغسل سبعًا خا  بنجاسة الول
 الظاهرية ، واختاره الشوكاين .

 وقول اممهور أحوط .
 الكلب فتغسل ْناسته سبعاً كالكلب . )هب بعض العلماء إىل أن اخلنزير يقاس على 

ص الشارع عليه مة اقتنائه ، وإمنا مل ينلظ منه ، ألن الشارع نص على  رُيه وحر ألن النص ورد يف الكلب ، واخلنزير شرٌّ منه وأغ
 ألهنم مل يكونوا يعتادونه .

 والصحيح أنه ال يقاس على الكلب لسببني :
 ألن النص ورد يف الكلب .األول : 

 ، ومل يرد إحلاقه بالكلب . أن اخلنزير مذكور يف القرآن وموجود يف عهد الرسول اين : الث
واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بال تراب ، وبه قال أكثر العلماء ” وقال : ورجح هذا النووي ، 

ملسألة املبنية على وب حىت يرد الشرع ، ال سيما يف هذه االذين قالوا بنجاسة اخلنزير ، وهذا هو املختار ، ألن األصل عدم الوج
 “ .التعبد 

َياُء اَلنهَجَسةُ م/  َشح َدَمي َ  : َواألح ُل َاْلح رَتُهُ ،  بـَوح  .  َوُعذح
---------------------------- 

 ومنها :)كر املؤلف رمحه هللا األشياء النجسة ، 
 البول والغائط .

 وهذه ْنسة باإلمجاع .
 لتنزه من البول واالستنجاء من الغائط .ل مر با

 أن يصب املاء على بول األعراّب . ففي حديث األعراّب أمر النيب 
 .“ فيه إثبات ْناسة بول اْلدمي ، وهو جممع عليه ” قال النووي : 

 .“  واستدل حبديث الباب على ْناسة بول اْلدمي ، وهو جممع عليه ” وقال الشوكاين : 
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كبري ... أما إحدامها فكان ال يستنزه من يعذبان بعلى قربين فقال : إهنما ليعذبان وما  قال : ) مر  النيب  وحلديث ابن عباس
 بوله ( . متفي عليه

 : ) استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه ( . رواه الدار قطين  قال : قال رسول هللا  ويف حديث أّب هريرة 
 لإلنسان أن يبول قائماً بشرط أن يأمن الرشاش والناظر كما يف حديث حذيفة ) أن النيب  ولذل  قال الفقهاء : َيوز  أتى

 سباطة قوم فبال قائماً ( متفي عليه .
 : يستحب أن يطلب لبوله موضعاً رخواً ليناً حىت ال يرجع إليه رشاش البول . وقالوا أيضاً 

 َم اَلحَيَسرَي. َوالدهُم ، َإاله أَنهُه يـُعحَفى َعَن اَلده م/ 
َم َوالحُعُروَق. فَإَ  َقى يف اَللهحح َيَـَواَن اَلحَمأحُكوَل، ُدوَن اَلهَذي يـَبـح ُفوُح َمنح َاحلح ُلُه: اَلدهُم اَلحَمسح  نهُه طَاَهٌر. َوَمثـح

---------------------------- 
 والدم فيه تفصيل : ومن النجاسات الدم ، 

 كدم احليض ، فال خالت يف ْناسته .  –القبل والدبر  –ن ؛ إن كان من السبيلني الدم اخلارج من اإلنساأواًل : 
 ألمساء يف دم احليض يصيب الثوب : )  ته مث تقرصه باملاء ، مث تنضحه ، مث تصلي فيه ( . لقوله 

 أما اخلارج من غري السبيلني ؛ كدم الرعات والسن وامروح وغريها ؛ ففيه قوالن :ثانياً : 
 أنه ْنس فيجب غسله ويعفى عن يسريه .األول : القول 

 وهذا قول اممهور .
 أنه طاهر عدا دم احليض .القول الثاين : 

 قالوا : وهذا قول الشوكاين واأللباين والشيخ ابن عثيمني . 
 أن األصل يف األشياء الطهارة حىت يقوم دليل على النجاسة .

، و)ل  يف غزوة فمضى يف صالته والدماء تسيل منه ،وهو قائم يصلي يف الليل ولقصة الصحاّب الذي رماه املشرك بثالثة أسهم
 الرقاع .

 ما زال املسلمون يصلون يف جراحاَم ( .) :  وقال احلسن
 وصلى عمر وجرحه يثعب دماً .

 وهذا القول هو الراجح .
 وكثريه لنجاسة عينه . الدم اخلارج من حيوان ْنس ، كدم الكلب واخلنزير  ؛ فهذا ْنس قليلهثالثاً : 
وهو الذي يسيل  -الدم اخلارج من حيوان طاهر يف احلياة بعد املوت ، كاإلبل ، والبقر ، والغنم ، فهذا إن كان مسفوحاً رابعًا : 

فهو ْنس ، وإن كان اا يبقى يف املذبح أو يكون على اللحم ؛ فهو طاهر ، ألن هللا إمنا حرم املسفوح ، فما ليس ِبسفوح  -
 هو حالل .ف

 الدم اخلارج من حيوان طاهر يف احلياة وبعد املوت ، فهذا طاهر ، كدم السم  ، ألن ميتته طاهرة .خامساً : 
ُل َوَرَوُث ُكل َ م/  ُلُه  َوَمَن اَلنهَجاَساَت: بـَوح  .َحيَـَوانٍّ حُمَرهمٍّ َأكح

---------------------------- 
 ْنس ، وهذا مذهب مجاهري العلماء .األسد والنمر وغريها [ ] كأي أن بول وروث احليوان غري املأكول 

 إن حلم هذا احليوان خبيث ، فكذل  بوله .قالوا : 
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   ( دليل على أن بول احليوان غري حمرم األكل طاهر ، كل حيوان حمرم أكلهقوله )  وسيأيت [ .وهذا مذهب احلنابلة [ 
َباُع ُكلَُّها جنَََسةٌ م/   . َوالسَ 

---------------------------- 
 ْنسة ، فلو أن )ئباً شرب من إناء ، وبقي بعد شربه شيء من املاء ، فإنه ْنس  –كاألسد والنمر والذئب وغريها   –السباع 

وهو يسأل عن املاء يكون يف الفالة من األرض وما ينوبه من السباع والدواب فقال  قال ، مسعُت رسول هللا حلديث ابن عمر 
 أي يرد عليه نوبة بعد أخرى[ :وما ينوبه] داود وهو حديث صحيح . رواه أبوقلتني مل ُيمل اخلبث (  إ)ا بلغ املاء)

 قالوا : لو كانت طاهرة مل ُيده بالقلتني .
قال اجملد ابن تيمية يف املنتقى : حديث ابن عمر يف القلتني يدل على ْناستها ، وإال يكون التحديد بالقلتني يف جواب السؤال 

 دها على املاء عبثاً .عن ورو 
 يف احلمر األهلية يوم خيرب ) إهنا رجس ( . وقال 

ا َتسكاً باألصل .و)هب بعض الع  لماء إىل طهاَر
سئل عن احلياض اليت تكون بني مكة واملدينة وما يرد إليها من السباع فقال : وا  ن النيب جه ) أرواه ابن ما لحديث الذيلو  

 ما غرب طهور ( أي ما بقي طهور . ما شربت يف بطوهنا ، ولنا
 املراد حلمها .وقالوا : إن مع  قوله ) إهنا رجس ( أي 

البغل واحلمار واختار هذا القول ابن قدامة ، ورجحه السعدي والشيخ ابن باز والشيخ ابن  إىل طهارةو)هب بعض العلماء 
 عثيمني رحم هللا امميع .

كان يركبها وتُركب يف زمنه ويف عصر الصحابة ، فلو    ة البغل واحلمار ، ألن النيب والصحيح عندي : طهار ” :  قال يف املغىن
 .“ )ل  ، وألهنما اا ال ُيكن التحرز منهما ملقتنيهما ، فأشبها السنور  كان ْنساً لبني  النيب 

، فيكون ريقهما وعرقـُُهما  يف احلياة كاور ريب فيه أن البغل واحلمار طاهرانوالصحيح الذي ال ” :  وقال الشيخ السعدي
فلم يغِسل ما أصابه  ن املستعمل وما التحرز من )ل  ،كان يركبهما كثرياً ، ويركبان يف زمنه ، وال ُُيك  طاهراً ، و)ل  أن النيب 

طوفاهنا  يف اورة : إهنا ليست بنجس ، إهنا من الطوافني عليكم والطوافات ، فعل ل بكثرة منهما ، وال أمر بذل  ، وقد قال 
 أمور كثرية من الشرع ومشقة التحرز منها ، ومن املعلوم أن املشقة يف احلمار والبغل أشد من )ل  ، وقد اعترب الشارع املشقة يف

: حلومها خبيثة وأكلها خبيث : إهنا رجس ، فنعم هو كما قال وأما قوله  ،يام املقتضي للمنع ألجل املشقة، مع قوعفا عنها
أمر  ، فالنيب بوجهَت  لريي والشعر ، فلم يدل احلديث عليهتطبخ فيها أو تُباشر حلومها خبيثة ، وأما العرق وا ، والقدور اليت
 .“ ، فهذا هو الصواب كوهبا، ومل يأمر بالتحرز من )ل ، وأخرب عن خبثها، ورخص يف استعماوا ور باجتناب حلومها

  ( خن سةوالسباع جنفقول املصنف )لبغل ، وكذل  اورة ،حلديث أّب قتادة أن النيب رج احلمار األهلي وا  قال يف اورة ) إهنا
 داود . ليست بنجس ، إهنا من الطوافني عليكم والطوافات ( رواه أبو

 . وََكَذَلَك الحَميحَتاتُ م/ 
------------------ 

 امليتات : مجع ميتة ، وهي ما مات دون )كاة شرعية .
 اع .فامليتة ْنسة باإلمج
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 أَْو حلََْم ِخْنزِيرَت فَِإنَُّه رِْجٌس ( )ُقْل ال َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلَّ حُمَرَّماً َعَلى طَاِعمَت َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة أَْو َدماً َمْسُفوحاً لقوله تعاىل : 
 النجس .والرجس : . 

 وقد نقل بعض العلماء اإلمجاع على )ل  .
: مَ م/  َدَمي َ َإاله  . يحَتَة َاْلح

--------------- 
 فاْلدمي ال ينجس باملوت .

 حياً وميتاً . ه ال ُيكم بنجاسته ، فجعله طاهراً ومقتضى التكرمي أن)َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم ( لقوله تعاىل : 
 : ) إن املسلم ال ينجس ( وهذا عام ، يتناول احلياة واملمات . وقال 

 وألنه أمر بغسل امليت ، ولو كان ْنس العني مل يطهره الغسل .
 وهذا القول هو املذهب ومذهب الشافعي ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .

  : ُقْل ال َأِجُد يف َما أُوِحَي ِإيَلَّ )هب بعض العلماء إىل أنه ينجس ، لعموم اْلية(. ) ... 

: ) إن املسلم ال ينجس ( فمفهومه املخالفة له أن غري املسلم  فر ينجس دون املسلم ، لقوله الكاوقال بعض العلماء : 
 ينجس .

َا اْلُمْشرُِكوَن َْنٌَس ولقوله تعاىل :   .( ) ِإمنَّ
ن نأكل ء أهل الكتاب ، وألكن امواب عن اْلية : أن املراد ) ْنس ( أي ْنس االعتقاد ، بدليل أن هللا أباح لنا أن نتزوج نسا

 عرقهم ورطوبتهم . وألمر الناس أن يغسلوا أيديهم من كفار أْناساً حساً ملا جاز )ل  ،طعامهم ، فلو كان ال
 . َوَما اَل نـَفحَس َلُه َسائََلةً م/ 

------------------ 
قتل ، كالنملة ، والعنكبوت ،  ومن امليتات الطاهرة : ما ال نفس له سائلة ، أي ال دم له يسيل منه إ)ا خرج منه جبرح أو

 سقطت يف مائع فماتت فإهنا ال تنجسه .ب ، واخلنفساء ، والعقرب ، فإ)ا والذبا
 : ) إ)ا وقع الذباب يف إناء أحدكم فليغمسه مث لينزعه ، فإن يف أحد جناحيه داًء ، ويف اْلخر شفاء ( . رواه البخاري لقوله 

رًا ، فلو كان يف الطعام ، ومعلوم أنه ُيوت بذل  ، وال سيما إ)ا كان الطعام حاأمر بغمسه  أن الرسول وجه الداللة : 
 إفساد الطعام .ينجسه لكان أمراً ب

وإ)ا كان سبب التنجيس هو الدم احملتقن يف احليوان ِبوته ، وكان )ل  مفقودًا فيما ال دم له سائل ، انتفى احلكم ، وقد ورد 
 معناه ما تقدم .النص يف الذباب فيقاس عليه ما يف 

ََرادَ م/   . َوالسهَمَك َواْلح
--------------- 

 طاهرة .ة السم  وامراد فميت
 .“ فالسم  وامراد طاهران بالنصو  واإلمجاع ” قال النووي : 

 يف البحر : ) هو الطهور ماؤه احلل ميتته ( . قال 
 .أمحد وابن ماجه والصحيح أنه موقوت على ابن عمر وله حكم الرفع  ( رواهحل لنا ميتتان : السم  وامرادأ: )وقال 

 سبع غزوات نأكل معه امراد ( متفي عليه أوىف قال : ) غزونا مع رسول هللا  أّبوعن عبد بن 
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 ولو كان ْنساً مل يبح أكله .
َواُْلَا : َفَهَي م/  َيَـَوانَاَت اَلحَمأحُكوَلَة َوأَبـح  . طَاَهَرةٌ َوَأمها َأرحَواُث َاحلح

---------------------------- 
 أي أن أبوال وأرواث احليوانات مأكولة اللحم طاهرة ، وهذا مذهب احلنابلة وهو القول الصحيح .

بلقاح وأن يشربوا من أبواوا وألباهنا .  املدينة ، فأمرهم النيب  ا: ) قدم أُناس من ُعْكل أو عرينة ، فاجتوو حلديث أنس قال 
 يهمتفي عل
أمرهم بالشرب من أبوال اإلبل ، ومل يأمرهم بغسل األواين ، ولو كانت ْنسة ما أ)ن وم بالشرب ، وألمرهم بغسل  فالنيب 

 األواين منها ، وهذا نص .
: أتوضأ من حلوم اإلبل ؟ قال نعم . قال : أصلي يف مرابض الغنم ؟  وحلديث جابر بن مسرة : ) أن رجاًل سأل رسول هللا 

 عم . ... ( رواه مسلمقال ن
ا . فالنيب   أ)ن يف الصالة يف مرابض الغنم ، ومرابض الغنم ال َتلوا من البول والروث ، فدل على طهاَر

 يف حجة الوداع على بعري يستلم الركن ِبحجن ( . رواه مسلم وحلديث ابن عباس قال : ) طات النيب 
، ولو  ن من بول البعري يف أثناء الطوات، حيث ال يؤم؛ دليل على طهارة بولهطوات عليهوال إدخال البعري املسجد : وجه الداللة

 املسجد للنجاسة . كان ْنساً مل يعر ض النيب 
 وهذا القول هو الصحيح .

  األبوال . ، لعموم األدلة الدالة على ْناسةو)هب بعض العلماء إىل ْناستها 

 حدمها فكان ال يستنزه من بوله ... ( .على قربين فقال : ... أما أ كحديث : ) مر  النيب 
 وحديث : ) استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القرب منه ( .

 أن هذه أحاديث عامة ، وأحاديث بول مأكول اللحم خاصة ، واخلا  يقضي على العام . واْلواب عن هذا :
ُرُك يَاَبَسُه  م/ َوَميَنُ اْلَدَميُّ طَاَهر  . يـَغحَسُل َرطحَبُه، َويـَفح

---------------------------- 
 وهذا مذهب احلنابلة والشافعية .

 فيصلي فيه ( . رواه مسلم من ثوب النيب  –أي املين  –حلديث عائشة قالت : ) كنت أفركه 
  فركًا ، وهذا دليل على طهارته ، إ)ا لو كان ْنسًا لوجب غسله أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول هللا وجه الداللة : 

 كسائر النجاسات .
أن عن املين يصيب الثوب ، فقال : إمنا هو ِبنزلة املخاط والبصاق ، وإمنا يكفي   وحلديث ابن عباس قال : ) سئل النيب 

 )خرة ( . رواه الدار قطين .َتسحه خبرقة أو بأ
 .“ الصحيح أنه موقوت ” :  قال البيهقي. “  إسناده صحيح ”  :  قال ابن القيم

 قرنه باملخاط والبصاق ، وهذه األشياء طاهرة باإلمجاع . أن رسول هللا لة : وجه الدال
 إىل ْناسته .و)هب بعض العلماء 

 ىل الصالة وإن بقع املاء يف ثوبه ( . رواه البخاري فيخرج إ حلديث عائشة قالت : ) كنت أغسل امنابة من ثوب النيب 
 الطاهر ال يُطهر .إن غسل املين دليل على ْناسته ، ألن قالوا : 
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 واْلواب عن هذا :
 مجعاً بني األدلة .أن هذا الفعل حممول على االستحباب  -1

أن الثوب قد يغسل من املخاط والبصاق وكل ما يستقذر ، وال يكون هذا كافياً يف الداللة على ْناسته ، وقد حث اإلسالم  -2
 على النظافة .

  صحيحة .وعليه فلو صلى اإلنسان وعلى ثوبه مين ، فصالته 
َفي َفيَه اَلنهضحُح. م/  َوةٍّ: َيكح ُل اَلحُغاَلَم اَلصهَغرَي، اَلهَذي َلَح يَأحُكَل اَلطهَعاَم َلَشهح  وبـَوح

َل اَلحُغاَلَم ) :  َكَما قَاَل اَلنهيبُّ  َارَيََة ، َويـَُرشُّ َمنح بـَوح َل َاْلح  يُّ َرَواُه أَبُو َداُوَد َوالنهَسائَ ( . يـُغحَسُل َمنح بـَوح
---------------------------- 

 على ْناسة األبوال وأنه َيب غسله . ةسبي أن البول ْنس سواء كان بول كبري أو صغري ، ل دلة الكثري 
 لكنه خفف يف طهارته ، وهو النضح . –فإنه وإن كان ْنساً  –لكن يستث  بول الغالم الصغري 

 خيرج الغائط ، فال بد من غسله .بول : 
 خيرج امارية فيغسل بووا .:  الغالم

 اختلف العلماء يف املراد بالطعام الذي مل يأكله :َل يأكل الطعام : 
املراد بالطعام ما عدا اللنب الذي يرضعه ، والتمر الذي ُين  به ، وقيل : مل يأكل شيئًا . وقيل : ما عدا اللنب . فقيل : 

 حجر .والعسل الذي يلعقه للمداواة . ورجحه احلافظ ابن 
 فإ)ا طعم وأكل الغالم ؛ فإنه يغسل بوله .وعليه ; 

 . فإ)ا كان الغالم مل يأكل الطعام ، وبال على ثوب ؛ فإنه يكتفى فيه بالنضح 

 أن يغمر باملاء ، وال ُيتاج إىل َمْرس وعصر .النضح : 
 والدليل على هذا : 

 بول الغالم . ( رواه أبو داود .: ) يغسل من بول امارية ويرش من  حديث أّب السمح قال : قال 
يف حجره فبال عليه ، فدعا رسول  ، فأجلسه رسول هللا  وحلديث أم قيس بنت حمصن : ) أهنا أتت بابن وا مل يأكل الطعام

  ( متفي عليه .هللا ِباء فنضحه عليه ومل يغسله 
 . فإ)ا تغذى بالطعام صار بوله كبول الكبري ، فإنه َيب غسله 

 : احلكمة من التفرقة بني بول الصيب واْلارية 

 .إن النفوس أعلي بالذكور منها باإلناث ، يعين فحصلت الرخصة يف الذكور لكثرة املشقة  قال احلافظ :قيل : 
 إن بول األنثى أننت وأثقل من بول الغالم .وقيل : 
 فال بد من غسله .أن بول الغالم َيتمع فيكتفى برشه ، وأما بول امارية فينتشر وقيل : 

 وهللا أعلم .
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َلَه م/  َن َوالر َيَح; َلَقوح ُ اَلنهَجاَسَة َطُهَر اَلحَمُحلُّ َوَلَح َيُضره بـََقاُء اَللهوح َيحضَ  َوَإَذا زَاَلتح َعنيح لََة يف َدَم َاحلح َفيَك اَلحَماُء، َواَل  خَلَوح َيكح
 . َيُضرَُّك أَثـَُرهُ 

---------------------------- 
قالت : ) يا  خولة ديثحبواملؤلف استدل وذه املسألة  أو رُيها فهذا ال يضر ، الت النجاسة لكن بقي لوهنا مثالً أي إ)ا ز 

الدم مث صلي فيه ، قالت : يا  ول هللا ليس يل إال ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه ، قال : ) فإ)ا طهرت فاغسلي موضعرس
 وهو ضعيف .رواه أبو داود يكفي  املاء وال يضرك أثره ( . ول هللا ، إن مل خيرج أثره ؟ قال : رس

، أما إ)ا لبدن أنه ال يضر يف كمال التطهريفالثوب وحنوه إ)ا غسل من دم احليض أو من أي ْناسة مث بقي أثر لونه يف الثوب أو ا
 بقي شيء من جرمه فإنه ال يكفي .

وءِ 
ُ
ض

ُ
و

آ
ةِ َال

َ
 صِف

ُ
اب

َ
 ب

 فتحها املاء املتوضأ به ، وإن أريد الفعل ضم احلرت األول .بالضم الفعل ، وبالوضوء : 
 والوضوء لغة : النظافة واإلنارة .

 مسي بذل  : ألنه ينظف املتوض  وُيسنه .
 ففي الدنيا بإزالة األوساخ واألقذار .

 ( . : ) تدعون يوم القيامة غراً حمجلني من أثر الوضوء ويف اْلخرة بالنور الذي ُيصل منه ، كما قال 
 التعبد هلل تعاىل بغسل األعضاء األربعة على صفة خمصوصة .واصطالحاً : 

 والوضوء فضله عظيم :
 : ) الطهور شطر اإلُيان ( . رواه مسلم  كما قال 
 : ) من توضأ فأحسن الوضوء ، خرجت خطاياه من جسده حىت َترج من  ت أظفاره ( . رواه مسلم وقال 
ما ُيحو هللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول هللا ، قال : إسباغ الوضوء على : ) أال أدلكم على  وقال 

 ط فذلكم الرباط ( . الصالة إىل الصالة ، فذلكم الربا املكاره ، وكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار
دم من )نبه ، ضأ هكذا ، غفر له ما تقتوضأ مثل وضوئي هذا ، مث قال : من تو  وعن عثمان قال : ) رأيت رسول هللا 

 ىل املسجد نافلة ( . رواه مسلموكانت صالته ومشيه إ
 والوضوء كان مشروعاً يف األمم السابقة :

 لقصة سارة مع املل  ، أن سارة ملا هم املل  بالدنو منها ، قامت تتوضأ وتصلي .

 م .ولقصة ُجَرْيج الراهب أيضاً ، قام فتوضأ وصلى ، مث كلم الغال

 حديث ضعيف  . قال ابن حجر :  رواه ابن ماجه وحلديث : ) هذا وضوئي ووضوء األنبياء قبلي ( . 
 والذي اختصت به هذه األمة هي الغرة والتحجيل .

اَْلُوُضوِء، َفَمْن ِاْسَتطَاَع ِمْنُكْم  ِإنَّ أُمَّيِت يَْأُتوَن يـَْوَم اَْلِقَياَمِة ُغرًّا حُمَجَِّلنَي، ِمْن أَثَرِ  ) حلديث أّب هريرة . قال : قال رسول هللا 
 . ُمتـََّفٌي َعَلْيهِ   (َأْن يُِطيَل ُغرََّتُه فـَْليَـْفَعْل. 
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ََدَث، َأوح اَلحُوُضوَء َللصهاَلَة َوََنحَوَها. م/   َوُهَو: َأنح يـَنحَوَي رَفحَع َاحلح
َعحَماَل َمنح َطَهارَةٍّ َوغَ  لََه َوالنَ يهُة: َشرحٌط َْلََميَع َاألح ََها ; َلَقوح َا َلُكلَ  َامحَرئٍّ َما نـََوى :ريح َعحَماُل بَالنَ يهاَت، َوَإَّنه َا َاألح  ُمتـهَفٌق َعَليحهَ  (.َإَّنه

---------------------------- 
 بنية ، فينوي رفع احلدث الذي حصل له ، أو ينوي بوضوئه الوضوء للصالة . أي أن الوضوء ال يصح إال

 من نية .فال بد للوضوء 
فنفى أن يكون له عمل شرعي بدون النية ، وألهنا طهارة عن حدث  ) إمنا األعمال بالنيات ... ( للحديث الذي )كره املؤلف 

 قلم تصح بغري نية كالتيمم أو عبادة ، فافتقرت إىل النية كالصالة .
 واألجر ، ومثل هذا يكون عبادة مستقلة .الوضوء عبادة مستقلة ، بدليل أن هللا تعاىل رتب عليه الفضل والثواب ألن و 

 وهذا قول مجهور العلماء .
 توضأ بنية التربد فإنه ال َيزئه ، ويعترب وضوءه باطالً لفقده شرطاً وهو النية .فلو 

 قول املصنف ) أن ينوي رفع احلدث ( أي إ)ا توضأ بنية رفع احلدث الذي حصل له ، بسبب البول مثاًل ، صح وضوءه .
مل ينو رفع احلدث ، ألن  أو الوضوء للصالة ( أي نوي بوضوئه الصالة ، أو ملس املصحف ، فإنه يرتفع حدثه ، وإنوقوله ) 
 ال تصح إال بعد رفع احلدث .الصالة 

 . والنية حملها القلب، والتلفظ هبا بدعة 

 تعلي وا باللسان أصالً ، ولذل  مل ينقل النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ، وحملها القلب ال” قال ابن القيم رمحه هللا : 
 .“  ة حبال ، وال مسعنا عنهم )كر )ل وال عن أصحابه التلفظ بالني عن النيب 

خرج به طهارة األْناس ، فال يشرتط وا النية ، فلو علي إنسان ثوبه يف السطح رجاء املطر حىت يغسله (  رفع احلدث) قوله 
 يس بفعله وال نيته ، وكذل  األرض تصيبها النجاسة فينزل عليها ماء املطر فتطهر .وزالت النجاسة طُهر ، مع أنه ل

َم َاّلِلهَ م/   . ُثُه يـَُقوَل: "َبسح
----------------- 

 أي يسن أن يقول بسم هللا قبل الوضوء ، وهذا مذهب اممهور .
 يذكر اسم هللا ( رواه أبو داود ، خمتلف فيه . : ) ال وضوء ملن مل و)هب بعض العلماء إىل وجوهبا ، لقوله 

 سنة غري واجبة ، ألمور : اوالصحيح أهن
... ( فأمر هللا بالغسل ومل يأمر بالتسمية ، ولو  )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَ)ا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم قوله تعاىل : أواًل : 

  هبا ، كما أمر هبا يف الصيد والذكاة .ألمر هللا انت واجبةك
وصفًا تامًا ، ومل يذكر أحد منهم أنه مسى يف أول وضوئه ، فلو كان )ل  واجبًا ال  أن الصحابة وصفوا وضوء النيب  ثانيًا :

 . يصح الوضوء إال به ، مل يرتكها النيب 
وال ُيكن إثبات واجب حبديث  يثبت يف هذا الباب شيء  ال ثبوته ، وقد قال اإلمام أمحد :  أن احلديث خمتلف يفثالثًا : 

 خمتلف فيه ، وقد حسنه بعض العلماء .
الوضوء ومل يذكر  يسأل عن الوضوء ... فذكر له النيب  حديث عبد هللا بن عمرو : ) أن أعرابيًا جاء إىل النيب رابعًا : 

 التسمية ( . رواه أبو داود
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 . اَويـَغحَسَل َكفهيحَه َثاَلثً م/ 
--------------- 

 أي ويسن أن يغسل كفيه ثالثاً قبل بداية الوضوء .
 : ) أنه دعا بوضوء ، فتوضأ فغسل كفيه ثالث مرات ، مث مضمض ... ( متفي عليه  حلديث عثمان 

 وألن اليد آلة الغسل ، وهبا ينقل املاء ، فكان األليي تطهريها احتياطاً مميع املاء .
  الكفني يف بداية الوضوء من سنن الوضوء .وغسل 

 . “وهذا دليل على أن غسلهما يف أول الوضوء سنة ، وهو كذل  باتفاق العلماء ” قال النووي : 
تَـنحَشَق َثاَلثًا، بََثاَلَث َغرحفَاتٍّ م/   .ُثُه يـََتَمضحَمَض َوَيسح

---------------------------- 
 .هي إدارة املاء يف الفم املضمضة : 

 هو جذب املاء بالنفس من األنف .واالستنشاق : 
 . فبعد غسل الكفني يبدأ باملضمضة واالستنشاق 

 وفيه : ) ... فغسل كفيه ثالثاً ، مث مضمض واستنثر ... ( . حلديث عثمان 
 . أن املضمضة تقدم على االستنشاق 

 هه مث َتضمض واستنشي ؛ فال بأس .أن املضمضة واالستنشاق قبل غسل الوجه ، وهذا سنة ، فلو خالف وغسل وج 

 . ًالسنة أن يتمضمض ويستنشي ثالثا 

، وفيه : ) ... مث أدخل يده يف التْور ، فمضمض واستنشي واستنثر ثالثًا ( .  حلديث عبد هللا بن زيد يف صفة وضوء النيب 
 متفي عليه

 . السنة أن يكون بثالث غرفات من كف واحدة 

يده ، فمضمض واستنشي من كف واحدة ، يفعل )ل  ثالثًا ( .  ة الوضوء : ) مث أدخل حلديث عبد هللا بن زيد يف صف
 متفي عليه
 . رواه أبو داودمن الكف الذي يأخذ منه املاء( ، ُيضمض وينتثرضوء: )مث َتضمض واستنثر ثالثاً يف صفة الو  وعن علي 

 .. وهذه الصفة هي أصح الصفات ل حاديث السابقة 

أن يأخذ غرفة ويتمضمض منها مث يستنشي ، مث يأخذ غرفة ثانية يفعل هبا كذل  ، مث ” هذه الصفة :  قال النووي موضحاً 
 . “ثالثة كذل  

 .“ يصل بني املضمضة واالستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها ألنفه  وكان ” قال ابن القيم : 
 .  ومل َييء حديث صحيح يف الفصل بني املضمضة واالستنشاق 

 أبويفصل بني املضمضة واالستنشاق ( . رواه  حديث طلحة بن مصرت عن أبيه عن جده قال : ) رأيت رسول هللا  وأما
 داود فهو حديث ضعيف 

  ، وهذا مذهب أمحدوحكم املضمضة واالستنشاق أهنما من واجبات الوضوء 

 ن صائماً ( . رواه أبو داود : ) أسبغ الوضوء ، وخلل بني األصابع وبالغ يف االستنشاق إال أن تكو  لقوله 
 ويف رواية : ) إ)ا توضأ أحدكم فليجعل يف أنفه ماء مث لينتثر ( . متفي عليه
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 وهذه أوامر تدل على الوجوب .
 )كر أنه َتضمض واستنشي ، وأنه داوم عليهما ، فهذا اا يدل على وجوهبما . ألن كل من وصف وضوء النيب و 

 ان يف الوضوء ، وهو قول مال  والشافعي .و)هب بعض العلماء إىل أهنما سنت
 ألنه قال : ) فاغسلوا وجوهكم ( فاهلل أمر بغسل الوجه ، وهو ما  صل به املواجهة ، دون باطنه وهو الفم واألنف .

 واستدلوا حبديث عائشة : ) عشرة من سنن املرسلني : ... و)كر منها : املضمضة واالستنشاق ( .
 والراجح األول .

  أن يزيل ما يف فمه من بقايا الطعام .ال َيب 

 . ال َيب عليه أن يزيل األسنان املركبة 
َهُه َثاَلثًام/   . ُثُه يـَغحَسَل َوجح

----------------- 
 غسل الوجه من فروض الوضوء .

 .( ) فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم لقوله تعاىل : 
 وأمجع العلماء على )ل  .

  املواجهة ، وحده من منابت الشعر املعتاد على ما نزل من اللحية والذقن طواًل ، ومن األ)ن إىل األ)ن الوجه هو ما  صل به
 عرضاً .

 وغسله ثالث مرات هذا من سنن الوضوء .
 يف صفة الوضوء : ) مث غسل وجهه ثالثاً ... ( . حلديث عثمان 

 . هل يغسل ما اسرتسل من اللحية 
 ، والصحيح أنه يغسل .لى شعر املرأة الطويل أو ما اسرتسل من شعر الرأس فإنه ال ُيسح قال بعضهم : ال يغسل قياساً ع

ن اللحية املسرتسلة ُيصل هبا املواجهة خبالت الشعر املتديل من الرأس فإنه ليس من عن قياس من منع أن يقال : إ فامواب
 الرأس إ) الرأس ما ترأس وارتفع .

َ َثاَلثًا َوَيَديحَه َإىَل اَلحَمرحفـَقَ م/   .نيح
--------------------- 

 .غسل اليدين إىل املرفقني من فروض الوضوء باإلمجاع 
 . () َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِي لقوله تعاىل : 

 افظ [] قاله احلبكسر امليم ، هو العظم النات  يف آخر الذراع ، ومسي بذل  ألنه يرتفي به يف االتكاء وحنوه .  : املرفق

 . والسنة أن يكون الغسل ثالث مرات 

 املرفقني ثالثاً ( . ة الوضوء : ) ... مث غسل يديه إىلعثمان يف صف حلديث
  ( إىل املرفقني قوله )وهذا مذهب األئمة األربعة،  دليل على أن املرفي َيب غسله مع اليد . 

 ملرافي .أي مع ا( َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اْلَمرَاِفِي  لقوله تعاىل : )
 وقد جاءت أحاديث تدل على دخول املرفي مع اليد .

 . ( : ) فغسل كفيه إىل املرفقني حىت مس أطرات العضدينحسن من حديث عثمان يف صفة الوضوءعند الدار قطين بإسناد 
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 إ)ا توضأ أدار املاء على مرفقه ( لكن يف إسناد ضعف . وعن جابر : ) كان رسول هللا 
 اين من حديث وائل بن حجر يف صفة الوضوء : ) وغسل )راعيه حىت جاوز املرفي ( .ويف البزار والطرب 

 ) مث غسل يديه حىت يسيل املاء على مرفقيه ( .من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعاً : ويف الطحاوي والطرباين 
 فهذه األحاديث يقوي بعضها بعضاً ] قاله احلافظ [ .

 أنه أخل به ولو مرة واحدة فرتك غسل املرفقني .  ينقل عنه واا يدل على دخووما أنه مل
 . َيب أن يغسل الكفني مع اليدين ، فيجب أن يغسل يديه من أطرات األصابع إىل املرفقني 
 . يغسل األقطع بقية املفروض 

 ( . طعتمفاتقوا هللا ما ست)  لقوله تعاىل مثال: لو قدر أنه قطع من نصف الذراع، فإنه يغسل بقية املفروض
 متفي عليه. «إ)ا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: »قال: قال رسول هللا   وحلديث أّب هريرة

 . “ يء فإنه َيب غسله بال خالت إ)ا بقي من حمل الفرض ش” :  قال النووي
 

 . ُهَا َإىَل اَلحَمَحلَ  اَلهَذي َبَدَأ َمنحُه َمرهًة َواَحَدةً َومَيحَسَح رَأحَسُه َمنح ُمَقدهَم رَأحَسَه َإىَل قـََفاُه بََيَديحَه . ُثُه يَُعيدَ م/ 
---------------------------- 

 مث بعد غسل اليدين ُيسح رأسه ، وهو من فروض الوضوء .
 . () َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم لقوله تعاىل : 

  ( فيه أن الرأس ُيسح  مرة واحدةقوله ) ور العلماء .مرة واحدة ، وهذا مذهب مجه 

 حلديث علي يف صفة الوضوء : ) ومسح برأسه واحدة ( . رواه أبو داود
حديث عثمان يف الصحيحني يف صفة الوضوء ، وكذل  عبد هللا بن زيد يف الصحيحني مل يذكر أنه مسح رأسه ثالثًا خبالت 

 بقية األعضاء .

 سنة صحيحة أنه مسح رأسه ثالث مرات . مل ينقل عن النيب 

 سح الرأس .فعية أنه يشرع التثليث يف مبعض العلماء ، وهو مذهب الشا و)هب
 توضأ ثالثاً ثالثاً ( . رواه مسلم حلديث عثمان : ) أن النيب 

 فال يقاس على الغسل .، وألن املسح مبين على التخفيف والراجح األول 
 . “ة وأحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح رأسه مر ” قال أبو داود : 

  ( أن الرأس ُيسح وال يغسل ، فلو غسله بداًل من املسح لكان مكروهاً . وميسح رأسهقوله ) 

 و)هب بعض العلماء إىل أنه ال َيزئه ، ألنه خالت أمر هللا ورسوله .
 ( أي أنه َيب أن يستوعب مجيع الرأس وال َيزئ أن ُيسح بعضه، وميسح رأسهقوله ).وهذا هو املذهب وهو الصحيح 

 أنه اقتصر على بعض الرأس . ، ومل ينقل عنه  ن هذا هو الذي ثبت عن النيب أل
 وألن هللا تعاىل )كر مسح الرأس ، ومسمى الرأس حقيقة هو مجيع الرأس ، فيقتضي وجوب مسح مجيع الرأس .

 .“  مل يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة  ”قال ابن القيم رمحه هللا : 
 قالوا : الباء للتبعيض.( ) َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم إىل أنه َيزئ مسح بعض الرأس ، واستدلوا بقوله تعاىل : )هب بعض العلماء و 

 والراجح األول .
 وأما الباء فليست للتبعيض وإمنا هي للمالصقة .
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يف حديث عبد هللا بن زيد يف الصحيحني  تةهذه صفة مسح الرأس ، وهي الثابوميسح رأسه ُث يعيدها إىل احملل ... ( قوله ) 
 قال : ) بدأ ِبقدم رأسه حىت )هب هبما على قفاه ، مث ردمها إىل املكان الذي بدأ منه ( .

  واحلكمة من مسح الرأس على هذه الصفة استيعاب جهيت الرأس باملسح ، ألن الشعر من جهة الوجه متجه إىل الوجه ، ومن
 . جهة املؤخر متجه إىل القفاء

  وهذه الصفة يستوي فيها الرجل واملرأة ، ألن األصل يف األحكام الشرعية أن ما ثبت يف حي الرجال ثبت يف حي النساء إال
 بدليل خيصص .

 ُيسحه خبرقة وحنوها ؟ فامواب : أن )ل  َيزىء عنه حلصول املسح بذل   رأسه بغري يده ، كأن لو مسح. 
 

ُخَل َسبهاَحتَـيحَه يف م/  َهاَميحَه ََاَهَرُهَا ُثُه َيدح  . َصَماَخيح ُأُذنـَيحَه، َومَيحَسَح بََإبـح
---------------------------- 

 )كر املؤلف هنا صفة مسح األ)نني .
 أن يدخل سباحتيه ] أصبعيه السباحتني [ يف صماخيت أ)نيه ملسح باطنهما ، وُيسح بإهباميه ظاهرمها . وهي

 ، ليجعل له أجر االقتداء باملسح ، لكن العمل بالسنة أفضل  ألن املقصود استيعاب احملل ،ولو مسحهما بغري اإلهبام ماز 
 . بالنيب 

 والدليل على هذه الصفة :
فقال : يا رسول هللا ، كيف الطهور ؟ فدعا ِباء فغسل   حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ) أن رجاًل أتى النيب 

ًا ، مث غسل )راعيه ثالثًا ، مث مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتني يف أ)نيه ، ومسح بإهباميه كفيه ثالثًا ، مث غسل وجهه ثالث
 وظلم ( . رواه أبو داود أساءعلى ظاهر أ)نيه ، مث غسل رجليه ثالثاً ، مث قال : هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا أو نقص فقد 

 رواه أبو داود.  (، ومسح أ)نيه ظاهرمها وباطنهماتوضأ فمسح رأسه  رأيت رسول هللا: )حديث املقدام بن معد كرب قالويف 

  : تثنية سباحة ، وهي اإلصبع اليت بني اإلهبام والوسطى ، مسيت بذل  ألنه يسبح هبا ، أو ألنه يشار هبا عند السباحتني
 السب .

 تثنية اإلهبام ، وهي اإلصبع الغليظة اخلامسة من أصابع اليد .إهباميه : 
 األ)نني مع الرأس واجب ، وهذا مذهب احلنابلة . ومسح 

وقد جاء يف احلديث : ) األ)نان من الرأس ( وهذا روي مرفوعاً لكن ال يصح ، لكنه صح ( ) َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم لقوله تعاىل : 
 الرأس أمراً ِبسحهما .وإ)ا كانت األ)نان من الرأس فيكون األمر ِبسح من قول ابن عمر رواه عبد الرزاق بسند صحيح ، 

: ) إ)ا توضأ العبد فمضمض خرجت خطاياه من فيه ، ... فإ)ا مسح برأسه خرجت خطاياه من رأسه حىت  ومن األدلة قوله 
 َترج من أ)نيه ( . رواه مال 

 ( دليل على أن األ)نني من الرأس ، فتكون حكم مسحهما حكم مسح الرأس . حىت َترج من أ)نيهفقوله : ) 
 بعض العلماء إىل أن مسحهما سنة ليس بواجب .و)هب 

 حلديث عثمان يف صفة الوضوء ؛ حيث مل يذكر املسح على األ)نني .
 وكذل  يف حديث عبد هللا بن زيد ،مل يذكر املسح على األ)نني .

 والراجح األول .
 . ًوُيسح أ)نيه بفضل ماء رأسه ، وليس يف السنة ما يدل على أنه يأخذ ماًء جديدا 
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َ َثاَلثًا َثاَلثًام/  َليحَه َمَع اَلحَكعحبَـنيح  . ُثُه يـَغحَسَل رَجح
---------------------------- 

 ، وغسل الرجلني من فروض الوضوء باإلمجاع .مث بعد مسح الرأس يغسل رجليه 
 .( ) َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اْلَكْعبَـنْيِ لقوله تعاىل : 
 ن بأسفل الساق من جانيب القدم .مها العظمان الناتئان اللذاوالكعبان : 

 . ًوالسنة أن يغسلهما ثالثا 

 حلديث عثمان يف صفة الوضوء : ) مث غسل كلتا رجليه ثالثاً ... ( .
  جاء التحذير الشديد من التهاون يف شيء من الرجل ، فقد قال . ) ويل ل عقاب من النار ( : 

َمُل اَلحُوُضوَء اَلهَذي فـََعَلُه م/   . اَلنهيبُّ َهَذا َأكح
---------------------------- 
 منها :وأمر هبا ، لكي يكتمل الوضوء الكامل ،  اليت فعلها النيب املؤلف رمحه هللا مل يذكر أشياء تعترب من سنن الوضوء 

البداءة باليمني .

 فيسن أن يبدأ بيده اليت قبل اليسرى ورجله اليت قبل اليسرى .
 كان يعجبه التيمن يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله ( متفي عليهحلديث عائشة قالت : )  

 : ) إ)ا توضأمت فابدأوا ِبيامنكم ( . قال : قال رسول هللا  وعن أّب هريرة 
حديث عثمان يف صفة الوضوء : ) ... مث غسل يده اليم  إىل املرفي ثالث مرات ، مث غسل يده اليسرى مثل )ل  ، مث مسح 

  غسل رجله اليم  إىل الكعبني ثالث مرات ، مث غسل اليسرى مثل )ل  ... ( .رأسه ، مث
.أمجع العلماء على أن تقدمي اليمني يف الوضوء سنة، من خالفها فإنه فاته الفضل ومت وضوءه   :النووي رمحه هللاقال 

واأل)نان ُيسحان مرة واحدة ، ألهنما يه ... أما الوجه فالنصو  تدل على أنه ال تيامن ف” قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : 
 “ .عضوان من عضو واحد 

 ومن ذلك قول الدعاء الوارد بعد الوضوء .
قال : ) ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ، مث يقول : أشهد أن ال إله إال هللا  كما جاء يف حديث عمر أن النيب 

 ه ؛ إال فتحت له أبواب امنة الثمانية يدخل من أيها شاء ( . رواه مسلم وحده ال شري  له ، وأشهد أن حممداً عبده ورسول
 ، فقال : سبحان  اللهم وحبمدك ، أشهد أن ال إلهمرفوعًا : ) من توضأ ففرغ من وضوئه جاء يف دعاء آخر ، عن أّب سعيد و 

  يوم القيامة ( . رواه احلاكم إال أنت أستغفرك وأتوب إلي  ، طبع عليها بطابع مث رفعت  ت العرش ، فلم تكسر إىل
 واختلف يف رفعه ووقفه ، وعلى تقدير وقفه ؛ فهذا اا ال جمال للرأي فيه ، فله حكم الرفع .

 . جاء عند الرتمذي : ) اللهم اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين ( لكنها ال تثبت

  السماء ( لكنها ضعيفة .وجاء عند أّب داود : ) ... فأحسن الوضوء ، مث رفع نظره إىل
 . األدعية أثناء الوضوء ال يصح منها شيء

 “ . وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم َييء منه شيء عن النيب ” قال النووي : 
 “ .وأحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها باطلة ، ليس منها شيء يصح ” وقال ابن القيم : 

 ومن ذلك السواك .
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 وء .فهو من سنن الوض
م بالسواك عند كل  حلديث أّب هريرة . قال : قال رسول هللا   . رواه أمحد(  وضوء) لوال أن أشي على أميت ألمَر

 ) السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ( رواه أمحد . قال رسول هللا قالت :  عائشةوحلديث 
 َوالحَفرحُض َمنح َذَلَك: َأنح يـَغحَسَل َمرهًة َواَحَدًة.م/ 

---------------------------- 
 والواجب يف الوضوء الغسلة األوىل فقط .

 لقوله تعاىل : ) فاغسلوا ( والغسل يصدق بواحدة .
 . وأما الغسلة الثانية والثالثة فسنة

 توضأ مرة مرة ( . رواه البخاري فقد ثبت حديث عن ابن عباس : ) أن النيب 
 وضأ مرتني مرتني ( . رواه البخاري ت وثبت يف حديث عبد هللا بن زيد : ) أنه 

 توضأ ثالثاً ثالثاً كما يف حديث عثمان يف الصحيحني . وثبت  أنه 
أنه توضأ خمالفاً ، فغسل وجهه ثالثاً ، ويديه مرتني ، ورجله مرة ، ففي حديث عبد هللا بن زيد يف صفة الوضوء :  وثبت عنه 

 يديه مرتني إىل املرفقني ... ( . متفي عليه  ) ... مث أدخل يده فغسل وجهه ثالثاً ، مث غسل
 وقد كره بعض العلماء أن خيالف بني األعضاء يف العدد .

 والصواب أنه ال يكره ، واألفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة ، ليكون عاماًل بالسنة كلها .
 عمرو : ) أن النيب  ث فال َيوز ، حلديث عبد هللا بنأما الزيادة على الثال  ضأ ثالثاً ثالثاً ، مث قال : هكذا الوضوء فمن تو

زاد فقد أساء وتعدى وظلم ( . رواه أبو داود

 “ .ال آمن إ)ا زاد يف الوضوء أن يأمث ” فوري : قال املبارك
 “ .ال يزيد على الثالث إال رجالً مبتلى ” وقال أمحد وإسحاق : 

َلَه: َوَأنح يـَُرت َبَـَها َعَلى َما ذََكَرُه َاّلِلهُ م/  ُتمح َإىَل اَلصهاَلَة فَاغحَسُلوا ُوُجوَهُكمح َوأَيحَدَيُكمح َإىَل ) تـََعاىَل يف قـَوح يَا أَيُـَّها اَلهَذيَن آَمُنوا َإَذا ُقمح
 َ  . ( اَلحَمَراَفَق َوامحَسُحوا َبُرُءوَسُكمح َوَأرحُجَلُكمح َإىَل اَلحَكعحبَـنيح
---------------------------- 

] يبدأ بالوجه ، مث غسل اليدين ، مث مسح لوضوء فرض من فروض الوضوء ، وهو أن يأيت بفروض الوضوء مرتبة الرتتيب يف ا
 الرأس ، مث غسل الرجلني [ .

 والدليل على أن الرتتيب فرض :
ا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإىَل اَْلَمرَاِفِي َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم يَا أَيُـَّها اَلَِّذيَن آَمُنوا ِإَ)ا ُقْمُتْم ِإىَل اَلصَّاَلِة فَاْغِسُلو ) اْلية اليت )كرها املصنف : 

 . ( َوأَْرُجَلُكْم ِإىَل اَْلَكْعبَـنْيِ 
: ) ابدؤوا ِبا بدأ هللا به ( . أن هللا رتبها فيجب أن ترتب كما يف اْلية ، وقد قال وجه الداللة : 

 أدخل اسوحًا بني مغسولني ، والعرب ال تقطع النظري عن نظريه إال لفائدة ، يف اْلية أيضًا قرينة تدل على )ل  : فإنه تعاىل
والفائدة هنا الرتتيب .

 حكاه مرتباً . وضوءه مرتباً متوالياً ، ومل خيل به مرة واحدة البتة ، فكل من وصف وضوء النيب  وكان 
 محد والشافعي .وعلى هذا القول فلو قدم عضواً على آخر مل يصح وضوءه ، وهذا قول أ
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و)هب بعض العلماء إىل أن الرتتيب غري واجب ، وهو قول مال  وأصحاب الرأي ، ألن هللا تعاىل أمر بغسل األعضاء ، 
 والراجح األول .، وعطف بعضها على بعض بواو اممع ، وهي ال تقتضي الرتتيب ، فكيف ما غسل كان اتثاًل 

نَـَها َبَفام/  رُتََطتح َلُه اَلحُمَوااَلةُ َوَأنح اَل يـَفحَصَل بـَيـح  . َصلٍّ َطوَيلٍّ  ُعرحفًا، ِبَيحُث اَل يـَنحَبيَن بـَعحُضُه َعَلى بـَعحَض، وََكَذا ُكلُّ َما َاشح
---------------------------- 

 شفأي أنه من فروض الوضوء املواالة ، وهي : أن ال يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبله ، فال يؤخر غسل اليدين حىت ين
 ف اليدان .الوجه ، أو يؤخر مسح الرأس حىت ْ

 والدليل على فرضية املواالة :
فقال : ارجع فأحسن وضوءك ، فرجع مث  ظفر على قدمه ، فأبصره النيب  ما ورد عن عمر : ) أن رجاًل توضأ فرتك موضع

 صلى ( . رواه مسلم
رجاًل يصلي ويف ظهر قدمه ملعًة قدر الدرهم مل يصبها  رأى : ) أن النيب  وعن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النيب 

 املاء ، فأمره أن يعيد الوضوء والصالة ( . رواه أبو داود
 فلو مل ْب املواالة ألجزأ غسل اللمعة .

 وألن الوضوء عبادة واحدة ، فال يُب  بعضها على بعض مع تفرق أجزائها ، بل َيب أن يكون بعضها متصاًل ببعض .
 ول هو الراجح .وهذا الق

 و)هب بعض العلماء إىل أهنا سنة غري واجبة .
تدل على سنيتها ، واا يدل على عدم وجوهبا : أن هللا أمر بغسل هذه األعضاء يف الوضوء ومل يوجب  ألن مواظبة النيب 

 املواالة .
 لكن املواالة تسقط مع العجز .
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 املراد باملسح هنا إمرار اليد املبلولة باملاء على خف خمصو  يف زمن خمصو  .
 : ما يلبس على الرجل من جلد . واخلف لغة
 : هو الساتر للكعبني فأكثر من جلد وحنوه . واصطالحاً 

 فيدخل يف )ل  : الشراب ، وكل ما يلبس على الرجل اا يستفاد منه بالتسخني .
 عند عامة أهل العلم ] قاله ابن قدامة [ . واملسح على اخلف جائز

 . ليس يف املسح على اخلفني عند الصحابة اختالت  بن املنذر عن ابن املبارك قال : ونقل ا
 . أنه مسح على خفيه  حدثين سبعون من أصحاب النيب وقال احلسن البصري : 

 وأدلة جوازه كثرية وستأيت إن شاء هللا .
 ومنها هذه األحاديث :

مهام بن احلارث قال : ) رأيت جرير بن عبد هللا بال ، مث توضأ ومسح على خفيه ، مث قام فصلى ، فسئل فقال : رأيت  عن
 صنع مثل هذا ، قال إبراهيم النخعي : فكان يعجبهم هذا ، ألن جريراً كان آخر من أسلم ( . متفي عليه رسول هللا 

سباطة قوم فبال قائمًا ، فتنحيت ، فقال : ادنه ، فدنوت حىت قمت عند  فانتهى إىل وعن حذيفة قال : ) كنت مع النيب 
 عقبيه ، فتوضأ فمسح على خفيه ( متفي عليه
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 اختلف العلماء أيهما أفضل املسح أو الَغسل على قولني :
 .القول األول . الغسل أفضل 

] ذكر ذلك ه عبد هللا وأبو أيوب األنصاري .وهذا مذهب الشافعي ، و)هب إليه مجاعة من الصحابة منهم عمر بن اخلطاب وابن
 النووي [ .

 ألنه املفروض يف كتاب هللا .
 ] ذكر ذلك ابن قدامة [ .                             .          وألنه الغالب من فعل رسول هللا  

 القول الثاين : املسح أفضل .
 وهذا مذهب أمحد . 

 “ .اد و)هب إليه احلكم ومح”  قال النووي :
والذي أختاره أن املسح أفضل ، ألجل من طعن فيه من أهل البدع من اخلوارج والروافض ، قال : ” :  وقالواختاره ابن املنذر ، 

 “ .وإحياء ما طعن به املخالفون من السنن أفضل من تركه 
 ان على حسب حاله .والراجح أن اإلنس

يكن يتكلف ضد  حاله اليت عليها قدماه ، بل إن كانت يف اخلف مسح عليهما  ومل” :  وقال،  واختاره ابن القيم يف زاد املعاد
ل من وهذا أعدل األقوال يف مسألة األفض ومل ينزعهما ، وإن كانت مكشوفتني غسل القدمني ، ومل يلبس اخلف ليمسح عليه ،

 “ .املسح والغسل 
َح م/  َلًة َللحُمَقيَم فََإنح َكاَن َعَليحَه ُخفهاَن َوََنحُوُهَا َمسح ًما َولَيـح  . َوَثاَلثََة أَيهامٍّ َبَلَيالَيهنه َللحُمَساَفرَ  -َعَليحَهَما َإنح َشاَء يـَوح

---------------------------- 
وم وليلة للمقيم ، ـ)كر املؤلف رمحه هللا الشرط األول من شروط املسح على اخلفني ، وهو أن يكون يف املدة املشروعة ، وهي ي

 ثة أيام بلياليهن للمسافر .وثال
 للمقيم يوماً وليلة ، وللمسافر ثالثة أيام بلياليها ( . رواه مسلم حلديث علي قال : ) جعل النيب 

ولياليهن إال من جنابة ولكن  أياميأمرنا إ)ا كنا سفرًا أن ال ننزع خفافنا ثالثة  وعن صفوان بن عسال قال : كان رسول هللا 
 . رواه الرتمذيبول وغائط ونوم ( 

 : واختلف العلماء مَّت يبدأ املدة 

 ث بعد اللبس .من أول حدفقيل : 
 وهذا مذهب اممهور .

 . هي زيادة غريبة ليست ثابتة قال النووي : واستدل هؤالء بزيادة يف حديث صفوان : ) من احلدث إىل احلدث ( 
 وألن احلدث هو سبب الوضوء ، فعلي احلكم به .

 بس اخلف .من حني لوقيل : 
 وهذا حمكي عن احلسن البصري .

 من أول مسح بعد احلدث .وقيل : 
 وان قال هبذا القول األوزاعي ، واختاره ابن املنذر .

 واحتج هؤالء بأحاديث التوقيت يف املسح .
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ن ابتداء املدة من كحديث : ) ُيسح املسافر ثالثة أيام ( فهذا صريح يف أن الثالثة كلها للمسح ، وال يتحقي )ل  إال إ)ا كا
 املسح ، مث إنه ليس للحدث )كر يف شيء من األحاديث .

لو توضأ رجاًل لصالة الفجر ولبس اخلفني ، وبقي على طهارته إىل الساعة الثامنة صباحاً مث أحدث ، مث توضأ يف الساعة مثال : 
 الثانية عشرة ظهراً :

 فاملذهب أن املدة تبتدئ من الساعة الثامنة .
قول الراجح تبدأ من الساعة الثانية عشرة إىل مثلها من اليوم الثاين إن كان مقيمًا ، ومن اليوم الرابع إن كان مسافرًا ، وعلى ال

فاملقيم ُيسح يوماً وليلة ، أي أربعاً وعشرين ساعة ، واملسافر ثالثة أيام ؛ أي اثنتني وسبعني ساعة ، وال عربة بعدد الصلوات كما 
 ة .هو مشهور عند العام

( كاللفائف وغريها اا يلف على الرجل ، وهذا القول هو الصحيح ، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم ؛ أنه َيوز وَنوها قوله ) 
 املسح على اللفائف .

 ألن الغرض املوجود يف املسح على اخلفات موجود يف لبس اللفافة .
باملسح أوىل من اخلف وامورب ، فإن تل  اللفائف إمنا تستعمل  والصواب أنه ُيسح على اللفائف ، وهي” قال ابن تيمية : 

)ا جاز املسح على اخلفني إاحلفاء ، وإما التأ)ي بامرح ، فللحاجة يف العادة ، ويف نزعها ضرر ، إما إصابة برد ، وإما التأ)ي ب
 .“ واموربني ؛ فعلى اللفائف بطريي أوىل 

  مسافر .من مسح وهو مقيم مث سافر فإنه يتم مسح 
 هذا مذهب األحنات .

 فلو مسح يوماً مث سافر ، فإنه ُيسح يومني زيادة على اليوم ، فيكون قد مسح ثالثة أيام .
 ألن رخص السفر قد حلت له .

 . ومن مسح وهو مسافر مث أقام ، فإنه ُيسح مسح مقيم ، ألن رخص السفر قد انتهت بالوصول إىل بلده 
 وهذا قول مجهور العلماء .

 مسح املسافر يوماً وليلة فما فوق مث قدم بلده الذي يسكن فيه ، فال َيـوز له يف هذه احلالة املسح على اخلفني بل ينزعهما . فلو
 
 

 . َبَشرحَط َأنح يـَلحَبَسُهَما َعَلى َطَهارَةٍّ م/ 
---------------------------- 

 اخلف على طهارة ، وهذا باإلمجاع . هذا هو الشرط الثاين من شروط املسح على اخلفني ؛ وهو أن يلبس
 “ .ال نعلم يف اشرتاط تقدم الطهارة مواز املسح على اخلفني ” قال ابن قدامة : 

 “ .أمجع العلماء يف اشرتاط الطهارة املائية للمسح على اخلف ” وقال الشنقيطي : 
، فقال : دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني ( .  فتوضأ ؛ فأهويت ألنزع خفيه حلديث املغرية بن شعبة قال : ) كنت مع النيب 

 متفي عليه
 وعليه فمن لبس اخلف من غري طهارة وصلى ؛ فإن صالته باطلة وعليه اإلعادة .

َغرَ م/  َصح ََدَث َاألح  . َواَل مَيحَسَحُهَما َإاله يف َاحلح
---------------------------- 
  ، وهو أن املسح على اخلفني خا  بالوضوء دون الغسل .هذا هو الشرط الثالث من شروط املسح على اخلفني
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 . “ال َيزئ املسح يف جنابة وال غسل واجب وال مستحب ال نعلم فيه خالفاً ” قال ابن قدامة : 
 . “املسح على اخلفني خا  بالوضوء ال مدخل للغسل فيه بإمجاع  ”قال احلافظ ابن حجر : 

الثة أيام ولياليهن إال من جنابة، يأمرنا إ)ا كنا سفرًا أن ال ننزع خفافنا ث  كان رسول هللاحلديث صفوان بن عسال قال: )
 ( . رواه الرتمذيولكن من غائط وبول ونوم

 وحلديث أنس الذي )كره املؤلف .
  ، وهناك شروط خمتلف فيها :هذه الشروط اليت )كرها املؤلف متفي عليها بني العلماء 

 ثبت اخلف بنفسه ، فإن كان ال يثبت إال بشده فال َيوز املسح عليه .اشرتط بعض الفقهاء أن يفمنها : 

 فلو لبس شراباً واسعاً ، واحتاج إىل شده على الر ِجل وإال سقط مع املشي مل ُيسح عليه .
)ا  فإ ة يف املسح على اخلفني مطلقة ،الوارد ته بنفسه ال دليل عليه ، فالنصو لكن الصواب أنه ُيسح عليه ، ألن اشرتاط ثبو 
 كان ينتفع به وُيشي ؛ فلما)ا ال ُيسح عليه ؟

 فال َيوز املسح على خمرق أو شفات .اشرتاط أن يكون ساتراً حملل الفرض ) القدم ( ومنها : 
 ألنه غري ساتر للقدم .قالوا : 

 وألن املنكشف من الرجل حكمه الغسل ، واملستور حكمه املسح ، واممع بني املسح والغسل ال َيوز .
كن الصحيح أن هذا ليس بشرط ، وأنه يصح املسح على اخلف املخرق والذي فيه شقوق ما دام ُيكن متابعة املشي فيها ، ل

 ويدل لذلك :
 أن نصو  املسح على اخلفني مطلقة غري مقيدة ِبثل هذه القيود ، وما أطلقه هللا ورسوله فليس ألحد تقييده .أواًل : 
املسح التيسري على الناس ورفع احلرج ، و)كر مثل هذه الشروط قد يضيي عليهم ، وال سيما أن احلكمة من مشروعية ثانيًا : 

 املسافر إ)ا اخنرق خفه ، وال ُيكنه إصالحه يف السفر ، فلو مل َيز املسح عليه مل ُيصل مقصود الرخصة .
)ا كان هذا غالبًا يف ال سيما يف األسفار ، فإوفتي ، و  أن أكثر الصحابة فقراء ، وغالب الفقراء ال َتلوا خفافهم من شيثالثًا : 

 وم دل على أنه ليس بشرط . الصحابة ومل يبني الرسول 
. “ واألنصار إال خمرقة مشققة مرقعة امسح عليهما ما تعلقت به رجل  ، وهل كانت خفات املهاجرين”: قال سفيان الثوري
 رواه عبد الرزاق 

 وهذا القول اختيار ابن تيمية .
ُل: َمَسَحُه بَالح فَ م/  ، َوَيُضرُُّه اَلحُغسح رٍّ، َأوح َدَواٌء َعَلى ُجرححٍّ ََبَ َإنح َكاَن َعَلى َأعحَضاَء َوُضوئََه َجَبريٌَة َعَلى َكسح َكح ََدَث َاألح َماَء يف َاحلح

َرَأ  َغَر َحَّته يـَبـح َصح  .َواألح
---------------------------- 

  هنا أحكام امبرية .)كر املؤلف 
تلف عليه ، ويدخل يف )ل  الوسائل الطبية كامبس على  أعواد تشد عليه أو خرقةهي ما َيرب به العظم املكسور من برية : اْل

 الكسور واللزقات على أجزاء من اليد أو على امروح وحنو )ل  .
 وقد ورد عدة أحاديث يف املسح على امبرية لكنها فيها ضعف .

  فأمرين أن أمسح على امبائر ( . رواه ابن ماجه وهو ال يصح . دي فسألت رسول هللا عن علي قال : ) انكسرت إحدى زن
 : طرت الذراع يف الكف . الزند
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حديث جابر يف الرجل الذي ُشجَّ فاغتسل فمات : ) إمنا كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جرحه ِخرقًة مث ُيسح عليها 
 ضعف ويغسل سائر جسده ( . رواه أبو داود وفيه 

 فذهب بعض العلماء إىل املسح على امبرية عماًل هبذه األحاديث ، حيث أن بعضها يقوي بعضاً .
 واختار هذا الشوكاين والصنعاين .

 و)هب بعض العلماء إىل أنه ال يشرع املسح على امبرية ، ألن األحاديث يف )ل  ضعيفة . لكن هذا قول ضعيف .
 فال يسقط فرضه .باقَت ألن العضو 

الصواب أنه ُيسح على امبرية حىت لو كانت األحاديث ضعيفة ، فإن العضو إ)ا عجز عن تطهريه طه ره ببدله ، وأقرب البدل و 
 هو املسح .

 قياساً على مسح اخلفني ، فإن هذا عضو وجب غسله ، وسرت ِبا يسوغ سرته شرعاً ، فجاز املسح عليه كاخلفني .
 ضأ وكفه معصوبة ، فمسح على العصائب وغسل سوى )ل  ( . رواه البيهقي وثبت عن ابن عمر موقوفاً : ) أنه تو 

َرَأ م/  َغَر َحَّته يـَبـح َصح ََبَ َواألح َكح ََدَث َاألح  .َمَسَحُه بَالحَماَء يف َاحلح

---------------------------- 
 ح يف الوضوء .أي امبرية ُيسح عليها يف احلدث األصغر واألكرب ، فإ)ا اغتسل مسح عليها ، كما ُيس

 ألن يف نزعها ضرر .
 ث األكرب كما يف احلد وهذا من الفروق بني املسح على اخلفني واملسح على امبرية ، فاملسح على اخلفني ال َيوز املسح عليها

 سبي .

  امبرية ال ونستفيد من كالم املؤلف حيث مل يذكر أن توضع امبرية على طهارة ، بينما )كر )ل  يف املسح على اخلفني ، أن
 يشرتط أن توضع على طهارة .

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

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

 ( حَّت يَبأ وقوله ) 
أي أن امبرية ُيسح عليها حىت ُيصل الربء ، ألن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها ، خبالت اخلفني فيمسح عليهما للمقيم يوماً 

 وليلة ، فإ)ا برئ ما  تها وجبت إزالتها .
 ( ويضر الغسل وقوله ) 

هذا يدل على أن املسح على امبرية ُيسح عليها عند احلاجة ، أما من غري حاجة فال َيوز ، خبالت املسح على اخلفني ، 
 فيجوز من غري حاجة .

 ( ومسحها باملاء قوله ) 
 لعضو واحد َتسح امبرية باملاء ، وال ُيتاج إىل التيمم مع املسح ، بل يكفي املسح على القول الراجح ، ألن إَياب طهارتني

 خمالف للقواعد الشرعية .
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َ : َأنح م/  ُفهنيح ثـََر ََاَهرَ  َوَصَفُة َمَسَح َاخلح  . اهَُ مَيحَسَح َأكح
---------------------------- 

 )كر املؤلف صفة املسح على اخلفني ؛ وهو أن املشروع هو مسح أعلى اخلف .
ُيسح ظاهر  ف أوىل باملسح من أعاله ، وقد رأيت رسول هللا حلديث علي قال : ) لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخل

 خفيه ( . رواه أبو داود
 . وأما مسح أسفل اخلف فال يشرع 

 مسح أعلى اخلف وأسفله ( فهو حديث ضعيف رواه أبو داود وغريه. ن النيب وأما حديث املغرية قال : ) إ
 “ .مل يصح عنه أنه مسح أسفلهما ” قال ابن القيم : 

 يرد حديث يف كيفية املسح على اخلف ، فلذل  يكفي املسلم واملسلمة إمرار اليد على القدم اليمني واليسرى حبيث  مل
 يصدق عليه أنه مسح .

 وقد )هب بعض العلماء إىل أن األفضل أن اليد اليم  َتسح الرجل اليم  واليد اليسرى َتسح الرجل اليسرى بنفس اللحظة .
 : ) فمسح عليهما ( ومل يقل : بدأ باليمني .ألن يف حديث املغرية 

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

يَعَهام/  َسُح َعَلى مجََ ََبريَُة: فـََيمح  . َوَأمها َاْلح
---------------------------- 

 أي أن املسح على امبرية يكون على مجيع امبرية وليس على بعضها .
ألن األصل أن البدل له حكم املبدل ما مل ترد السنة خبالفه ، وهذا املسح بدل الغسل ، فكما أن الغسل َيب أن يعمَّ العضو  

 كله ، فكذل  املسح َيب أن يعم مجيع امبرية .
 رية وبني املسح على اخلفني .وهذا من الفروق بني املسح على امب 

  على اخلفني وهي : كر املؤلف رمحه هللا مبطالت املسحمل يذ 
 خلع اخلف .

ألن حكم الرِجل يف األصل الَغسـل، وإمنـا انتقـل إىل املسـح بـداًل عـن الغسـل لتغطيـة القـدم، فـإ)ا خلـع اخلـف فقـد عـاد حكمـه إىل 
 . وجوب الغسل

 ه الشيخ ابن باز .وهذا مذهب اإلمام أمحد وإسحاق ، ورجح
 .ورجح هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية ، و)هب بعض العلماء إىل أن خلع اخلف ال ينقض الوضوء 

 لعدم الدليل على النقض .

 .كما قال احلافظ ابن حجر فيه نظر  وهذا القياس، نه ال َيب عليه إعادة مسح الرأسقاس بعضهم ِبن حلي رأسه بعد مسحه فإ
 األول . والراجح القول
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 أي مبطالت الوضوء .
 ونواقض الوضوء تنقسم إىل قسمني :

 قسم متفي عليه . -1

 قسم خمتلف فيه . -2
َ ُمطحَلًقام/  َارَُج َمنح اَلسهَبيَلنيح  . َوَهَي: َاخلح

---------------------------- 
 رج البول والغائط ] القبل والدبر [ .واحدمها سبيل ، وهو الطريي ، واملراد خمالسبيلني : 

 كالبول ، والغائط ، واملين ، واملذي ، والريح .واخلارج من السبيلني : 
 البول والغائط :
 .( ) أَْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط قال تعاىل : 

 الريح :
ئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم ال ؟ فال خيرجن : ) إ)ا وجد أحدكم يف بطنه شي حلديث أّب هريرة قال : قال رسول هللا 

 حىت يسمع صوتاً أو َيد رُياً ( . رواه مسلم
 كم إ)ا أحدث حىت يتوضأ ( . متفي عليه: ) ال يقبل هللا صالة أحد  قال : قال رسول هللا  وعن أّب هريرة 

 يغسل )كره ويتوضأ ( .) يف املذي :  وقال 
وء السبيلني على ضربني : معتاد كالبول والغائط واملين واملذي والودي والريح ، فهذا ينقض الوضاخلارج من ” قال ابن قدامة : 

 “ .إمجاعاً 
  : عصارة َترج بعد البول نُقط بيضاء يف آخر البول .الودي 

 وضوءه باحلدث الدائم للحرج واملشقة .  ان حدثه دائم فال يبطليستث  من اخلارج من السبيلني 

 ر كالدم والدود واحلصى ، فهذا ينقض ، ألنه خارج من خمرج احلدث ، وألنه ال خيلو من ب لةَت تتعلي به .اخلارج الناد 
 .َوالدهُم اَلحَكَثرُي َوََنحُوُه م/ 

------------------ 
 أي أنه إ)ا خرج من اإلنسان دم ؛ فإنه ناقض للوضوء ، لكن قيده املؤلف بالكثري .

 قدر الكثري : واختلف العلماء يف
 املعترب أوساط الناس قلة وكثرة .وقيل : يرجع إىل العرت . وقيل : قدر الدرهم . وقيل : قدر الكف . قيل : 

و)هب بعض العلماء إىل أن خروج الدم من غري السبيلني ال ينقض الوضوء قلياًل كان أو كثريًا ، وهذا مذهب الشافعي ، وهو 
 اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .

 ألن األصل بقاء الطهارة وعدم النقض .
 وقال احلسن : ) ما زال املسلمون يصلون يف جراحاَم ( . رواه ابن أّب شيبة 

 ) وصلى عمر وجرحه يثعب دماً ( . رواه مال  .
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 ) وأصيب عباد بن بشر بسهام وهو يصلي فاستمر يف صالته ( . رواه أبو داود
 و  سن ، أو للتحليل ، أو للتربع ، أو لغسيل الكلى ، أو لغري )ل  ، ال ينقض الوضوء .وعليه فخروج دم املتوض  : الرعات ، أ

َهَ م/  مٍّ َأوح َغريح  . َوَزَواُل اَلحَعقحَل بَنَـوح
--------------------- 

 زوال العقل على نوعني :
 زواله بالكلية ، وهذا بامنون . -1

 )ل  . كنوم أو إغماء ، أو سكر وحنوزواله ِبع  تغطيته لوجود عارض ملدة معينة ،   -2

 فأما زواله بامنون ، أو اإلغماء أو السكر ، فهو ناقض للوضوء قليله وكثريه ، وهذا باإلمجاع ، ألن هذا فقد للعقل ، وألنه لو نـُبِ ه
 مل ينتبه .

 وهذا باإلمجاع . 
 “ .الوضوء سواء قل أو كثر  اتفقوا على أن زوال العقل بامنون واإلغماء والسكر ينقض”  قال النووي :
 .فاملؤلف أطلي وظاهره أن النوم ناقض مطلقاً وأما النوم : 

 “ .وبه أقول ” قال ابن املنذر : وهذا )هب إليه بعض العلماء ، ونسبه النووي للحسن . 
الغائط والبول  حلديث صفوان بن عسال وقد سبي : ) ... إال من غائط وبول ونوم ( . فدل على أن النوم ناقض ، كما أن

 ناقضان .
 و)هب بعض العلماء إىل أن النوم ال ينقض مطلقاً ، ونسبه النووي إىل موسى وسعيد بن املسيب .

ينتظرون العشاء حىت َتفي رؤوسهم ، مث يصلون وال يتوضأون ( . رواه  –على عهده  - حلديث أنس قال : ) كان رسول هللا 
 أبو داود

 يوقظون للصالة حىت إين ألمسع غطيطاً ، فيصلون وال يتوضؤون ( . أصحاب رسول هللا وعند البيهقي : ) لقد رأيت 
والذي يظهر أن الراجح هو اممع بني األدلة ، وهو أن النوم الكثري املستغرق الذي يزيل الشعور ناقض للوضوء ، حلديث صفوان 

 بن عسال .
 ، ووذا ْتمع األدلة . رب ناقضاً لفعل أصحاب رسول هللا وأما النوم اليسري الذي ال يشعر ِبن حوله ؛ فإنه ال يعت

 ألن النوم ليس حدثاً يف )اته ، وإمنا هو مظنة للحدث خبروج الريح .
ُُزوَر م/   .َوَأَكُل حلَحَم َاْلح

----------------- 
 حلديث .دات مذهب احلنابلة ، واختاره ابن املنذر ، و)هب إليه أهل االناقض من مفر وهذا 
م الغنم ؟ قال : إن شئت ، قال : أتوضأ من حلوم اإلبل و : أتوضأ من حل سأل النيب يث جابر بن مسرة قال : ) أن رجاًل حلد

 ؟ قال : نعم ( . رواه مسلم
اإلبل عن الوضوء من حلوم اإلبل ؟ فقال : توضئوا منها ، وسئل عن الصالة يف مبارك  وحلديث الرباء قال : ) سئل رسول هللا 

 ؟ فقال : ال تصلوا يف مبارك اإلبل ( . رواه أبو داود
 “ .بني علماء احلديث أن هذا اخلرب صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه  اً مل أر خالف” قال ابن خزمية : 

 و)هب مجهور العلماء إىل أن حلم امزور ال ينقض الوضوء .
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 ترك الوضوء اا مست النار ( . رواه أبو داود حلديث جابر قال : ) كان آخر األمرين من رسول هللا 
 وحلديث ابن عباس مرفوعاً : ) الوضوء اا خيرج ال اا يدخل ( .

 وامواب عن حديث جابر فهو عام ، وأحاديث نقض الوضوء خاصة ، واخلا  يقضي على العام .والراجح القول األول ، 
 وأما حديث ابن عباس فالصحيح أنه موقوت .

 ( يدل على أنه ال فرق بني قليله وكثريه ، كما أنه يشمل املطبوخ واملشوي والينء ، ألنه حلم .كل حلم وأقوله ) 
( املشهور من املذهب أن احلكم خا  باللحم وهو اورب ، خبالت الكرش والكبد والشحم واألمعاء وحنوها ، حلم جزور قوله ) 

 فإن هذه األشياء ال تدخل  ت مسمى اللحم .
 تيار األكثر ، واختاره الشيخ حممد بن إبراهيم ، والشيخ ابن باز .وهذا اخ

 و)هب بعض العلماء إىل أن احلكم عام ، فالكل ينقض .
 واستدلوا : واختاره السعدي ، والشيخ ابن عثيمني ، 

فلحم اخلنزير يشمل  ( دَُّم َوحلَُْم اخْلِْنزِيِر )ُحر َِمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالأن اللحم يف اللغة يشمل مجيع األجزاء ، بدليل قوله تعاىل :  -1
 كل ما يف جلده .

 .مِه أن الناس يأكلون اورب وغريهلِِعل  )ل  الرسول ، ولو كانت غري داخلة ؛ لبنيَّ وربأن يف اإلبل أجزاء كثرية قد تقارب ا -2

وسلبًا وإَيابًا ، وإ)ا كان كذل  فلتكن  حيوان تتبعض أجزاؤه حاًل وحرمة ، وطهارة وْناسة ، أنه ليس يف شريعة حممد  -3
 أجزاء اإلبل كلها واحدة .

 وهذا القول هو الراجح .
 أما اللنب ، فال ينقض الوضوء ، وهذا مذهب أكثر العلماء .

 ألن احلديث إمنا ورد يف اللحم .
 أن األصل عدم النقض حىت يثبت أنه ناقض .

 يث ضعيف رواه ابن ماجه وغريه .وأما حديث : ) توضئوا من ألبان اإلبل ( فهو حد
 : واختلف يف احلكمة من الوضوء من حلم اإلبل 

 تعبدية .فقيل : 
 معللة ، وهي ما جاء يف حديث الرباء : ) فإهنا خلقت من الشياطني ( . رواه أبو داودقيل : 

َوةٍّ م/   .َوَمسُّ اَلحَمرحَأَة َبَشهح
------------------ 
 فإنه ينتقض وضوءه . فمن مس امرأة بشهوة

 وهذا املذهب وهو قول مال  .
 و)هب بعض العلماء إىل أن مس املرأة ينقض مطلقاً ، وهو قول الشافعية .

 ( بغري ألف .أو ملستم، ويؤيد )ل  القراءة األخرى )اللمس مالقاة البشرتني: وحقيقة قالوا( أَْو الَمْسُتُم النِ َساءَ )لقوله تعاىل : 
 أم ال ، إال إ)ا خرج منه شيء . ةسواء كان بشهو ن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقاً ، والراجح أ
 قب ل بعض نسائه مث خرج إىل الصالة ومل يتوضأ ( . رواه أبو داود وفيه ضعف  النيب  عائشة : ) أنحلديث 
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. (، فإ)ا قام بسطتهما ...فقبضت رجلي، فإ)ا سجد غمزين ورجالي يف قبلته كنت أنام بني يدي رسول هللا : )وعنها قالت
 متفي عليه

 ملس املرأة ال ينقض . ( دليل على أنغمزين فقووا : ) 
يومًا فخرجت ألتمسه ... فوجدته يف املسجد يصلي وهو ساجد ، وقدماه منصوبتان ،  وعنها قالت : ) فقدت رسول هللا 

 سلمقالت : فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد ... ( . رواه م
 وأما اْلية فقد فسرها ترمجان القرآن ابن عباس بامماع ، واختاره ابن جرير .

 وألن األصل براءة الذمة ، فال َيب الوضوء إال بدليل .
 وألن النساء موجودات يف البيوت وتعم البلوى هبن ، ولو كان مسهن ناقضاً للوضوء لبينه هللا تعاىل .

 . َوَمسُّ اَلحَفرحجَ م/ 
-------------- 

 هذا الناقض السادس من نواقض الوضوء ، وهو مس الفرج ، أي بدون حائل ، ألن مع احلائل ال يسمى مساً .
 وهذا هو املذهب ومذهب الشافعي .

 : ) من مس الذكر فليتوضأ ( . رواه أبو داود حلديث بسرة بنت صفوان قالت : قال رسول هللا 
 مس الذكر ال ينقض الوضوء .و)هب بعض العلماء إىل أن 
رواه . (: هل هو إال بضعة من ؟ فقال أـ؛ ما ترى يف مس الرجل )كره بعد ما توضيا رسول هللاحلديث طلي بن علي وفيه : )

 . أبو داود ، خمتلف فيه
 الذكر ينقض الوضوء ، ألمور : والراجح أن مس

 “ .حديث بسرة أصح شيء يف الباب ” لبخاري : قال اأن حديث بسرة أقوى وأصح من حديث طلي . أواًل : 
 أن حديث بسرة له شواهد كثرية تعضده رواها سبعة عشر صحابياً .ثانياً : 

 ] عن أّب هريرة ، وعن أم حبيبة ، وعن زيد بن خالد [ .
يبنون املسجد يف  وهم أن حديث بسرة ناسخ حلديث طلي ، ألن حديثها متأخر ، وطلي قدم املدينة على رسول هللا ثالثًا : 

 أول اوجرة .
 ابن حبان ، والطرباين ، وابن العرّب ، والبيهقي ، وابن حزم .من قال بالنسخ : و 

 وهذا القول هو الراجح .
 . ) هذا احلكم عام للرجال وللنساء ، وجاء يف حديث : ) أُيا امرأة مست فرجها فلتتوضأ 

 . ال ينقض إ)ا مسه بذراعه 

 .يَ َت َوتـَغحَسيُل اَلحمَ م/ 
-------------- 

 وهو تغسيل امليت . ع من نواقض الوضوء ،الناقض السابهذا 
 واستدلوا ِبا ورد عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل امليت بالوضوء .

 و)هب بعض العلماء إىل أنه ال ينقض الوضوء .
 وهو قول مجهور العلماء ، واختاره ابن تيمية .
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 “ .وهو الصحيح إن شاء هللا ” قال املوفق : 
 ألن الوجوب من الشرع ، ومل يرد يف هذا نص ، وال هو يف مع  املنصو  عليه ، فبقي على األصل .

فالراجح أن تغسيل امليت ال ينقض الوضوء ، وهو اختيار املوفي ، وشيخ اإلسالم ، ” قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا : 
 “ .العلم ومجاعة من أهل 

 وأم ا ما ورد عن هؤالء الصحابة فإنه ُيمل على االستحباب .
َعحَماَل ُكلهَها م/   .َوالر َدهُة: َوَهَي َُتحَبُط َاألح

---------------------------- 
 هذا الناقض الثامن من نواقض الوضوء ، وهو الردة .

 ن نواقض الوضوء .رجوع املسلم من اإلسالم إىل الكفر ، بفعل ناقض موالردة : 
 فالردة  بط مجيع األعمال .( ) لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَ  فإ)ا توضأ املسلم ، مث ارتد ، فإنه يبطل وضوءه ، لقوله تعاىل : 

ال دليل ناقض ، و  ال تزول إال ِبا دل الشرع على أنهألن الطهارة إ)ا وجدت فهي باقية والراجح أن الردة ال توجب الوضوء ، 
 هنا .

َوَمْن يـَْرَتِدْد ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه  وأما اْلية فال دليل فيها ، ألن املشهور أن اإلحباط مشروط باملوت على الردة ، كما قال تعاىل : )
 ... ( .فـََيُمْت َوُهَو َكاِفٌر 
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 سل وصفته :سيذكر املصنف يف هذا الباب موجبات الغ
 بضم العني ، وهو تعميم البدن باملاء . والغسل :

َهَ م/  ءٍّ َأوح َغريح ََنابََة: َوَهَي: َإنـحَزاُل اَلحَميَنَ  َبَوطح ُل َمَن: َاْلح  . َوَيََُب اَلحُغسح
---------------------------- 

 العبادة ، أو ألن املين بـَُعَد عن حمله وانتقل .هي إنزال املين ، ومسي من عليه جنابة جنباً ألنه يتجنب الصالة و اْلنابة : 
 إنزال املين ، وقد قيده بعض الفقهاء أن يكون دفقاً بلذة .املوجب األول : 

 . () َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا قال تعاىل : 
هي احتلمت ؟  ى املرأة من غسل إناحلي ؛ فهل عل يا رسول هللا ؛ إن هللا ال يستحي من ن أم سلمة ) أن أم ُسليم قالت : وع

 قال : نعم ، إ)ا رأت املاء ( . متفي عليه
 االحتالم اسم ملا يراه النائم من امماع ، فيحدث معه إنزال املين غالباً .احتلمت : 

 ن املاء ( . متفي عليه: ) إمنا املاء م وعن أّب سعيد قال : قال رسول هللا 
 أي من املين .من املاء (  )أي ماء الغسل . ) إَّنا املاء ( 

 “ .وقد أمجع املسلمون على وجوب الغسل على الرجل واملرأة خبروج املين ” قال النووي : 
  : وهو مفهومه أنه لو خرج بال لذة وال تدفي ؛ فال غسل عليه ، وهذا يف اليقظان واضح ، ) خروج املين بلذة وتدفق ( قولنا

منه لغري )ل  كربد أو مرض وحنومها فال غسل عليه ، بل يكون ْنسًا يغسل كغريه ، فلو خرج يه ؛ أنه ال غسل علالراجح 
وليس منياً .
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  وأما النائم فعليه الغسل مطلقًا ، ألنه قد ال ُيس به ، وهذا يقع بكثرة ، فإ)ا استيقظ اإلنسان فوجد األثر ومل يشعر باحتالم
عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل ؟  ؛ فعليه الغسل ، بدليل حديث أم سلمة حني سألت النيب 

قال : ) نعم ، إ)ا هي رأت املاء (

 فأوجب الغسل برؤية املاء ومل يشرتط أكثر من )ل  ، فدل على وجوب الغسل إ)ا استيقظ ووجد املاء .
 كاالستمناء .) بوطء وغريه ( وقول املصنف 

ملين ، فلو أحس بانتقاله لكنه مل خيرج ؛ فليس عليه غسل ، وهذا مذهب اممهور واختيار ال بد من إنزال ا) إنزال املين ( قوله 
 ابن تيمية ورجحه ابن قدامة .

علي االغتسال على الرؤية بقوله : ) إ)ا رأت املاء ( فال يثبت احلكم بدونه ، ولو وجب الغسل باالنتقال لبينه النيب  ألن النيب 
 . لدعاء احلاجة إىل بيانه 
َ م/  ََتانـَنيح  . َأوح بَالحَتَقاَء اخلح

-------------- 
وهو كناية  –هذا املوجب الثاين لغسل امنابة ، وهو مجاع الرجل املرأة ، فإ)ا جامعها والتقى موضع اخلتان منه ِبوضع اخلتان منها 

 وجب الغسل . –عن حصول اإليالج 
 : ) إ)ا جلس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجب الغسل ( . متفي عليه   حلديث أّب هريرة قال : قال رسول هللا

 زاد مسلم : ) وإن مل ينزل ( .
 . واملراد بشعبها األربع : يداها ورجالها ، وهو كناية عن مكان الرجل من املرأة حال امماع

  أنزل أو مل ينزل .فإ)ا حصل إيالج وجب الغسل سواء

 مهور ، بل حكاه بعضهم إمجاعًا للصحابة ، حكي )ل  عن النووي وابن العرّب : أن الصحابة وهذا احلكم )هب إليه ام
أمجعوا على وجوب الغسل من اإليالج ولو مل ينزل وذا احلديث الصحيح الصريح .

 .ل إال باإلنزال؛ أنه ال َيب الغسالد ورافع بن خديج وداود الظاهريوقد كان فيه خالفاً لبعض الصحابة كأّب سعيد وزيد بن خ
 حلديث أّب سعيد اخلدري : ) إمنا املاء من املاء ( لكن هذا قول ضعيف .

 واْلواب عن حديث : ) إَّنا املاء من املاء ( :
أنه منسوخ ، وأن هذا كان يف أول اإلسالم مث نسخ . -1

أن )ل  حممول على االحتالم ، وقد مال إليه احلافظ ابن حجر . -2

 نابة : أن البدن بعد امماع يصاب باخلمول والكسل والضعف ، واالغتسال يعيد إليه نشاطه احلكمة من الغسل من ام
وحيويته وقوته .

 عن الوضوء بعد امماع : ) فإنه أنشط للعود ( . وقد قال النيب 
 م/ َوُخُرُج َدَم احلَيَض َوالنَ َفاس .
-------------------- 
 الغسل ، فإ)ا حاضت املرأة وانقطع حيضها ، وجب عليها الغسل ، وهذا باإلمجاع .هذا املوجب الثالث من موجبات 

فَِإَ)ا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن  )َوَيْسأَلوَنَ  َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أَ)ًى فَاْعَتزُِلوا النِ َساَء يف اْلَمِحيِض َوال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرنَ قال تعاىل : 
 .( أََمرَُكُم اَّللَُّ  َحْيثُ 
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 لفاطمة بنت أّب ُحبيش : ) إ)ا أقبلت احليضة فدعي الصالة ، وإ)ا أدبرت فاغتسلي وصلي ( . متفي عليه وقال 
 وأمجع املسلمون على وجوب الغسل ، وان نقل اإلمجاع : النووي عن ابن املنذر ، وابن حجر .

 م/ َوُموُت َغرَي الشهَهيد .
---------------- 

هذا املوجب الرابع من موجبات الغسل ، فإ)ا مات املسلم وجب على املسلمني غسله ، واملراد وجوب )ل  على األحياء ، إ) ال 
 وجوب بعد املوت .

 للذي وقصته ناقته بعرفة : ) اغسلوه ِباء وسدر ( . متفي عليه لقوله 
 ب .: ) اغسلنها ( فهذه أوامر ، واألمر للوجو  ولقوله 

  ، ظاهر كالمه أنه ال فرق بني الصغري والكبري ، أما السِ قط فإن نفخ فيه الروح غسِ ل وصلي عليه ، وهو ما مت له أربعة أشهر
 وإال فال يغسل وال يصلى عليه .

  ( أي يستث  الشهيد ، ]شهيد املعركة[ ، فال يغسل .غري شهيد قول املصنف ) 

 ومل يغسلهم ( . رواه البخاري  -يعين يوم أحد -) ادفنوهم يف دمائهم  : حلديث جابر قال : قال رسول هللا 
 “ .ألن التغسيل واجب وال يرتك إال حملرم  ”قال الشيخ ابن عثيمني : 

 

 واملراد شهيد املعركة ، وأما سائر ما يطلي عليهم اسم الشهيد كاملطعون واملبطون وغريهم ، فيغسلون إمجاعاً .
 

 ر .م/ َوَإسهاَلم َكافَ 
------------- 

 هذا املوجب اخلامس من موجبات الغسل ، وهو إسالم الكافر .
 وسواء كان الكافر أصلياً أو مرتداً .

 من أصله كافر مل يدخل يف اإلسالم .األصلي : 
 من ارتد وترك اإلسالم مث رجع إليه .واملرتد : 

 والدليل على أن إسالم الكافر موجب للغسل :
 أن يغتسل ( . رواه أبو داود : ) أمره  -يف قصة مثامة بن أثال عند ما أسلم  –ث أّب هريرة حدي

 أن يغتسل ِباء وسدر ( . رواه أبو داود وحلديث قيس بن عاصم : ) أنه أسلم فأمره النيب 
، ألن مسكاً عندهم ال يصلح مت، ودعوى عدم األمر ملن ألن أمر البعض قد وقع به التبليغ، والظاهر الوجوب” قال الشوكاين : 

 “ .غاية ما فيها عدم العلم بذل  ، وهو ليس علماً بالعدم 
 وهذا مذهب أمحد ورجحه ابن املنذر والشوكاين .

 و)هب مجهور العلماء إىل أنه ال َيب الغسل على الكافر إ)ا أسلم وإمنا يستحب .
 واستدلوا على عدم الوجوب :
 كل من أسلم بالغسل لنقل نقاًل متواتراً أو ظاهراً ، وألمر به أمراً عاماً .أمر  أسلموا ، فلو بأن العدد الكثري وامم الغفري 

ملا بعث معا) إىل اليمن قال له : ) ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال هللا ... ( ولو كان الغسل واجبًا ألمرهم به ،  وألن النيب 
 ألنه أول واجبات اإلسالم .

 مر قيساً أن يغتسل ِباء وسدر ، والسدر غري واجب .أ ويؤيد )ل  : أنه 
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 وهذا القول هو الراجح مجعاً بني األدلة .
َل َمنح تـَغحَسيَل املَيَ ت . م/ َوَقد َأَمَر النهيب    بَالُغسح

---------------------------- 
 هذا املوجب السادس من موجبات الغسل ، وهو الغسل من تغسيل امليت .

 فليغتسل ( . رواه أبو داود : ) من غسل ميتاً  ن قالوا بالوجوب حبديث أّب هريرة قال : قال واستدلوا م
 ألمور : و)هب مجاهري العلماء إىل أن الغسل من غسل امليت ال َيب ، 

 حلديث ابن عمر قال : ) كنا نغسل امليت فمنا من يغتسل ومنا من ال يغتسل ( . رواه الدار قطين
قال : ليس عليكم يف ميتكم غسل إ)ا غسلتموه ، إن ميتكم ُيوت طاهرًا وليس بنجس ،  أن النيب  وحلديث ابن عباس :

 فحسبكم أن تغسلوا أيديكم ( . حسنه احلافظ ابن حجر 
 وحديث : ) من غسل ميتاً فليغتسل ( حديث ضعفه مجع من العلماء .

  : يصب املاء وحنوه الغاسل هو من يقلبه ويباشره ولو مرة ، ال من  ”قال الفقهاء. “ 
َل اَلنهيبَ  م/  ََنابَةَ  َوَأمها َصَفُة َغسح  . َمَن َاْلح

---------------------------- 
 والغسل من اْلنابة ينقسم إىل قسمني :سيذكر املؤلف هنا صفة االغتسال من امنابة ، 

 الغسل الكامل املسنون ، والغسل اجملزئ .
 امل ، فقال :سيذكر املؤلف أواًل الغسل الك

 . َفَكاَن يـَغحَسُل فـَرحَجُه َأوهاًل م/ 
---------------------------- 
 مل يذكر املؤلف النية ، لعله ألن الكتاب خمتصر .

 والنية ال بد منها ، لقوله : ) إمنا األعمال بالنيات ( .
وقع املاء ومل ينو الغسل ؛ أو اغتسل للتربد ومل يكن فينوي رفع احلدث األكرب ، أو استباحة الصالة أو القراءة أو حنو )ل  ، فلو 

 قربة وال عبادة ؛ ال يرتفع حدثه .
 . ومل يذكر املؤلف التسمية ، وهي سنة قبل االغتسال 

 . ويسن أن يغسل كفيه قبل البداءة بالغسل ، ألهنا أداة غرت املاء 

، مث فرغ بيمينه على ئاله فيغسل فرجه، مث يفيغسل يديهغتسل من امنابة يبدأ إ)ا ا : ) كان رسول هللا حلديث عائشة قالت
، ت ، مث أفاض املاء على سائر جسدهيتوضأ ، مث يأخذ املاء ؛ فيدخل أصابعه يف أصول الشعر ، مث حفن على رأسه ثالث حفنا

 مث غسل رجليه ( . متفي عليه
وضوء  من امنابة قالت : ) َوَضَع رسول هللا  حلديث ميمونة يف صفة غسل النيب ؛ ملؤلف )كر : مث يغسل فرجه أواًل فا

 امنابة ، فأكفأ بيمينه على يساره مرتني أو ثالثاً ، مث غسل فرجه ... ( . 
 وبدأ بغسل الفرج أوالً ألنه حمل التلوث يف امنابة ، فيزيل ما عليه من األ)ى .

 . ويسن بعد غسل فرجه أن يغسل يده ِبنظف عقب االستنجاء هبا 

 يث ميمونة : ) مث ضرب يده باألرض أو احلائط مرتني أو ثالثاً ( .ففي حد
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 . ُثُه يـَتَـَوضهأُ ُوُضوًءا َكاَماًل م/ 
------------------- 

 . أي يسن له أن يتوضأ قبل الغسل
 حلديث عائشة السابي : ) ... وتوضأ وضوءه للصالة ... ( .

 “ .فاً وا ، ولتكمل وا الطهارتان قد م غسل األعضاء تشري” قال الشوكاين : 
   وهذا الوضوء سنة باإلمجاع ، ألن هللا أمر بالغسل ومل يذكر الوضوء ، فليس واجبًا ال قبل الغسل وال بعده ، بل إ)ا اغتسل

 املاء .فلم يوجب علينا سوى أن نطهر ، أي نـَُعم البدن ب( ) َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا كفى ، لقوله تعاىل : 

  ( : وقول املؤلف ) أي مع غسل الرجلني حلديث عائشة السابي .وضوءًا كاماًل 

 لكن جاء يف حديث ميمونة : ) ... مث تنحى فغسل رجليه ... ( .
 ، ألن عائشة )كرت غسل النيب  والصحيح أنه يتوضأ وضوءًا كاماًل مع الرجلني ، ألن هذا الغالب من فعل الرسول 

يل الدوام ، وأما حديث ميمونة فيحمل أن )ل  كان حلاجة ، كما لو كانت األرض رطبة ، ألنه لو غسلهما للجنابة على سب
 لتلوثت رجاله بالطني .

 .ُثُه حَيحَثي اَلحَماَء َعَلى رَأحَسَه َثاَلثًا، يـَرحَويَه َبَذَلَك م/ 
---------------------------- 

 اء على رأسه .أي وبعد أن يتوضأ وضوءه للصالة ُيثي امل
 حلديث عائشة : ) مث خيلل بيده شعره ، حىت إ)ا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه املاء ثالث مرات ( .

 ويف حديث ميمونة : ) أفاض على ر أسه املاء ( .
استربأ حفن ومثل )ل  ما جاء يف حديث عائشة : ) مث يأخذ املاء فـَُيدخل أصابعه يف أصول الشعر ، حىت أنه إ)ا رأى أنه قد 

 على رأسه ثالث حفنات ( .
 ففيه استحباب أن خيلل شعر رأسه ، وصفته إدخال األصابع فيما بني أجزاء الشعر .

 فائدة التخليل : 
 تسهيل إيصال املاء للشعر والبشرة . -1

 مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه . -2

 تأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة واحدة آفة يف رأسه . -3

 ب أن يبدأ بشقه األمين .ويستح
إ)ا اغتسل من امنابة دعا بشيء من احلالب ، فأخذ بكفيه ، فبدأ بشعر رأسه  حلديث عائشة قالت : ) كان رسول هللا 

 األُين مث األيسر ( . متفي عليه
 إناء يسع قدر حلب ناقة .بشيء من احلالب : 

 م/ ُثُه يَُفيُض املَاَء َعَلى َسائََر َجَسَده .
---------------------------- 

 حلديث عائشة : ) ... مث أفاض املاء على سائر جسده ( .
 ويف حديث ميمونة : ) مث أفاض على رأسه املاء مث غسل سائر جسده ( .
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 . وظاهره أنه ليس فيه تثليث ، وأن التثليث خا  بغسل الرأس فقط اا سبي يف حديث عائشة 

  ( : ُث يفيض املاء ...وقول املصنف  ). هذا دليل على أن الدل  غري واجب 

 والدل  هو إمرار اليد على البدن مع املاء أو بعده ، وهو غري واجب ، وهذا مذهب اممهور خالفاً ملال  .

 لقول عائشة : ) ... مث أفاض املاء على سائر جسده ... ( .

 ويف حديث ميمونة : ) ... مث أفاض املاء على سائر بدنه ( .
 نن االغتسال .لكن هو من س

 ُأيتَ بِثـُُلَثي ُمد فجعل يدل  )راعيه ( . رواه أمحد حلديث عبد هللا بن زيد : ) أن النيب 
َليحَه ِبََحل ٍّ آَخرَ م/   .  ُثُه يـَغحَسُل رَجح

---------------------------- 
 سبي الكالم عليه .

يَع اَلحَبَدَن، َومَ م/  ُل مجََ ََفيَفَة َوالحَكَثيَفةَ َوالحَفرحُض َمنح َهَذا: َغسح  . ا ََتحَت اَلشُُّعوَر َاخلح
---------------------------- 

 هذا هو صفة الغسل اجملزئ .
 أن يعمم بدنه باملاء مع املضمضة واالستنشاق .

 مرة صدق عليه أنه تطهر ومل يذكر هللا شيئاً سوى )ل  ، ومن عمم بدنه بالغسل) َوِإْن ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطَّهَُّروا ( لقوله تعاىل : 

مِ 
ُّ
م
َ
ي

َّ
 َالت

ُ
اب

َ
 ب
 التيمم لغة القصد ، يقال تيمم الشيء وتيممه : أي قصده .

 مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب ، بداًل عن طهارة املاء عند تعذر استعماله .وشرعاً : 
 وهو من خصائص هذه األمة .

. وجعلت يل األرض مسجدًا وطهورًا ، فأُيا رجل من أميت أدركته : ) أعطيت مخسًا مل يعطهن أحد من قبلي .. لقوله 
 الصالة فليصل ( متفي عليه

 وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .
َُِْدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيداً طَيِ باً قال تعاىل :   .( ) فـََلْم 

 والسنة أحاديث كثرية : 
يف سفر فصلى بالناس ، فإ)ا هو برجل معتزل فقال : ما منع  أن  يب منها حديث عمران بن حصني قال : ) كنا مع الن

 تصلي ؟ قال : أصابتين جنابة وال ماء ، قال : علي  بالصعيد فإنه يكفي  ( . متفي عليه
ته : ) إن الصعيد طهور املسلم وإن مل َيد املاء عشر سنني ، فإ)ا وجد املاء فليمسه بشر  وعن أّب )ر قال : قال رسول هللا 

 فإن )ل  خري ( . رواه أمحد
 . وكانت مشروعيته يف السنة السادسة يف غزوة بين املصطلي ، ملا ضاع عقد عائشة

ا فأدركتهم رجااًل يف طلبها فوجدوه ، فبعث رسول هللا ا استعارت من أمساء قالدة فهلكتأهنففي الصحيحني عن عائشة : )
 متفي عليه. (: فأنزل هللا آية التيمم، فقالَشَكْوا )ل  إليه فلما أتوا رسول هللا ، فصلوا بغري وضوء ، الصالة وليس معهم ماء
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 . َوُهَو اَلنـهوحُع اَلثهاين َمَن اَلطهَهارَةَ م/ 
---------------------------- 

َُِْدوا َماًء تقدم النوع األول وهو الطهارة باملاء ، والدليل على أن الرتاب هو النوع الثاين قوله تعاىل :  ) أَْو الَمْسُتُم النِ َساَء فـََلْم 
 فنص أواًل على املاء ، وعند تعذره يرجع إىل التيمم .( فـَتَـَيمَُّموا 

َتعحَماُل اَلحَماَء أَلَعحَضاَء اَلطهَهارََة َأوح بـَعحَضَها َلَعَدَمهَ م/   . َوُهَو َبَدٌل َعَن اَلحَماَء َإَذا تـَعحذهَر َاسح
---------------------------- 

يدل فهذا مم ، و)كر رمحه هللا أنه بدل عن املاء ، ومن املعلوم أن البدل له حكم املبدل ، لتياملؤلف يريد أن يذكر هنا مىت َيوز ا
 على أنه رافع ويقوم مقام املاء .

 وهذا مذهب أّب حنيفة واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية 
َُِْدوا مَ لقوله تعاىل :  ِمْن َحرَجَت َوَلِكْن اًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيدًا طَيِ بًا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه َما يُرِيُد اَّللَُّ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ) فـََلْم 
رَُكْم   قالوا : هذا دليل على أن التيمم طهارة ، فهو مطهر كما يطهر املاء بنص القرآن . .( يُرِيُد لُِيَطهِ 

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

 وهذا القول هو الصحيح . أنه بدل ، والقاعدة الشرعية : ) أن البدل له حكم املبدل ( .
 ا مذهب الشافعي ونسبه النووي للجمهور .وهذالعلماء إىل أنه مبيح ال رافع  و)هب بعض

( . ر سنني ، فإ)ا وجده فليمسه بشرتهالصعيد طهور املسلم وإن مل َيد املاء عش: ) قال : قال رسول هللا  حلديث أّب )ر 
 . قالوا : ولو رفع احلدث مل ُيتج املاء إ)ا وجده . واألول أصح . رواه الرتمذي 

 وعليه :
  .يصلي به فريضة وغريها من الصلوات ، وال يبطل خبروج الوقت ، ألنه يقوم مقام املاء إ)ا تيمم لنافلة فإنه 

 وإ)ا تيمم ملس املصحف صلى به نافلة .
  : َتعحَماُل اَلحَماَء أَلَعحَضاَء اَلطهَهارََة َأوح بـَعحَضَها َلَعَدَمهَ ) قوله استعماله )كر أن التيمم بدل عن املاء إ)ا تعذر  ( َإَذا تـَعحذهَر َاسح

 لعدم ، فهذا شرط التيمم : فقد املاء وتعذره .
 وهذا شرط للتيمم باإلمجاع .

 لتيمم .له اللماء ال يف بيته ، وال يف رحله إن كان مسافراً ، وال ما قرب منه ؛ فإنه يشرع  فإ)ا كان غري واجد
َُِْدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا لقوله تعاىل : )   . (فـََلْم 

 ديث السابي : ) الصعيد طهور املسلم ... ( .يف احل ولقوله 
 : ًإ)ا وجد املاء لكن بثمن زائد كثريا 

 قال بعض الفقهاء : يعدل إىل التيمم ولو معه قيمته .
 وعللوا )ل  بأن هذه الزيادة ْعله يف حكم املعدوم .

 ليه ضرر .لكن الصواب إن كان قادراً على شرائه لوجود مثنه عنده ؛ فإنه يشرتيه إ)ا مل يكن ع
َُِْدوا َماءً ألن هللا يقول : )   ( . واملاء هنا موجود . فـََلْم 

 . لكن إن كان غري واجد الثمن ، أو ليس معه إال بعضه ؛ فهو عادم للماء ، وال يلزمه االقرتاض ، ملا يف )ل  من املنة 
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َتعحَماَلهَ م/  َف َضَررٍّ بَاسح  . َأوح َخوح
------------------ 

 عليه مشقة هذه من احلاالت اليت َيوز فيها التيمم ، وهي إ)ا خات باستعمال املاء الضرر ، فيخات إ)ا استعمل املاء معه يزيد 
 َوِإْن ُكْنُتْم داخل يف عموم قوله تعاىل :  هوكما لو حصل برد شديد ، وَعِدَم ما يسخن به املاء ، وخات الضرر من الربد ، ألن (

 .( ) َوال تـَْقتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم تعاىل : ( ولقوله َمْرَضى 

 فصليا، مث وجدا طيباً  خرج رجالن يف سفر فحضرت الصالة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً وحلديث أّب سعيد اخلدري قال : )

أصبت  )   : يعد فذكرا )ل  له فقال للذي مل املاء يف الوقت فأعاد أحدمها الصالة بالوضوء ومل يعد اْلخر، مث أتيا رسول هللا 
 .   ( ل  األجر مرتني )   : وقال للذي توضأ وأعاد  ( السنة وأجزأت  صالت 

 أو خات باستعماله ضرر رفيقه أو حرمته أو هبائمه .
 أن يكون معه قليل ورفقة ، فإن استعمل املاء عطش الرفقة وتضرروا ، فهنا يتيمم ويدع املاء للرفقة .ضرر رفيقه : 

 باستعمال املاء ضرر امرأته .خات أو حرمته : 
 كما لو كان معه حيوان ، وإ)ا استعمل املاء تضرر أو هل  .أو ماله : 

 ( أي عدم املاء لبعض أعضاء الطهارة .أو بعضها وقول املصنف : ) 
 إنسان عنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط .مثال : 
 َيب أن يستعمل املاء أواًل مث يتيمم .فقيل : 
 .( )فَاتَـُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم َوامْسَُعوا تعاىل : لقوله 
 : ) إ)ا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( . متفي عليه ولقوله 

 وليصدق عليه أنه عادم للماء إ)ا استعمله قبل التيمم .
 يتيمم وال يلزم استعماله ، وهذا اختيار املصنف .وقيل : 

 واألول أرجح .
َداثَ فـَيَـُقو م/  َحح : يـَنحَوَي رَفحَع َما َعَليحَه َمنح َاألح  . ُم اَلتـَُّراُب َمَقاَم اَلحَماَء بََأنح

---------------------------- 
فالتيمم يقوم مقام املاء ، فإ)ا تيمم وكان عليه جنابة ، فإن امنابة ترتفع ، وكذل  لو عليه أي حدث من األحداث ، فإن التيمم 

 يرفعه .
 دل عن املاء والبدل له حكم املبدل .فالتيمم ب

 به فريضة ، أو تيمم لقراءة قرآن كما سبي .فيجوز إ)ا تيمم لفريضة أن يصلي به فريضة أخرى ، ولو تيمم لنافلة أن يصلي 
 

َم َاّلِلهَ م/    . ُثُه يـَُقوَل: َبسح
---------------------------- 

 سنة . م : بسم هللا ، وهذايسن أن يقول قبل التيمأي 
 ألن التيمم بدل ، والبدل له حكم املبدل .
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 .ُثُه َيضحَرَب اَلتـَُّراَب بََيَدَه َمرهًة َواَحَدًة م / 
---------------------------- 

 أي أن التيمم ضربة واحدة .
رغ الدابة ، مث أتيت يف حاجة فأجنبت ، فلم أجد املاء ، فتمرغت يف الصعيد كما َت حلديث عمار قال : ) بعثين رسول هللا 

فذكرت )ل  له ، فقال : إمنا يكفي  أن تقول هكذا ، مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة ، مث مسح الشمال على  النيب 
 اليمني ، وظاهر كفيه ووجه ( . متفي عليه

 و)هب بعض العلماء إىل أن التيمم ضربتان : ضربة للوجه وضربة لليدين .
 طين وهو ضعيف ، وضربة لليدين ( . رواه الدارق ضربة للوجه حلديث : ) التيمم ضربتان :

 املراد باليدين هنا الكفان .بيديه ( وقول املصنف : ) 
 .( ) فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنُه لقوله تعاىل : 

 واليد إ)ا أطلقت فهي عبارة عن الكف .
 واملراد باليد هنا الكف ، ألن القطع إمنا يكون من الكف .( رِقَُة فَاْقَطُعوا أَْيِديـَُهَما )َوالسَّارُِق َوالسَّاويدل لذل  قوله تعاىل : 

 ويف حديث عمار السابي : ) إمنا يكفي  هكذا ( ومسح وجهه وكفيه واحدة .
 اشرتط بعض العلماء للتيمم أن يكون برتاب ، وهذا قول الشافعي وأمحد .يضرب الرتاب ( وقول املصنف : ) 

 : ) وجعلت تربتها لنا طهوراً إ)ا مل ْند املاء ( . رواه مسلم له لقو 
 : هذا خمصص لعموم : ) وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً ( . فقالواويف حديث آخر : ) وجعل الرتاب يل طهوراً ( 

رمل أو صخر ؛ وسواء   وقال بعض العلماء : ال يشرتط الرتاب ، بل َيوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه األرض من تراب أو
 واستدلوا :كان يابساً أم ندياً ، 

 والصعيد هو وجه األرض كان عليه تراب أو مل يكن .( ) فـَتَـَيمَُّموا َصِعيداً طَيِ باً بقوله تعاىل : 
أرض : ) حيثما أدركت رجاًل من أميت الصالة فعنده مسجده وطهوره ( وهذا نص صريح يف أن من أدركته الصالة يف  ولقوله 

 رملية فهي له طهور ، أو يف أرض حجرية فكذل  .
ملا سافر هو وأصحابه يف غزوة تبوك ؛ قطعوا تل  الرمال يف طريقهم ، مل يرد أنه محل معه الرتاب ، وال أمر به ،  وألن الرسول 

 وال فعله أحد من أصحابه .
يَع َكفهيحَه. فََإنح م /  َهَه َومجََ يَع َوجح َ َفاَل بَأحسَ  مَيحَسُح هَبََما مجََ  . َضَرَب َمرهتـَنيح

--------------- 
 .(وأيديكم منه ) فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم ، لقوله تعاىل: ومجيع كفيه  ال بد من مسح مجيع الوجهأي 

 مث ُيسح بيديه بعضها على بعض .

 : فروض التيمم 

 “ .بنية  ال نعلم خالفاً يف أن التيمم ال يصح إال” قال ابن قدامة :  .النية 
 مسح الوجه واليدين إىل الكوعني .

 فبدأ بالوجه قبل اليدين .( ) فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم َوأَْيِديُكْم لقوله تعاىل : الرتتيب .
 وألن التيمم مبين على الطهارة باملاء ، والرتتيب فرض فيها .
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 وهي : مل يذكر املؤلف مبطالت التيمم ، 
 أواًل : وجود املاء .

 تيمم لعدم وجود املاء بطل بوجوده .فإ)ا 
 ده يف أثناء الصالة .طل التيمم بوجود املاء حىت ولو وجويب

إنسان تيمم لعدم املاء ، مث صلى ، ويف أثناء الصالة وجد املاء ، إما بنزول مطر أو قدوم شخص معه املاء ، فهنا يبطل مثال : 
 تيممه ويقطع الصالة ويتوضأ ويعيد الصالة .

 ول هو الراجح .وهذا الق
َُِْدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا لقوله تعاىل :   وهذا واجد للماء فيبطل حكم التيمم .( ) فـََلْم 

 : ) ... فإ)ا وجد املاء فليتي هللا وليمسه بشرته ( . رواه أبو داود ولقوله 
 وهذا واجد للماء .

 وهذا مذهب أّب حنيفة ورجحه ابن حزم .
 يكمل الصالة وال يقطعها . و)هب بعض العلماء إىل أنه

 والصحيح األول .
 . وأما التيمم ملرض مل يبطل بوجوده ، ألنه َيوز أن يتيمم مع وجود املاء ، ولكن يبطل بالربء وزوال املبيح وهو املرض 

 ثانياً : ِبطالت الوضوء .
 ألن البدل له حكم املبدل .

 فائدة : 
 . التيمم يكون عن احلدث األصغر واألكرب 

 م صفة واحدة سواء يف احلدث األكرب أو احلدث األصغر .التيم 

 . هب مجهور العلماء إىل أن فاقد املاء َيوز له أن َيامع أهله ولو مل يكن معه ماء( 
 

 م/ َوَمنح َعَليَه َحَدٌث َأصهَغر َلَح حَيل َلُه َأن ُيَصلَ ي .
---------------------------- 

 فإنه ال َيوز له أن يصلي . –األصغر هو ما أوجب وضوءاً واحلدث  –أي أن من عليه حدث أصغر 
 ... ( )يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَ)ا ُقْمُتْم ِإىَل الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم لقوله تعاىل : 

 : ) ال يقبل هللا صالة أحدكم إ)ا أحدث حىت يتوضأ ( . ولقوله 
 والنفل ، حىت صالة امنازة .و رمي الصالة على احملدث تعم الفرض 

 م/ َواَل َأنح َيُطوَف بَالَبيت ( .
---------------------------- 

 أي ال ُيل له أن يطوت بالبيت حىت يتوضأ .
 ) كما قاله النووي ( .وهذا مذهب مجهور العلماء 
 . رواه مسلمأول شيء بدأ به حني قدم مكة أن توضأ مث طات بالبيت (  حلديث عائشة : ) أن النيب 

 و)هب بعض العلماء ومنهم ابن تيمية إىل أنه ال يشرتط الوضوء للطوات وإمنا هو مستحب فقط .
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أنه أمر بالطهارة للطوات ، مع العلم أنه قد حج معه خالئي عظيمة ، وقد اعتمر عمراً متعددة  ألنه مل ينقل عن النيب قالوا : 
 بياناً عاماً ، ولو بي نه لنقل )ل  املسلمون ومل يهملوه . للطوات لبي نه النيب  والناس يعتمرون معه ، ولو كان الوضوء فرضاً 

ال بإسناد صحيح  ، فإنه مل ينقل أحد عن النيب لوضوء للطوات ليس معهم حجة أصالً والذين أوجبوا ا”قال شيخ اإلسالم : 
 .“يدل على الوجوب، وهذا وحده ال توضأ، ولكن ثبت يف الصحيح أنه ملا طات وال ضعيف أنه أمر بالوضوء للطوات

وما رجحه ابن تيمية هو قول مجاعة من السلف فقد روى ابن أّب شيبة عن شعبة بن احلجاج قال : ) سألت محادًا ومنصوراً 
 وسلمان ؛ عن الرجل يطوت بالبيت من غري طهارة ؟ فلم يروا به بأساً ( .

 فاْلواب عنه :( ،  وأما حديث ابن عباس : ) الطوات بالبيت صالة
 أنه حديث موقوت عن ابن عباس كما رجحه النسائي والبيهقي وابن الصالح واملنذري والنووي وابن تيمية .

وأيضًا معناه منتقض ، ألن معناه أن مجيع أحكام الصالة تثبت للطوات إال الكالم ، وال قائل بذل  ، َيوز فيه األكل والشرب 
 تسليم وال قراءة . والضح  ، وليس فيه تكبري وال

 م/ َواَل مَيَس  املُصهَحف .
--------------- 

 ُيس املصحف . أي ال ُيل للمحدث أن
 وهذا مذهب أكثر العلماء .

 املنزل هو القرآن .( اَلِمنيَ )تـَْنزِيٌل ِمْن َربِ  اْلعَ فاملراد به القرآن الذي بني أيدينا قالوا : ( )ال َُيَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ لقوله تعاىل : 
فيه : أن ال ُيس أحد  كتب إىل أهل اليمن كتاباً   وحلديث أّب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده : ) أن النيب 

 القرآن إال طاهر ( . رواه مال  
 واملراد بطاهر ؛ أي طاهر من احلدث .قالوا : 
 الكتاب الذي بأيدي املالئكة . –وهللا أعلم  –ن املراد بالكتاب يف هذه اْلية اهر أن االستدالل باْلية ال يتم ، ألوالظ

وهو ال يتم إال بعد جعل الضمري راجعاً إىل القرآن ، والطاهر رجوعه إىل الكتاب ، وهو اللوح احملفوظ ، ألنه ” قال الشوكاين : 
 “ .األقرب ، واملطهرون : املالئكة 
 فاالستدالل باحلديث أظهر .

لكن الصحيح أن حيمل على إال متوض  ، خالفاً ملن قال ) إال طاهر ( املراد به املسلم دون املشرك ، إال طاهر ( مع  : )  وأن
 املتوضئ : 

 ألنه كثري يف لسان الشرع إطالق هذا اللفظ على املتوض  . أواًل :
 طهارة . ألن الصحابة فهموا )ل  وأفتوا به ، بأنه ال ُيس القرآن إال علىثانياً : 
 أن يعرب عن املؤمن بالطاهر ، ألن وصفه باإلُيان أبلغ . مل يعهد على لسان الرسول  هألنثالثاً : 

  : هو القرآن املكتوب من الفا ة إىل سورة الناس ، وهذا اللفظ كان معروفاً عند الصحابة .املصحف 

 “ .أدُيوا النظر يف املصحف ” قال ابن مسعود : 
  : لشيء ومالمسته .هو إصابة ااملس 
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آن .  م/ َويَزَيُد َمنح َعَليَه َجَنابَة أ نهُه اَل يَقَرُأ َشيَئاً َمَن الُقرح
------------------ 

 أي أنه ال َيوز للمحدث حدثاً أكرب أن يقرأ شيئاً من القرآن ] غيباً [ .
 وهذا مذهب مجهور العلماء .

ئنا القرآن على كل حال ما مل يكن جنباً ( . رواه الرتمذي وأبو داود وحسنه احلافظ يقر  حلديث علي قال : ) كان رسول هللا 
 ابن حجر 

: ) ال تقرأ احلائض وال امنب شيئًا من القرآن ( . رواه الرتمذي وابن ماجه ، وهو  وحلديث ابن عمر قال : قال رسول هللا 
 ضعيف باالتفاق 

 يقرأ القرآن .و)هب بعض العلماء إىل أنه َيوز للجنب أن 
مل ير ابن عباس بالقرآن للجنب ” و)هب إليه ابن عباس ، فقد )كر عنه البخاري يف صحيحه تعليقًا جمزومًا بصحته ، فقال : 

 “ .بأساً 
 وجاء هذا القول عن سعيد بن املسيب .

 وهذا مذهب داود الظاهري والطربي وابن حزم وابن املنذر يف األوسط .
 يذكر هللا على كل أحيانه ( . رواه مسلم كان رسول هللا حلديث عائشة قالت : )  

 والراجح األول .
 وأيضاً امنب ُيكنه التطهر مىت شاء باملاء أو الرتاب ، فليس له عذر يف القراءة مع امنابة .

َجد َباَل ُوُضوء .  م/ َواَل يـَلحَبث يف املَسح
------------------- 

 أكرب أن يلبث يف املسجد بال وضوء . أي ال َيوز للمحدث حدثاً 
 أي ال تقربوا مواضع الصالة جنباً إال عابري سبيل .( ) َوال ُجُنباً ِإالَّ َعابِرِي َسِبيلَت لقوله تعاىل : 

 واملراد بعابر السبيل : املار يف املسجد سواء حلاجة أو لغريها .
 سالم ابن تيمية .فلو توضأ جاز له اللبث ، وهذا مذهب أمحد واختيار شيخ اإل

 

 م/ َوَتزَيُد احلَاَئُض َوالنـُُّفَساء .
-------------- 

 وهي :أي ُيرم بسبب احليض والنفاس األمور السابقة ، 
 الصالة ، والطوات ، ومس املصحف ، وقراءة القرآن ، واللبث يف املسجد .

 ض ال َتنع منها . لكن قراءة القرآن )هب بعض العلماء إىل جوازها وأن احلائ 

 لعدم الدليل .

 وأما حديث : ) ال تقرأ احلائض وال امنب شيئاً من القرآن ( ضعيف باالتفاق .

 ألمته . ، فلو كانت القراءة عليهن كالصالة لكان هذا اا بينه النيب  وقد كان النساء ُيضن يف عهد رسول هللا 
 امنب .وألن حدثها يطول خبالت وهذا القول هو الصحيح ، 

 .  وأما اللبث يف املسجد فجمهور العلماء على  رمي )ل 
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 : ) إين ال أحل املسجد حلائض وال جنب ( . رواه أبو داود  حلديث عائشة قالت : قال رسول هللا 
 أمر النساء باخلروج لصالة العيد ، وأمر احليض أن يعتزلن املصلى . وألن النيب 

: إن حيضت  ليست  من املسجد ، فقلت : إين حائض . فقال  ل وا : ) ناوليين اخلْمرةقا وحلديث عائشة أن رسول هللا 
 يف يدك ( . رواه مسلم

 ( هذا دليل على أنه كان معروفاً أن احلائض ال َتكث يف املسجد .إين حائض فقووا ) 
 و)هب بعض العلماء إىل جواز املكث يف املسجد .

َهـا   َأنَّ َولِيَدةً ) َعاِئَشَة حلديث َ  ِوَشـاٌح َأمْحَـُر َكاَنْت َسْوَداَء حلَِى َت ِمَن اْلَعَرِب ، فََأْعتَـُقوَها ، َفَكاَنْت َمَعُهْم قَاَلْت َفَخَرَجْت َصِبيٌَّة َوُـْم َعَليـْ
َهـا ، َفَمـرَّْت بِـِه ُحـَديَّاٌة َوْهـَو ُمْلًقـى ، َفَحِسـَبْتُه  حلَْمـاً َفَخَطَفْتـُه قَالَـْت فَاْلَتَمُسـوُه فـَلَـْم َيَِـُدوُه قَالَـْت ِمْن ُسُيورَت قَاَلْت فـََوَضـَعْتُه أَْو َوقَـَع ِمنـْ

ــ بِــِه قَالَــْت َفَطِفُقــوا يـَُفتِ ُشــوَن َحــىتَّ فـَتَُّشــوا قـُبُـَلَهــا قَالَــْت َواَّللَِّ ِإين ِ  فَــاتَـَّهُموين  نَـُهْم َلَقائَِمــٌة َمَعُهــْم ، ِإْ) َمــرَِّت احْلُــَديَّاُة فَأَْلَقْتــُه قَالَــْت فـََوقَــَع بـَيـْ
فََأْسـَلَمْت . قَالَـْت  َوأَنَا ِمْنُه بَرِيَئٌة ، َوُهَو َ)ا ُهَو قَاَلْت َفَجاَءْت ِإىَل َرُسـوِل اَّللَِّ  -َزَعْمُتْم  -ِبِه  قَاَلْت فـَُقْلُت َهَذا الَِّذى اتَـَّهْمُتُموين 

َْْلِـُس ِعْنـدِ  يفـََتَحدَُّث ِعْنـدِ  اَنْت تَْأتِييِن َعاِئَشُة َفَكاَن َوَا ِخَباٌء ىِف اْلَمْسِجِد أَْو ِحْفٌش قَاَلْت َفكَ  جَمِْلسـاً ِإالَّ قَالَـْت َويـَـْوَم  يقَالَـْت فَـاَل 
ْقَعـداً ِإالَّ قـُْلـِت َهـَذا مَ  يُنِ  اَل تـَْقُعـِديَن َمعِـاْلِوَشاِح ِمْن أََعاِجيِب رَب َِنا َأاَل ِإنَـُّه ِمـْن بـَْلـَدِة اْلُكْفـِر َأْْنَـاِا قَالَـْت َعاِئَشـُة فـَُقْلـُت َوَـا َمـا َشـأْ 

ثـَْتيِن   ( .  هِبََذا احلَِْديثِ  قَاَلْت َفَحدَّ
 ومل ينهها . فهذه املرأة ساكنة يف املسجد ، ومن املعلوم أن املرأة ال َتلو من احليض كل شهر ، فلم ُينعها النيب 

ن هذه السوداء كانت عجوزًا قد يئست من ، وأما قصة هذه املرأة فهي قضية عني ال عموم وا ، وُيتمل أ والراجح األول
 احليض . 

 

 م/ َوَتزَيُد احلَاَئُض َوالنـُُّفَساُء أَنـهَها اَل َتُصوم .
---------------------------- 

 فال َيوز للحائض أن تصوم فرضاً أو نفاًل .
 : ) أليس إ)ا حاضت مل تصل ومل تصم ( . متفي عليه قال 

بال احلائض تقضي الصوم وال تقضي الصالة ؟ قالت : ) كنا نؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء  وحلديث عائشة ملا سئلت : ما
 الصالة ( . متفي عليه

، ليهما الصالة وال الصوم يف احلال، أمجع املسلمون على أن احلائض والنفساء ال َيب عهذا احلكم متفي عليه” قال النووي : 
 “ .َيب عليها قضاء الصوم  ، وأمجعوا على أنهالصالة ا قضاءوأمجعوا على أنه ال َيب عليه

 م/ واَل حيََلُّ َوُطُؤَها .
-------------- 

 الفرج . أي ُيرم على زوجها أن َيامعها يف
 وهذا باالتفاق .
 .( َمِحيِض َوال تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن )َوَيْسأَلوَنَ  َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أَ)ًى فَاْعَتزُِلوا النِ َساَء يف الْ قال تعاىل : 

 واملراد باحمليض زمان احليض ومكانه وهو الفرج .
 أي امماعالنكاح : : ) اصنعوا كل شيء إال النكاح ( . وقال 
 اه الرتمذي: ) من أتى حائضاً أو امرأة يف دبرها أو كاهناً فصدقه ِبا يقول ؛ فقد كفر ِبا أنزل على حممد ( . رو  وقال 
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 “ .وال خالت بني أهل العلم يف  رمي وطء احلائض ، وهذا معلوم من ضرورة الدين ” قال الشوكاين : 
 . أما املباشرة فيما فوق السرة و ت الركبة ؛ فهذا جائز باالتفاق 

 “ .وهو حالل باتفاق العلماء ” قال النووي : 
 : وأما ما بني السرة والركبة 

 إنه جائز .قيل : و إنه حرام . فقيل : 
 والصحيح أنه جائز بشرطني :

 أن يتقي الفرج .أواًل : 
 أن ال خيش أن يؤدي به )ل  إىل الوقوع يف احلرام .ثانياً : 

 م/ َواَل َطاَلقـَُها .
------------- 

 أي وُيرم طالق احلائض .
فـَتَـَغيََّظ ]َعْن َ)ِلَ   َفَسَأَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َرُسوَل اَّللَِّ  ٌض ىِف َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ اْبِن ُعَمَر أَنَُّه طَلََّي اْمَرأََتُه َوْهَى َحائِ  حلديث

رُْكَها َحىتَّ َتْطُهَر مُثَّ  َِيَض مُثَّ » عليه وسلم  فـََقاَل لَُه َرُسوُل اَّللَِّ صلى هللا[   َرُسوُل اَّللَِّ   َتْطُهَر مُثَّ ِإْن َشاَء ُمْرُه فـَْليُـرَاِجْعَها مُثَّ ْلَيتـْ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َأْن يُطَلَّ   (  َي َوَا النِ َساءُ أَْمَسَ  بـَْعُد َوِإْن َشاَء طَلََّي قـَْبَل أَْن َُيَسَّ فَِتْلَ  اْلِعدَُّة الَّىِت أََمَر اَّللَّ

 ، ويؤخذ هذا احلكم من وجهني :احلديث دليل على  رمي الطالق حال احليض وفاعله عا َت هلل إ)ا كان عاملاً بالنهي 
 ال يتغيظ إال على أمرَت حمرم . النيب  أن) فتغيظ رسول هللا ( ومعلوم  من قوله واًل :أ

ن تطليقها يف احليض حمرما ، إ) لو فدل على أ –ابن عمر بإمساكها بعد املراجعة مث تطليقها يف الطهر  أمر النيب  أن:  ثانياً 
 ويغين عن الطلقة اليت تأيت يف الطهر . –تطليي يف احليض ألقر النيب المل يكن حمرما 

 النووي . –ابن قدامة  –ابن املنذر على أن الطالق حال احليض حمرم :  اإلمجاعمجاعة من العلماء : نقل 
ل هبا ليس وهذا التحرمي خا  باملدخول هبا ، أما غري املدخول هبا فيجوز تطليقها مطلقًا حائضًا أو طاهرًا ، ألن غري املدخو 

 عليها عدة .] وهذا مذهب األئمة األربعة [ .

 باب احليض
 :تعريف احليض 

 : السيالن ، يقال : حاض الوادي إ)ا سال . لغة
 : سيالن دم طبيعي يأيت املرأة يف أوقات معلومة عند بلوغها . وشرعاً 

 آدم ( . ) هذا شيء كتبه هللا على بنات على بنات آدم ، كما قال هللا وهو شيء كتبه 
 خلقه هللا حلكمة غذاء الولد وتربيته . 

رََه، َواَل َتَكرُّرَ م /  َصحُل يف اَلدهَم اَلهَذي ُيَصيُب اَلحَمرحَأَة أَنهُه َحيحٌض، َباَل َحد ٍّ َلَسنَ َه، َواَل َقدح  .َه  َواألح
---------------------------- 
 لومة هو حيض .األصل أن الدم الذي خيرج من املرأة يف أوقات مع
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 . أنه دم أسود يعرت ، بينما دم االستحاضة دم أمحر 
 . أنه دم مننت ، أي له رائحة كريهة ، وأما دم االستحاضة فهو دم عادي ليس له رائحة 
 . ًأن دم احليض ثخني غليظ ، ودم االستحاضة رقيي ليس ثخينا 

سن حمددة كما قاله بعضهم : ال حيض دون تسع وال بعد  : يريد املؤلف هبذا الرد على من قال إن احليض له بال حد لسنه
 مخسني ، واستدلوا : أن العادة أن ال  يض قبل تسع وال بعد مخسني سنة .

و)هب بعض العلماء وهو اختيار ابن املنذر وابن تيمية ومجاعة من أهل العلم أنه ال حد ألقل سن احليض وال ألكثره ، بل مىت 
  أو فوق اخلمسني أو الستني .ه أحكامه ، وإن كانت دون تسع سننيفهو حيض تثبت لرأت املرأة الدم املعروت 

( . فعلي وُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن َوَيْسأَلوَنَ  َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أَ)ًى فَاْعَتزُِلوا النِ َساَء يف اْلَمِحيِض َوال تـَْقَربُ أن هللا تعاىل قال ) والدليل
 ، ومل ُيدد لذل  سناً معيناً . أحكام احليض على وجوده
 وهذا القول هو الراجح .

رهَ  ) وقول املصنف : عشـر يومـًا ، والـراجح  ملؤلف هبذا الرد على مـن قـال : إن أقلـه يـوم وليلـة وأكثـره مخسـةأراد ا ( وال قدح
رن ( فجعــل غايــة املنــع مــن أقــوال أهــل العلــم أنــه ال يتقــدر أقــل احلــيض وال أكثــره ، ألن هللا قــال ) وال تقربــوهن حــىت يطهــ

افعلــي مــا يفعــل لعائشــة ملــا حاضــت )  وال مخســة عشــر يومــًا ، وقــال ومل َيعــل الغايــة مضــي يــوم وليلــة  هــي الطهــر ،
طويف حىت تطهري ( فجعل غايـة املنـع الطهـر ، ومل َيعـل الغايـة زمنـًا معينـًا ، فـدل هـذا علـى أن احلكـم احلاج غري أن ال ت

 ًا .يتعلي باحليض وجودًا وعدم
ومـن )لــ  اسـم احلــيض علـي هللا بــه أحكامـًا متعــددة يف الكتـاب والســنة ، ومل يقــدر ” :  قـال شــيخ اإلسـالم ابــن تيميــة

 .“ ألقله وال ألكثره وال الطهر بني احليضتني مع عموم بلوى األمة بذل  واحتياجهم إليه 
َتَحاَضةً َإاله َإنح َأطحَبَق اَلدهُم َعَلى اَلحَمرحَأَة، َأوح َصاَر م /  َها َإاله َيَسريًا ، فََإنـهَها َتَصرُي ُمسح َقَطُع َعنـح  . اَل يـَنـح

---------------------------- 
 .ع عنها إال يسريًا فإهنا تصري مستحاضة طإ)ا استمر الدم مع املرأة وأصبح ال ينقطع عنها أو ال ينق

 داً ، أو ينقطع عنها مدة يسرية .: استمرار الدم على املرأة حبيث ال ينقطع عنها أب االستحاضة
 وهو دم طبيعي كما يف احلديث : ) إن )ل  عرق ( فهو خيتلف عن دم احليض يف طبيعته ويف أحكامه .

 

 .َأنح ََتحَلَس َعاَدتـََها   فـََقدح َأَمَرَها اَلنهيبُّ م / 
---------------------------- 

الدم ، فقال : امكثي قدر ما كنت  يبة بنت جحش شكت إىل رسول هللا عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : ) أن أم حبحلديث 
 رواه مسلم  بس  حيضت  ، مث اغتسلي ، فكانت تغتسل لكل صالة ( . 

 متفي عليه  .(، مث اغتسلي وصليدر األيام اليت كنِت  يضني فيها... ولكن دعي الصالة قبنت أّب حبيش )ويف رواية قال لفاطمة 

مث طرأت عليها االستحاضة ، فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون  ،احليض ستة أيام من أول كل شهر  ة كان يأتيهامثال : امرأ
 ن أول كل شهر وما عداها استحاضة .حيضها ستة أيام م

 . ا َعاَدٌة، فََإىَل ََتحَييزََهافََإنح َلَح َيُكنح ْلََ م / 
---------------------------- 

 ة ، فإهنا ترجع للتمييز ، فيكون حيضها ما َتيز بسواد أو غلظة .حاضة ليس وا عادة كأن تكون مبتدئستفإ)ا كانت امل
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: إن دم احليض دم أسود يعرت ، فإ)ا  أن فاطمة بنت أّب حبيش كانت تستحاض ، فقال وا رسول هللا ) حلديث عائشة . 
 داود . ي ( رواه أبووصل ن الصالة ، فإ)ا كان اْلخر فتوضئيكان كذل  فأمسكي ع

َعةٍّ م/   . فََإنح َلَح َيُكنح َْلَا ََتحَييٌز، فََإىَل َعاَدَة اَلنَ َساَء اَلحَغالََبَة: َستهَة أَيهامٍّ َأوح َسبـح
---------------------- 

فهذه تعمل  إ)ا كانت املستحاضة ليس وا حيض معلوم وال َتييز صاحل بأن تكون االستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ،
 بعادة غالب النساء فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة .

، والصوم ين الصالةت، فما ترى فيها قد منع يا رسول هللا ! إين استحاض حيضة كبرية شديدةت )حلديث محنة بنت جحش قال
 داود رواه أبو .(غتسليا ، مثيف علم هللا تعاىل ضي ستة أيام أو سبعةطان ، فتحيإمنا هذه ركضة من ركضات الشي) فقال 

 لكن لو افرتض أنه وجد عند املرأة صفتان ) عادة وَتييز ( :
 . افإ)ا كانت العادة موافقة للتمييز فهذه ال إشكال فيه -أ 

 أن يكون عندها َتييز لكنه خمتلف عن عادَا ] عادَا ستة أيام من أول الشهر ، والتمييز خمتلف [ : -ب 

 اختلف العلماء أيهما تقدم :
 : تعمل بالتمييز . األول القول

 “ .وهو ظاهر مذهب الشافعي ” :  قال يف املعين
 حلديث عائشة : ) ... فإنه دم أسود يعرت ... ( .

 ألن صفة الدم أمارة قائمة به .
 أهنا تعمل بالعادة . القول الثاين :
 وهذا املذهب .

 حلديث أم حبيبة : ) ... امكثي قدر ما كانت  بس  حيضت  ... ( .
 فردها إىل العادة بدون استفصال ، وترك االستفصال يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال .جه الداللة : و 

و يتقطع وألنه أسهل على املرأة ، وأبعد عن االضطراب ، ألن الدم األسود رِبا يضطرب ويتغري وينتقل أخر الشهر أو أوله أ
 أيام عادَا أسهل عليها وأضبط وا ، ألن العادة ال تبطل داللتها أبداً .سود ويوم أمحر ، فجلوسها فيكون يوماً أ

 . أن املستحاضة حكمها حكم الطاهرات باالتفاق 
 : اختلف العلماء يف حكم وطء املستحاضة على قولني 

 : يكره وطؤها إال أن خيات العنت .القول األول 
 وهذا مذهب احلنابلة .

 شاها زوجها ( .لقول عائشة : ) املستحاضة ال يغ
 وألن هبا أ)ى فيحرم وطؤها كاحلائض .

 : َيوز وطؤها مطلقاً . القول الثاين
 وهذا قول أكثر الفقهاء .

 .: إسناده صاحل قال النووي( . ت مستحاضة ، وكان زوجـها َيامعهاأهنا كانود عن عكرمة عن محنة بنت جحش : )ملا روى أبو دا

 .“ ستحاض وكان زوجها يغشاها أم حبيبة تكانت ” :  وقال عكرمة
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مل ُينع عبد الرمحن  والصحيح أنه َيوز وطء املستحاضة ولو مل خيف العنت ، ألن النيب ” :  وقال الشيخ السعدي رمحه هللا
بن عوت وغريه من وطء زوجاَم املستحاضات ، وألن االستحاضة دم عرق فال ُينع الوطء ، وألن حكمها حكم الطاهرات يف  

 .“ كذل  يف حل الوطء كل شيء ف
 : كيفية تطهري املستحاضة 

 َيب الوضوء عليها لكل صالة . -أ 

 : ) ... مث توضئي لكل صالة ( . لقوله 
مع  )ل  أهنا ال تتوضأ للصالة املؤقتة إال بعد دخول وقتها ، وأما إ)ا كانت الصالة  ”:  قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا

 .“  عند إرادة فعلها غري مؤقتة فإهنا تتوضأ وا 
 أهنا إ)ا أرادت الوضوء فإهنا تغسل أثر الدم وتعصب على الفرج خرقة ليستمس  الدم . -ب 

 املؤلف َل يذكر أحكام النفساء :
 تعريف النفاس :

 هو دم خيرج من املرأة عند الوالدة أو معها أو قبلها بيومني أو ثالثة مع الطلي .
 رم .وأحكامه هي أحكام احليض فيما َيب وُي 
 اختلف العلماء يف أقل النفاس : 

 : ليس ألقله حد . فقيل
 وهذا املذهب وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق ومجهور العلماء .

 ألنه مل يرد يف الشرع  ديده ، فريجع فيه إىل الوجود ، وقد وجد قلياًل وكثرياً .
 وهذا القول هو الصحيح .

 وعشرون يوماً ( . س) وقال بعضهم : أقله ساعة ، وقيل : مخ
 اختلف العلماء يف أكثر النفاس : 

 : أكثره أربعون يوماً . القول األول
 وهذا املذهب ، وبه قال أكثر أهل العلم .

ومن بعدهم ، على أن النفساء تدع الصالة أربعني يوماً  أمجع أهل العلم من أصحاب النيب ” :  قال أبو عيسى الرتمذي
 .“ إال أن ترى الطهر قبل )ل  

واألدلة الدالة على أن أكثر النفاس أربعون يومًا متعاضدة بالغة إىل حد الصالحية واالعتبار ، فاملصري إليها ” :  قال الشوكاين
 “ .متعني 
رواه اخلمسة إال بعد نفاسها أربعني يومًا ( .  ) كانت النفساء تقعد على عهد النيب م سلمة ـ رضي هللا عنها ـ قالت أحلديث 

 ئي ، واللفظ ألّب داودالنسا
 وصححه احلاكم بقضاء صالة النفاس ( .  ويف لفظ له : ) ومل يأمرها النيب 

األربعـني وجـب عليهـا الغسـل وإن مل تـر الطهـر، ألن األربعـني  -أي النفسـاء  -ومـىت أكملـت ”  قال الشيخ ابـن بـاز رمحـه هللا:
 .“  هي هناية النفاس يف أصح قويل العلماء

 : أكثره ستون يوماً . القول الثاين
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 وبه قال مال  والشافعي .
 : أنه مخسون . القول الثالث

 وهو قول احلسن .
 أنه ال حد ألكثر النفاس .واختار ابن تيمية : 

 والراجح األول .
 .“  اً يف عصرهم فكان إمجاعاً عرت وم خمالفنوألنه قول من مسينا من الصحابة ومل ” :  قال ابن قدامة

 اس إال إ)ا وضعت ما يتبني فيه خلي إنسان .ال يثبت النف 
فلو وضعت سقطًا صغريًا مل يتبني فيه خلي إنسان ، فليس دمها دم نفاس ، بل هو دم عرق ، فيكون حكمها حكم 

 املستحاضات .
 وأقل مدة يتبني فيها خلي إنسان مثانون يوماً من ابتداء مدة احلمل .

 اغتسلت وصلت وجوباً . إ)ا طهرت قبل األربعني و)ل  بانقطاع الدم ، 

 . أنه إ)ا انقطع دمها قبل األربعني وطهرت ، فإنه َيوز لزوجها أن يطؤها وال يكره ، وهذا مذهب مجاهري العلماء 
 ألن الكراهية  تاج إىل دليل ، وال دليل على الكراهة ، وألن حكمها حكم الطاهرات يف كل شيء ، فكذا يف الوطء .

  إ)ا طهرت النفساء يف األربعني فصامت أيامًا ، مث عاد إليها الدم يف األربعني فإن صومها ” :  هللاقال الشيخ ابن باز رمحه
 .“  م يف األيام اليت عاد فيها الدم صحيح ، وعليها أن تدع الصالة والصيا

 

 واهلل أعلم

 أخوكم / سليمان بن حممد اللهيميد
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