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  مقدمة

نيالَمالْع بر لَّهل دمى، الْحوفَس لَقي خالَّذ لَّهل دمى ،الْحدفَه ري قَدالَّذي  ، والَّذٍء ويكُلَّ ش نسأَح
لَقَهالَّ، خيوى ذده ثُم لْقَهٍء خيطَى كُلَّ شانَ ، أَعساإلن لَقخانَويالْب هلَّموأنزل هلدايته احلكمة ع ،

بفالح من استجاب ألمره،  بشرهموندب اخللق لتدبر كالمه، وحثهم على التفقه يف دينه، و والقرآن،
والصالة  ادة ألهل األرض والسموات،، وقرن شهام بشهادته يف أعظم شهدرجات العلمِ ورفع أهلَ

وصفوة اهللا من خلقه  أمجعني، املبني عن اهللا عز وجل أحكام  والسالم على املبعوث رمحة للعاملني،
شرعه، واملفسر ألمره ويه، صلى اهللا عليه وعلى آله الغر امليامني، وأصحابه الربرة املتقني، ومن تبعهم 

به يف دياجي الظلمات،  ا يستضاُءنور العلم اهللا تعاىل علجفقد  بإحسان إىل يوم الدين، وبعد،
ا إىل روضات اجلنات، به ألهله طريقً لَهوس والرتغات، والفنت ملن متسك إذا عصفت األهواُء وعصمةً
به كونوا ي أنو ،ه للناس أمت تبينيأن يبينو، النبينيمن ما أخذه على الصفوة من خلقه  عليهموأخذ 

 ومنارات يهتدى ا يف منازل السائرين، إىل جنات رب العاملني،النبيني، علم م ورثة وجعله ربانيني،
اهم أن يشتروا به مثنا، ،اوفشمر أولوا العزم منهم عن ساق اجلد،  أو يستبدلوا به من الدنيا عرض

وا والفضل شأ الرشدمن بلغوا سلكوا يف العلم مسلكا سديدا، وفكان منهم أئمة فتعلموا وعلموا 
فنهلوا من علومهم ، وانتفعوا ديهم شدت إليهم الرحال، وأناخت على أبوام الركاب، ف، بعيدا

وكان ، بالفهمعلى سبيل النجاة  ومقتصد من العلم،شرفًا  ارتقى جمتهدوكان الناس بعدهم ومستهم، 
شآبيب الرمحة  ء األئمة األعالم، إمام أهل السنة واجلماعة، اإلمام أمحد بن حنبل عليهالمن هؤ

على ما يصدر عنه من فتاوى وأحكام، فَدونت  وسحائب املغفرة، قيد اهللا تعاىل له من يدون كلَ
باهرة، منها املغين يف بابه عما  بديعة وأؤلفت على مذهبه مؤلفاتكالنجوم الزاهرة،  مصنفاتطريقته 

منها املتون املهذبة، والشروح واته، سواه، واملبدع يف مسائله وتقسيماته، واملقنع يف أدلته وتفريع
ومن متون املذهب  سارت ا الركبان، وانتفع ا اخللق يف سائر البلدان على مر األزمان،املطولة، و

منت دليل الطالب، للعالمة مرعي بن يوسف الكرمي، وقد اختلف العلماء اليت انتفع ا املتأخرون، 
ي، وملا تعرضت لشرحه طلب مين بعض األخوة أن أقيد ما عليه إىل يومنا هذا بني شارح وناظم وحمش

شرحته حىت يعم نفعه فاستجبت لطلبه مستعينا باهللا تعاىل، رجاء أن أنظم يف سلك من خدم الدين، 
وعمال أرجو به رمحة الوهاب، إذا انقطعت األعمال واألسباب، وأن يكون إرثا خيلفين يف الغابرين، 

امة من التطويل، وحذرا من التقصري يف اإلختصار، حتريت الراجح فأتى شرحا متوسطًا، خشية الس
من األقوال، واجتهدت يف رد كل قول إىل الدليل، وعزوت األدلة إىل مصادرها، واألقوال إىل 

حكم الشيخ ناصر الدين األلباين أصحاا إال ما اشتهر منها، واعتمدت يف التصحيح والتضعيف على 
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كتاب من صواب فمن اهللا وحده وهو املنان، وما كان فيه من خطأ فمين رمحه اهللا، فما كان يف ال
  ومن الشيطان، واهللا ورسوله منه بريئان، وحسيب أين قد اجتهدت وبذلت وسعي.

   ـلَةبِفَض رِكْـهفَاد قـرإِنْ كانَ خو  
         

  من الْحلْمِ ولْيصلحه من جـاد مقْولَـا   *****
  

  

رٍ وأَبموع يدعس نابِ بيطَفَى دصم  

Ssmmdeyap111@gmail.com  
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  ~ مرعى بن يوسف الكرمىترمجة الشيخ 
مرعى بن يوسف بن أَىب بكر بن أَحمد بن أَىب بكر بن يوسف بن أَحمد الكرمى نِسبة لطوركرم قَرية 

 ذاأديبا مؤرخا ا ا فَقيها محدثًمامإكَانَ  كابر علَماء الْحنابِلَة بِمصرأبِقرب نابلس مثَّ املقدسى أحد 
خذ عن الشيخ محمد أاطلَاع واسع على نقُول الْفقْه ودقائق احلَديث ومعرِفَة تامة بالعلوم املتداولة 

املرداوى وعن القاضى حيىي احلجاوى ودخل مصر وتوطنها وأخذ ا عن الشيخ االمام محمد 
زى الْواعظ واحملقق أَحمد الغنيمى وكثري من الْمشايِخ املصريني وأَجازه شيخه وتصدر لالقراء حجا

والتدريس بِجامع االزهر مثَّ توىل املشيخة بِجامع السلْطَان حسن مثَّ أَخذها عنه عصريه الْعالمة ابراهيم 
ا يا من املفاوضات مينهمقع بوكَانَ امليموىن وا ىف اآلخر رسائل ومهنألف كل مني االقران وقع ب

  .منهمكا على الْعلُوم اماكا كليا فَقطع زمانه باالفتاء والتدريس والتحقيق والتصنيف
  مؤلفاته:

 غَاية الْمنتهى ىف الْفقْه 1
 دليل الطَّالب ىف الْفقْه 2
3 حيل الطالبني لكَلَام النلوِيني د 
 ارشاد من كَانَ قَصده لَا اله اال اهللا وحده 4
 مقدمة اخلائض ىف علم الْفَرائض  5
 الْقَول البديع ىف علم البديع  6
 أقاويل الثِّقَات ىف تأْوِيل االمساء والصفَات 7
 اآليات احملكمات واملتشاات  8
 ممدود قرة عني الْودود بِمعرِِفَة الْمقْصور الْ 9
  ةىف االحاديث املوضوع ةالفوائد املوضوع 10
 بديع االنشاء والصفَات ىف املكاتبات واملراسالت  11
 جة الناظرين ىف آيات املستدلني 12
 )مل يتم ( الربهان ىف تفِْسري الْقُرآن 13
 ئمة الْمجتهدين تنوير بصائر املقلدين ىف مناقب األ 14
  ةواكب الدريه ىف مناقب ابن تيميالْكَ 15
  ةبتصويب قَول الْفُقَهاء والصوفي ةاالدلة الوفي 16
  ةىف الْجمع بني كَلَام أهل الشرِيعة واحلقيق ةسلوك الطريق 17
 روض العارفني وتسليك املريدين  18
 ايقاف العارفني على حكم أوقاف السالطني  19
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 حكم أَرض مصر والشام ذيب الْكَلَام ىف  20
 ىل بيت اهللا الْحرام إنام اىل الْحج تشويق األ 21
 قالئد املرجان ىف الناسخ واملنسوخ من الْقُرآن  22
 رواح شباح ىف الْكَلَام على األأرواح األ 23
 مرآة الْفكر ىف املهدى املنتظر  24
 لسلَام فهام لرتول عيسى علَيه اارشاد ذوى األ 25
 الروض النضر ىف الْكَلَام على الْخضر  26
 تحقيق الظنون بأخبار الطَّاعون  27
 طباء والداعون لدفع شر الطَّاعونما يفْعله األ 28
 تلخيص أَوصاف الْمصطَفى وذكر من بعده من اخللفا  29
 } ما يشاء ويثبت وعنده أم الْكتاب{ميح اهللا :احتاف ذوى االلباب ىف قَوله تعالَى 30
  }ن أول بيت وضع للناسإ :{ساس ىف قَوله تعالَىحكام األإ 31
 حاديث الْوارِدة ىف الصفَات تنبيه املاهر على غري ما هو الْمتبادر من األ 32
 فتح املنان بتفسري آية االمتنان  33
34 ات ىف قَوينالكلمات الْب {اتحاللُوا الصعموا وبشر الَّذين آمنو} الَىعله ت 
  ةىف آية قصر الصال ةأزهار الفال 35
 عراف تحقيق الْخالف ىف أَصحاب األ 36
 ثبات حقيقَة الْميزان إتحقيق الْبرهان ىف  37
 الْفَرِيقَينِ على خلُود أهل الدارينِ  فيقتو 38
 ميان سالم واإلالْبرهان ىف الْفرق بني اإل توضيح 39
 ارشاد ذوى الْعرفَان ملا ىف الْعمر من الزيادة والنقْصان  40
 اللَّفْظ املوطا ىف بيان الصلَاة الْوسطَى  41
 قالئد العقيان ىف قَوله تعالَى {إِن اهللا يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسان}  42
43 بمسشرف الْعلم على شرف النب ورب ىف فضل الْعوك الذَّهبس 
 شفاء الصدور ىف زِيارة الْمشاهد والقبور  44
 شعار وتار والغناء واألزهار ىف حكم السماع واألرياض األ 45
 تحقيق الرجحان بِصوم يوم الشك من رمضان  46
 ن الدخان الذى يشربه الناس الْآن تحقيق الْبرهان ىف شأْ  47
48   ا كفر بِهيمن توقف فمبليس إرفع التلبيس ع 
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  ةفضل ىف حق النىب الْولَاية أَو النبوة أَو الرسالهل األ ةتحقيق املقال  49
  ةبطال الْيمني مع البينإىف  ةاحلجج املبين  50
  ة.ىل الْعمرة الشريفىف فسخ الْحج ا ةاملسائل اللطيف  51
 والسراج الْمنِري ىف استعمال الذَّهب والْحرِير  52
 ىل دار السلَام إدليل الْحكَّام ىف الْوصول   53
 نزهة الناظرين ىف فَضائل الْغزاة وااهدين   54
 بشرى من استبصر وأمر بِالْمعروف وى عن الْمنكر   55
 خوان حسان ملن يقْضى حوائج اإلذوى اإلبشرى   56
  ةوالكلم االزهري ةالْحكم امللكي  57
 اخالص الوداد ىف صدق امليعاد   58
 حباب سلوان الْمصاب بفرقة األ  59
 شواق بأخبار العشاق تسكني األ  60
  ومنية احملبني بغية العاشقني   61
  نزهة املتفكر   62
  لطائف املعارف   63
   ةىف فضل السلطنة والوزار ةوالبشارواملسرة   64
  نزهة الناظرين ىف تارِيخ من وىل مصر من الْخلَفَاء والسالطني   65
  قالئد العقيان ىف فَضائل سالطني آل عثْمان   66
   )ى من امليموىن واحلط علَيهمضموا الشكو(النادرة الغريبة والواقعة العجيبة   67
  .في الْجمعِ بين الْإِقْناعِ والْمنتهى غَايةَ الْمنتهى  68
69  رِيناظالن ةجهب  

  ديوان شعر 70

ومع كَثْرة أضداده وأعدائه ما أمكن أَن يطعن فيها أحد ولَا أَن ينظر بِعني  ،سارت بتآليفه الركْبانوقد 
   .زراء اليهااإل

  :منه قَولهرائق ديوان شعر  هول

ا من مهجىت سحرياحر الطّرف ياا س  
        

  اكم ذَا تنام وكم أسهرتىن سحر *****
 

  ا اليك سرىأَتعبت يا منيىت قلب *****  لَو كنت تعلم ما أَلْقَاه منك ملا
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  هذَا الْمحب لقد شاعت صبابته
         

  بِالروحِ والنفس يوما بالوصال شرى *****
 

  اظرى ناظرى بالدمع جاد ومايا ن
        

  أيقنت ىف مقلىت يا مقلىت نظرا *****
 

  وله

  يبالغ ىف ذمى وأمدح فعله
        

***** ا بصدهفشكرموار يا جا ملن م  
 

وا: لَهأيض  

  لَئن قلد الناس الْأَئمة إِننِي
         

  غبفى مذْهب الْجد ابن حنبل رال *****
 

  أقلد فتواه وأعشق قَوله
        

  وللناسِ فيما يعشقون مذَاهب *****
 

  1.ول سنة ثَلَاث وثَلَاثني وألف رمحه اهللاوكَانت وفَاته بِمصر ىف شهر ربيع األ

  

  

                                                             

 )203/ 7( -) ، واألعالم للزركلي 361/ 4( - خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر  - 1
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  ~ بنِ حنبلِ أَحمد اِإلمامِترمجة 
 :وه امأهل السنة واجلماعةإِمدبو عأَب ، بن دماِهللا أَح  سرِيبنِ إِد دالَلِ بنِ أَسلِ بنِ هبنبنِ ح دمحم

لِ بنِ ثَعانَ بنِ ذُهبيبنِ ش ازِنبنِ م طبنِ قَاس فوسِ بنِ عاِهللا بنِ أَن دبانَ بنِ عياِهللا بنِ ح دبةَ بنِ بنِ علَب
بنِ ب يلبِ بنِ ععةَ بنِ صكَابع ةماَألئ دأَح ،ياددغالب ثُم ،زِيواملَر ،انِيبيالش ،يللٍ الذُّهائكْرِ و

  اَألعالَمِ.
  مولده:

دلو ~ مائَةو نيتسعٍ وبةَ أَرنلِ، سعٍ اَألوبِيي رلِ، ،فعٍ اَألوبِيي رف تدلي أَبِي: وقَالَ ل ،حالقَالَ ص 
.مائَةو نيتسعٍ وبةَ أَرنس  

  طلبه للحديث:
طَلَبت احلَديثَ سنةَ تسعٍ وسبعين، فَسمعت بِموت حماد بنِ  قَالَ حنبلٌ: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:

  زيد وأَنا في مجلسِ هشيمٍ.
 :هخويش  

هو لْمالع طَلَب.ديز بن ادمحو ،كالم هيف اتي مامِ الَّذي العةً، فنةَ سرشع سمخ ناب و  
إِب :نم عمالًفَسيقَل دعبنِ س مياهمِ بنِ، ريشه :نمو دوجو رٍ فَأَكْثَريشب ،نمو  ،لَّبِياملُه ادببنِ ع ادبع

متعموى بنِ أَبِي زيحيارِ، وجبنِ الن بوأَيو ،يالَلةَ اهلنييانَ بنِ عفْيسو ،يميانَ التملَيرِ بنِ سلعةَ، ودائ ي
درِيمِ بنِ الباشبنِ هوي أَبِي يالقَاضو ،رِيالثَّو دمحارِ بنِ ممعامٍ، ومبنِ ت انقُرو ، ،فنِ سمحالر دبعو

حمكْرٍ، واِهللا بنِ ب دبعابِ، وبنِ احلُب ديزرٍ، وبنِ بِش دمحمرٍ، ويماِهللا بنِ ن دبعو ،يدهبنِ بنِ م دم
وأَبِي ، جلُعفي، وحسينِ بنِ علي اإِدرِيس الشافعي، وأَبِي عاصمٍ، وعبد الرزاقِ، وأَبِي نعيمٍ، وعفَّانَ

،يقَدرٍ العامأَبِي عو ،دمحاجِ بنِ مجحنِ املُقْرِئِ، ومحالر دبأَبِي عو ،مى بنِ آديحيرِ، وضالن  دبعو
امبنِ ع دوأَسةَ، وادبحِ بنِ عورو ،ارِثالو دببنِ ع دمالص ،دمحبنِ م سنويرٍ، ورِيبِ بنِ جهورٍ، و

 ،نِييبنِ املَد يلعو ،ديعةَ بنِ سبيقُتو ،دعبنِ س مياهربنِ إِب بقُوعيبٍ، ورانَ بنِ حملَيسكْرٍ بنِ وأَبِي بو
،فورعنَ بنِ موارهةَ، وبيم.وخلق كثري سواه أَبِي ش  

و.فيننَ ووانثَمو انمائَت : (دناملُس) يم فهنى عور نيالَّذ هخويةُ شدع  

ازِي.وي املَغف رثاً آخيدح هننِ عبنِ احلَس دمأَح نعثاً، ويدح ارِيخالب :هنثَ عدح  
داوو دأَبو ،ملسم :هنثَ عدحو .ةرافو ملَةبِج  

.هنلٍ، عجر نع ،هاجم نابو ،يذمرالتو ،يائسالنو ،داوو دى: أَبورو  
الر دبه؛ عخويشو ،اقحإِس لُ بنبن؛ حهمع ناباِهللا، و دبعو حال؛ صاهلَدو  زاقِ،وحدثَ عنه أَيضاً: 

ثَودلْ قَالَ: حه، بمسي لَم يعافالش نلَك ،يعافاِهللا الش دبو عأَبو ،بيى اَألشسوم بن ننِي الثِّقَةُ.احلَس  
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ن أَبِي احلَوارِي، وحدثَ عنه: علي بن املَدينِي، ويحيى بن معينٍ، ودحيم، وأَحمد بن صالحٍ، وأَحمد ب
.اتالفُر بن دمأَحو ،يقروالد مياهرإِب بن دمأَحو ،يلى الذُّهيحي بن دمحمو  

، ورجاُء بن واحلَسن بن الصباحِ البزار، واحلَسن بن محمد بنِ الصباحِ الزعفَرانِي، وحجاج بن الشاعرِ
وصنم بن دمحمو ،جرلٍ اَألعهس لُ بنالفَضو ،يقَاشةَ الرالَبو قأَببٍ، وبِيش ةُ بنلَمسى، وجررٍ م

.رِيوالد اسبعو ،بوأَي بن ادزِيو ،يسالطُّو  
بن برحمٍ، واتو حأَبةَ، وعرو زأَبو  ،مكْرٍ اَألثْرو بأَبو ،جسالكَو اقحإِسو ،انِيملَ الكَرياعمإِس

مأَحو ،لَدخم بن يقبو ،يقشمةَ الدعرو زأَبو ،يذوكْرٍ املَرو بأَبو ،بِياحلَر مياهرإِبو مرأَص بن د
م بن دمأَحو ،يفَّلارِ املُغاجلَب دبنِ بنِ عاحلَس بن دمأَحو ،لَبى ثَعيحي بن دمأَحو ،يادمرٍ الروصن

محاِهللا م دبو عأَبو ،يسودفْصٍ السح بن رمعو ،ادمِ احلَدالكَرِي دبع بن سرِيإِدو ،يفوالص بن د
شوالب مياهرإِب ،جِيوخلق كثري سواهم.ن  

  :وأخالقه أدبه
كَانَ أَحمد من أَحيى الناسِ وأَكرمهِم، وأَحسنهِم عشرةً وأَدباً، كَثير اِإلطْراقِ، الَ  عن أَبِي جعفَرٍ قَالَ:

هنم عسمقَ يي وف نيحالالص كْرذو ،ثيدلْحةُ لانٌ، إِالَّ املُذَاكَرسإِن هيإِذَا لَقنٍ، وسح لَفْظو ،نكُوسارٍ و
يحلُ بِيفْعكَانَ يو ،هونظِّمعوا يكَانداً، ويدخِ شويلشل اضعوتكَانَ يو ،هلَيلَ عأَقبو ،بِه شا بنٍ ميعى بنِ م

  والتكْرِيمِ والتبجِيلِ، كَانَ يحيى أَكْبر منه بِسبعِ سنِين.لَم أَره يعملُ بِغيرِه من التواضعِ 
  وقَالَ املَيمونِي: كَانَ أَبو عبد اِهللا حسن اخلُلُقِ، دائم البِشرِ، يحتملُ اَألذَى من اجلَارِ.

لجي مف ريالفَق أَر قَالَ: لَم ،يذونِ املَرعو نراً عقَصهِم، مالً إِلَيائكَانَ م ،دمسِ أَحلجي مف هنم زسٍ أَع
لوقَار، وإِذَا أَهلِ الدنيا، وكَانَ فيه حلم، ولَم يكُن بِالعجولِ، وكَانَ كَثير التواضعِ، تعلُوه السكينةُ وا

 دعب ِسهلجي مف لَسج.ردصتي لَم ،هجِدسإِلَى م جرإِذَا خأَلَ، وسى يتح كَلَّمتا، الَ ييلْفُتالعصرِ ل  
  من كالمه:

.كَفَر قَةٌ، فَقَدلُوخاَء اِهللا مأَنَّ أمس معز نلُ: مقُوأَبِي ي تعمس :دمأَح بن حالقَالَ ص  
مس :يذوقَالَ املَرلُ:وقُواِهللا ي دبا عأَب تع  نخلُ مي لَم ،اطَى الكَالَمعت نم ،حفلالَ ي اطَى الكَالَمعت نم

.مهجتأَنْ ي  
يرة، من أَحب الكَالَم لَم يفلح، ألنه يؤولُ أَمرهم إِلَى ح وقَالَ حنبلٌ: سمعت أَبا عبد اِهللا يقُولُ:

نَ هرِفُوعا يمو اسا النكنراِء، أَدراملالِ ودي اجلف اخلوضاكُم وإِيو ،ثياحلَدو ةنكُم بِالسلَيع ،ذَا الكَالَم
  عاقبةً الكَالَمِ الَ تؤولُ إِلَى خيرٍ.
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  ثناء العلماء عليه:

تأَير :بِياحلَر مياهرقَالَ إِب .رِيناآلخو نيلاَألو لْمع لَه عماِهللا، كَأَنَّ اَهللا ج دبا عأَب  

ما قَدم علَينا مثْلُ هذَينِ؛ أَحمد، ويحيى بنِ معينٍ، وما قَدم علَي  وقَالَ القَوارِيرِي: قَالَ يحيى القَطَّانُ:
إِلَي بأَح اددغب نلٍ. مبنبنِ ح دمأَح نم  

يدهم نِ بنمحالر دبع تعماسِ: سبالع و بنرمقَالَ عو - ثياحلَد ابحأَص م  -ذَكَرهلَمفَقَالَ: أَع
  بِحديث الثَّورِي أَحمد بن حنبلٍ.

قَالَ أَبوو :ِسيالالطَّي ديلالو صا بِاملنِ (ميلٍ.يعين البصرة والكوفةربنبنِ ح دمأَح نم لَيع ملٌ أَكرجر (  

بٍ قَالَ ورانَ بنِ حملَيس .اما إِمندنع هكَذَا؟ فَإِن أَلَةسي ملُ فقُوا يملٍ، وبنح بن دملْ أَحلٍ: سجرل  

أَير ى: قَديحي ى بننهقَالَ مو تأَيا رم ،اسالنةَ، ورمضاقِ، وزالر دبعةَ، ويقبعاً، ويكوةَ، ونييع ناب ت
  رجالً أَجمع من أَحمد في علْمه وزهده وورعه، وذَكَر أَشياَء.

لَى أَحع تلَّمس :ِسيمبٍ القُوبِيح بن حوقَالَ نو جِدسبِم مائَةو نيعستو انثَم ةني سلٍ فبنبنِ ح دم
  اخلَيف، وهو يفْتي فُتيا واسعةً.

لُ:وقُوي نييطاسالو ضعب تعمفَس :يذوإالَّ  قَالَ املَر دَألح احاملُز كرنَ تواره بن دزِيي تأَيا رم
ملٍ.َألحبنبنِ ح د  

الَولٍ، وبنبنِ ح دمَألح هنماً، ميظتع دأَش دَألح دزِيي تأَيا رالقَطَّانُ: م اننس بن دمقَالَ أَح  مأَكر
.هازِحمالَ يو ،هقِّرويو ،بِهنإِلَى ج هدقْعكَانَ ي ،ثْلَهداً م1أَح  
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  حمنة خلق القرآن:
وكَانَ هارون  ،هارون الرشيدذلك يف خالفة بشر بن غياث وكَانَ أول من أظهر القول خبلق القرآن 

 إِن أَظْفرنِي بِه ليلُوق هللا عخقُول إِن الْقرن ملغنِي أَن بشر بن غياث ياته بيي حالرشيد قد قَالَ ف
مات ظهر ودعا إِلَى الضلَالَة مثَّ إِن الْمأْمون نظر في الْكَلَام  ألقتلنه وكَانَ بشر متوارياً أَيام الرشيد فَلَما

وباحث الْمعتزلَة وبقي يقدم رجال ويؤخر أُخرى في دعاء الناس إِلَى القَول بِخلق الْقُرآن إِلَى أَن قوي 
مد بن حطلب أَحا ويهف اتي منة الَّتي السك في الطَّرِيق أَنه عزمه على ذَلرب فون فَأخأْمل إِلَى الْمبن

وبقي أَحمد محبوسا بالرقة حتى بويِع املعتصم ، مات ملا وصل إِلَى أذنة ومات الْمأْمون بالبذندون
فيناظرانه و م رجلَانوي كل يف هسل إِلَيأرحبس ومد إِلَى بغداذ ورجع فَرد أَحابِع بالروم وم الروي الْي

وجه املعتصم إِلَيه بغا الْكَبِري فَحمله إِلَيه وبات في بيت بِلَا سراج وهو مثقل بالقيود فَخرج تكة من 
سراويله وشد ا الْقُيود حيملها وأدخل على املعتصم وأمحد ابن أيب دواد إِلَى جانِبه وقد مجع خلقا 

ه فأدناه املعتصم مثَّ أجلسه وقَالَ لَولَا أَني وجدتك في يد من كَانَ قبلي ما عرضت كثريا من أَصحاب
 آن قَالَ فَقَالَ لَهي الْقُرقول فا تاق محن بن إِسمحعبد الر م ناظروه وكلموه فَقَالَ لَهك مثَّ قَالَ لَهإِلَي

بعضهم أَلَيس قَالَ اهللا تعالَى اهللا خالق كل شيء والْقُرآن  أَحمد ما تقول في علم اهللا فَسكت وقَالَ
ن أَلَيس بِشيء فَقَالَ قَالَ اهللا تدمر كل شيء بِأَمر را فدمرت إِلَّا ما أَراد اهللا فَقَالَ بعضهم ما يأْتيهم م

فالذكر  }والْقُرآن ذي الذّكر {ص :اهللا ذكر من رم محدث أفيكون محدثا غري مخلُوق فَقَالَ قَالَ
لَيس فيها ألف ولَام وذكر بعضهم حديث عمران ابن حصين إِن اهللا خلق الذّكر  هو الْقُرآن وتلك

فَقَالَ هذَا خطأ حدثنا غري واحد أَن اهللا كتب الذّكر واحتجوا بِحديث ابن مسعود ما خلق اهللا من 
جنة ولَا نار ولَا سماء ولَا أَرض أعظم من آية الْكُرسي فَقَالَ إِنما وقع الْخلق على الْجنة والنار 

الْقُرآن فَقَالَ بعضهم حديث خباب يا هنتاه تقرب إِلَى اهللا بِما  والسماء والْأَرض ومل يقع على
يه بِشيء أحب إِلَيه من كَلَامه فَقَالَ هكَذَا هو فَقَالَ ابن أيب دواد يا أَمري استطَعت فَإنك لن تتقرب إِلَ

الْمؤمنِني هو واهللا ضال مضل مبتدع فَقَالَ املعتصم كَلموه وناظروه فتطول املناظرة بينهم وبينه فَيقُول 
شيئا من كتاب اهللا أَو سنة رسول اهللا حتى أَقُول بِه املعتصم وحيك يا أَحمد ما تقول فَيقُول أعطوين 

فَيقُول ابن أيب دواد ما تقول إِلَّا ما في كتاب اهللا أَو سنة رسوله فَيقُول أَحمد ابن حنبل تأولت تأْوِيال 
لَئن أجابين ألطلقن عنه بيدي  فَأَنت أعلم وما تأولت ما حيبس علَيه وما يقيد علَيه فَقَالَ املعتصم

وألركنب إِلَيه جبندي وألطأن عقبه مثَّ قَالَ يا أَحمد إِني واهللا علَيك لشفيق وإِني ألشفق علَيك 
كشفقيت على هارون ابين ما تقول فَيقُول أَعطنِي شيئا من كتاب اهللا أَو سنة رسوله فَلَما طَال 

ر وقَالَ قوموا وحبسه املعتصم عنده مثَّ ناظروه ثَانِي يوم وجرى ما جرى في الْيوم األول الْمجلس ضج
وضجروا وقَاموا فَلَما كَانَ في الْيوم الثَّالث أَخرجوه فَإِذا الدار غاصة وقوم معهم السيوف وقوم معهم 

ناظروه فَلَما ضجروا وطَالَ الْأَمر قربه املعتصم ونقال لَه ما  السياط وغري ذَلك فأقعده املعتصم وقال
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قَالَ في الْيوم األول فَرد علَيه أَيضا كَذَلك فَقَالَ علَيك وذكر اللَّعن مثَّ قَالَ خذوه واسحبوه وخلعوه 
زاملعتصم فَن اههيص ليخرقه فَنعضهم إِلَى الْقَمت فسحب مثَّ خلع وسعى بنل فَظَنبنمد بن حقَالَ أَح هع

 eأَنه إِنما ذرئ عن الْقَميص لئَلَّا خيرق ما كَانَ في كميت من الشعر الَّذي وصل إِلَي من شعر النبِي 
فَيتأَخر ويتقدم غَريه  مثَّ مدت يداه وخلعتا فَجعل الرجل يضربه سوطني فَقيل لَه شد قطع اهللا يدك

يضربه سوطني كَذَلك وخنسه عجيف بِسيفه وقَالَ ترِيد أَن تغلب هؤلَاِء كلهم وبعضهم يقولك يا ف
أَمري الْمؤمنِني دمه في عنقي اقتله ومل يزل يضربه إِلَى أُغمي علَيه وسحب وخرج بِه وأُلْقي على ظَهره 

ق بعد ذَلك وجِيء إِلَيه بسويق وقَالُوا اشرب وتقيأ فَقَالَ لَا أفطر بآرية وداسوه وهو مغشي علَيه فآفا
وكَانَ صائما مثَّ خلي عنه فَصار إِلَى مرتله فَكَانَ مكثه في السجن منذُ أَخذ ومحل إِلَى أَن ضرب 

أَربعة وثَلَاثني سوطًا وكَانَ أثر  وخلي عنه ثَمانِية وعشرين شهرا وضرب ابن حنبل نيفاً وثَلَاثني أَو
الضرب بينا في ظَهره إِلَى أَن توفّي رضي اهللا عنه ومل يزل بعد أَن برِئ حيضر الْجمعة والْجماعة ويفيت 

فن أيب دواد وا أظهر من احملنة وامليل إِلَى ابويل الواثق فأظهر ماملعتصم و اتى متحيدث حامه وي أَي
فَاذْهب حيثُ شئْت ، منع ابن حنبل وقَالَ لَا جيتمعن إِلَيك أحد ولَا تساكين بِأَرض ولَا مدينة أَنا فيها

من أَرض اهللا فاختفى أَحمد بن حنبل في غري مرتله في الْقرب مثَّ عاد إِلَيهِم بعد أَربعة أشهر أَو ستة 
ه ومل يزل خمتفياً لَا خيرج إِلَى صلَاة ولَا غَريها حتى مات الواثق مثَّ إِن املتوكل أحضره ملا طفئ خرب

وأكرمه وأطلق لَه ماال فَلم يقبله فألزم ففرقه بعد ما قبله وأجرى على أَهله وولده أَربعة آلَاف في كل 
1.توكلشهر ومل تزل علَيهِم جارِية حتى مات امل
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فَاتوه:  
يسلِّمونَ ويرد قَالَ املَروذي: مرض أَحمد تسعةَ أَيامٍ، وكَانَ ربما أَذنَ للناسِ، فَيدخلُونَ علَيه أَفواجاً، 

  بِيده، وتسامع الناس وكَثُروا.

فَقَالَ: اذكُر ،خيش هلَيلَ عخديِ اِهللا ودي نيب فَكقُوا كَانَ ، وفلَم ،هوعمد الَتساِهللا، و دبو عأَب هِقفَش
مٍ أَووه بِيفَاتلَ ونِ، قَ قَبيموانَييبالص يوا لعلٍ الَ: اديثَق انسلَ ، بِلعجو ،هنَ إِلَيومنضلُوا يعقَالَ: فَج

يم وهمشيعدمت هينعم، وهسوؤر حمس.  
ثَالَثَ شعرات، فَقَالَ:  -ي احلَبسِوهو ف أَعطَى بعض ولَد الفَضلِ بنِ الربِيعِ أَبا عبد اِهللا قَالَ حنبلٌ:

 بِيرِ النعش نم هذهe َلجعأَنْ ي هتوم دناِهللا ع دبو عى أَبصلَى  فَأَوةٌ ععرشةٌ، وعرنٍ شيلَى كُلِّ عع
.هتوم دنع بِه كلَ ذَلفَفُع ،انِهسل  

 وقد مجع مناقب اِإلمام أَحمد غري واحد منهم أَبو بكر الْبيهقي في مجلد وأَبو إِسماعيل الْأنصارِي في
  .يوأَبو الْفرج ابن الْجوزِ ،مجلد

    1.ومائَتينِ وأَربعني إِحدى سنة من ربِيعٍ اَألولِ خلَت لَيلَة عشرة لاثْنتي الْجمعة يوم وتوفِّي
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  ~ حنبلٍ أَحمد بنِ الْإِمامِ بِهذْم أُصولُ

ى تكَاناوامِ فَتالْإِم ملَى خةً عنِيبلٍ مبنح نب دمولٍ:أَحأُص ةس  

 وصصا: النهدأَح:  

ولهذَا لَم  .فَإِذَا وجد النص أَفْتى بِموجبِه، ولَم يلْتفت إلَى ما خالَفَه ولَا من خالَفَه كَائنا من كَانَ
يسٍ، ولَا إلَى خلَافه في التيممِ للْجنبِ يلْتفت إلَى خلَاف عمر في الْمبتوتة لحديث فَاطمةَ بِنت قَ

هامرلَ إحقَب بِه بطَيي تالَّذ رِمِ الطِّيبحالْم ةامدتي اسف لَافلَا خرٍ، واسنِ يارِ بمع يثدحل  ةحصل
كي ذَلةَ فشائع يثدح.   

  :حابةفَتاوى الص :الْأَصلُ الثَّانِي

 نلُ الثَّانِي مولِالْأَصى لَا  أُصوفَت هِمضعبل دجإذَا و هةُ، فَإِنابحالص ى بِها أَفْتم :دمامِ أَحى الْإِماوفَت
اعمإج كقُلْ إنَّ ذَلي لَما، ورِها إلَى غَيهدعي ا لَميهف مهنم فالخم لَه فرعي ةاربي الْعف هعرو نلْ مب ،

لًا ومع هلَيع مقَدي لَم ةابحالص نع عوذَا النه دجإِذَا وو ،هفَعدئًا ييش لَملَا أَع   لَا رأْيا ولَا قياسا.يقُولُ: 

  :ذَا اختلَفُواالاختيار من فَتاوى الصحابة إ :الْأَصلُ الثَّالثُ

ا إلَى الْكهبا كَانَ أَقْرم هِمالأَقْو نم ريخةُ تابحالص لَفتإذَا اخ :هولأُص نثُ ملُ الثَّالالْأَص ،ةنالسابِ وت
الْأَقْو دافَقَةُ أَحوم لَه نيبتي فَإِنْ لَم ،هِمالأَقْو نع جرخي لَملٍ.وبِقَو زِمجي لَما ويهف لَافكَى الْخالِ ح  

يفعالض يثدالْحلِ وسرذُ بِالْمالْأَخ :ابِعلُ الرالْأَص:  

وهو ،هفَعدٌء ييابِ شي الْبف كُني إذَا لَم ،يفعالض يثدالْحلِ وسرذُ بِالْمالْأَخ  :ابِعلُ الري  الَّالْأَصذ
 هتايي رِوا فلَا مو كَرنلَا الْملَ واطالْب هدنع يفعبِالض ادرالْم سلَياسِ، ويلَى الْقع هحجثُ لَا ريبِح مهتم

قيحِ وحالص قَِسيم هدنع يفعيثُ الضدلْ الْح؛ بلُ بِهمفَالْع هإلَي ابوغُ الذَّهسنِيسامِ الْحأَقْس نم مس. 
لُ بِهمكَانَ الْع هلَافلَى خع اعملَا إجبٍ، واحلَ صلَا قَوو هفَعدا يابِ أَثَري الْبف جِدي لَى  فَإِذَا لَمأَو هدنع

  .من الْقياسِ

ساملُ الْخالْأَص: ةوررلضل اسيالْق:  

و ن عند الْإِمامِ أَحمد في الْمسأَلَة نص ولَا قَولُ الصحابة أَو واحد منهم ولَا أَثَر مرسلٌ أَفَإِذَا لَم يكُ
منعِ فَاستعملَه للضرورة، وكَانَ شديد الْكَراهة والْ -وهو الْقياس  -ضعيف عدلَ إلَى الْأَصلِ الْخامسِ 
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ف كَلَّمتأَنْ ت اكإي :ابِهحضِ أَصعبا قَالَ لكَم ،لَفالس نع ا أَثَريهف سلَي أَلَةساِء بِملْإِفْتلَك ل سلَي أَلَةسي م
.اما إميه1ف  

 ما يبالصحا فقول تعذر فإن اسبيلً إليه وجد ما باحلديث األخذ أمحد أصول : ومن~ قال ابن القيم
 أقوال اختالف عند قوله خيتلف ما وكثريا دليال بأقواها أقواهلم من أخذ اختلف فإن خيالف مل

 مها بل الشافعي أصول من قريب وهذا الضرورة عند بالقياس أخذ كله ذلك عليه تعذر فإن الصحابة
   2.متفقان عليه

                                                             

  وما بعدها ) 113بتصرف ( ص:   -املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد البن بدران - 1
  )32/ 4( - بدائع الفوائد  - 2
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  عناية العلماء مبنت دليل الطالب

ولذا فقد اتعىن به العلماء عناية  املتأخرين؛ املشهورة عند احلنابلةيعد منت دليل الطالب من املتون 

فمنهم من شرحه ومنهم من وضع عليه حاشية ومنهم من نظمه، وسأذكر إن شاء اهللا ما تناهى  ،بالغة

 إىل علمي من هذه الشروح والتعليقات واحلواشي واملنظومات وهي:

  شروح الدليل:أوال 

تأليف صاحل بن حسن بن أمحد البهويت، ت:  – بمسلك الراغب شرح دليل الطال -1

  هـ.1121

تأليف عبد القادر بن عمر بن عبد القادر التغليب الشيباين  –نيل املآرب بشرح دليل الطالب  -2

 تحقيق د. حممد سليمان األشقر.طبع بهـ ، 1135الدمشقي ت: 

ي، ت: تأليف: حممد بن سليمان آل جراح احلنبل –نيل املطالب لشرح دليل الطالب  -3

 هـ.1417

تأليف الشيخ إبراهيم بن أيب بكر العويف الذنايب  –مسلك الراغب لشرح دليل الطالب -4

 تحقيق عبد القادر نظام إدريس.ب طبع هـ . 1094الصاحلي املتوىف سنة: 

 هـ.1353تأليف إبراهيم بن حممد بن ضويان املتوىف سنة:   –منار السبيل يف شرح الدليل -5

يف حممد بن أمحد بن سامل بن سليمان السفاريين النابلسي املتوىف تأل –شرح دليل الطالب  -6

 هـ. 1189سنة 

تأليف: إمساعيل بن عبد الكرمي بن حميي الدين بن سليمان الدمشقي  –شرح دليل الطالب  -7

 هـ ومل يتمه.1202الشهري باجلراعي، املتوىف سنة: 
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  :الطالب دليلحواشي ثانيا 

تأليف الشيخ أمحد بن  -، حاشية على دليل الطالبوهاب املآرب على دليل الطالبفتح  -1
  .هـ1180، كان حيا سنة: املقدسيبن عوض أمحد 

 هـ.1200تأليف مصطفى الدوماين، املتوىف سنة:  –حاشية على دليل الطالب  -2

تأليف عثمان بن صاحل بن عثمان القاضي، املتوىف سنة:  -حاشية على دليل الطالب -3
 هـ.1366

 هـ 1351تأليف صاحل بن عثمان القاضي، املتوىف سنة:  -حاشية على دليل الطالب -4

حممد بن عبد العزيز بن مانع، املتوىف سنة: الشيخ تأليف  -حاشية على دليل الطالب -5
 هـ.1385

 عبد اهللا بن عبد العزيز العقيل -إدراك املطالب حباشية ابن عقيل على دليل الطالب. -6
 هـ1192أمحد الدوماين ت: العالمة مصطفى بن  فتألي –حاشية دليل الطالب  -7
تأليف فاطمة بنت محد الفضيلية الزبريية ت:  –خمتصر الغالب من منت دليل الطالب -8

 هـ1247

 منظومات دليل الطالب:ثالثا 

  هـ.1271نظم: حممد بن إبراهيم بن حممد بن عريكان الوائلي، املتوىف سنة:  -نظم الدليل -1

لقادر املشهور بالصديقي، املتوىف سنة: : أمحد بن أمحد بن عبد انظم -نظم دليل الطالب -2
 هـ.1343

: الشيخ عبد القادر القصاب، املتوىف سنة: منظ -تيسري املطالب نظم دليل الطالب -3
 هـ.1360

 هـ.1376: الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي، املتوىف سنة: نظم -نظم دليل الطالب -4

 هـ.1397ىف سنة: نظم: سليمان بن عبد الرمحن بن محدان، املتو -نظم الدليل -5

نظم: موسى حممد شحادة الرحييب  -منظومة املذهب املنجلي يف الفقه احلنبلي لدليل الطالب -6
 هـ.1401، مطبوع بدار الفكر دمشق، عام: 

نظم: سليمان بن عطية بن سليمان املزيين، املتوىف سنة:  -(احلائلية) نظم البيوع من الدليل -7
 هـ.1363
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  الرحيمِ بِسمِ اللَّه الرحمنِ
  وبه ثقيت

  ).الْحمد للَّه رب الْعالَمني * بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ( :~ فالْمصن قَولُ

كُلُّ كَـالَمٍ الَ  « :e النبِيبقول  ا بالكتاب العزيز وعمالًتأسي لةاحلمدالبسملة وب ~بدأ املصنف 
  1».فَهو أَجذَم حمد للَّهلْايبدأُ فيه بِ

الْحمد لالستغراق، أي مجيع من لفظ األلف والالم وواحلمد هو الثناء على اهللا تعاىل جبميل الصفات، 

ـ يثل تعليما لعبادهاحلمد بيف كتابه على نفسه اهللا تعاىل ، وقد أثىن جلَّعز وللَّه  ةاحملامد ثابت وا عليـه  ن

  . بذلك

   2.ه رب الْعالَمني}{الْحمد للَّتعاىل: اهللا قال

   3.{الْحمد للَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وجعلَ الظُّلُمات والنور}وقال تعاىل:

ثُـالثَ  {الْحمد للَّه فَاطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْمالئكَة رسالً أُولي أَجنِحة مثْنى و:وقال تعاىل

{اعبر4.و  

   5.{الْحمد للَّه الَّذي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ}:تعاىل وقال

و)نيالَمالْع بر( ديالسو ،فرصتالْم كالالْم :وه بالر املُطَاعفرصتالْمو ، اللَّه وهلَاحِ، ولْإِصل 
  تعالَى.

 بلُ الرمعتسلَا يمعرفًاو رِ اللَّهيغلْ تعاىل لالبد من ، ب بارِ رالد بقُولُ: رت افَةلِالْإِضمالع با الرأَمو ،

ى اللَّهوس ودجوكُلُّ م وهالَمٍ، وع عمج :نيالَمالْعلَّ، وجو زع لَّهقَالُ إِلَّا للَّ فَلَا يجو زع .  

  .)وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له مالك يوم الدين( :~ فالْمصن قَولُ

وال تكون شهادة حىت وأنه ال معبود حبق سواه، حدانية هللا تعاىل بالوالشهادة هي اإلقرار واالعتراف 
والثاين املوافقة بالقلب، فلو اختل فالبد فيها من أمرين األول اإلقرار باللسان  يواطيء القلب اللسان،

                                                             

  بسند ضعيف.  4221 :كتاب األدب ، باب اهلدي يف الكالم حديث: tرواه أبو داود عن أَبِى هريرةَ  - 1
  2سورة الفاحتة: اآلية /  - 2
  1سورة األنعام : اآلية / - 3
  1سورة فاطر: اآلية / - 4
  1سورة سبأ : اآلية / - 5
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تعالَى: {إِذَا جاَءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه واحد منهما ال تكون شهادة لذلك قال اهللا 
   1.واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقني لَكَاذبونَ}

  ).وأشهد أن حممدا عبده ورسوله( :~ فالْمصن ولُقَ

  جتب طاعته وحترم خمالفته، وأنه خامت النبيني ورسول رب العاملني.  eإقرار بنبوته ورسالته 

  ).املبني ألحكام شرائع الدين( :~ فالْمصن قَولُ

  ما كان فيها من إجياب وحترمي واستحباب وكراهة وإباحة.
   2.الَى: {وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ}تعاهللا قَالَ 

{وما أَنزلْنا علَيك الْكتاب إِال لتبين لَهم الَّذي اختلَفُوا فيه وهدى ورحمةً لقَومٍ  وقَالَ تعالَى:
   3.}يؤمنونَ

   ).الفائز مبنتهى اإلرادات من ربه ( :~ فالْمصن قَولُ

 قَالَ تعالَىفهو سيد ولد آم، وصاحب لواء احلمد، وله الشفاعة العظمى، وصاحب احلوض املورود، 
   4.: {ولَسوف يعطيك ربك فَترضى}له
الَىوعقَالَ ت :ن بِه دجهلِ فَتاللَّي نما}{وودمحا مقَامم كبر ثَكعبى أَنْ يسع لَةً لَك5.اف   

) اختصره من كتاب "منتهى ) قد دليل الطالبيشري رمحه اهللا تعاىل إىل أن هذا املنت املوسوم بـ 
كما يظهر هذا جليا وكما نص على ذلك غري  بن النجارال اإلرادات يف مجع املقنع والتنقيح وزيادات"

  لعلماء.واحد من ا

مسلك الراغب شرح دليل الطالب": ملا بن حسن البهويت يف مقدمة شرحه "الشيخ صاحل  فقد قال
  رأيت خمتصر منتهى اإلرادات املوسوم بدليل الطالب ... اخل.

  اختصره مؤلفه من شرح املنتهى. :الشيخ حممد بن مانع يف حاشيته على دليل الطالب وقال

  ).متسك بشريعته فهو من الفائزينفمن ( :~ فالْمصن قَولُ

                                                             

  1سورة الْمنافقُونَ: اآلية/  - 1
  44سورة النحلِ: اآلية/  - 2
 64سورة النحلِ: اآلية/  - 3
  5سورة الضحى: اآلية/  - 4
  79ء: اآلية/ سورة اإلسرا - 5
 

 



   

  20

بالوقوف عند حدود اهللا تعاىل، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، من فعل ذلك فهو من الفائزين يف 
  الدنيا واآلخرة.

  .)صلى اهللا وسلم عليه وعلى مجيع األنبياء واملرسلني( :~ فالْمصن قَولُ

كَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا {إِنَّ اللَّه ومالئتعالَى: اهللا قَالَ 
   1.تسليما}

   2قَالَ أَبو الْعالية: صلَاةُ اللَّه: ثَناؤه علَيه عند الْملَائكَة، وصلَاةُ الْملَائكَة: الدعاُء.

وريرأَبِي ه نةَع t  ولُ اِهللاسقَالَ: قَالَ رe :»لَيلِّ عصي فَلَم هدنع ترلٍ ذُكجر فأَن مغ3.»ر   

  ).كلٍ ى آلِلَعو( :~ فالْمصن قَولُ

  .y أهل بيتهوأتباعه على دينه من بعده، يشمل  e النبِي آلو

  .)وصحبه أمجعني ( :~ فالْمصن قَولُ

 مؤمناً، ومات على ذلك eالنيب  لقيمن كل مجع صاحب مبعىن الصحايب، وهو:  ، الصحبوصحبه
  ولو ساعة من ار.

   ). وبعد( :~ فالْمصن قَولُ

وكَثريا ما تأيت عقب الْحمد هللا وتسمى حينئذ فصل الْخطاب يؤتى ا لالنتقال من كالم إىل آخر، 
قيل أول من قَالَها داود النبِي علَيه السلَام قَالَ أَبو موسى و ،ول والثَّانِيكَأَنها فصلت بني الْكَلَام األ

   4}.وآتيناه الْحكْمةَ وفَصلَ الْخطَابِ{الْأَشعرِي والشعبِي: أما بعد هي فصل الْخطاب في قَوله تعالَى: 

ي بعدقَالَ الزبري بن بكار: أول من قَالَ: أما وب بن لؤا، كَعقيل: أول من قَالَهة  وداعقس بن س
  .الْإِيادي

  ).فهذا خمتصر( :~ فالْمصن قَولُ

  .املختصر هو ما قل لفظه وكثرت معانيه
                                                             

 56سورة األحزاب: اآلية/  - 1
يما الَ جناح علَيهِن كتاب تفِْسريِ القُرآن ، باب قَوله: {إِنْ تبدوا شيئًا أَو تخفُوه فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيٍء عل -رواه البخاري تعليقا -  2

هِنائنالَ أَبو هِنائي آبف أَي لَكَتا مالَ مو هِنائالَ نِسو هِناتواِء أَخنالَ أَبو انِهِنواِء إِخنالَ أَبو انِهِنوالَ إِخكَانَ و إِنَّ اللَّه اللَّه نيقاتو نهانم
  4796]، حديث: 55علَى كُلِّ شيٍء شهِيدا}. [األحزاب: 

  بسند صحيح  3545، باب، حديث: eواب الدعوات عن رسولِ اِهللا أَب - رواه الترمذي - 3
   20سورة ص: اآلية/  - 4
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  ).الْفقْهيف  ( :~ فالْمصن قَولُ

قْهةً الْفلُغ: مالْفَه، اولَاحطاص :كَامِ الشبِالْأَح لْمالْعةييلفْصا التهلَّتأَد نم بسكْتالْم ةيلمالْع ةيعر.    

  ).على املذهب األمحد مذهب اإلمام أمحد( :~ فالْمصن قَولُ

األمحد أفعل تفضيل من احلمد وهو أحد املذاهب األربعة املشهورة واإلمام أمحد هو ابن حممد بن 
  ته.تقدمت ترمج وقد حنبل الشيباين

  ).بالغت يف إيضاحه رجاء الغفران ( :~ فالْمصن قَولُ

  رجاء أن يغفر اهللا يل ذنويب. اجتهدت يف كشف غوامضه أي 

  ).وبينت فيه األحكام أحسن بيان ( :~ فالْمصن قَولُ

  واحلكم لغة املنع.  ،األحكام مجع حكم

  واصطالحا: اثبات أمر ألمر أو نفيه عنه.

  ألحكام التكليفية اخلمسة وهي: اإلجياب والتحرمي واالستحباب والكراهة واإلباحة.واملقصود ا ا

مل أذكر فيه إال ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما ( :~ فالْمصن قَولُ
  ).بني أهل الترجيح واإلتقان

  ألنه بناه على الراجح من املذهب عند املتأخرين.

واهللا أسأل أن ينفع به من اشتغل به  ومسيته بـ دليل الطالب لنيل املطالب( :~ فالْمصن قَولُ
  .)من املسلمني وأن يرمحين واملسلمني إنه أرحم الرامحني

  نسأل اهللا أن يرمحه وجيزيه خري اجلزاء وأن يرمحنا إنه أكرم مسؤول وخري مأمول.
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ةارالطَّه ابتك  

  )اب الطَّهارةكت( :~ فالْمصن قَولُ

ابتدأ املصنف رمحه اهللا على عادة الفقهاء بكتاب الطهارة مع أن الصالة هي أعظم أركان اإلسالم 
العملية، ولكن ملا كانت الطهارة شرطًا هلا للصالة، والشرطُ مقدم على الصالة قدم الكالم على 

  الطهارة لذلك.

تابالك تب ككْتي بقَالُ: كَتي ،درصةمابتوب ،اباً وكاملَكْت ي بِهمس ومدار املادة على اجلمع. ثُم ،
الكَتيبةُ: القطْعة العظيمةُ من اجلَيش، وتكَتبت اخليلُ أَي وومنه: تكتب بنو فالن، إذا اجتمعوا، 

ا هو جمعك بين الشيئَينِ. تجمعت. قَالَ شمر: كُلُّ ما ذُكر في الكَتبِ قريب بعضه من بعضٍ، وإِمن
فرفاً إِىل حرع حمجَألنه ي تابالك تبيلَ: كَتق هنم؛ وتعمتفاج تبكَتا تيبةُ َألالكَت تيمسو، 

   1ا: جلمعه ما وضع له.ومسي الكتاب كتاب، والكتابة بالقلم الجتماع الكلمات واحلروف

  .حسية كانت أو معنوية عنِ الْأَقْذَارِ : النظَافَةُ والنزاهةُلُغةً الطهارة

  ). الْخبث الُوزو ع الْحدثفْر يهو( :~ فالْمصن قَولُ

  ، كما ذكر املصنف.رفع احلدث وزوال اخلبثوشرعا: 

  .الْماِء، أَو رفْع حكْمه بِالترابِرفْع ما يمنع الصلَاةَ من حدث أَو نجاسة بِ وقيل:

  رفع املَنعِ املُترتب على احلَدث أو النجس.وقيل: 

ومعىن رفع احلدث أي زوال الوصف القائم بالبدن املانع من العبادة اليت يشترط هلا الطهارة؛ ألن 
اسة بالتيمم أو احلدث أمر معنوي، ومعىن زوال اخلبث: زوال النجاسة، أو زوال حكم النج

  اإلستجمار.  

 ا طَهور وهو الْباقي علَى خلْقَته يرفَع الْحدثَ ويزِيلُهدحأَ أَقْسام الْماِء ثَلَاثَةٌ(و :~ فالْمصن قَولُ
  ).الْخبثَ

يث عن كما سيأيت احلد ،وجنس ،وطاهر ،طهور :ينقسم املاء عند مجهور العلماء إىل أقسام ثالثة
 ، وجنس ،أن املاء ينقسم إىل قسمني فقط طهور ~تفصيل ذلك، ويرى شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .ويرى أن الطاهر ليس عليه دليل من الكتاب أو السنة

                                                             

  )129(ص:  -مادة : (كتب)، والقاموس احمليط  -لسان العربانظر  - 1
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وهو  خبثَالْ يرفَع الْحدثَ ويزِيلُوال  يحرم استعمالُه اٌءم ،وهو أَربعةُ أَنواعٍ( :~ فالْمصن قَولُ
  ).ما لَيس مباحا

عول النا مثل املغصوب واملسروق وذلك  :الْأَوةَملا ثبت وهو ما ليس مباحكْرأَبِى ب نع t  َّأَن
شهرِكُم  يذَا ففَإِنَّ دماَءكُم وأَموالَكُم وأَعراضكُم علَيكُم حرام كَحرمة يومكُم ه« رسولَ اللَّه. قَالَ 

ذَا فيه  بائالْغ داهلِّغِ الشبذَا فَلْيه كُملَد1».ب   

 ما خلَت بِه الْمرأَةُ وهو يرفَع حدثَ الْأُنثَى لَا الرجلِ الْبالغِ والْخنثَى اٌءمو( :~ فالْمصن قَولُ
  ).عن حدث لطَهارة كَاملَة الْمكَلَّفَةُ

 الْغفَارِي عنِ الْحكَمِ بنِ عمرٍووذَلك لما ثَبت  ؛في طَهارة شرعية ما خلَت بِه الْمرأَةُ :النوع الثَّانِي
t: » بِيأَنَّ النe أَةرورِ الْملِ طَهلُ بِفَضجأَ الرضوتى أَنْ يه2.»ن  

لَا بأْس بِالْوضوِء من فَضلِ شرابِ الْمرأَة، وفَضلِ «قَالَ:  {لْخلْوة ملا ورد عنِ ابنِ عمر وخصص بِا
هبقْرفَلَا ت بِه لَتا فَإِذَا خضائح ا، أَوبنج كُنت ا لَما مهوئض3».و   

بأْس أَنْ يغتِسلَ الرجلُ والْمرأَةُ من إِناٍء واحد فَإِذَا خلَت  لَا«قَالَ:  tعبد اللَّه بن سرجس وورد مثله 
هبقْرفَلَا ت 4.»بِه   

صصخاِء  ويلِبِالْملَى ؛كذلك الْقَلذَا أَوريِ فَهي الْكَثف ثِّرؤةَ لَا تاسجأَنَّ الناِء أَنْ ؛لسلَى النع بالأَنَّ الْغلو 

  .يتطَهرنَ من الْقَليلِ

 eفي جفْنة، فَجاَء النبِيe  عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ: اغْتسلَ بعض أَزواجِ النبِي لما ثَبت وقيل باجلواز 
نج تي كُنإِن ،ولَ اللَّهسا ري لَه :ِسلَ، فَقَالَتتغي ا أَوهنأَ مضوتيل ولُ اللَّهسا؟ فَقَالَ ربe» : اَء لَاإِنَّ الْم

نِبجي« .
5

  

                                                             

بني والقصاص كتاب القسامة واحملار - ، ومسلم 67 حديث:  -: "رب مبلغ" eباب قول النيب  - كتاب العلم -رواه البخاري  - 1
   3266 حديث:  -باب تغليظ حترمي الدماء واألعراض واألموال  -والديات

2 -  داوو دأَب اهو75 حديث:  -باب النهي عن ذلك  -كتاب الطهارة - ر  يذمرالتأبواب الطهارة عن رسول اهللا  -، وe-  باب يف
  وصححه األلباين  62 حديث:  -كراهية فضل طهور املرأة 

 )108/ 1( -رواه عبد الرزاق يف مصنفه  - 3
 )107/ 1( -رواه عبد الرزاق يف مصنفه  - 4
5 - داوو دأَب اهو62  حديث: -باب املاء ال جينب -كتاب الطهارة - ر يذمرالتأبواب الطهارة عن رسول اهللا  -، وe-  باب

بسند   367 حديث:  -باب الرخصة بفضل وضوء املرأة  -هارة وسننهاكتاب الط -، وابن ماجه 63 حديث: -الرخصة يف ذلك
  صحيح
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علَى ترك  الْحكَمِيدلُّ علَى الْجوازِ، وحديثُ  ابنِ عباسٍحديثُ  احلديثني فيقالالْجمع بين وميكن 
   الْحديثَينِ وعملًا بِهِما. جمعا بين وهذَا هو الراجِح، للتنزِيه فَهو الْأَولَى

  .وماء يكره استعماله مع عدم االحتياج إليه وهو ماُء بِئْرٍ بِمقْبرة)( :~ فالْمصن قَولُ

 ن عقيلٍ: كَماا، قَالَ ابها وبقْلَهبين الْقُبورِ، وشوكَ قَالَ في الْفُروعِ في الْأَطْعمة: وكَرِه أَحمد ماَء بِئْرٍ 
  سمد بِنجِسٍ والْجلَّالَة انتهى.

؛ الحتمال وصول ما حتلل من أجساد املوتى يكْره استعمالُ مائها في أَكْلٍ وشربٍ وطَهارة وغَيرِهافَ
  إليها.

  ). وماء اشتد حره أو برده  ( :~ فالْمصن قَولُ

، وهذا إذا تضرر باستعماله وكان عنده غريه، فإذا مل يتضرر  لأَنه يمنع كَمالَ الطَّهارةو ،لكَونِه مؤذيا
 عن زيد بنِ أَسلَم، عنوذَلك لما ثَبت  ،لْماِء لَا توجِب كَراهتهسخونةَ األن  باستعماله فال كراهة،
   1.ابِ كَانَ يغتِسلُ بِالْماِء الْحميمِأَبِيه، أَنَّ عمر بن الْخطَّ

   2.ميمِعن نافعٍ، أَنَّ ابن عمر كَانَ يتوضأُ بِالْماِء الْحوملا ثبت كذلك 

وينتقل عند ذلك للبدل وهو  ،فال جيزيءبالغسل وإذا كان مينع اإلسباغ كأن ال يستوعب العضو 
  . tالتيمم كما فعل عمرو بن العاص 

  )أو سخن بنجاسة أو مبغصوب( :~ فالْمصن ولُقَ

فَإِنْ  ،ه، وذلك إذا كان ال حيتاج إليأَجزاٍء لَطيفَة منها إلَيهصعود من م غَالبا من دخانِها ولأَنه لَا يسلَ
وكَذَا حكْم كُلِّ مكْروه اُحتيج إلَيه  ،يكُونُ مكْروها اُحتيج إلَيه تعين وزالَت الْكَراهةُ لأَنَّ الْواجِب لَا

  فيحرم استعماله. سنجتوإِنْ تحقَّق وصولُ النجاسة إلَيه وكَانَ يِسريا 

   3.»لَى ما لَا يرِيبكدع ما يرِيبك إِ«قَالَ: حفظْت من رسولِ اللَّه:  {لْحسنِ بنِ علي اعن وملا ثبت 

  ).أو استعمل يف طهارة مل جتب( :~ فالْمصن قَولُ

                                                             

  649 حديث:  -باب الوضوء من ماء احلميم -رواه عبد الرزاق يف املصنف - 1
  650 حديث:  -باب الوضوء من ماء احلميم -رواه عبد الرزاق يف املصنف - 2
،   2502 باب حديث:  -eمة والرقائق والورع عن رسول اهللا أبواب صفة القيا - ، والترمذي 1675 حديث: - رواه أمحد - 3

  7108 حديث:   -كتاب األحكام -، واحلاكم يف املستدرك 5639 حديث: -احلث على ترك الشبهات -كتاب األشربة -والنسائي
  ، بسند صحيح
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 يددجةَوضوء، كَتورِيالطَّه هلُبسثًا، فَلَا يدح فَعري لَم هأَنل ،ةعملِ جغُسوالراجح أنه ال دليل على  ،و
   الكراهة. 

  ).افرٍأو يف غُسلِ كَ( :~ فالْمصن قَولُ

والقول بالكراهة بسبب اختالف العلماء يف  نِفَاسٍ لحلِّ وطٍْء لمسلمٍ، ذمية من حيضٍ أَو غُسلِمثل 
، والراجح أن الغسل أو الوضوء من غسل الكافر ال كراهة لَا يسلُب الْماَء طَهورِيته غسل الكافر هل

لأَنَّ هذَا و ،لَم يرفَع حدثًاف ؛الْكَافر لَيس من أَهلِ النيةألن وذلك فيه لعدم وجود دليل على الكراهة، 
هتورِياَء طَهالْم لُبسلَ لَا يسالْغ .   

الكافور  عِطَوق اريمالقَ الْعودميازجه كتغريه ببِما لَا مبلح مائي أو أَو تغير ( :~ فالْمصن قَولُ 
والدنِه.(  

الْعود الْقَمارِي ، والثَّلْجِبأَشبه  وهو ،الْماُء ولهذَا يذُوب بِالنارِ أَصلُهفَمنعقد من الْماِء، ائي امللح امل
دالْهِن بِلَاد نعٍ مضوم ارإِلَى قَم وبسنالْكَافُورِ  ،مونهالدو نبب القول بالكراهة ، وسالطِّيبِ نوعأ م

تغري شيء من صفات املاء به وإن كان هو يف نفسه طاهرا، والراجح أنه ال كراهة يف شيء من ذلك 
فهو ،  أَشبه الْمتغير بِجِيفَة بِقُربِهما مل يسلب املاء صفته، ولو تغريت بعض صفاته، وأما قول بعضهم 

  قياس مع الفارق ألن األول طاهر وهذا جنس.

  .)ال يكره ماُء زمزم إال يف إزالة اخلبثو( :~ فالْمصن قَولُ

روِي عن زِر بنِ حبيشٍ قَالَ: رأَيت الْعباس قَائما عند زمزم يقُولُ: أَلَا لَا أُحلُّه  سبب الكراهة ما
  .لمغتِسلٍ، ولَكنه لكُلِّ شارِبٍ حلٌّ وبِلٌّ

كَالْماِء الَّذي نبع من بينِ  منع التطهر بهه لَا يلْزم من شرف وقيل سبب الكراهة أنه ماء شريف، ونقول
بِيابِعِ النأَص e.  

حيل أو ال ميلك أن  tالْعباس ، وإال فإنمحمولٌ علَى من يضيق علَى الناسِ الشرابفَقَولُ الْعباسِ أما 
  حيرم. 

بٍ ونِ أَبِي طَالب يلع نعt  بِيأَنَّ النe» :َأضوتو هنم رِبفَش ،مزماِء زم نلٍ مجا بِسع1.»د   

  وإذا جاز الوضوء جاز غريه ال سيما وليس يف األدلة ما يدل على املنع.

  ).البحروماء ال يكره إستعماله كماء ( :~ فالْمصن قَولُ

                                                             

  ، بسند صحيح 557 حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
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 تا ثَبمةَلريرأَبِي ه نع t  بِيلٌ النجأَلَ رقَالَ: سe  ُلمحنو ،رحالْب كَبرا نإِن ولَ اللَّهسا رفَقَالَ: ي
هو الطَّهورe» : لَ رسولُ اللَّه معنا الْقَليلَ من الْماِء، فَإِنْ توضأْنا بِه عطشنا، أَفَنتوضأُ بِماِء الْبحرِ؟ فَقَا

هتتيلُّ مالْح هاؤ1.»م  

ةَ وريرأَبِي ه نعt  ولَ اللَّهسأَنَّ رe  :َقَال»اللَّه هررِ فَلَا طَهحاُء الْبم هرطَهي لَم ن2.»م  

3.»من ماِء الْبحرِوأَي ماٍء أَنظَف «قَالَ:  tعن عمر بن الْخطَّابِ و
   

نع دبع نِ اللَّهرٍو بماُء: «قَالَ { عرِ محلَا الْب زِئجي نلِ مغُس ةابنلَا, الْجو نوِء مضو لَاةالص ,هأَنل 

رحب ثُم ارن ,ثُم رحب ثُم ارى, نتح دةَ ععبرٍ سح4.»أَب  

أَبِي ه نةَعرير t " ِامماُء الْحمرِ وحاُء الْبم :ةابنلِ الْجغُس نم زَِءانجلَا ي اَءانقُولُ: " مكَانَ ي ه5.أَن  

 ىعلَ باقٍ ماٌء ولأَنه، وجوده مع التيممِ إلَى الْعدولُ يجوز لَا ماٌء، الْبحرِ وماُء :~ قدامة ابن قَالَ
  .كَالْعذْبِ بِه الْوضوُء فَجاز خلْقَته، أَصلْ

ملُهقَوو " :وه ارإنْ"  ن أُرِيد بِه هأَن اري نالِ فالْح وفَه لَافخ ،سإِنْ الْحو أُرِيد هأَن ريصا، يارن لَم 
عنمي كوَء ذَلضالْو الَ بِهح نِهاًء كَو6.م  

  ).والْأَنهارِ والْآبارِ والْعيون( :~ فالْمصن قَولُ

: أَنتوضأُ من بِئْرِ بضاعةَ eقيلَ لرسولِ اللَّه  :قَالَ أَنهt  أخلدريعن أَبِي سعيد  تبأما اآلبار فلما ثَ
لَابِ والْك ملَحو ضيا الْحيهف حطْري بِئْر يهو ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ رنتالنe» : هسجنلَا ي وراُء طَهالْم

   7.»شيٌء

                                                             

باب  -كتاب الطهارة - ، وأَبو داود 8554 حديث: -، وأمحد 40 حديث: -للوضوء  باب الطهور -كتاب الطهارة -رواه مالك - 1
   67 حديث:  - ، باب ما جاء يف ماء البحر أنه طهور eأبواب الطهارة عن رسول اهللا  -، والترمذي 76 حديث: -الوضوء مباء البحر

يائسالنباب الوضوء  -كتاب الطهارة وسننها -، وابن ماجه 59  حديث رقم: -حرباب ماء الب -ذكر الفطرة  - كتاب الطهارة -،و
 بسند صحيح  383 حديث:  -مباء البحر 

  ويف سند ضعف  60 حديث رقم: –كتاب الطهارة باب يف ماء البحر  -رواه الدارقطين  - 2
 )300(ص:   -الطهور للقاسم بن سالم - 3
 )302(ص:  -الطهور للقاسم بن سالم  - 4
 )302(ص:  -لطهور للقاسم بن سالم ا - 5
  )9/ 1( -املغين البن قدامة  - 6
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  وأوىل منها يف طهوريتها. الْآبارِيف معىن  والْعيونُ

ا بِبابِ أَحدكُم أَرأَيتم لَو أَنَّ نهر: «قَالَ eأَنَّ رسولَ اِهللا  t عن أَبِي هريرةَ تبا ثَملفَ الْأَنهاروأما 
قَالُوا: لَا يبقَى من درنِه شيٌء، قَالَ: » يغتِسلُ منه كُلَّ يومٍ خمس مرات، هلْ يبقَى من درنِه شيٌء؟

   1.»فَذَلك مثَلُ الصلَوات الْخمسِ، يمحو اُهللا بِهِن الْخطَايا«

  )الْحمامِو( :~ فالْمصن قَولُ

امماملقصود به احلمام العام فال و ، لتسخني املاء فيه،مشتق من احلميم، واحلميم املاء الساخن الْح
: فَقَالَ الْحمامِ من الْغسلِ عنِ سئلَ أنه أَبزى بنِ الرحمنِ عبد عن، فكراهة يف دخوله وال التطهر مباءه

  2.»منه يتطَهر ولَا يطَهر الْماَء لَّهال جعلَ إِنما«

وننيٍ أَبِي عصقَالَ ح :جرخ بِيعالش نامِ ممالْح لُ: فَقُلْتستغأَي نامِ؟ ممقَالَ الْح» :مفَل هلْتخ3.»إِذًا د  

  4.العورة مشاهدة وفخب علل الكراهة عنه نقل ومن فيه، ورخصوا احلمام دخلوا الصحابة ألن

  .(وال يكره الْمسخن بِالشمسِ) :~ فالْمصن قَولُ
ال يكره الْمسخن بِالشمسِ؛ ألن الكراهة حكم شرعي ومل يف املاء املسخن بالشمس حديث صحيح، 

املاء ومن قال بالكراهة علل ذلك خبوف املرض واشترط لذلك أن يكون يف البالد احلارة، وأن يكون 
  يف أوان منطبعة كالرصاص وغريه.

  .)واملتغري بطول املكث( :~ فالْمصن قَولُ

 ابنِ غَير، يف قول عامة أهل العلم وهو املاء اآلجن أو املاء اآلسن املتغري بطول املكثال يكره املاء 
ريِينس.  

كْثُهطُولُ مي يى الْآجِنِ الَّذنعمو :ديبو عرِ  قَالَ أَبغَي نم هرِحي أَو همطَع ريغتى يتح كَانبِالْم هكُودرو
.طُهالخت ةاسج5ن

   

                                                             

كتاب املساجد ومواضع  -، ومسلم 514 حديث رقم:  -باب: الصلوات اخلمس كفارة -كتاب مواقيت الصالة -رواه البخاري - 1
   1106 حديث رقم:  –باب املشي إىل الصالة متحى به اخلطايا  -الصالة

 )298/ 1( -لصنعاين مصنف عبد الرزاق ا - 2
  )298/ 1( -مصنف عبد الرزاق الصنعاين  - 3
 )10/ 1( -منار السبيل يف شرح الدليل  - 4
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, أَبدا ذَاته من يحرم ولَا, حلَالًا طَهورا الْماَء جعلَ وعز جلَّ اللَّه لأَنَّ وذَلك بِنجسٍ لَيس : الْآجِنقَالَمث 
ماإِن همرحاثُ تبةُ الْأَخارِضي الْعاَء كَالَّذج يهف يهالن نولِ عسر اللَّه e نلِ موالْب رِهغَيو نم 

  1.الْأَنجاسِ

قَالَو نرِ ابذنالْم :عمكُلُّ أَج نفَظُ محن هنع نلِ ملْمِ أَهلَى الْعوَء أَنَّ عضالْو ي الْآجِنِ اِءبِالْمالَّذ قَد 
  2.سريِين ابنِ عنِ روِي شيئًا إِلَّا جائز فيه حلَّت نجاسة غَيرِ من الْموضعِ في مكْثُه طَالَ

  ).أو بالريح من حنو ميتة( :~ فالْمصن قَولُ

فال ينجس  لتغري مل يكن عن خمالطةألن ا  إذا تغيري بالريح بسب وجود ميتة قريبة ال ينجس املاءيعين 
  .املاء إمجاعا

  .)، وورق شجر ما مل يوضعاعنه، كَطُحلُبٍ املاء ا يشق صونُأو مب( :~ فالْمصن قَولُ

، خبالف ما لو وضع ورق الشجر ألنه ال ميكن التحرز منهو، ألنه ال ميكن صون املاء عنه ال يكره
  ميكن صون املا عنه.

طاهر جيوز استعماله يف غري رفع احلدث وزوال اخلبث، وهو ما تغري  الثَّانِي( :~ فالْمصن قَولُ
  .)، بشئ طاهر من لَونِه أَو طَعمه أَو رِحيهكثري 

وغلب  ، وال بد من قيد هنا وهو، بشئ طاهر من لَونِه أَو طَعمه أَو رِحيهكثري ما تغري  الْقسم الثَّانِي:
  على امسه، حىت صار خال أو صبغا أو مرقا، أما جمرد خمالطة الطاهر له فال يسلب عنه اسم الطهورية.

وإذا كان كذلك يعين صار خال أو مرقا أو غريه وال نستطيع أن نطلق عليه ماًء فهذا ال يرفع حدثا 
  ل مائع طاهر.وهل يزيل اخلبث؟ حمل خالف بني العلماء والراجح أنه جيوز ازالة اخلبث بك

وأَما إزالَةُ النجاسة بِغيرِ الْماِء فَفيها ثَلَاثَةُ أَقْوالٍ في مذْهبِ أَحمد: : ~قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ي: الْجواز كَقَولِ أَحدها: الْمنع كَقَولِ الشافعي وهو أَحد الْقَولَينِ في مذْهبِ مالك وأَحمد. والثَّانِ

ذَلك  أَبِي حنِيفَةَ وهو الْقَولُ الثَّانِي في مذْهبِ مالك وأَحمد. والْقَولُ الثَّالثُ: في مذْهبِ أَحمد أَنَّ
انيبالص اهأَفْو ةارطَها وهبِرِيق ةفَمِ الْهِر ةاري طَها فكَم ةاجلْحل وزجي  ةُ قَدنالسو .كوِ ذَلحنو هِماقيبِأَر

يهصاُقْر ثُم يهتاِء: {حمأَسل هلي قَواِء فرِ بِالْمبِالْأَم اَءتج ثُم يهاِء اغِْسلبِالْم {هلقَوي وف ةوسِ آنِيجالْم :
 علَى صبوا: {الْمسجِد في بالَ الَّذي الْأَعرابِي حديث في وقَوله. }بِالْماِء اغِْسلُوها ثُم ارحضوها{

                                                             

  )310(ص:  -الطهور للقاسم بن سالم  - 1

   )34: ص( - املنذر البن اإلمجاع، وانظر  )259/ 1( -  واالختالف واإلمجاع السنن يف األوسط - 2
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هلوا بوبذَن ناٍء مم {رفَأَم الَةاِء بِالْإِزي بِالْما فايقَض ةنيعم لَمو رأْما يرا أَمامالَ بِأَنْ عزكُلُّ ت ةاسجن 
  .بِالْحجارة الاستجمار منها :مواضع في الْماِء بِغيرِ إزالَتها يف أَذنَ وقَد. بِالْماِء

{النعلَينِ في قَولُه ومنها  :ا ثُمملِّكَهديابِ لرفَإِنَّ بِالت ابرا التما لَهورا} طَههنمو لُهي قَولِ فالذَّي :
}هرطَها يم دعبا} ههنمأَنَّ و لَابالْك تقْبِلُ كَانت بِردتولُ وبتي وف جِدسولِ مسر اللَّه e ثُم لَم 

  .ذَلك يغِسلُونَ يكُونوا

 ولَم الْفَأْر يأْكُلُ الْعادة في الْهِر أَنَّ مع} والطَّوافَات علَيكُم الطَّوافني من إنها: {الْهِر في قَولُه ومنها
كُني اكناةٌ هقَن رِدا تهلَيع رطَها تا بِههاهاِء أَفْولْ بِالْما بهرا طَهرِيقُه.  

 الْمسأَلَة هذه في فَالراجِح كَذَلك كَانَ وإِذَا. الْمسلمني بِاتفَاقِ تطْهر بِنفِْسها الْمنقَلبةَ الْخمر أَنَّ ومنها
   1بِزوالها. زالَ بِعلَّة ثَبت إذَا الْحكْم فَإِنَّ حكْمها زالَ كَانَ وجه بِأَي زالَت متى النجاسةَ أَنَّ

  . وحنو ذلكنيستعمل يف الطعام والشراب والعجفي

وما يف معناه لكان أوىل فإن هذا النوع من  احلدثجيوز استعماله يف غري رفع  ~لو قال املصنف 
املياه ال جيوز استعماله يف غسل اجلمعة وال يف تغسيل ميت وال جيوز الوضوء به بعد أكل حلم اإلبل 

  وهي ليست أحداث.

  ).عاد إلَى طَهورِيتهبنفسه زالَ تغيره  نْفَإِ( :~ فالْمصن قَولُ
بغريه كإضافة ماء إليه كماء بئر تغيري مث  زالَ تغيرهانقلبت خال بنفسها، وكذا إذا  على اخلمر إذاقياسا 

  اضيف إليه ماء غريه فزال تغيري جاز.

  ).ومن الطاهر ما كان قليالً واستعمل يف رفع حدث( :~ فالْمصن قَولُ

كما قال ابن قدامة  ر الْمذْهبِظَاهوهي يف املذهب ثالث روايات يف املاء املستعمل األوىل أنه طاهر 
  2.وهو الْمذْهب. وعلَيه جماهري الْأَصحابِقال املرداوي: لذلك ذكرها هنا املصنف ومل يذكر غريها، 

  3وهو أَقْوى في النظَرِ. وقال املرداوي :اإلسالمِيخ واختارها شوالثانية أنه طهور 

  . بعد اوفيه ، جِسأَنه نوالثالثة 
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كَادوا يقْتتلُونَ علَى  eوإِذَا توضأَ النبِي «: عروةُ هقَالَ ما يسلُبه الطَّهورِيةَأن االستعمال مل على الدليل و
هوئض1.»و  

رِيض، ومعه أَبو بكْرٍ ماشيينِ، وأَنا مe قَالَ: عادنِي رسولُ اِهللا  { عبد اِهللا جابِر بنِعن وما ثبت 
 eثُم صب علَي من وضوئه، فَأَفَقْت، فَإِذَا رسولُ اِهللا  eفَوجدنِي قَد أُغْمي علَي، فَتوضأَ رسولُ اِهللا 

 :فَقُلْت»لَيع دري ي؟ فَلَمالي مف عنأَص فولَ اِهللا، كَيسا ري اثريةُ الْمآي لَتزى نتئًا حي2.»ش   

ا.وسيأيت حد القلة والكثرة قريب  
قَالَ ش خاإلسالمي سالِ فَلَيصاتال هجلَى وع ئضوتوِ الْمضعِسلِ وتغالْم ندلَى برِي عجاُء يالْم اما دم :

انتقَلَ من عضوٍ إلَى عضوٍ لَا يتصلُ بِه، مثْلُ أَنْ يعصر الْجنب شعر رأْسه  بِمستعملٍ، حتى ينفَصلَ فَإِنْ
ي إحلٌ فمعتسم وا فَههلغَس دعب هدلَلِ يبِب هأْسثُ ردحالْم حسمي أَو ،نِهدب نم ةعلَى لُمنِ، عيتايوى الرد

  3و انفَصلَ إلَى غَيرِ محلِّ التطْهِريِ، والْأُخرى لَيس بِمستعملٍ وهو أَصح انتهى.كَما لَ

أو انغمست فيه كل يد املسلم املكلف، النائم ليالً نوماً ينقض الوضوء قبل ( :~ فالْمصن قَولُ
  .)غسلها ثالثاً بنية وتسمية وذلك واجب

إِذَا استيقَظَ أَحدكُم من نومه، فَلَا يغمس يده في الْإِناِء «قَالَ:  eأَنَّ النبِيt   ي هريرةَعن أَبِ ملا ثبت
هدي تاتب نرِي أَيدلَا ي ها ثَلَاثًا، فَإِنِسلَهغى يت4».ح  

  .والبيتوتة ال تكون إال بالليل».اتت يدهأَين بe  :»ا لقرينتني األوىل قوله وقيد هذا بالنوم ليلً

   5».إِذَا قَام أَحدكُم من اللَّيلِ« كما يف رواية أيب داود: eقول النيب  الثانية:

للقاعدة وملا كانت النجاسة على اليد واحلالة هكذا مظنونة وليست مبتيقنة حكمنا بطهارة املاء،  
  .]بِالشكالْيقني لَا يزولُ  [ الفقهية:
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  ويأمث من فعل ذلك.  

، وال يزيل لَا يرفَع الْحدثَو، ضرورةللإِلَّا  يحرم استعمالُه الثَّالثُ نجِس( :~ فالْمصن قَولُ
  ).اخلبث، وهو ما وقعت فيه جناسة وهو قليل

في غَيرِ محلِّ التطْهِريِ فَينجس إِجماعا،  ر بِمخالَطَة النجاسةوهو ما تغي نجِسالَّ ماُءالْ الْقسم الثَّالثُ:
 النجاسةُ فَغيرت نجاسةٌ فيه وقَعت إِذَا الْكَثري أَوِ الْقَليلَ الْماَء أَنَّ علَى الْعلْمِ أَهلُ أَجمع :ابن الْمنذرِ قَالَ

   1.بِه والاغْتسالُ الْوضوُء يجزِي ولَا كَذَلك، دام ما نجس أَنه رِحيا أَو لَونا، أَو ،طَعما الْماَء

و هأَن حكمهالُهمعتاس مرحثَتعاىل: اهللا لقول يائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهح2}.{ي   

لَا فَمنِ اضطُر غَير باغٍ و{ لقوله تعاىل:؛ أو إمخاد حريقٍ، لقُمة تسوِيغِ أَو ،دفْعِ عطَشٍكَ ،رورةضللإِلَّا 
هلَيع فَلَا إِثْم اد3}.ع   

ثَودالْح فَعرلَا ي نمي م بِالْبدنف الْقَائصالْو وهاووهحنلَاة وطَّارِئ على أَي ال يزيل الْخبثال و ،ع الص
  .محل طَاهر

  ).وتغري ا أحد أوصافه اأو كان كثري( :~ فالْمصن قَولُ

  تقدمت حكاية ابن املنذر اإلمجاع على ذلك.

  ثرييبقَى بعده كَوكَثريٍ أَو بِنزحٍ منه  تغيرِه بِنفِْسه أَو بِإِضافَة طَهورٍفإن زال ( :~ فالْمصن قَولُ

رطَه.(  

  .ألن القليل ال يطهر ولو تغيري بنفسه الكثرةَ ركَ، وذَتغيرِه يألن علة النجاسة زالت وه

تقريبا واليسري ما دوما ومها مخسمائة رطل بالعراقي ومثانون  قُلَّتان والْكَثري( :~ فالْمصن قَولُ
  .)قلتان ذراع وربع طوال وعرضا وعمقارطال وسبعان ونصف سبع بالقدسي ومساحتهما أي ال
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  حد القليل والكثري من املاء:

ريالْكَثمن املاء ما بلغ  ومن قالل هجر، والقليل ما كان دون ذلك. نيِقُلَّت  

اب عنِ الْماِء وما ينوبه من الدوe قَالَ: سئلَ رسولُ  { عن عبد اللَّه بنِ عمرودليله ما ثبت 
   1.»إِذَا كَانَ الْماُء قُلَّتينِ لَم يحملِ الْخبثَ: «eوالسباعِ، فَقَالَ 

حدثَهم عن لَيلَة أُسرِيe  أَنَّ نبِي اللَّهt  عن مالك بنِ صعصعةَ ما ثبت  ودليل التقييد بقالل هجر
قَالَ بِه :»ردس إِلَي تعفر قَالَ: ثُم ،لَةيالف ثْلُ آذَانا مقُهرإِذَا وو ،رجالَلِ هثْلُ قا مقُهبى، فَإِذَا نهتةُ املُن

  2.»هذه سدرةُ املُنتهى

  )ا ومل يتغري بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيهفإذا كان املاء الطهور كثري( :~ فالْمصن قَولُ

: أَنتوضأُ من بِئْرِ بضاعةَ وهي بِئْرe قيلَ لرسولِ اللَّه  :قَالَ أَنهt  أخلدريبِي سعيد عن أَ تبملا ثَ
 ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ رنتالنلَابِ والْك ملَحو ضيا الْحيهف حطْريe» :ٌءيش هسجنلَا ي وراُء طَه3.»الْم   

 جناسة، فيه وقعت إذا ذلك وحنو والبحر، النيل من الكثري املاء أن على : أمجعوا~نذر قال ابن امل
  4.منه ويتطهر حباله، أنه: ارحي وال اطعم وال لونا له تغري فلم

  .)وإن شك يف كثرته فهو جنس( :~ فالْمصن قَولُ

ثرة، حكمنا بنجاسته على اعتبار يعين أن املاء إذا خالطته جناسة، ووقع الشك فيه من حيث القلة والك
  أن القلة هي اليقني وأن الكثرة مشكوك فيها.

  

  

  

                                                             

أبواب  -، والترمذي 58 حديث رقم:  –باب ما ينجس املاء  -كتاب الطهارة - ،وأبو داود  4467 حديث رقم:  -رواه أمحد - 1
 -ت يف املاءباب التوقي -ذكر الفطرة  -كتاب الطهارة -، والنسائي 65 حديث رقم:  -باب منه آخر -eالطهارة عن رسول اهللا 

  وصححه األلباين  514 حديث رقم:  –باب مقدار املاء الذي ال ينجس  -كتاب الطهارة وسننها - ، وابن ماجه 52 حديث رقم: 
   3696 حديث: -كتاب املناقب، باب املعراج  -رواه البخاري - 2
أبواب  -، والترمذي 60 حديث رقم:  – باب ما جاء يف بئر بضاعة -كتاب الطهارة -، وأبو داود 10907 رواه حديث رقم:  - 3

باب ذكر بئر  -كتاب املياه -، والنسائي64 حديث رقم:  –باب ما جاء أن املاء ال ينجسه شيء  -eالطهارة عن رسول اهللا 
  بسند صحيح    ،325 حديث: -بضاعة

 )35(ص:  -اإلمجاع البن املنذر  - 4
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ما جتوز به الطهارة مبا ال جتوز به الطهارة مل يتحر ويتيمم بال  إِنْ اشتبه( :~ فالْمصن قَولُ
  .)إراقة

، ويف هذه املسألة النجِسِء ألنه يتكلم عن أحكام املا النجِساملراد بقوله مبا ال جتوز به الطهارة هو 
وهو الْمختار للْأَكْثَرِين. وهو من مفْردات ، إِنْ اشتبه الطَّاهر بِالنجِسِ لَم يتحر رِوايتان: إحداهما:

   الْمذْهبِ. 

  يتحرى إذَا كَثُر عدد الطَّاهرِ. والثَّانِيةُ:

  .)ويلزم من علم بنجاسة شيء إعالم من أراد أن يستعمله( :~ فصنالْم قَولُ

علَى إِقَامِ الصالَة، وإِيتاِء الزكَاةe  ،بايعت رسولَ اللَّه «قَالَ:  t عن جرِيرِ بنِ عبد اللَّه ملا ثبت
   1.»والنصحِ لكُلِّ مسلمٍ

للَّه ولكتابِه «قُلْنا: لمن؟ قَالَ: » الدين النصيحةُ«قَالَ:  eأَنَّ النبِيt   عن تميمٍ الدارِيملا ثبت و
هِمتامعو نيملسالْم ةمأَئلو هولسرل2.»و   

مؤمن أَخو الْمؤمنِ، يكُف الْمؤمن مرآةُ أَخيه، والْ«قَالَ:  eعنِ النبِيt   عن أَبِي هريرةَملا ثبت و
هائرو نم وطُهحيو ،هتعيض هلَي3.»ع   

   4.»الْمؤمن مرآةُ أَخيه، إِذَا رأَى فيها عيبا أَصلَحه«قَالَ:  tعن أَبِي هريرةَ ملا ثبت و

 

                                                             

باب بيان  -كتاب اإلميان - ، ومسلم   57 حديث رقم:  -»الدين النصيحةُ«: eباب قول النيب  -كتاب اإلميان -رواه البخاري - 1
   108 حديث: - أن الدين النصيحة 

   107 حديث رقم:  –باب بيان أن الدين النصيحة  -كتاب اإلميان -رواه مسلم - 2
 لباين، وحسنه األ 242 باب املسلم مرآة أخيه، حديث: -رواه البخاري يف األدب املفرد  - 3
 ، وحسنه األلباين  241 باب املسلم مرآة أخيه، حديث:  -رواه البخاري يف األدب املفرد - 4
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ةاآلنِي ابب  

   .وجمع الْآنِية: أَوان ، وكساء وأكسية،كَِسقَاٍء وأَسقية لْأَوعيةُا يهلُغةً جمع إناٍء و اآلنِيةُ

فنصلُ الْميباح اختاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو مثينا إال آنية الذهب والفضة واملموه ( :~ قَو
  .)ما

؛ ملا فضة علَى الذَّكَرِ والْأُنثَى وأَذَهبٍ  من لِّ إناٍءويحرم استعمالُ كُ، يباح استعمالُ كُلِّ إناٍء طَاهرٍ
الَ تشربوا في آنِية الذَّهبِ والفضة، والَ «يقُولُ:  eقَالَ سمعت رسولَ اللَّهt   حذَيفَةَ عنثبت 

يني الدف ما لَههفَإِن ،اجيبالدو وا احلَرِيرسلْبتةري اآلخف لَكُم1».ا و   

الَّذي يشرب في إِناِء الفضة إِنما «قَالَ:  e: أَنَّ رسولَ اللَّهe عن أُم سلَمةَ، زوجِ النبِي  وملا ثبت
منهج ارن طْنِهي بف جِررج2».ي  

خرج مخرج الْغالبِ  الْأَكْلِ والشربِ ذكرو باحلرمة منهما، وأوىل وغَير الْأَكْلِ والشربِ في معناهما
علة التحرمي و كي ذَلإِأَنَّ فلَاَء، سيخفًا وويولد يف قلب صاحبه الكرب، ري وافأيض ه رقُلُوبِ ل اكَس

   لنقْدينِ.ل اوتضيِيقً ،الْفُقَراِء

  .علَى الْأَصح ألا ذريعة لالستعمالكذلك  ويحرم اتخاذُها

فنصلُ الْمما وباإلناء املغصوب( :~ قَو وتصح الطهارة(.  

فال تعلق باإلناء ولو كان  يعين تصح الطهارة بإناء الذهب والفضة واإلناء املغصوب النفكاك اجلهة،
 ذه الصفة احملرمة.مغصوبا بالطهارة، فيأمث على الغصب وتصح الطهارة ولو كان اإلناء  

فنصلُ الْمويباح إناء ( :~ قَوةببِض ببيسرية من الفضة لغري زينة ض(.  

» انكَسر، فَاتخذَ مكَانَ الشعبِ سلِْسلَةً من فضةe أَنَّ قَدح النبِيt» : عن أَنسِ بنِ مالك ملا ثبت 
القَد تأَير :ماصقَالَ عيهف ترِبشو 3.ح  

  

  
                                                             

باب حترمي  -كتاب اللباس والزينة - ، ومسلم  5116  حديث: -باب األكل يف إناء مفضض  -كتاب األطعمة - رواه البخاري - 1
  3943  حديث: -استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء  

باب حترمي استعمال أواين  -كتاب اللباس والزينة -، ومسلم  5319  حديث: -باب آنية الفضة  -كتاب األشربة - رواه البخاري - 2
   3939  حديث: -الذهب والفضة يف الشرب وغريه على الرجال 

   2959 حديث:  - eباب ما ذكر من درع النيب  -كتاب فرض اخلمس -رواه البخاري - 3
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فنصلُ الْمم طاهرة( :~ قَووآنية الكفار وثيا(.  

إِلَى خبزِ شعريٍ وإِهالَةe  أَنَّ يهوديا دعا النبِيt: »  عن أَنسٍفأكل من أواين الكفار  eألن النيب 
ةنِخسهاب1.»، فَأَج   

 بِيالن نع حص قَدوe ْالرِكَةشم ةادزم نوُء مضو.  

في مِسريٍ لَه، فَأَدلَجنا لَيلَتنا، حتى إِذَا كَانَ في  eعن عمرانَ بنِ حصينٍ، قَالَ: كُنت مع نبِي اِهللا فَ
: فَكَانَ أَولَ منِ استيقَظَ منا أَبو بكْرٍ، وجه الصبحِ عرسنا، فَغلَبتنا أَعيننا حتى بزغَت الشمس، قَالَ

 eمن منامه إِذَا نام حتى يستيقظَ، ثُم استيقَظَ عمر، فَقَام عند نبِي اِهللا  eوكُنا لَا نوقظُ نبِي اِهللا 
كْبِريِ حبِالت هتوص فَعريو ،ركَبلَ يعولُ اِهللا فَجسقَظَ ريتى استe  قَد سمأَى الشرو ،هأْسر فَعا رفَلَم

، فَسار بِنا حتى إِذَا ابيضت الشمس نزلَ فَصلَّى بِنا الْغداةَ، فَاعتزلَ رجلٌ من »ارتحلُوا«بزغَت، قَالَ: 
قَالَ: » ما منعك أَنْ تصلِّي معنا؟   يا فُلَانُ : «eما انصرف، قَالَ لَه رسولُ اِهللا الْقَومِ لَم يصلِّ معنا، فَلَ

فَتيمم بِالصعيد، فَصلَّى، ثُم عجلَنِي في ركْبٍ بينe  يا نبِي اِهللا أَصابتنِي جنابةٌ، فَأَمره رسولُ اِهللا 
ن هيدايهلَيرِج لَةادس أَةربِام نحإِذَا ن ِسرين نحا نمنيا، فَبيددا شطَشا عنشطع قَداَء، والْم طْلُب  نيب

أَه نيب ا: فَكَمقُلْن ،اَء لَكُملَا م ،اههأَي اههأَي :اُء؟ قَالَتالْم نا: أَيا لَهنِ، فَقُلْنيتادزاِء؟ مالْم نيبو كل
قَالَت: وما رسولُ اِهللا؟ فَلَم نملِّكْها منe  قَالَت: مِسريةُ يومٍ ولَيلَة، قُلْنا: انطَلقي إِلَى رسولِ اِهللا 

فَأَخبرته مثْلَ الَّذي أَخبرتنا،  فَسأَلَها، eأَمرِها شيئًا حتى انطَلَقْنا بِها، فَاستقْبلْنا بِها رسولَ اِهللا 
الْعلْياوينِ، ثُم بعثَ  وأَخبرته أَنها موتمةٌ لَها صبيانٌ أَيتام، فَأَمر بِراوِيتها فَأُنِيخت فَمج في الْعزلَاوينِ

جونَ رعبأَر نحنا ونرِبا، فَشهتاوِيا بِرلْنغَسو ،ةاوإِدا ونعم ةبرا كُلَّ قلَأْنما، ووِينى رتح طَاشلًا ع
هاتوا ما «ثُم قَالَ:  -يعنِي الْمزادتينِ  -صاحبنا، غَير أَنا لَم نسقِ بعريا، وهي تكَاد تنضرِج من الْماِء 

كُمدنكَانَ ع«ا: ، فَجةً، فَقَالَ لَهرا صلَه رصرٍ، ومترٍ وسك نا ما لَهنعم» ،الَكيذَا عي همبِي فَأَطْعاذْه
كائم نأْ مزرن ا لَمي أَنلَماعو«كَم بِيلَن هإِن رِ، أَوشالْب رحأَس يتلَق لَقَد :ا قَالَتلَهأَه تا أَتا ، فَلَم

   2.زعم، كَانَ من أَمرِه ذَيت وذَيت، فَهدى اُهللا ذَاك الصرم بِتلْك الْمرأَة، فَأَسلَمت وأَسلَموا

ويز نعأَبِيه نع ،لَمنِ أَسب د:  رمأَنَّ ع "t ةانِيرصن ةري جف ةانِيرصاِء نم نأَ مضو3."ت   

                                                             

 بسند صحيح  12970 حديث رقم:  –واه أمحد ر - 1
 -كتاب املساجد ومواضع الصالة -، ومسلم 3398 حديث:  -باب عالمات النبوة يف اإلسالم  -كتاب املناقب -رواه البخاري - 2

  682باب قضاء الصالة الفائتة، رقم: 
   121 حديث رقم:  - املشركني إذا مل يعلم جناسةباب التطهر يف أواين -مجاع أبواب األواين  -كتاب الطهارة -رواه البيهقي - 3
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ابيا ثأَما اليت لبسوها فالبد فيها من التفصيل فنقول ما علمت جناسته فال جيوز الْكُفَّارِ و واملقصود ،
وما  ،ما علَا منهالبسه والصالة فيه قولًا واحدا إال للضرورة، وما مل تعلم جناسته فالبد من التفريق بني 

وما  لأَنهم لَا يتورعونَ عن النجاسةفال جيوز لبسه إال بعد غسله،  اتهِمما لَاقَى عورفَ لَاقَى عوراتهِم؛
  .لأَنَّ الْأَصلَ الطَّهارةُ، فَلَا تزولُ بِالشك عال من ثيام فال حرج يف لبسه

.يهلَّى فص ننِي: معي ،يدعأَنْ ي إلَي بأَح :دمقَالَ أَح  

   .)وال ينجس شيء بالشك ما مل تعلم جناسته( :~ الْمصنف قَولُ

  .]الْيقني لَا يزولُ بِالشك [ للقاعدة الفقهية:

 يَء فيالرجلُ يخيلُ إِلَيه أَنه يجِد الشe  يإِلَى النبِ يقَالَ شكt عباد بنِ تميمٍ عن عمه عن  ا وردمل

الصقَالَ ،الَة: »سى يتح رِفصناالَ يرِحي جِدي ا أَوتوص ع1».م  

لُوالْأَص ةُ يف األعياناروأما ما ثبت الطَّه ،نِيةَ اخلُشلَبأَبِي ثَع نع t  ِضا بِأَرإِن ،اللَّه بِيا ني :قَالَ: قُلْت
أَما ما ذَكَرت من أَهلِ الكتابِ، فَإِنْ وجدتم غَيرها «في آنِيتهِم؟ قَالَ:  قَومٍ من أَهلِ الكتابِ، أَفَنأْكُلُ

   2.».......... فَالَ تأْكُلُوا فيها، وإِنْ لَم تجِدوا فَاغِْسلُوها وكُلُوا فيها
  .نجاسةيام الثيتدينون باستعمال النجاسة فالظاهر من أوانيهم وفمحمول على من 

قَالَ: إِنا نجاوِر أَهلَ  eعن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي، أَنه سأَلَ رسولَ اللَّه ودل على هذا رواية أيب داود 
ولُ اللَّهسفَقَالَ ر ،رمالْخ هِمتي آنِيونَ فبرشيو زِيرنالْخ مورِهي قُدونَ فخطْبي مهابِ وتالْك e» : ْإِن
   3».اوجدتم غَيرها فَكُلُوا فيها واشربوا، وإِنْ لَم تجِدوا غَيرها فَارحضوها بِالْماِء وكُلُوا واشربو

 كَانَ أَنه تيقَّن نم مثْلُ منهما، الْآخر يعلَم ولَم معا، والْحدثَ الطَّهارةَ تيقَّن إذَا: فَصلٌقال ابن قدامة: 
 حاله إلَى يرجِع فَإِنه صاحبِه، بعد كَانَ أَيهما يعلَم ولَا أُخرى، ومحدثًا مرةً متطَهرا الظُّهرِ وقْت في
 الطَّهارة، إلَى الْحدث هذَا عن انتقَلَ قَد أَنه يقِّنمت لأَنه متطَهر؛ الْآنَ فَهو محدثًا كَانَ فَإِنْ الزوالِ؛ قَبلَ
لَمو قَّنيتا، يالَهوثُ زدالْحو قَّنيتالْم دعالِ بولُ الزمتحكُونَ أَنْ يلَ يقَب ،ةارلُ الطَّهمتحيكُونَ أَنْ وي 

 أَنه لرجلٍ بينةٌ شهِدت لَو كَما بِشك، متيقَّنة طَهارة عن يزولُ فَلَا فيه، وكمشكُ بعدها فَوجوده بعدها،
                                                             

احليض، باب الدليلِ  كتاب -، ورواه مسلم 136 حديث:  باب لَا يتوضأُ من الشك حتى يستيقن،، كتاب الْعلْمِ-رواه البخاري - 1
 ثدى الْحف كش ةَ ثُمارالطَّه قَّنيت نلَى أَنَّ محديث: ع ،لْكت هتاربِطَه لِّىصأَنْ ي 566 فَلَه   

كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل  -، ومسلم 5167 حديث رقم:  –باب صيد القوس -كتاب الذبائح والصيد -رواه البخاري - 2
  3661 حديث رقم:  –باب الصيد بالكالب املعلمة  -من احليوان

باب ما جاء  -أبواب األطعمة  -، والترمذي 3360 حديث:  -ب األكل يف آنية أهل الكتابكتاب األطعمة، با -رواه أبو داود - 3
    2828 حديث:  - ، كتاب اجلهاد، باب األكل يف قدور املشركني 1766 يف األكل يف آنية الكفار، حديث: 
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 ق؛ح بِها لَه يثْبت لَم بِمائَة، لَه خصمه بِإِقْرارِ بينةً علَيه الْمشهود فَأَقَام مائَةٌ، وهو حقَّه زيدا وفَّى
 لما محدثٌ؛ الْآنَ فَهو متطَهرا الزوالِ قَبلَ كَانَ وإِنْ. منه الاستيفَاِء قَبلَ إقْراره يكُونَ أَنْ لاحتمالِ

  1.الْآخرِ الطَّرف في ذَكَرنا

فنصلُ الْمقَو ~: )وظْمع ةتيا وظفرها وحافرها وعصبها و الْمجلدها جنس وال يطهر وقر
  .)بالدباغ

الصحيح  وقرا وظفرها وحافرها الْميتة عظْمفَ فيه نظر والبد من التفصيل بني هذه األشياء املذكورة،
طهارا ألن قياسها على الشعر والصوف والريش أوىل من قياسها على اللحم واجللد، وال دليل يف 

  الشرع على جناستها. 

 هي الْأَعيانَ هذه فَإِنَّ وأَيضا. النجاسة علَى دليلَ ولَا الطَّهارةُ، فيها الْأَصلَ( :~قال شيخ اإلسالم 
نم ،اتبالطَّي تسلَي نم ،ثائبلُ الْخخدي فَتف ةيلِ؛ آيلح؛ التكذَلا وهأَنل لْ لَمخدا تيمف همرح اللَّه نم 

ثائبلَا لَفْظًا، لَا الْخى ونعا ماللَّفْظُ أَم هلالَى فَكَقَوعت} :تمرح كُملَيةُ عتيلُ لَا] 3: املائدة} [الْمخدي 
 النبات، وحياةُ الْحيوان حياةُ: نوعان والْحياةُ الْحي، ضد الْميت لأَنَّ وذَلك؛ أَشبهها؛ وما الشعور فيها

  .والاغْتذَاُء النمو النبات وحياةُ الْإِراديةُ، َكَةُ والْحر الْحس، خاصتها الْحيوان فَحياةُ

لُهقَوو} :تمرح كُملَيةُ عتيا] 3: املائدة} [الْممإن وا هبِم هقَتاةُالْ فَاريةُ، حانِيويونَ الْحد ،ةياتبفَإِنَّ الن 
عرالز رجالشإذَا و سبي لَم سجنفَاقِ يبِات ،نيملسالْم قَدو وتمت ضلَا الْأَرو وجِبي كا ذَلهتاسجن 
 ينمو، فَإِنه الشعر وأَما الْإِراديةُ، والْحركَةُ الْحس فيها كَانَ ما: ةُالْمحرم الْميتةُ وإِنما الْمسلمني، بِاتفَاقِ

 حتى الْحيوانِيةُ الْحياةُ تحلُّه ولَا بِإِرادة، يتحرك ولَا حس فيه لَيس والزرع كَالزرعِ، ويطُولُ ويغتذي،
وتما، يهقَتفَارلَا بِمو هجو جِيِسهنت2.)ل   

أَيما إِهابٍ : «eقَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  { عن ابنِ عباسٍوأما جلد امليتة وعصبها فنجس ملا ثبت 
رطَه بِغَ فَقَد3.»د   

  

  

                                                             

  )145/ 1( -املغين البن قدامة  - 1
  )267/ 1( -الفتاوى الكربى البن تيمية  - 2
كتاب الفرع والعترية، جلود  -، والنسائي 1695 باب ما جاء يف جلود امليتة إذا دبغت، حديث:  -أبواب اللباس - الترمذي رواه - 3

  حديث صحيح  3607 حديث:  -باب لبس جلود امليتة إذا دبغت -كتاب اللباس -، وابن ماجه 4190 حديث: -امليتة 
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 يؤكَلُ ما جِلْد ،»طَهر فَقَد دبِغَ إِهابٍ أَيما: «e هاللَّ رسولِ قَولِ معنى إِنما: إِبراهيم بن إِسحاق قَالَ
،همكَذَا لَحه هرفَس رضالن نلٍ بيموقَالَ. ش اقحقَالَ: إِس رضالن نلٍ بيما: شمقَالُ إِني :اباِإله جِلْدل 

   1.لَحمه يؤكَلُ ما

فنصلُ الْمطاهرة يف احلياة ولو  والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة( :~ قَو
  .)كانت غري مأكولة كاهلر والفأر

   2.ومن أَصوافها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثًا ومتاعا إِلَى حنيٍ}لقول اهللا تعاىل:{

 ذَلك أَي من قُطع إِذَا الْبقَرةَ أَوِ الْبعري أَوِ الشاةَ أَنَّ لَىع الْعلْمِ أَهلُ أَجمع: ~ابن املنذر  بكْرٍ أَبو قَالَ
وضع وهو ،يأَنَّ ح قْطُوعالْم هنم ،جِسوا نعمأَجلَى وأَنَّ ع فَاعتانا، الارِهعا، بِأَشارِهبأَوا وهافوأَصو 
،زائذَ إِذَا جا أُخهنذَ م،كل يهاٌء، ويا أَحيموا فَفعمأَج هلَيلَى عقِ عالْفَر نياِء بضرِ الْأَععالشو وفالصو 
 ىيذَكَّ أَنْ فَات إِذَا الَّذي هو الذَّكَاة إِلَى يحتاج الَّذي أَنَّ ذَلك ودلَّ أَحوالها، افْتراقِ علَى بيانٌ والْوبرِ
،امرأَنَّ حا ولَا م اجتحإِلَى ي لَا الذَّكَاةاةَ ويح يهف رذَ طَاها أُخهنم كذَل يهاٌء ويأَح أَو دعا، بهتولَا إِذْ م 
 الْميتة بِشعرِ بأْس فَلَا الذَّكَاة، إِلَى تحتاج الَّتي كَالْأَعضاِء كَانت حياةٌ فيها كَانت لَو لأَنها فيها؛ حياةَ

  3.ووبرِها وصوفها

  .  فيه حياةَ ولَا الذَّكَاة إِلَى يحتاج لَاالريش يقاس على الشعر والوبر والصوف جبامع أن كل واحد منها 

فنصلُ الْمويسن تغطية اآلنية وإيكاء األسقية( :~ قَو.(  

إِذَا استجنح اللَّيلُ، أَو قَالَ: جنح اللَّيلِ، فَكُفُّوا صبيانكُم، «قَالَ:  eعنِ النبِي  {ابِرٍ عن جملا ثبت 
، اسم اللَّهفَإِنَّ الشياطني تنتشر حينئذ، فَإِذَا ذَهب ساعةٌ من العشاِء فَخلُّوهم، وأَغْلق بابك واذْكُرِ 
اذْكُرِ اسو اَءكإِن رمخو ،اللَّه ماذْكُرِ اسو قَاَءكس كأَوو ،اللَّه ماذْكُرِ اسو كاحبصئْ مأَطْفو لَوو ،اللَّه م

  4.»تعرض علَيه شيئًا

                                                             

  )221/ 4( -سنن الترمذي  - 1
  80ة/ سورة النحل: اآلي - 2
 )273/ 2( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 3
باب األمر  -كتاب األشربة -، ورواه مسلم 3121 حديث رقم:  –باب صفة إبليس وجنوده  -كتاب بدء اخللق -رواه البخاري -  4

  2012بتغطية اإلناء وإيكاء السقاء، حديث رقم: 
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  وآداب التخلي االستنجاِءباب 

فنصلُ الْمجاُء( :~ قَونتأو حجر طاهر مباح  ،خرج من السبيلني مباء طهور هو إزالة ما االس

  ).منق

  تعريف االستنجاِء:

  . وغَائط رِيحٍ من الْبطْنِ من يخرج ما: والنجو، النجوِ منلُغةً: استفعالٌ  االستنجاُء

  .منه حجارةبِالْ والتمسح النجوِ من بِالْماِء الاغْتسالُ: واالستنجاء

نم ويلَ: هقو ،فِْسهن ناَألذَى ع ا، كأَنه قَطَعهتها إِذا قَطَعتيجةَ وأَنرجت الشوجن نم ويلَ: هقو 
  النجوة، وهو ما ارتفع من اَألرض كأَنه يطلُبها ليجلس تحتها.

   1.بِها تطَهرت أَي والْحجارة باملاِء واستنجيت. كَانَ بأَيهما ىاَألذَ قَطْع هو االستنجاُءف

قَالَ ، والتمشع قَالَ أَبو عبيد: انتقاص الْماِء غَسلُ الذكَر بِالْماِء،، انتقاص الْماِءومن ألفاظه كذلك 
 قَالَ شمر: واالنتضاح االستنجاُء بِالْماِء. ،واالنتضاح  ،اَألزهري: وتمشع وامتشع إِذا أَزال عنه اَألذى

كنايةٌ عنِ الاستنجاِء؛ وسمي  يوه، واالستطابةُ ،الْحجارةُ يوه بِالْجِمارِ تمسحال وهو ،االستجمارو
ا عه بإِزالة مدسج يبطالطِّيبِ، َألنه ي نا مره.بِهِمطَهث باالستنجاِء أَي ياخلَب نم هلَي  

  .أو حجر طاهر مباح منق ،إزالة ما خرج من السبيلني مباء طهور هووشرعا: 

فنصلُ الْماُء( :~ قَوإِلَّا الْم زِيلُهلَا ي رِ وحنوه أن يبقى أَثَرجقَاُء بِالْحفَالْإِن.(  

، فال يضر أثر النجاسة  لَا يزِيلُه إِلَّا الْماُءعد االستجمار ر الباقي بإذا كان األث اإلنقاءيعين أن حصول 
  بعد زوال عينها، وال حيصل ذلك بأقل من ثالث مسحات بثالثة أحجار.

  وجيزيء كل ما كان يف معىن احلجارة مما يزيل األذي وينقي احملل.

فنصلُ الْمقَو ~: )وثَلَاث نأَقَلُّ م زِئجلَا ي اتحستعم كل مسحة احملل م.(  

كُلَّ شيٍء حتى  eقيلَ لَه: قَد علَّمكُم نبِيكُم  أنه t عن سلْمانَفَوفعله  eمن قول النيب ملا ثبت 
و أَنْ نستنجِي بِالْيمنيِ، أَو أَنْ لَقَد نهانا أَنْ نستقْبِلَ الْقبلَةَ لغائط، أَو بولٍ، أَ«الْخراَءةَ قَالَ: فَقَالَ: أَجلْ 

2».نستنجِي بِأَقَلَّ من ثَلَاثَة أَحجارٍ، أَو أَنْ نستنجِي بِرجِيعٍ أَو بِعظْمٍ
   

                                                             

  )306/ 15( -لسان العرب  - 1
  411 حديث:  -تاب الطهارة، باب االستطابة ك -  رواه مسلم - 2
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وودعسنِ مب اللَّه دبع نع t  ولَ اللَّهسأَنَّ رe  :َقَاللَاَء، وى الْخأَت»نِي بِثَلَاثَةارٍ ائْتجأَح « ،تسمفَالْت
أَلْقَى الرنِ، ويرجذَ الْحفَأَخ ،ثَةورنِ ويرجبِح هتيثَ، فَأَتالثَّال أَجِد لَمنِ، ويرجح تدجقَالَ: فَوثَةَ، وو

»ا رِكْسه1.»إِن   

ارِ الْحجر الْواحد إذَا كَانَ لَه ثَلَاثُ شعبٍ أَنه يجزِئ في الاستجم )ثَلَاث مسحات( :ومعىن قوله
وعلَيه جماهري الْأَصحابِ، وقَطَع بِه كَثري ميسح بكل شعبة منه مسحة، وهذا ظاهر املذهب،  فَصاعدا

   .منهم. وعنه لَا يجزِئ إلَّا بِثَلَاثَة أَحجارٍ

فنصلُ الْما( :~ قَووةونشاِء عود خقَاُء بِالْملِّ لْإِنحا كَانَ الْمكَم.   

ِسوئًا ييإلَّا ش أَثَر هلَيع سا لَييقن رجالْح جرخثُ ييا، بِحهبِلَّتو ةاسجنِ النيالَةُ عإز وا.هري  

فنصلُ الْمقَو ~: )كاف هظَنو.(  

 اربتأَنَّ اعنيِلققَّةٌ فيه الْيشمو جرح  احلَوجا رعرش فتنا فَ ،مهالوي زفَى فرِ اكْتبتعالْم ددى بِالْعأَت لَو
 .الظَّن ةلَبوقيلبِغ كي ذَللْمِ فالْع نم دواألول أصح.لَا ب ،  

فنصلُ الْمباملاء ويسن االستنجاء باحلجر وحنوه مث( :~ قَو.(   

ونُ أَبلَغَ في التنظيف لأَنَّ الْحجر يزِيلُ عين النجاسة فَلَا تصيبها يده، ثُم يأْتي بِالْماِء فَيطَهر الْمحلَّ، فَيكُ
نسأَحةَف ،وشائع نع > ِسلُوا عغأَنْ ي كُناجونَ أَزرم " :ا قَالَتها أَنلِ، فَإِنوالْبو طائالْغ أَثَر مهن

   2.كَانَ يفْعلُ ذَلكe " نستحي منهم، فَإِنَّ رسولَ اِهللا 

فنصلُ الْمفإن عكس كره ( :~ قَو.(  

  احلجر بعد املاء يقذر احملل.استعمال ألن 

فنصلُ الْموجيزئ أحدمها( :~ قَو.(   

   3.»ائْتنِي بِثَلَاثَة أَحجارٍ«وقَالَ:  املتقدم وفيه t عبد اللَّه بنِ مسعود حلديث eلفعل النيب 

  

  

                                                             

  154 حديث:  -كتاب الوضوء، باب : ال يستنجى بروث  -رواه البخاري - 1
 -، والنسائي 20 حديث:  -باب االستنجاء باملاء eأبواب الطهارة عن رسول اهللا  -، والترمذي 24115 حديث:  -رواه أمحد - 2

 بسند صحيح - 46 باملاء، حديث:  االستنجاء -كتاب الطهارة، ذكر الفطرة 
  تقدم خترجيه - 3
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فنصلُ الْمواملاء أفضل( :~ قَو.(  

أَنْ  {فيه رِجالٌ يحبونَ :نزلَت هذه الْآيةُ في أَهلِ قُباَء«قَالَ:  eعن النبِيt   روى أَبو هريرةَملا 
   1.»زلَت هذه الْآيةُ فيهِم] قَالَ: كَانوا يستنجونَ بِالْماِء، فَن108[التوبة: .يتطَهروا}

ويفظني التلُغُ فأَب وهو ،الْأَثَرو نيزِيلُ الْعيلَّ، وحالْم رطَهي هأَنةَ، ولقول لشائع >كُناجونَ أَزرم " : 
   2".أَنْ يغِسلُوا عنهم أَثَر الْغائط والْبولِ

فنصلُ الْمويكره استقبال القبلة واستدبارها يف االستنجاء( :~ قَو.(  

  وألا هيئة قضاء احلاجة. ،تعظيما هلا

فنصلُ الْموحيرم بروث وعظم( :~ قَو.(  

لَا تستنجوا بِالروث، ولَا بِالْعظَامِ، فَإِنهe» : قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه عن عبد اللَّه بنِ مسعود، ملا ثبت 
الْجِن نم انِكُموإِخ اد3».ز

   

4».أَو أَنْ نستنجِي بِرجِيعٍ أَو بِعظْمٍ«قَالَ:  وفيه t سلْمانَوحلديث 
   

وةَ , قَالَ: إِنَّ النريرأَبِي ه نع بِيe  :َقَالظْمٍ , وع أَو ثوى بِرجنتسى أَنْ يهن»انرطَها لَا تمه5.»إِن   

فنصلُ الْموطعام ولو لبهيمة ( :~ قَو.(  

 هأَنلe ادفَز ،الْجِن ادز هظْمِ بِأَنالْعو ثوالر نع يهلَّلَ النا عنابود ادزا ولَىنةً.أَومرح ظَمأَع هأَنل ;  

فنصلُ الْمفإن فعل مل جيزئه بعد ذلك إال املاء( :~ قَو.(   

فَإِنْ استنجى بِنجِسٍ احتملَ أَنْ لَا يجزِئَه الاستجمار بعده؛ لأَنَّ الْمحلَّ تنجس بِنجاسة قال ابن قدامة: 
رِ الْمغَي نمهذأَنَّ ه؛ لزِئَهجلُ أَنْ يمتحياًء، ودتاب سجنت ا لَواِء، كَمالْم را غَييهف زِئجي جِ، فَلَمرخ 

   6النجاسةَ تابِعةٌ لنجاسة الْمحلِّ، فَزالَت بِزوالها.

                                                             

كتاب الطهارة وسننها، باب االستنجاء  -، وابن ماجه 40 حديث: -كتاب الطهارة، باب يف االستنجاء باملاء  -رواه أَبو داود - 1
   3108 ، حديث: باب : ومن سورة التوبة - e، أبواب تفسري القرآن عن رسول اهللا   354 حديث:  -باملاء 

  تقدم خترجيه - 2
بسند   19 حديث:  - باب كراهية ما يستنجى به eأبواب الطهارة عن رسول اهللا  -، والترمذي 4016 حديث:  - رواه أمحد  - 3

 صحيح
 وتقدم  - رواه مسلم  - 4
 بإِسناد صحيحٍ  ،129 حديث:  -كتاب الطهارة، باب االستنجاء  -رواه الدارقطين - 5
  )116/ 1( -ملغين البن قدامة ا - 6
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فنصلُ الْمكما لو تعدى اخلارج موضع العادة( :~ قَو.(  

 ةاسجرِ النكَرتارِ لمجتاسي الف صخا رمإِناِء، وبِالْم ةاسجالن الَةإِز وبجلَ وأَنَّ الْأَصلِّ لحلَى الْمع
الْغو ،ندرِ الْبائا كَسلُهغَس بجفَو ،ةصخالر دح نع تجرخ هتزاوفَإِذَا ج ،ادتعالْم صي ندعتلْملُ لس

هلَي1.ع   

فنصلُ الْماُء( :~ قَوجنتاسال جِبيارِجٍ وكُلِّ خل.(  

إِذَا ذَهب أَحدكُم إِلَى الْغائط، فَلْيذْهب معه بِثَلَاثَة «قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اللَّه  < عن عائشةَملا ثبت 
يبطتسارٍ يجأَح هنع زِئجا تهفَإِن ،2.»بِهِن   

و يلع نعt  بِيأَلَ النيِي أَنْ أَسحتأَس تكُنذَّاًء ولًا مجر تقَالَ: كُنe  ادقْدالْم ترفَأَم هتناب كَانمل
   3.»يغِسلُ ذَكَره ويتوضأُ«بن الْأَسود فَسأَلَه فَقَالَ: ا

فنصلُ الْمقَو ~: )رإلَّا الطَّاه.(  

  الريحِ لأَنها لَيست بِنجِسة ولَا تصحبها نجاسةٌ.ك

فنصلُ الْمقَو ~: ) سجالنالذي مل يلوث احمللو(.  

  .لأَنَّ الاستنجاَء إنما شرِع لإِزالَة النجاسة ولَا نجاسةَ هنا

 

                                                             

  )69/ 1( -املبدع يف شرح املقنع  - 1
 ، بسند صحيح 36 حديث:  -كتاب الطهارة، باب االستنجاء باحلجارة  -وأبو داود  ،24486  حديث: -رواه أمحد - 2
  482 حديث:  -كتاب احليض، باب املذي  -رواه مسلم - 3
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  لٌصفَ

فنصلُ الْميسن لداخل اخلالء تقدمي اليسرى وقول: ( :~ قَو»مِ اللَّهوذُ  »بِسباهللاأَع  ثاخلُب نم
ثائاخلَبو(.  

ي ستر ما بين أَعينِ اجلن وعورات بنِ«قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اللَّهt  عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ ملا ثبت 
 مِ اللَّهقُولَ: بِساخلَلَاَء، أَنْ ي مهدلَ أَحخإِذَا د :م1.»آد   

 كالنِ مسِ بأَن نعt  بِيقَالَ: كَانَ النe  :َلَ اخلَالََء قَالخإِذَا د» ثاخلُب نم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه
ثائاخلَب2.»و   

فنصلُ الْمرج قدم اليمىن وقال: وإذا خ( :~ قَو»كاني « ، »غُفْرنع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمالْح
   ).»الْأَذَى وعافَانِي

   3.»غُفْرانك«كَانَ إِذَا خرج من الغائط قَالَ:  eأَنَّ النبِي  < عن عائشةَملا ثبت 

وكالنِ مسِ بأَن نع t :َقَال بِيكَانَ الن e  :َلَاِء، قَالالْخ نم جري «إِذَا خنع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمالْح
   4.»الْأَذَى وعافَانِي

فنصلُ الْمويكره يف حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكالم ( :~ قَو
  .)والبول يف إناء وشق ونار وال يكره البول

يف ذلك كلمة واحدة ال بإسناد صحيح وال ضعيف وال مرسل  eل عن النيب قال ابن القيم: مل ينق
   5وال متصل وليس هلذه املسألة أصل يف الشرع.

  

  

  

  

                                                             

  بسند صحيح  582 باب ما ذكر من التسمية عند دخول اخلالء، حديث:  -لسفر أبواب اجلمعة، أبواب ا -رواه الترمذي  - 1
   141  حديث: -كتاب الوضوء، باب ما يقول عند اخلالء  -رواه البخاري - 2
   28 حديث:  -كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من اخلالء  -رواه أَبو داود - 3
 بسند ضعيف   299 حديث:  -وسننها، باب ما يقول إذا خرج من اخلالء  كتاب الطهارة -رواه ابن ماجه - 4
 )206-2/205( –مفتاح دار السعادة  - 5
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فنصلُ الْمقائما وحيرم استقبال القبلة واستدبارها يف الصحراء بال حائل ويكفي إرخاء ( :~ قَو
  .)ذيله

إِذَا أَتيتم الغائطَ فَالَ تستقْبِلُوا القبلَةَ، والَ تستدبِروها «قَالَ:  eنبِي عن أَبِي أَيوب اَألنصارِي، أَنَّ ال
فَقَدمنا الشأْم فَوجدنا مراحيض بنِيت قبلَ القبلَة فَننحرِف، «قَالَ أَبو أَيوب: » ولَكن شرقُوا أَو غَربوا

غتسنالَىوعت اللَّه ر1.»ف  

فنصلُ الْموأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك( :~ قَو.(  

اتقُوا الْملَاعن الثَّلَاثَةَ: الْبراز في الْموارِدe :» ، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt  عن معاذ بنِ جبلٍملا ثبت 
   2.»ارِعة الطَّرِيقِ، والظِّلِّوقَ

  .لْملَاعن مواضع اللَّعنِ جمع ملْعنة كَمقْبرة ومجزرة موضع الْقَبرِ والْجزرِوا

قَالُوا: وما اللَّعانان يا رسولَ اِهللا؟ » اتقُوا اللَّعانينِ«قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اِهللا  t عن أَبِي هريرةَوملا ثبت 
   3.»ذي يتخلَّى في طَرِيقِ الناسِ، أَو في ظلِّهِمالَّ«قَالَ: 

اوريكَث اسا النمهنلْعي يالَّذ نِ أَيا اللَّعباحا صمه اناناللَّع،  انرالْأَم اهنعمو انند اللَّاعاوأَبِي د ةايي رِوفو
علَهما لَعنه الناس في الْعادة فَلَما صارا سببا للَّعنِ أُضيف الْفعلُ إلَيهِما قَالَ الْجالبان للَّعنِ لأَنَّ من فَ

   .الْخطَّابِي وقَد يكُونُ اللَّاعن بِمعنى الْملْعون فَالتقْدير اتقُوا الْملْعونَ فَاعلُهما

فنصلُ الْمنافع وظل( :~ قَو.(  

قَالُوا والْمراد بِالظِّلِّ مستظَلُّ الناسِ الَّذي اتخذُوه مقيلًا ومناخا ينزِلُونه أَو يقْعدونَ تحته ملا تقدم، 
 بِيالن دقَع فَقَد هتحت ةاجاَء الْحقَض عنملٍّ يكُلُّ ظ سلَيوe ح تحت هتاجحل كذَل تلِ ثَبخشِ النائ

  .في صحيحِ مسلمٍ وللحائش ظل بالشك

فنصلُ الْموحتت شجرة عليها مثر يقصد( :~ قَو.(  

  .فَإِن مل يكن علَيه ثَمر جاز ،لأَنه يفِْسده وتعافه الْأَنفس

  

  
                                                             

 -، ومسلم 389 باب قبلة أهل املدينة وأهل الشأم واملشرق، حديث: -أبواب استقبال القبلة  -كتاب الصالة - رواه البخاري - 1
    414 حديث:  - كتاب الطهارة، باب االستطابة 

  ، بسند حسن 24 حديث:  -عن البول eكتاب الطهارة، باب املواضع اليت ى النيب  -رواه أبو داود - 2
  423 حديث:  -كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي يف الطرق -رواه مسلم - 3
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فنصلُ الْموبني قبور املسلمني( :~ قَو(.  

لَأَنْ أَمشي علَى جمرة، أَو سيف، أَوe» : قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt   قْبةَ بنِ عامرٍعن عملا ثبت 
ورِ قَضطَ الْقُبسي أَوالا أُبممٍ، ولسرِ ملَى قَبع يشأَنْ أَم نم إِلَي بي، أَحلي بِرِجلعن فصأَخ تي

   1.»السوقِ حاجتي، أَو وسطَ

فنصلُ الْموأن يلبث ( :~ قَوهر حاجتقَد قفَو(.  

  عورة بِلَا حاجة وهو مضر عند الْأَطباء قيل: إِنه يدمي الكبد ويورث الْباسور.لللأَنه كشف 

                                                             

  ند صحيح، بس 1562 حديث:  -كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف النهي عن املشي على القبور  -رواه ابن ماجه - 1
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ابب اكوالس  

وعلي الْآلَة الَّتي يستاك بِها ويقَالُ في الْآلَة أَيضا  ،و الاستياكيطْلَق علَى الْفعلِ وه السواك بِكَسرِ السنيِ
  .يقَالُ ساك فَاه يسوكُه سوكًا ،مسواك بِكَسرِ الْميمِ

  :ورد يف فضل السواك مجلة من األحاديث منها

   1.»اك مطْهرةٌ للْفَمِ مرضاةٌ للربالسو«قَالَ:  eعنِ النبِي  < عن عائشةَما ثبت 

ةَوريرأَبِي ه نع t  ولَ اللَّهسأَنَّ رe  :َكُلِّ «قَال دنع اكوبِالس مهتري لَأَمتلَى أُمع قلَا أَنْ أَشلَو
لَاة2.»ص  

ا أَنْ أَشق علَى أُمتي لَأَمرتهم بِالسواك مع كُلِّ لَولَ: «eقَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt  عن أَبِي هريرةَ 
  3.»وضوٍء

و كالنِ مسِ بأَن نعt  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ رe» :اكوي السف كُملَيع تأَكْثَر 4.»قَد   

فَةَوذَيح نع t  بِيقَالَ: كَانَ النe »َّالل نم إِذَا قَاماكوبِالس فَاه وصشلِ، ي5.»ي   

أَبِو نحٍ، عيرنِ شامِ بقْدنِ الْمةَعشائع أَلْتقَالَ: س ،يه >  بِيأُ الندبٍء كَانَ ييش بِأَي :قُلْتe  إِذَا
 :؟ قَالَتهتيلَ بخد»اكو6.»بِالس   

ةَوشائع نو < عسقَالَ ر :لُ اِهللا قَالَتe :» ،ةيفَاُء اللِّحإِعارِبِ، والش قَص :ةطْرالْف نم رشع
عانة، وانتقَاص والسواك، واستنشاق الْماِء، وقَص الْأَظْفَارِ، وغَسلُ الْبراجِمِ، ونتف الْإِبِط، وحلْق الْ

 اد قُتيبةُ، قَالَ وكيع: عب: ونِسيت الْعاشرةَ إِلَّا أَنْ تكُونَ الْمضمضةَ زقَالَ زكَرِيا: قَالَ مص ،الْماِء
   7.»ماِء: يعنِي الاستنجاَءانتقَاص الْ

فنصلُ الْميسن بعود رطب ال يتفتت( :~ قَو.(  

  ألنه أبلغ يف التنظيف ولئال جيرح الفم.

                                                             

1 - تي كف هيححي صف ارِيخالْبا ونِهِمني سف يقهيالْبو يائسالنو هيححي صةَ فميزخ ناب اهويقًارلعامِ تيابِ الص 
2  - ارِيخالْب اهو861  حديث: -كتاب اجلمعة، باب السواك يوم اجلمعة -ر ملسمحديث:  -ب الطهارة، باب السواككتا -، و

 396   
3 - ارِيخالْب اهو861 حديث:  -كتاب اجلمعة، باب السواك يوم اجلمعة  -ر   
4 - ارِيخالْب اهو862 حديث:  -كتاب اجلمعة، باب السواك يوم اجلمعة  -ر  
5 - ارِيخالْب اهو242 حديث:  -كتاب الوضوء، باب السواك  -ر مو ، مل401 حديث:  - كتاب الطهارة، باب السواك -س   
6 - ملسم اهو397 حديث:  -كتاب الطهارة، باب السواك  -ر   
7 - ملسم اهو410 حديث:  -كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة  -ر  
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فنصلُ الْماوهو مسنون مطلقً( :~  قَو.(  

 كْمحاكوالس:  

اكوالِ السويعِ الْأَحمي جةٌ فنةَعلى الراجح كما سيأيت ودليله ما ثبت  سريرأَبِي ه نع t  َولسأَنَّ ر
 اللَّهe  :َلَ«قَالكُلِّ ص دنع اكوبِالس مهتري لَأَمتلَى أُمع قلَا أَنْ أَشلَو1.»اة  

   2.يشق لَم أَو علَيهِم شق بِه أَمرهم واجِبا السواك كَانَ فَلَو: الشافعي قَالَ

السواك مطْهرةٌ للْفَمِ «قَالَ:  eعنِ النبِي  < عن عائشةَما ثبت ومما يدل على استحبابه كذلك 
بلراةٌ لضر3.»م  

لُ الْمقَوفنإال بعد الزوال للصائم فيكره( :~ ص.(  

استدل من قال بالكراهة بعد الزوال للصائم حبديثني األول صريح غري صحيح والثاين صحيح غري 
  صريح.

من صائمٍ يبِس إِذَا صمتم فَاستاكُوا بِالْغداة، ولَا تستاكُوا بِالْعشي، فَإِنه لَيس «عن علي قَالَ: أما األول ف
 نيا بورا نتإِلَّا كَان يشبِالْع اهفَتشةاميالْق موي هيني4.»ع   

  ضعيف ال تقوم به حجة.وهو حديث 
ةَالثاين وريرأَبِي ه نع t  ولُ اِهللاسقَالَ رe» :ِمائفَمِ الص لُوفلَخ ،هدبِي دمحم فْسي نالَّذو  بأَطْي

كسرِيحِ الْم نم ،ةاميالْق مواِهللا، ي دن5.»ع  

 عبادة وخلُوف فَمِ الصائمِ إِنما يظْهر غَالبا بعد الزوالِ، فَوجب اختصاص الْحكْمِ بِه، ولأَنه أَثَرقالوا 
تامإِد بحتسا، فَتعرش طَابتسم ،هِيدمِ الشكَد ،ودليل  والقول بعدم الكراهة مطلقًا رواية عن أمحده

   6.»ما لَا أُحصي يتسوك، وهو صائمe رأَيت النبِي «ما روى عامر بن ربِيعةَ قَالَ: ذلك 

                                                             

  تقدم خترجيه - 1
 )380/ 1( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف - 2
3 - ناب اهوةَ رميزباب فضل السواك وتطهري الفم به حديث:  -كتاب الوضوء، مجاع أبواب األواين اللوايت يتوضأ فيهن أو يغتسل - خ

 136،  يائسالنيقًا  ،5 حديث:  -كتاب الطهارة، باب الترغيب يف السواك  - ولعامِ تيابِ الصتي كف هيححي صف ارِيخالْبو 
  7833  حديث: - كتاب الصيام، باب من كره السواك بالعشي إذا كان صائما -، والبيهقي 1882 حديث:  -البزار رواه - 4

 وسنده ضعيف   2081 حديث:  -والدارقطين كتاب الصيام، باب السواك للصائم  3605 حديث:  -والطرباين يف الكبري
5 - ارِيخالْب اهو1804 ديث: ح -كتاب الصوم، باب فضل الصوم -ر ملسمحديث:  -كتاب الصيام، باب فضل الصيام -، و

 2018   
  تقدم خترجيه  - 6
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تسي :هنعوا شهارتطْلَقًا، اخم بحي اإلسالم.خ   

  .)ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب( :~ لْمصنفقَولُ ا

ما لَا أُحصي يتسوك وهوe  رأَيت النبِي «قَالَ:  t عن عامرِ بنِ ربِيعةَيعين قبل الزوال، ملا ورد 
مائ1».ص   

  .ينفصل منه شئ يدخلُ جوفَه وقوله بعود يابس ليأمن من أن

لُ الْمقَوفنص ~: (ودرِ عيبِغ اكتاس نةَ منالس بصي لَمو).  

تاس نكَمقَةرخ أَو هعببِأُص قَاُء اكالْإِن لُ بِهصحلَا ي هأَنل ;ا حيكَملُص ودبِالْع.  

فنصلُ الْمقَو ~: )أَكَّدتيو  دنوضوءع.(  

لَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتي لَأَمرتهم بِالسواك مع كُلِّ : «eالَ: قَالَ رسولُ اللَّه قَ tعن أَبِي هريرةَ 
  2.»وضوٍء

فنصلُ الْمو( :~ قَولَاةص(  

ةَوريرأَبِي ه نع t  ولَ اللَّهسأَنَّ رe  :َقَال»تري لَأَمتلَى أُمع قلَا أَنْ أَشكُلِّ لَو دنع اكوبِالس مه
لَاة3.»ص  

فنصلُ الْمقَو ~: )نم اهبتاننوم و(  

   4.»إِذَا قَام من اللَّيلِ، يشوص فَاه بِالسواكe »قَالَ: كَانَ النبِيt   عن حذَيفَةَا ثبت مل

فنصلُ الْموعند تغري رائحة فم( :~ قَو.(  

  سواك مشروع لإِزالَة رائحته وتطْيِيبِه.لأَنَّ ال
كَانَ لَا يرقُد من لَيلٍ ولَا نهارٍ، فَيستيقظُ إِلَّا تسوك قَبلَ أَنْ  eأَنَّ النبِي « < عن عائشةَوملا ثبت 

   5.»يتوضأَ

                                                             

1 - دمأَح اهوأبواب اجلمعة، أبواب الصوم عن رسول اهللا  -، والترمذي 15401 حديث:  -رe-   ،باب ما جاء يف السواك للصائم
  باب سواك الرطب واليابس للصائم، وقَالَ الترمذي: هذَا حديثٌ حسنكتاب الصوم،  -والْبخارِي تعليقًا،  689 حديث: 

 تقدم خترجيه - 2
  تقدم خترجيه - 3
  تقدم خترجيه - 4
5 - دمأَح اهوبسند حسن  52 حديث:  -كتاب الطهارة، باب السواك ملن قام من الليل -، وأبو داود 24373 حديث:  -ر 
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الْفَمو قَد ريغتي يالٍ فوأَح: نعالنوم  دهتحائر ريغتفَت فُوه طَبِقني امإذَا ن هأَنل، ودنع ةالْكَلَامِ، كَثْر دنعو 
  .الْمرِحية الْأَشياِء من الْفَم يغير ما وعند أَكْلِ الْجوعِ، وعند شدة السكُوت، طُولِ

فنصلُ الْمذا عند دخول مسجد ومرتلوك( :~  قَو(  

 eقُلْت: بِأَي شيٍء كَانَ يبدأُ النبِي  < يه، قَالَ: سأَلْت عائشةَعنِ الْمقْدامِ بنِ شريحٍ، عن أَبِملا ثبت 
 :؟ قَالَتهتيلَ بخإِذَا د»اكو1.»بِالس   

فنصلُ الْموإطالة سكوت وصفرة أسنان( :~  قَو(.  

ولَا  eقَالَ: كَانوا يدخلُونَ علَى النبِيt  عنِ الْعباسِ وملا روي ألنه مظنة تغري رائحة الفم، 
تدخلُونَ علَي قُلْحا ولَا تستاكُونَ؟ استاكُوا. لَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتي لَفَرضت «يستاكُونَ، فَقَالَ: 

الس هِملَيوَءعضالْو هِملَيع تضا فَركَم اك2.»و   

فنصلُ الْمقَو  ~: )اوال بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعد(.  

توفِّي في بيتي، وفي يومي،  e: إِنَّ من نِعمِ اللَّه علَي: أَنَّ رسولَ اللَّه قالت < عن عائشةَا ثبت مل
نيبو دبِينِ، ومحالر دبع لَيلَ عخد :هتوم دنع هرِيقي ورِيق نيب عمج أَنَّ اللَّهرِي، وحنرِي وحس ه

 ولَ اللَّهسةٌ رنِدسا مأَنو ،اكوالسe ْفَقُل ،اكوالس بحي هأَن فْترعو ،هإِلَي ظُرني هتأَي؟ فَرلَك ذُهآخ :ت
 :هأْسبِر ارفَأَش»معأَنْ ن « :هأْسبِر ار؟ فَأَشلَك هنأُلَي :قُلْتو ،هلَيع دتفَاش ،هلْتاونفَت»معأَنْ ن « ،هتنفَلَي

هر3.»فَأَم  

                                                             

1 - ملسم اهو397 حديث:  -لطهارة، باب السواك كتاب ا -ر  
 بسند صحيح  1288 ، والطرباين يف الكبري حديث:  1159 حديث:  -، والبزار 15378 حديث:  -رواه أمحد - 2
3 - ارِيخالْب اهوكتاب املغازي، باب مرض النيب  -رe  4193 حديث:  - ووفاته   
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  لٌصفَ

فنصلُ الْمالْ( :~  قَو فتنو ةانالْع لْقح نسي إِبِطويمقْلرِ تالْأَظَاف.(  

الْفطْرةُ خمس الاختتانُ، «أَنه قَالَ:  eعن رسولِ اِهللا  t عن أَبِي هريرةَدليل ذلك ما ثبت 
الْإِبِط فتنالْأَظْفَارِ، و يمقْلتارِبِ، والش قَصو ،اددحتاسال1.»و   

فنصلُ الْمقَو  ~: )آةري الْمف ظَرالنو.(  

إِذَا نظَر في الْمرآة قَالَ: الْحمد للَّه الَّذي  eقَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهt   عن أَنسٍف eلفعل النيب 
   2.»سوى خلْقي وأَحسن صورتي وأَزانَ مني ما شانَ من غَيرِي

فنصلُ الْمالتطيب بالطيبو( :~  قَو.(  

بِيدي هاتينِ، حني أَحرم، ولحلِّه حني أَحلَّ، قَبلَ أَنْ  eطَيبت رسولَ اللَّه «تقُولُ:  <عائشةَ  لقول
   3.»يطُوف، وبسطَت يديها

   4».كَانَ الَ يرد الطِّيبe »أَنَّ النبِيt  وملا ثبت عن أَنسٍ 

  ).واالكتحال كل ليلة يف كل عني ثالثا( :~  ولُ الْمصنفقَ

علَيكُم بِالْإِثْمد عند النومِ، فَإِنه يجلُو «يقُولُ:  eقَالَ: سمعت رسول اللَّهt   عن جابِرٍملا ثبت 
رعالش بِتنيو ،رص5.»الْب   

اسٍوبنِ عنِ ابع } أَنَّ الن بِيe  ِّي كُللُ فحكْتكَانَ يو ،امنلَ أَنْ يقَب لَةكُلَّ لَي دلُ بِالْإِثْمحكْتكَانَ ي
   6.»عينٍ ثَلَاثَةَ أَميالٍ

  

  

                                                             

حديث:  -كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة -، ومسلم 5558 يث: حد -كتاب اللباس، باب قص الشارب -رواه البخاري - 1
 403   

  ويف سنده ضعف  2554 حديث:  -وأبو يعلى  10572 حديث:  -رواه الطرباين يف الكبري  - 2
كتاب احلج باب  -، ومسلم 1675 حديث:  -كتاب احلج، باب الطيب بعد رمي اجلمار واحللق قبل اإلفاضة  -رواه البخاري - 3
  2122 حديث:  -يب للمحرم عند اإلحرام الط
  5593 حديث: - كتاب اللباس، باب من مل يرد الطيب  -رواه البخاري - 4
  بسند صحيح  3494 حديث:  -كتاب الطب، باب الكحل باإلمثد  -رواه ابن ماجه - 5
 بسند حسن  1724 ث: باب ما جاء يف االكتحال، حدي  -أبواب اللباس -، والترمذي 3220 حديث:  -رواه أمحد - 6
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فنصلُ الْموحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها( :~  قَو.(  

خالفُوا الْمشرِكني أَحفُوا الشوارِب، وأَوفُوا : «e قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا { عنِ ابنِ عمرملا ثبت 
   1.»اللِّحى

«eقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  t عن أَبِي هريرةَملا ثبت  جزوا الشوارِب، وأَرخوا اللِّحى خالفُوا : 
وسج2.»الْم   

  ركني.واألمر يفيد الوجوب، وألن يف حلق اللحية تشبه باملش

فنصلُ الْموال بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها( :~  قَو(.  

  رواه البخاري. إِذَا حج أَوِ اعتمر قَبض علَى لحيته، فَما فَضلَ أَخذَه كَانَفإنه  { عمر ابنِ لفعلو

  .eكان أشد الصحابة تأسيا بالنيب  {وعبد اهللا بن عمر 

شائع ةُقَالَت >» :رمنِ عب اللَّه دبع نلِ مرِ الْأَولْأَمل مأَلْز تأَيا ر3.»م   

فنصلُ الْمواخلتان واجب على الذكر واألنثى عند البلوغ وقبله أفضل( :~  قَو(.  

بِي علَيه السلَام، وهو ابن اختتن إِبراهيم النe» :قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  t عن أَبِي هريرةَملا ثبت 
   4.»ثَمانِني سنةً بِالْقَدومِ

  . eفهو سنة إبراهيم اخلليل وقد أمرنا اهللا تعاىل بالتأسي به 

ت فَقَالَ لَه فَقَالَ: قَد أَسلَمe عن عثَيمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أَبِيه، عن جده، أَنه جاَء إِلَى النبِي وملا ورد 
 بِيالنe» :ِالْكُفْر رعش كنأَلْقِ ع « بِيأَنَّ الن رنِي آخربقَالَ: وأَخ قلقُولُ: احيe  :هعم رآخقَالَ ل

»نتتاخالْكُفْرِ و رعش كن5.»أَلْقِ ع   

 رِيعى الْأَشوسأَبِي م نعt لُوسوا جكَان مهأَن نم رضح نلَ، فَقَالَ مسالْغ وجِبا يوا ما فَذَكَر
دى يتارِ: لَا حصالْأَن نم هرضح نقَالَ ملُ، وسالْغ بجانَ وتانُ الْختالْخ سإِذَا م :اجِرِينهقَالَ الْم فُق

                                                             

 -كتاب اللباس، باب تقليم األظفار  5949  حديث: -كتاب االستئذان، باب اخلتان بعد الكرب ونتف اإلبط - رواه البخاري - 1
   408 حديث:  -كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة -، ومسلم 5561 حديث: 

  409 حديث:  -كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة  -رواه مسلم - 2
    6395  حديث: -{ذكر عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب  }كتاب معرفة الصحابة  -رواه احلاكم - 3
كتاب الفضائل، باب من  -،ومسلم  5949 حديث:  -كتاب االستئذان، باب اخلتان بعد الكرب ونتف اإلبط -رواه البخاري - 4

   4472 حديث:  eفضائل إبراهيم اخلليل 
  بسند حسن  305  حديث: -كتاب الطهارة، باب يف الرجل يسلم فيؤمر بالغسل -،وأبو داود  15160 حديث:  -رواه أمحد - 5
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فَسلَّم، ثُم قَالَ: إِني أُرِيد أَنْ أَسأَلَك عن شيٍء  <ئشةَ أَبو موسى: أَنا آتيكُم بِالْخبرِ، فَقَام إِلَى عا
فَإِن كتلَدي والَّت كأُم هنأَلُ عسٍء تيش نأَلَ عسحِ أَنْ تتسلَا ت :فَقَالَت ،هني محتا أَسأنو .كا أُما أنم

إِذَا جلَس بين شعبِها : «eقَالَت: علَى الْخبِريِ سقَطْت قَالَ رسولُ اللَّه  قَالَ: قُلْت: ما يوجِب الْغسلَ؟
   1.»الْأَربعِ، ومس الْختانُ الْختانَ وجب الْغسلُ

و بِيجِ النوةَ، زشائع نعe  :لُ«قَالَتسالْغ بجو فَقَد انانتقَى الْخإِذَا الْت ولُ اللَّهسرا وأَن هلْتفَع ،e 
   2.»فَاغْتسلْنا

إِنْ كَانَ كَبِريو ،انتتاخبِال رأُم لَملُ إِذَا أَسجكَانَ الر :رِيهقَالَ الز3ا.و   

دة فَوق محلِّ الْإِيلَاجِ تشبِه عرف هو قَطْع جِلْدة غَاشية علَى الْحشفَة، وللْأُنثَى: وهو قَطْع جِلْ والْختانُ
هلَيع صا، نذَ كُلُّهخؤأَنْ لَا ت بحتسيو ،يكالد.  

  .يستحب بللَا يجِب علَى النساِء، والراجح أنه 

ض النساَء، يقَالُ لَها أُم عطيةَ، فَقَالَ لَها عنِ الضحاك بنِ قَيسٍ قَالَ: كَانت بِالْمدينة امرأَةٌ تخفملا ورد 
   4.»اخفضي، ولَا تنهكي، فَإِنه أَنضر للْوجه، وأَحظَى عند الزوجِ: «eرسولُ اِهللا 

   5.»الْختانُ سنةٌ للرجالٍ، ومكْرمةٌ للنساِء«عنِ ابنِ عباسٍ، وملا روي 

                                                             

، كتاب احليض، باب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل  287 حديث:  -كتاب الغسل، باب إذا التقى اخلتانان  -رواه البخاري - 1
   552 حديث:  -بالتقاء اخلتانني 

باب ما جاء يف وجوب الغسل إذا التقى  -وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم ،25487 حديث:  - رواه أمحد  - 2
 بسند صحيح وهذا لفظ ابن ماجه  605 اخلتانان حديث: 

 بسند صحيح  1293 باب اخلتان للكبري، حديث:  -املفرد رواه الْبخارِي في الْأَدبِ - 3
 8137حديث:  -ين يف الكبري، والطربا6236حديث:  -رواه احلاكم - 4
  17482، باب الْختان واجِب، حديث:  كتاب الْأَشرِبة -رواه البيهقي يف معرفة  السنن واآلثار - 5
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  باب الْوضوِء

  :الْوضوِء تعريف

  .النضارةُ لإِزالَته لظُلْمة الذُّنوبِومأْخوذٌ من الْوضاَءة وهي النظَافَةُ والْحسن  لغة: الْوضوُء

وُءوضلُ ا الْوعاوِ: فالْو مبِضاَءةضالْو نم ئضوتظِّلْمني هأَنل ; ما اسهحبِفَتو ،هنسحيئَ وضوتالْم اُء للْفم
أُ بِهضوتي يالَّذ.  

   .ةيا بنِحتتفْفي أَعضاء مخصوصة م املَاِء استعمالُ :وفي الشرع

  :الْوضوِء فضل

فَغسلَ وجهه خرج  الْعبد الْمسلم أَوِ الْمؤمن إِذَا توضأَ«قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اِهللا  tعن أَبِي هريرةَ، 
 هينيا بِعهإِلَي ظَرن يئَةطكُلُّ خ هِهجو ناِءمالْم عاِءأَ مرِ قَطْرِ الْمآخ عم و هيدي نم جرخ هيدلَ يفَإِذَا غَس ،

دا يهتطَشكَانَ ب يئَةطرِ قَطْكُلُّ خآخ عم اِء أَوالْم عم اِءاهرِ الْم يئَةطكُلُّ خ تجرخ هلَيلَ رِجفَإِذَا غَس ،
اِءمالْم عم لَاها رِجهتاِء شرِ قَطْرِ الْمآخ عم وبِ أَوالذُّن نا ميقن جرخى يت1.»ح   

من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء خرجت خطَاياه منe» : رسولُ اِهللا  قَالَ: قَالَ t عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ
أَظْفَارِه تحت نم جرخى تتح ،هدس2.»ج   

الْوضوَء، ثُم غَسلَ يتوضأُ فَغسلَ وجهه فَأَسبغَ  tعن نعيمِ بنِ عبد اِهللا الْمجمرِ، قَالَ: رأَيت أَبا هريرةَ 
هأْسر حسم ثُم ،دضي الْعف عرى أَشتى حرسالْي هدي ثُم ،دضي الْعف عرى أَشتى حنمالْي هدلَ يغَس ثُم ،

شرع في الساقِ "، ثُم قَالَ: " رِجلَه الْيمنى حتى أَشرع في الساقِ، ثُم غَسلَ رِجلَه الْيسرى حتى أَ
أَنتم الْغر الْمحجلُونَ يوم الْقيامة منe» : يتوضأُ. وقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  eهكَذَا رأَيت رسولَ اِهللا 

   3.»هإِسباغِ الْوضوِء، فَمنِ استطَاع منكم فَلْيطلْ غُرته وتحجِيلَ

إِنَّ حوضي أَبعد من أَيلَةَ من عدن لَهو أَشد بياضا من «قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اِهللا  tعن أَبِي هريرةَ 
الن دي لَأَصإِنومِ وجالن ددع نم أَكْثَر هتلَآنِينِ، ولِ بِاللَّبسالْع نلَى مأَحالثَّلْجِ، و دصا يكَم ،هنع اس

هضوح ناسِ علُ إِبِلَ النج؟ قَالَ: » الرذئموا يرِفُنعولَ اِهللا أَتسا رقَالُوا: ي» دأَحل تسا لَييمس لَكُم معن
   4.»من الْأُممِ ترِدونَ علَي غُرا، محجلني من أَثَرِ الْوضوِء

                                                             

  386 حديث:  -كتاب الطهارة، باب خروج اخلطايا مع ماء الوضوء  -رواه مسلم - 1
   387 حديث:  -الوضوء كتاب الطهارة، باب خروج اخلطايا مع ماء  -رواه مسلم - 2
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طَه فَقُلْت بِي حازِمٍ، قَالَ: كُنت خلْف أَبِي هريرةَ، وهو يتوضأُ للصلَاة فَكَانَ يمد يده حتى تبلُغَ إِبعن أَ
أَن تملع ا؟ لَوناهه متأَن وخنِي فَرا بوُء؟ فَقَالَ: يضذَا الْوا هةَ مريرا ها أَبي :لَه أْتضوا تا مناهه كُم

1.»تبلُغُ الْحلْيةُ من الْمؤمنِ، حيثُ يبلُغُ الْوضوُء«يقُولُ:  eهذَا الْوضوَء، سمعت خليلي 
   

يا، ويرفَع بِه أَلَا أَدلُّكُم علَى ما يمحو اُهللا بِه الْخطَا«قَالَ:  eعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اِهللا 
إِسباغُ الْوضوِء علَى الْمكَارِه، وكَثْرةُ الْخطَا إِلَى الْمساجِد، «قَالُوا بلَى يا رسولَ اِهللا قَالَ: » الدرجات؟

   2.»وانتظَار الصلَاة بعد الصلَاة، فَذَلكُم الرباطُ

أَما الْوضوُء فَإِنك إِذَا توضأْت «:" قُلْت: يا رسولَ اللَّه كَيف الْوضوُء؟ قَالَ: عبسةَ قَالَ عمرو بنِعن 
تاسو تضمضفَإِذَا م ،كلامأَنو نِ أَظْفَارِكيب نم اكطَايخ تجرا خمهتقَيفَأَن ،ككَفَّي لْتسفَغ قْتشن

غَسو كيرخننِ ميبإِلَى الْكَع كلَيرِج لْتغَسو كأْسر تحسمنِ وفَقَيرإِلَى الْم كيديو كهجو لْت
موكَي اكطَايخ نم تجرلَّ خجو زع لَّهل كهجو تعضو تفَإِنْ أَن ،اكطَايخ ةامع نم لْتساغْت 

كأُم كتلَدسٍ  ».ولجي مطَى فعذَا يقُولُ أَكُلُّ ها تم ظُرةَ انسبع نو برما عي :ةَ فَقُلْتامو أُمقَالَ أَب
ولَقَدe  ه واحد؟ فَقَالَ: أَما واللَّه لَقَد كَبِرت سني ودنا أَجلي وما بِي من فَقْرٍ فَأَكْذب علَى رسولِ اللَّ

مس ولِ اللَّهسر نقَلْبِي م اهعوو ايأُذُن هتعe.3   

فنصلُ الْمجتب فيه التسمية( :~  قَو.(   

لَا صلَاةَ لمن لَا وضوَء لَه، ولَا وضوَء لمن لَمe» : قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt   عن أَبِي هريرةَملا ثبت 
اللَّه مذْكُرِ اسي هلَيالَى عع4.»ت   

فنصلُ الْموتسقط سهوا( :~  قَو.(  

إِنَّ اللَّه قَد تجاوز عن أُمتي الْخطَأَ، : «eقَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt   عن أَبِي ذَر الْغفَارِيملا ثبت 
هلَيوا عكْرِهتا اسمانَ، ويسالن5.»و   

 علَيه يكُونَ لَا أَنْ أَرجو: قَالَ الْوضوِء؟ في التسميةَ نِسي إذَا: حنبلٍ بن أَحمد سأَلْت داود أَبو قَالَ
  . شيٌء

                                                             

  394 حديث:  -كتاب الطهارة، باب تبلغ احللية حيث يبلغ الوضوء  -رواه مسلم - 1
   395 حديث:  - كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على املكاره  -رواه مسلم - 2
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كتاب  - ، وابن ماجه 93 حديث: -كتاب الطهارة، باب يف التسمية على الوضوء -، وأبوداود 9235 حديث:  -رواه أمحد - 4

 بسند صحيح  396 حديث:  -الطهارة وسننها، باب ما جاء يف التسمية يف الوضوء 
 بسند صحيح  2039 حديث:  -كتاب الطالق، باب طالق املكره والناسي  -رواه ابن ماجه - 5
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فنصلُ الْمقَو  ~: )أَودتا يف أثنائه ابهإنْ ذَكَر(.  

ها، ركُذْييأْتي بِها حني  الْوضوِء أَثْناِء في هاذَكَرِ إذَافعلي قولني األول:  الْوضوِء أَثْناِء في هاذَكَرِ إذَا
هوئضلَى ونِي عبي؛و هأَنا للَم يفا عهنع عوِ مهي السف لَةموِء جضي الْوفَف هضعلَى، بإِنْ أَوا وكَهرت 

  .الْعمد مع علَيه اللَّه اسم يذْكُر لَم لأَنه بِغسله؛ يعتد لَم عضوا غَسلَ حتى عمدا

 اللَّه اسم ذَكَر قَد لأَنه حالٍ؛ كُلِّ علَى يعنِي. أَجزأَه الْوضوِء أَثْناِء في سمى إذَا: الْفَرجِ أَبو الشيخ وقَالَ
  . وضوئه علَى

يأْتي بِها علَى  لأَنه أَمكَنه أَنْو ،الْواجِبات سائرِ علَى لَها وقياسا الْخبرِ، لعمومِ هوِبِالس تسقُطُ لَا: الثاين
هيعمج، هلي أَوا فهذَكَر ا لَوكَم بجلُ ، وهو األحوط.فَوالْأَولَى و1.أَو   

فنصلُ الْملوجهوفروضه ستة: غسل ا( :~  قَو.(  

، والركن هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته الفروض مجع فرض املراد ا األركان
وهو داخل ماهية العبادة، وال يسقط سهوا وال جهال وال عمدا، والواجب يسقط سهوا وجهال، 

  واملستحب يسقط سهوا وجهال وعمدا.

الصالة فَاغِْسلُوا  {يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى تعالَى: اهللا غَسلُ الْوجه لقَولِأول أركان الوضوء 
كُموهج2}.و   

ومن الْأُذُن إلَى  ،والذَّقْنِ طُولًا إلَى النازِلِ من اللَّحيينِ وحد الْوجه من منابِت شعرِ الرأْسِ الْمعتاد غَالبا
  .أُذُن عرضاالْ

لَياِء عةُ الْمإِفَاض جِبي ها: أَنمهدأَح ،لَانضِ قَولِّ الْفَرحم نع ةياللِّح نلِ مسرتسي الْمفو بِه قَعت هأَنل ه
  الْمواجهةُ. 

لِ الْعإِلَى قَو عمسأَلَا ت ،هجالْو نم يه :داهجقَالَ مو.ههجو طَلَع :هتيحل تتبلَامِ إِذَا ني الْغبِ فر  

فنصلُ الْمومنه املضمضة واالستنشاق( :~  قَو.(  

.هدي حا فهِمولخدل فأَنو فَم هجالْو :أَي هنمو  

فَأَفْرغَ علَى كَفَّيه ثَلَاثَ مرارٍ فَغسلَهما، ثُم أَدخلَ  عن حمرانَ، مولَى عثْمانَ أَنه رأَى عثْمانَ دعا بِإِناٍء
لَاثَ مرات، ثُم يمينه في الْإِناِء فَمضمض واستنثَر، ثُم غَسلَ وجهه ثَلَاثَ مرات ويديه إِلَى الْمرفَقَينِ ثَ

                                                             

 )77/ 1( -انظر املغين البن قدامة  - 1
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لَ رِجغَس ثُم ،هأْسبِر حسولُ اِهللا مسقَالَ: قَالَ ر ثُم ،" اترثَلَاثَ م هلَيe» : يوئضو وحأَ نضوت نم
بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف هفْسا نيهِمثُ فدحنِ لَا ييتكْعلَّى رص ذَا، ثُم1.»ه   

   2.»إِذَا توضأْت فَمضمضe  :»ولقوله 

  ).غَسلُ الْيدينِ مع الْمرفَقَينِو( :~  الْمصنف قَولُ

   3.الثَّانِي غَسلُ الْيدينِ مع الْمرفَقَينِ لقَوله تعالَى:{وأَيديكُم إلَى الْمرافقِ}الركن 

   4.والَهم إلَى أَموالكُم}أْكُلُوا أَمكَقَوله تعالَى: {ولَا ت )مع(تستعملُ بِمعنى  ) إلَى(وكَلمةُ  

  يبينهe .وفعلُه أَيضا 

   5».إِذَا توضأَ أَدار الْماَء علَى مرفَقَيهe: »عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه , قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّه فَ

فنصلُ الْمقَو  ~: )أْسِ كُلِّوالر حسمه(  

 الركْنأْسِ كُلِّهالر حسثُ مالثَّال {كُمُءوسوا بِرحسامو} :الَىعت هلقَو6.ل   

، وتأيت للْإِلْصاقِهلا ثالث استعماالت تأيت  والْباُء. للْإِلْصاقِ فَكَأَنه قَالَ: امسحوا رُءوسكُمهنا والْباُء 
  بينت السنة املراد من الباء هنا. لإلستغراق، وتأيت للتبعيض، وقد

رِينِي، كَيف عن عمرِو بنِ يحيى املَازِنِي، عن أَبِيه، أَنَّ رجلًا، قَالَ لعبد اللَّه بنِ زيد، أَتستطيع أَنْ تف
 ولُ اللَّهسكَانَ رe ،معن :ديز نب اللَّه دبأُ؟ فَقَالَ عضوتنِ،  ييترلَ مسفَغ هيدلَى يغَ عاٍء، فَأَفْرا بِمعفَد

نِ إِلَى امليترنِ ميترم هيدلَ يغَس ثَالَثًا، ثُم ههجلَ وغَس ثَالَثًا، ثُم ثَرنتاسو ضمضم ثُم حسم نِ، ثُمفَقَير
لَ بِهِمفَأَقْب ،هيدبِي هأْسر ا إِلَى املَكَانمهدر ثُم ،ا إِلَى قَفَاهبِهِم بى ذَهتح هأْسمِ رقَدأَ بِمدب ،ربأَدا و

" هلَيلَ رِجغَس ثُم ،هنأَ مدي ب7.الَّذ   
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قَالَ: و ازِنِيالْم دينِ زب اللَّه دبع نع» ولُ اللَّهسر حسمe ف هأْسر ثُم ،إِلَى قَفَاه هتياصن نم هوئضي و
كُلَّه هأْسر حسمو هتياصإِلَى ن هيدي د1. »ر   

 هنع وِيا رموe: »هأْسر مقَدم حسم هي » أَنا فرفَساَء ما جكَم ،ةاممالْع عم كلَى أَنَّ ذَلولٌ عمحفَم
يثدةَ حبعنِ شب ةريغالْم.  

   2.»توضأَ ومسح بِناصيته وفَوق الْعمامةe أَنَّ رسولَ اللَّه «عنِ الْمغرية بنِ شعبةَ: فَ

فنصلُ الْمومنه األذنان( :~  قَو.(  

لَ وجهه ثَلَاثًا، ويديه ثَلَاثًا، ومسح بِرأْسه، وقَالَ: فَغسe قَالَ: توضأَ النبِيt   عن أَبِي أُمامةَملا ثبت 
   3.»الْأُذُنان من الرأْسِ«

   4.»الْأُذُنان من الرأْسِ: «eعن أَبِي هريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه و

فنصلُ الْمنِوغسل الرجلني مع ( :~  قَويبالْكَع.(  

الَى: الرعت هلقَونِ ليبالْكَع عنِ ملَيجلُ الرغَس نِ«ابِعيبإلَى الْكَع لَكُمجأَر5.»و   

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

وأبو عبيد  ، 158 باب مسح مجيع الرأس يف الوضوء، حديث:  -اع أبواب الوضوء وسننهكتاب الوضوء، مج - رواه ابن خزمية - 1
 ، بسند صحيح 298 فيه، حديث:  باب ذكر مسح الرأس والسنة -القاسم بن سالم يف الطهور

 بسند صحيح  1362 حديث:   -كتاب الطهارة، باب املسح على اخلفني وغريمها -رواه ابن حبان - 2
، eأبواب الطهارة عن رسول اهللا  -، والترمذي 117  حديث: -eكتاب الطهارة، باب صفة وضوء النيب  -رواه أبو داود - 3

بسند   441 حديث: -كتاب الطهارة وسننها، باب األذنان من الرأس -، وابن ماجه37 حديث:  -باب ما جاء أن األذنني من الرأس
  صحيح 

  بسند صحيح  442  حديث: -كتاب الطهارة وسننها، باب األذنان من الرأس -رواه ابن ماجه - 4
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فنصلُ الْمقَو  ~: )ويبترالت.(  

  والْخامس الترتيب بين الْأَعضاِء.
خلَ ممسوحا بين مغسولَينِ، وقَطَع النظري عن نظريِه، وهذَا قَرِينةُ أَد تعالَى; لأَنه كَما ذَكَر اللَّه تعالَى

اديبِإرترالت اجِبِبل  ،ةالْو انيبل يقَتةُ سالْآييبِ، وترالت رةٌ غَيدذَا فَائهل لَمعلَا ي ، بِيأَ النضوتوe 
ما أُبالي إذَا «أَي بِمثْله. وما روِي عن علي » هذَا وضوٌء لَا يقْبلُ اللَّه الصلَاةَ إلَّا بِه«مرتبا وقَالَ: 

ي بائضأَع ي بِأَيوئضو تممأْتأَت1.»د   

  . tلي عمرِو بنِ هند لَم يسمعه من ع اِهللا بن عبدألن نه منقَطع فإِ

  ; لأَنَّ مخرجهما في الْكتابِ واحد. ه الْيسرى قَبلَ الْيمنىقَالَ أَحمد: إنما عنى بِ

 أَحدنا: لَه فَقيلَ سئلَ، عليا أَنَّ أَبِيه، عن قَابوس، عن جرِير، حدثَنا: أَحمد قَالَ قال ابن قدامة:
تسجِلُ،يِسلُ عغئًا فَييلَ شٍء؟ قَبيى. لَا: قَالَ شتكُونَ حا يكَم رأَم الَى، اللَّهعةُ تايوالرى ورالْأُخ ننِ عاب 

ودعسلَا مو فرعا يلٌ لَه2.أَص   

فنصلُ الْمقَو  ~: )الَاةُووالْم(.  

  .من غَيرِه لَا يؤخر غَسلَ عضوٍ حتى يجِف الْعضو قَبلَه بِزمنٍ معتدلٍ أَو قَدره أَنْ يوهالسادس الْموالَاةُ 

رأَى رجلًا يصلِّ  eأَنَّ النبِيe » عن بعضِ أَصحابِ النبِيt   عن خالد بنِ معدانُودليها ما ثبت 
   3».أَنْ يعيد الْوضوَء والصلَاةَ eمعةٌ قَدر الدرهمِ، لَم يصبها الْماُء فَأَمره النبِي وفي ظَهرِ قَدمه لُ

لَوو لَم جِبالَاةُ توالْم هرلِ لَأَمسبِغ ةعأَنَّ. فَقَطْ اللُّملوَء وضةٌ الْوادبا عهفِْسدثُ يدالْح .رِطَتتا فَاشلَه 
 ولَا ترتيب الْغسلِ في يشترطْ ولَم. متواليا إلَّا توضأَ أَنهe  النبِي عن ينقَلُ ولَم. كَالصلَاة الْموالَاةُ
   4واحد. عضوٍ بِمنزِلَة فيه الْمغسولَ لأَنَّ;  موالَاةٌ

                                                             

والدارقطين  ،384   البداءة باليسار، حديث:باب الرخصة يف -رضهكتاب الطهارة، مجاع أبواب سنة الوضوء وف -رواه البيهقي - 1
كتاب  - ، وابن أيب شيبة يف مصنفه 251  حديث: -كتاب الطهارة، باب ما روي يف جواز تقدمي غسل اليد اليسرى على اليمىن -

ضوء، ذكر تقدمي األعضاء بعضها كتاب صفة الو -، وابن املنذر 417  حديث: -الطهارات، يف الرجل يتوضأ يبدأ برجليه قبل يديه 
  412  حديث: -على بعض يف الوضوء 

  )101/ 1( -املغين البن قدامة  - 2
  بسند صحيح  151 حديث:  - كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء  -، وأبو داود 15224 حديث:  -رواه أمحد - 3
  )51/ 1( -شرح منتهى اإلرادات  - 4
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  الْوضوِء شروطُ

  ).ما يوجِبه انقطَاعوشروطه مثانية: (: ~  مصنفقَولُ الْ

ةي اللُّغطُ فرلُ :الشقَو هنمةُ، ولَامالَى اِهللا الْععت: {ااطُهراَء أَشج فَقَد}.1   

فَأَنت طَالق، وشرعي  عقْلي كَالْحياة للْعلْمِ، ولُغوِي ك: إنْ دخلْت الداروينقسم إىل أقسام ثالثة: 
.لَاةلصل ةاركَالطَّه  

  .ولَا يلْزم من وجوده وجود ولَا عدم لذَاته ،ما يلْزم من عدمه الْعدم :وفي الاصطلَاحِ

فمن كان يأكل  حنوه،فال يصح الوضوء مع مالبسة احلدث و، ما يوجِبه انقطَاعوضوء شروط الأول 
وكل  ، وكذا خروج الريحا ال جيوز له الوضوء أثناء أكله ألنه من موجبات الوضوءحلم إبل مثلً

  .وضوءال لصحةلمنافَاة ذَلك  خارج من السبيلني

فنصلُ الْمقَو  ~: )ةُويالن.(  

جِبي ميقْدت ةيلَى النع ةارا؛ الطَّها كُلِّههأَنطٌ لرا، شلَه ربتعا فَيهودجي وا، فهيعمفَإِنْ ج جِدٌء ويش نم 
اتاجِبو ةارلَ الطَّهقَب ةيالن لَم دتعي بِه .بحتسيأَنْ و وِينلَ يلِ قَبغَس ،هلَ كَفَّيمشتةُ ليونَ الننسم 
ةارالطَّه ماوهوضلَ فَإِنْ. فْرغَس هلَ كَفَّيقَب ةيكَانَ الن نكَم ا لَممِسلْهغي .وزجيو ميقْدت ةيلَى النع 
ةارنِ الطَّهمِسريِ، بِالزا الْينلي كَقَوف ،لَاةإِنْ الصلُ طَالَ والْفَص لَم زِهجي ك2.ذَل  

إِنما اَألعمالُ بِالنيات، وإِنما «يقُولُ:  eقَالَ: سمعت رسولَ اللَّهt  اخلَطَّابِ  نِعمر بملا ثبت عن 
   3».لكُلِّ امرِئٍ ما نوى

يهكُلِّ وطٌ لرعبادة،  ش،ا الْقَلْبلُّهحما، فَلَا و يشرع اجلهر وِونرِ ميبِغ انسل قبس رضلَا يي .  

فنصلُ الْمقَو  ~ :)لَامالْإِسو.(  

{ولَقَد أُوحي  تعالَى: اهللا لقَولِو، عبادةٌ تفْتقر إلَى النية فَكَانَ من شرطه الْإِسلَام كَالصلَاة الوضوَء لأَنَّ
لَي كْترأَش نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي{لُكمع طَنب4.ح   

                                                             

 18سورة حممد: اآلية/  - 1
  )84/ 1( -ين البن قدامة املغ - 2
  3621 حديث:  -: "إمنا األعمال بالنية" eكتاب اإلمارة، باب قوله  - ، ومسلم1باب بدء الوحي حديث:  -رواه البخاري - 3
  65سورة الزمرِ: الْآيةُ/  - 4
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 يفِْسدها عبادةٌ ولأَنها بِالشرك؛ تحبطَ أَنْ فَيجِب بِمبطلَاتها تبطُلُ حكْما باقيةٌ وهي عملٌ، والطَّهارةُ
 الْحدثُ عباسٍ ابنِ قَولِ بِدليلِ دثٌ،ح الردةَ ولأَنَّ والتيممِ؛ كَالصلَاة الشرك، فَأَفْسدها الْحدثُ
   1.اللِّسان حدثُ وأَشدهما الْفَرجِ، وحدثُ اللِّسان، حدثُ حدثَان؛

فنصلُ الْموالعقل( :~  قَو.(  

لنائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ رفع الْقَلَم عن ثَلَاث: عنِ ا« قَالَ: eعنِ النبِي  < عن عائشةَملا ثبت 
   2.»ن حتى يعقلَ أَو يفيقالصغريِ حتى يكْبر، وعنِ الْمجنو

فنصلُ الْموالتمييز( :~  قَو.(  

، واختلف يف سن ممن لَم يميز فَلَا يصح وضوٌء ولَا غُسلٌ ؛لأَنه أَدنى سن يعتبر قَصدا لصغريٍ فيه شرعا
  أن املمييز هو من يفهم اخلطاب وحيسن اجلواب. ،وضابط التمييز ،التمييز والراجح أنه ال حد له

فنصلُ الْمواملاء الطهور املباح( :~  قَو.(  

وٌء ولَا غُسلٌ بِنحوِ ماٍء وتقدمت صفته، ولَا يصح وض ،فَلَا يصح وضوٌء ولَا غُسلٌ بغري ماء طهور
من عملَ عملًا لَيس «قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اِهللا  <وملاثبت عن عائشةَ مغصوبٍ؛ لعدم انفكاك اجلهة، 

در وا فَهنرأَم هلَي3.»ع   

فنصلُ الْمقَو  ~ :)وولَهصو عنما يالَةُ مإز.(  

بع نرٍو ملا ثبت عمنِ عاِهللا ب ولُ اِهللا  {دسقَالَ: قَالَ رe» ويلٌ للْأَعقَابِ من النارِ أَسبِغوا : 
   4».الْوضوَء

  الْماِء إلَى الْبشرة. ما يمنع وصولَ إزالَةإال ب الْإِسباغُ الْمأْمور بِهوال يتحقق 

  

                                                             

 )130/ 1( -املغين البن قدامة  - 1
، والنسائي  3843 حديث:  -اب يف انون يسرق أو يصيب حداكتاب احلدود، ب -، وأبو داود 24171 حديث:  -رواه أمحد - 2

كتاب الطالق باب طالق املعتوه والصغري والنائم  -، وابن ماجه 3395 حديث:  -كتاب الطالق، باب من ال يقع طالقه من األزواج
  بسند صحيح  2037 حديث:  -
كتاب األقضية  -ومسلم  ،2571  حديث: - لصلح مردودكتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فا -رواه البخاري - 3

    3329 حديث:  -باب نقض األحكام الباطلة 
كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلني  -، رواه مسلم 160  حديث: -كتاب الوضوء، باب غسل الرجلني  - رواه البخاري - 4

   380 حديث:  -بكماهلما 
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فنصلُ الْمواال( :~  قَومجتسار.(  

   .الكالم عليهاستنجاٍء بِماٍء أَو استجمارٍ بِنحوِ حجرٍ، وتقَدم  من فَراغَيعين ال
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  فصل

فنصلُ الْمفالنية هنا قصد رفع احلدث(: ~  قَو.(  

ةي اللُّغا فاهنعة ميالن: دوهو عزم القلب على الشيء الْقَص.  

  عل الشيء تقربا إىل اهللا تعاىل.ويف الشرع: العزم على ف

، ومل يذكر زوال اخلبث ألنه ال معناه إزالَةُ الْمانِعِ من كُلِّ فعلٍ يفْتقر إلَى الطَّهارةوقصد رفع احلدث 
  حيتاج إىل نية، وألن الكالم هنا على الطهارة.

  بقلبه. والعربة يف النية بعزم القلب ال مبا تلفظ به بلسانه ومل يعتقده

 لَم بِقَلْبِه النيةُ تخطر لَم وإِنْ بِلسانِه يلْفظْ لَم وإِنْ أَجزأَه، بِقَلْبِه اعتقَد فَمتى: ~قال ابن قدامة 
زِهجي .لَوو قبس هانسرِ إلَى لا غَيم هقَدتاع لَم عنمي كةَ ذَلحا صم هقَدتبِ اع1.قَلْبِه  

فنصلُ الْمأو قصد ما جتب له الطهارة كصالة وطواف ومس مصحف( :~  قَو(.  

إال ا العبادة صح تما تشترط له الطهارة وال النية في بيان، واملعىن هنا ما يراد ويرمى إليهوالقصد هو: 
   .كالصالة والطواف ومس املصحف

فنصلُ الْمأو قصد ما تسن له(: ~  قَو.(  

  .ما تستحب له الطهارةلو قصد  يأ

فنصلُ الْمكَ(: ~  قَواَءةرق (.  

أَنه سلَّم علَى رسولِ  t عنِ الْمهاجِرِ بنِ قُنفُذثبت ملا  فإنه يستحب هلا الطهارة كَقراَءة الْقُرآناملراد 
إِنه لَم يمنعنِي أَنْ أَرد علَيك إِلَّا أَني «توضأَ فَرد علَيه وقَالَ: وهو يتوضأُ، فَلَم يرد علَيه حتى  eاِهللا 

    2.»طَهارة كَرِهت أَنْ أَذْكُر اَهللا إِلَّا علَى
والْأَذَان والنومِ، فَهلْ  وإِنْ نوى ما تشرع لَه الطَّهارةُ ولَا تشترطُ، كَقراَءة الْقُرآن: ~ قال ابن قدامة

ةُ طَهحلَى صالْأَوثٌ، ودحم وهوِء وضالْو يددجى توا، إذَا نملُهنِ: أَصيهجلَى و؟ عثُهدح عفتر؛ يهتار

                                                             

  )83/ 1( - قدامة البن املغين - 1

، حديث رقم:  باب الرجلِ يسلَّم علَيه وهو يبولُ، كتاب الطَّهارة وسننِها -ماجه ابنو ،19034حديث رقم:  -اه أمحدرو - 2
  بسند صحيح 350
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ةحص ةوررض نئًا ميى شون هأَنل ،ةارالطَّه وهيلَةُ وا الْفَضلَةُالْحص نملَ لفَع كذَل وهلَى وع ،ةارطَه 
تحفَص ،هتارا طَهكَم ى لَووا نا بِهلَا م احبا؛ إلَّا يبِه هأَنلى ووةً نارةً، طَهيعرش تحرِ فَصبلْخ1.ل   

فنصلُ الْموذكر(: ~  قَو(.  

   t.2 الْمهاجِرِ بنِ قُنفُذ حلديث

فنصلُ الْمقَو  ~ :أَذَانو)(.   

   3.»لَا يؤذِّنُ إِلَّا متوضئٌ«قَالَ:  eعنِ النبِيt   عن أَبِي هريرةَملا روي 
  .وقد تقدم t الْمهاجِرِ بنِ قُنفُذ؛ وألنه ذكر هللا تعاىل فيستحب الوضوء له

فنصلُ الْممٍ: ~  قَوونو).(  

كَانَ إِذَا أَراد أَنْ ينام، وهو جنب، توضأَ وضوَءهe  أَنَّ رسولَ اِهللا «عن عائشةَ: ف eالنيب  لفعل
امنلَ أَنْ يقَب ،لَاةلص4.»ل   

فنصلُ الْمفْعِ(: ~  قَورو كش.(  

بلَ أَنْ تدخلَ الصلَاةَ فَتوضأْ، وإِذَا شكَكْت وأَنت في إِذَا شكَكْت في الْوضوِء قَ«عن إِبراهيم قَالَ: 
   5.»الصلَاة فَامضِ

فال يستحب الوضوُء، من ذلك وال يلتفت  وسوسةفإذا تكرر ذلك منه، حىت وصل األمر به إىل ال
إِلَى إِبراهيم النخعي، أَم شك في الْوضوِء عن مغريةَ بنِ خيثَمةَ، شكَى إليه، فإمنا ذلك من الشيطان، ف

، وقَالَ الثَّورِي: »ذَلك من الشيطَان يمضي«يقُولُ: وسوسةً لَم تمسح بِرأْسك، لَم تغِسلْ كَذَا قَالَ: 
   6.»لَه يكْثُر علَيه فَلَا يعيد الْوضوَء والصلَاةَإِذَا ابتدأَ ذَلك أَنْ يعيد فَإِذَا جع«وكَانَ يقَالُ: 

  

  

                                                             

  )84/ 1( - قدامة البن املغين - 1
  وتقدم خترجيه ماجه ابنو ،رواه أمحد - 2
3 - يذمرالت اهوة عن رسول اهللا أبواب الصال - رe- :كتاب  -، والبيهقي  189 باب ما جاء يف كراهية األذان بغري وضوء، حديث

  بسند ضعيف  1720 باب ال يؤذن إال طاهر، حديث:  -الصالة، ذكر مجاع أبواب األذان واإلقامة
كتاب الْحيضِ، باب جوازِ نومِ الْجنبِ  -، ومسلم288كتاب الغسلِ، باب اجلُنبِ يتوضأُ ثُم ينام، حديث:  -رواه البخاري - 4

  21ديث: واستحبابِ الْوضوِء لَه، وغَسلِ الْفَرجِ إِذَا أَراد أَنْ يأْكُلَ أَو يشرب أَو ينام أَو يجامع ، ح
   539في الْوضوِء قَبلَ أَنْ يصلِّي، رقم:  كتاب الطَّهارة، باب الشك -رواه عبد الرزاقِ - 5
     542كتاب الطَّهارة، باب من شك في أَعضائه، رقم:  -رواه عبد الرزاقِ - 6
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فنصلُ الْمقَو  ~ :)بٍوغَض.(  

أَنَّ  t عطيةَ السعدي عنملا ورد والْماُء يطْفئُ النار  ،من الشيطَان والشيطَانُ من النارِ الْغضبلأَنَّ 
ولَ اللَّهسر e  :َقَال» ارطْفَأُ النا تمإِنارِ، والن نم قلطَانَ خيإِنَّ الشارِ، والن نةٌ مرمج بضإِنَّ الْغ

 كُمدأَح باِء، فَإِذَا غَضأْبِالْمضوت1.»فَلْي   

فنصلُ الْممٍ(: ~  قَورحكَلَامٍ مو(.  

م األدلة اليت تبني أثر الوضوء يف تكفري السيئات وحمو اخلطايا لعمو يستحب الوضوء عقب الذنب
إِذَا توضأَ الْعبد الْمسلم أَوِ الْمؤمن فَغسلَ «قَالَ:  eعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ اِهللا ومنها ما ثبت 

ا بِعهإِلَي ظَرن يئَةطكُلُّ خ هِهجو نم جرخ ههجو هيناِءيالْم عاِء مرِ قَطْرِ الْمآخ عم أَو هيدلَ يفَإِذَا غَس ،
، فَإِذَا غَسلَ رِجلَيه أَو مع آخرِ قَطْرِ الْماِءخرج من يديه كُلُّ خطيئَة كَانَ بطَشتها يداه مع الْماِء 

ا رِجهتشم يئَةطكُلُّ خ تجراِء خالْم عم اِءلَاهرِ قَطْرِ الْمآخ عم وبِ أَوالذُّن نا ميقن جرخى يت2».ح   

ةَ وشائع نع>  :ا«قَالَتقُولُهاِء يروالْع ةمالْكَل نأُ مضوتلَا يبِ، وامِ الطَّيالطَّع نم كُمدأُ أَحضوت3».ي   

وسنِ منِ ابع ودعt  :َبِ«قَالامِ الطَّيالطَّع نأَ مضوأَنْ أَت إِلَي بأَح ،بِيثَةالْخ ةمالْكَل نأَ مضو4.»لَأَنْ أَت   

فنصلُ الْمقَو  ~ :)وجِدسلُوسٍ بِمج(.  

الَ : «eن أَبِي هريرةَ، قَالَ: قَالَ النبِي في املَسجِد ينتظر الصالَةَ ما لَم يحدثْ عألنه يف صالة ما دام 
فَقَالَ رجلٌ أَعجمي: ما احلَدثُ » يزالُ العبد في صالَة ما كَانَ في املَسجِد ينتظر الصالَةَ ما لَم يحدثْ

   5.يا أَبا هريرةَ؟ قَالَ: الصوت يعنِي الضرطَةَ

قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  t عن أَبِي هريرةَفما دام في مجلِسه، ما لَم يحدثْ  يهالْملَائكَةَ تصلِّي علَوألن 
eمحار مالله ،لَه راغْف مقُولُ: اللهت ،ِسهلجي مف اما دم كُمدلَى أَحلِّي عصكَةَ تلَائإِنَّ الْم " :،ه  ا لَمم

." هبِسحلَاةُ تالص تا كَانم لَاةي صف كُمدأَحثْ، ودح6ي
  

  

                                                             

 1267، حديث:  tعطيةُ بن عروةَ  -رواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين - 1
 32هارة،  باب خروجِ الْخطَايا مع ماِء الْوضوِء  ، حديث رقم : كتاب الطَّ - رواه مسلم - 2
    470، حديث رقم: باب الْوضوِء من الْكَلَامِ، كتاب الطَّهارة -رواه عبد الرزاقِ - 3
     469، حديث رقم: لَامِباب الْوضوِء من الْكَ، كتاب الطَّهارة -رواه عبد الرزاقِ - 4

كتاب  - ومسلم، 176حديث رقم:  ،باب من لَم ير الوضوَء إِلَّا من املَخرجينِ: من القُبلِ والدبرِ، كتاب الوضوِء -رواه البخاري - 5
  274حديث رقم:  ،ارِ الصلَاةباب فَضلِ صلَاة الْجماعة وانتظَ ،الْمساجِد ومواضعِ الصلَاةَ

كتاب  -ومسلم، 659، حديث رقم:  باب من جلَس في املَسجِد ينتظر الصالَةَ وفَضلِ املَساجِد، كتاب اَألذَان -رواه البخاري - 6
 273حديث رقم:  ،رِ الصلَاةباب فَضلِ صلَاة الْجماعة وانتظَا ،الْمساجِد ومواضعِ الصلَاةَ
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فنصلُ الْملْمٍ(: ~  قَورِيسِ عدتو.(  

وهو يتوضأُ،  eأَنه سلَّم علَى رسولِ اِهللا  t عنِ الْمهاجِرِ بنِ قُنفُذملا يشتمل عليه من ذكر اهللا تعاىل ف
ني كَرِهت أَنْ أَذْكُر اَهللا فَلَم يرد علَيه حتى توضأَ فَرد علَيه وقَالَ: " إِنه لَم يمنعنِي أَنْ أَرد علَيك إِلَّا أَ

" ةارلَى طَه1.إِلَّا ع   

فنصلُ الْموأكل(: ~  قَو(.  

 eت في التوراة أَنَّ بركَةَ الطَّعامِ الْوضوُء قَبلَه فَذَكَرت ذَلك للنبِي قَالَ: قَرأْ t عن سلْمانَملا روي 
   2.»بركَةُ الطَّعامِ الْوضوُء قَبلَه، والْوضوُء بعده«فَقَالَ: 

سِوأَن ننِ عب كالم t  ولُ اللَّهسقَالَ: قَالَ رe» : ْأَن بأَح نأْ إِذَا مضوتفَلْي ،هتيب ريخ اللَّه ركْثي

عفإِذَا رو ،هاؤغَد رض3.»ح   

وفيما قاله املصنف رمحه اهللا نظر فإن األحاديث اليت اعتمد عليها من قال أن الوضوء قبل األكل سنة 
فيها إمنا هو الوضوء  إمنا هي أحاديث ضعيفة ال تقوم ا حجة، وعلى فرض صحتها فإن الوضوء املراد

  4.الْيدينِ غَسلَ بِه يعنِياللغوي وليس الشرعي، قال ابن قدامة بعد ذكر هذه األحاديث 

خرج من اخلَلَاِء  eأَنَّ رسولَ اللَّه  { عن ابنِ عباسٍوأيضا فإن هذه األحاديث معارضة مبا ثبت 
   5.»إِنما أُمرت بِالوضوِء إِذَا قُمت إِلَى الصلَاة«لَا نأْتيك بِوضوٍء؟ قَالَ: فَقُرب إِلَيه طَعام، فَقَالُوا: أَ

فنصلُ الْمفمىت نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه( :~  قَو(.  

   6».ىإِنما اَألعمالُ بِالنيات، وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوe» :رسولَ اللَّه  لقَولِ

، وهو الصحيح حدثه إحداهما: يرتفعرويتان  لَه الطَّهارةُأو تستحب ما تشرع ورد عن اإلمام أمحد في
 يرتفعأنه  الصحيحو، حدثهوالروايةُ الثَّانِيةُ: لَا يرتفع وقدمنا كالم ابن قدامة يف ذلك، وعليه األكثر، 

  .شرعيةً طَهارةً نوى هلأَن حدثه؛

                                                             

  وتقدم خترجيه بسند صحيح، ماجه ابنو ،رواه أمحد - 1
 ،3761، حديث رقم: باب في غَسلِ الْيد قَبلَ الطَّعامِ، كتاب الْأَطْعمة -وأبو داود، 23732حديث رقم:  - رواه أمحد - 2

  بسند ضعيف،  1846، حديث رقم:  باب ما جاَء في الوضوِء قَبلَ الطَّعامِ وبعدهe  ،ه أَبواب الْأَطْعمة عن رسولِ اللَّ -والترمذي
  بسند ضعيف،  3260، حديث رقم: باب الْوضوِء، عند الطَّعامِ، كتاب الْأَطْعمة -رواه ابن ماجه - 3
  )289/ 7( -املغين البن قدامة  - 4
،  3760، حديث رقم: باب في غَسلِ الْيدينِ عند الطَّعامِ ،الْأَطْعمة كتاب - الترمذيو ،2549 م:حديث رق -أمحدرواه  - 5

 وصححه األلباين 132، حديث رقم: الْوضوُء لكُلِّ صلَاة، باب كتاب الطَّهارة -والنسائي
 3621 حديث:  -: "إمنا األعمال بالنية" eمارة، باب قوله كتاب اإل - ، ومسلم1باب بدء الوحي حديث:  -رواه البخاري - 6
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فنصلُ الْمقَو  ~: )انِوسل قبس رضلَا يه رِ ميابِغنيو.(  

لَو سبق فَ ،هي عبارةٌ عن الْقَصد، ومحلُّ الْقَصد الْقَلْب، فَمتى اعتقَد بِقَلْبِه أَجزأَهو، محلُّها الْقَلْبألن 
ل.بِقَلْبِه هقَدتا اعةَ محص كذَل عنمي لَم هقَدتا اعرِ مإلَى غَي هانس    

فنصلُ الْملَا( :~  قَوو ةادباغِ كُلِّ عفَر دعي فرض بأو ف ةيي النف كُّهش(.  

ةادبالع دعب كلشل لَا أَثَرو رأَنَّ الظَّاهه؛ لاقُوع  ةكَثْرل رالْأَم رسلَع هدعب كالش ربتاع لَو هأَنلامٍ؛ ومت نع
هوضرع.  

بعد فَراغه من الطَّهارة لَم يلْتفَت إلَى شكِّه؛ لأَنه شك في  النيةشك في  ذاإِ: ~قال ابن قدامة 
غه منها، أَشبه الشك في شرط الصلَاة، ويحتملُ أَنْ تبطُلَ الطَّهارةُ؛ لأَنَّ حكْمها باقٍ، الْعبادة بعد فَرا

.لَاةالص لَافا، بِخهلَاتطبا بِمطْلَانِهيلِ بلبِد  

شكِّه، فَلَا يزولُ ذَلك بِالشك، كَما لَو شك في  والْأَولُ أَصح؛ لأَنها كَانت محكُوما؛ بِصحتها قَبلَ
   1وجود الْحدث الْمبطلِ.

فنصلُ الْمي ( :~  قَوف ةيي النف كإِنْ شافاَألوئْنتاِء اسثْن(.  

حصت ا، فَلَميهف وها وهطري شف كةٌ شادبا عهأَنالَزِ؛ فلافُهئْنتاس هافاالو، مئْنتهو االبتداء. س  

بحتسيو ابحصتكْرِ اسذ ةيرِ إلَى الن؛ آخهتاركُونَ طَهتل الُهةً أَفْعرِنقْتم ،ةيفَإِنْ بِالن بحصتا اسهكْمح 
أَهزأَج .اهنعملَا أَنْ: و وِينا يهقَطْع.  

 يبطُلُ لَا النيةُ لَه اُشترِطَت ما لأَنَّ قَطْعها؛ في ذَلك يؤثِّر لَم عنها، وذَهلَ خاطرِه، عن عزبت نْوإِ
   2.والصيامِ كَالصلَاة عنها، والذُّهولِ بِعزوبِها،

                                                             

 )85/ 1( -املغين البن قدامة  - 1
 )84/ 1( -املغين البن قدامة  - 2
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  فصل يف صفة الوضوء

فنصلُ الْمي مث يسميوهى أن ينو( :~  قَو.(  

أمر بالتسمية عند  eألنه ال يتصور عمل بال نية وألا شرط فيقدم على املشروط، وألن النيب 
  الوضوء، وقد تقدم الكالم عليها.

فنصلُ الْميغسل كفيه مث يتمضمض ويستنشق مث يغسل وجهه من منابت شعر الرأس و( :~  قَو
  ).املعتاد

دعا بِوضوٍء، فَأَفْرغَ علَى  tعثْمانَ بنِ عفَّانَ أَنه رأَى عثْمانَ بن عفَّانَ  عن حمرانَ، مولَىملا ثبت 
شنتاسو ضمضمت وِء، ثُمضي الوف هينملَ يخأَد ثُم ،اترا ثَالَثَ مملَهسفَغ ،هائإِن نم هيدي ،ثَرنتاسو ق

لَ وغَس ثُم لٍ ثَالَثًا، ثُملَ كُلَّ رِجغَس ثُم ،هأْسبِر حسم نِ ثَالَثًا، ثُمفَقَيرإِلَى امل هيديثَالَثًا و ههقَالَ: ج
 بِيالن تأَيرe  :َقَالذَا، وي هوئضو وحأُ نضوتي»كْعلَّى رص ذَا، ثُمي هوئضو وحأَ نضوت ننِ الَ ميت

بِهذَن نم مقَدا تم لَه اللَّه غَفَر ،هفْسا نيهِمثُ فدح1. »ي  

فنصلُ الْموال جيزئ غسل ظاهر شعر اللحية إال أن ال يصف البشرة( :~  قَو.(  

ةَ، وجب غَسلُها معه، وإِنْ كَانَ فيه شعر خفيف يصف الْبشرالوجه إِنْ كَانَ فالشعرِ تبعا للْمحلِّ 
.يلُهلخت بحتسيو ،رِهلُ ظَاهغَس أَهزا أَجهرتسي  

فنصلُ الْممث يغسل يديه مع مرفقيه( :~  قَو.(  

  2. »فَقَينِ ثَالَثًاثُم غَسلَ وجهه ثَالَثًا ويديه إِلَى املر«املتقدم وفيه:  t عثْمانَ من حديثملا ثبت 

فنصلُ الْمقَو  ~: )(وِهحنظُفْرٍ و تحت ِسريي خسو رضلَا يو.  

هعوُء مضالْو حصي لَم ةً، فَلَوادع هقُوعو كْثُرا يمم هأَناِء لولَ الْمصو عنمي فلِ أَناخكَد  هنيلَبe  إذْ لَا
جثُ كَانَييح عنِسريٍ مكُلَّ ي ينِ بِهالد يقت خيالش قأَلْحو ،ةاجالْح قْتو نع انيالْب ريأْخت وز  ،ندبِالْب

.هارتاخا، وموِهحنجِنيٍ وعمٍ و3كَد   

فنصلُ الْمقَو  ~: )هأْسرِ رظَاه يعمج حسمي د الوجه إىل ما يسمى قفا والبياض فوق من ح ثُم
  ).األذنني منه

                                                             

 تقدم خترجيه - 1
  تقدم خترجيه - 2
  )57/ 1( -شرح منتهى اإلرادات  - 3
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{كُمُءوسوا بِرحسامو} :الَىعت هلقَو1.ل   

  للْإِلْصاقِ فَكَأَنه قَالَ: امسحوا رُءوسكُم.هنا والْباُء 

رأْسه في وضوئه من ناصيته إِلَى  e مسح رسولُ اللَّه«عن عبد اللَّه بنِ زيد الْمازِنِي قَالَ: ملا ثبت 
كُلَّه هأْسر حسمو هتياصإِلَى ن هيدي در ثُم ،2. »قَفَاه   

فنصلُ الْماميه ظاهرمها( :~  قَوويدخل سبابتيه يف صماخي أذنيه وميسح بإ.(  

فَغرف غَرفَةً فَمضمض واستنشق، ثُم غَرف غَرفَةً  eسولُ اللَّه توضأَ ر«عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ: ملا ثبت 
 ى، ثُمرسالْي هدلَ يسفَةً فَغغَر فغَر ى، ثُمنمالْي هدلَ يسفَةً فَغغَر فغَر ثُم ،ههجلَ وسفَغ هأْسبِر حسم

ا بِالسنِهِماطب هيأُذُنفَةً وغَر فغَر ى، ثُمنمالْي لَهلَ رِجسفَةً فَغغَر فغَر ثُم ،هيامهإِبا بمرِهظَاهنِ ويتاحب
   3.»فَغسلَ رِجلَه الْيسرى

فنصلُ الْممث يغسل رجليه مع كعبيه ومها العظمان الناتئان( :~  قَو(.  

   4.»لَكُم إلَى الْكَعبينِوأَرج«لقَوله تعالَى: 

  5.»ثُم غَسلَ كُلَّ رِجلٍ ثَالَثًا « وفيه: tعثْمانَ حلديث 

 { :تعالَى وقَوله الْقَنا، كعابِ بِمنزِلَة الساقِ، منتهى الْقَدمِ أَصلِ في الَّذي هو الْكَعب: عبيد أَبو قَالَ
 بِلَفْظ لَذَكَره أَرجلٍ جمع أَراد ولَو الْكَعبينِ، إلَى تغسلُ رِجلٍ كُلُّ أَي لذَلك ةٌحج} الْكَعبينِ إلَى

   6.الْجمعِ

                                                             

  6سورة املائدة: اآلية/  - 1
، وأبو عبيد  158 باب مسح مجيع الرأس يف الوضوء، حديث:   -وضوء وسننهكتاب الوضوء، مجاع أبواب ال -رواه ابن خزمية - 2

 بسند صحيح  ،298 باب ذكر مسح الرأس والسنة فيه، حديث:  -القاسم بن سالم يف الطهور
ب كتا -، والبيهقي 101 باب مسح األذنني مع الرأس وما يستدل به على أما من ، حديث:  -كتاب الطهارة -رواه النسائي - 3

  بسند صحيح  237 باب غسل اليدين، حديث:  -الطهارة مجاع أبواب سنة الوضوء وفرضه
   6سورة املائدة: اآلية/  - 4
  تقدم خترجيه - 5
  )59/ 1( -شرح منتهى اإلرادات  - 6
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  لٌصفَ
فنصلُ الْموسننه مثانية عشر( :~  قَو.(  

  .الطريقة :السنة لغة
و صفة خلْقية أو خلُقية، أو من قول، أو فعل، أو تقرير، أ eكل ما أثر عن الرسول «اصطالحا:  و

  .سرية

فنصلُ الْمقَو  ~: )لَةبالُ الْققْبتاس.(  
  .صحابه حترى استقباهلا عند الوضوءأحد من أوال عن  eمل ينقل عن النيب فيه نظر ألنه 
فنصلُ الْمقَو  ~: )اكوالسو.(  

لَولَا أَنْ أَشق علَى أُمتي لَأَمرتهم بِالسواك مع كُلِّ : «eه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّ tعن أَبِي هريرةَ 
  1.»وضوٍء

فنصلُ الْموغسل الكفني ثالثا( :~  قَو.(  
   2».دعا بِوضوٍء فَتوضأَ فَغسلَ كَفَّيه ثَلَاثَ مرات«أنه  tعثْمانَ بن عفَّانَ حلديث 

لُ الْمقَوفنوالبداءة قبل غسل الوجه باملضمضة واالستنشاق( :~  ص.(  

  3».ثُم مضمض واستنثَر، ثُم غَسلَ وجهه ثَلَاثَ مرات«أنه  tعثْمانَ بن عفَّانَ حلديث 

فنصلُ الْمواملبالغة فيهما لغري الصائم( :~  قَو.(  

«eقَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt   عن لَقيط بنِ صبرةَملا ثبت  بالغْ في الاستنشاقِ، إِلَّا أَنْ تكُونَ : 
   4.»صائما

فنصلُ الْمواملبالغة يف سائر األعضاء مطلقا( :~  قَو.(  

فَقُلْت: يا رسولَ اللَّهe  ، عن لَقيط بنِ صبرةَ، قَالَ: كُنت وافد بنِي الْمنتفقِ إِلَى رسولِ اللَّهملا ثبت 
أَسبِغِ الْوضوَء، وخلِّلْ بين الْأَصابِعِ، وبالغْ في الاستنشاقِ إِلَّا أَنْ تكُونَ «أَخبِرنِي، عنِ الْوضوِء، قَالَ: 

   5».صائما

                                                             

  تقَدم خترجيه - 1
  تقَدم خترجيه - 2
  تقدم خترجيه - 3
كتاب الطهارة، األمر بتخليل األصابع حديث:  -، والنسائي 125 حديث:  -ستنثار كتاب الطهارة، باب يف اال -رواه أبو داود - 4

  بسند صحيح  445 حديث: -كتاب الطهارة وسننها، باب ختليل األصابع    -، وابن ماجه113 
  تقدم خترجيه - 5
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فنصلُ الْموالزيادة يف ماء الوجه ( :~  قَو.(  

ستحب أَنْ يزِيد في ماِء الْوجه؛ لأَنَّ فيه غُضونا وشعورا ودواخلَ وخوارِج، ي: ~قال ابن قدامة 
 في يديه أَدخلَ ثُم: قَالَ e اللَّه رسولِ وضوِء صفَة في« t علي روى وقَد جميعه، إلَى ليصلَ الْماُء

 ثُم ذَلك، مثْلُ الثَّالثَةَ ثُم الثَّانِيةَ، ثُم وجهِه، علَى بِهِما فَضرب ماٍء من حفْنةً بِهِما أَخذَفَ جميعا، الْإِناِء
 تِسيلُ: أَي) نتست: (وقَولُه. داود أَبو رواه.» وجهِه علَى تستن فَتركَها ماٍء من قَبضةً الْيمنى بِكَفِّه أَخذَ

بصنتقَالَ. و دمذُ: ~ أَحخؤي هجلْول ا أَكْثَرمذُ مخؤوٍ يضعل ناِء مض1.الْأَع   

فنصلُ الْموختليل اللحية الكثيفة( :~  قَو.(  

نْ كَانت كَثيفَةً لَم يجِب غَسلُ ما إنْ كَانت خفيفَةً تصف الْبشرةَ وجب غَسلُ باطنِها. وإِ اللِّحيةُ
  تحتها، ويستحب تخليلُها.

كَانَ إذَا توضأَ أَخذَ كَفا من ماٍء فَأَدخلَه تحت حنكهe  أَنَّ النبِيt »  عن أَنسٍوذلك ملا ثبت 
   2.»وقَالَ: هكَذَا أَمرنِي ربي عز وجلَّ

رمنِ عاب نعقَالَ  { و» ولُ اللَّهسكَانَ رe  هتيحل كبش ثُم ،كرالْع ضعب هيارِضع كرأَ عضوإذَا ت
   3.»بِأَصابِعه من تحتها

فنصلُ الْمقَو  ~: )ابِعِويلُ الْأَصلخت.(  

جالرنِ ويدابِعِ الْييلُ أَصلخت بِيلِ النقَو؛ لنِ آكَدلَيجي الرف وهونٌ، ونسوِء مضي الْونِ فلَيe  ِنب يطلَقل
   4.»وضوَء وخلِّلْ الْأَصابِعأَسبِغْ الْ« صبِرةَ: 

   5.»ه بِخنصرِهع رِجلَيإذَا توضأَ دلَك أَصابِ eرأَيت رسولَ اللَّه : «الْمستورِد بن شداد وقَالَ

فنصلُ الْموأخذ ماء جديد لألذنني( :~  قَو.(  

   6.جديدا ماًء لأُذُنيه يأْخذُ عمر ابن كَانَ جديدا، ماًء لأُذُنيه يأْخذَ أَنْ أَستحب أَنا: أَحمد قَالَ

  

                                                             

 )88/ 1( -املغين البن قدامة  - 1
  بسند صحيح  126 حديث:  -ية كتاب الطهارة، باب ختليل اللح -رواه أَبو داود - 2
3 - هاجم ناب اهوبسند ضعيف  429 حديث:  -كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف ختليل اللحية  -ر 
  تقدم خترجيه - 4
الطهارة عن  أبواب -، والترمذي 129 حديث:  -كتاب الطهارة، باب غسل الرجلني -، أَبو داود 17698 حديث:  -رواه أمحد - 5

 بسند صحيح  40 حديث:  - ، باب يف ختليل األصابع eرسول اهللا 
 79/ 1( -املغين البن قدامة  - 6
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فنصلُ الْمعلى اليسرى وتقدمي اليمىن( :~  قَو.(  

 بِالْيمنى، الْبداَءة استحبابِ في - علمنا فيما - الْعلْمِ أَهلِ بين خلَاف لَا الْمياسرِ قَبلَ الْميامنِ غَسلُ
نممو وِير كذَل هنلُ عأَه ،ةيندلُ الْمأَهاقِ، ورلُ الْعأَهامِ، وا الشحأَصوأْيِ، بوا الرعمأَجلَى وع هلَا أَن 
 يعجِبه كَانَ e النبِي أَنَّ روِي ما ذَلك في الاستحبابِ وأَصلُ. يمينِه قَبلَ بِيسارِه بدأَ من علَى إعادةَ
،كذَل ،لُهفْعيو توةُ فَرشائأَنَّ« < ع بِيالن e َكَان يبح نميي التف هلعنت هلجرتو ورِهطُهي وفو 
أْنِهش 1.».كُلِّه   

نعةَ أَبِي وريره t َولُ قَالَ: «قَالسر اللَّه e  :إذَا مأْتضوُءوا تدفَاب نِكُمامي2.»بِم  

   3.»الْيسرى قَبلَ بِالْيمنى دأَفَبe  : النبِي وضوَء« { وعلي عثْمانُ وحكَى

 وأَيديكُم: قَالَ تعالَى اللَّه فَإِنَّ الرجلَان؛ وكَذَا الْواحد، الْعضوِ بِمنزِلَة الْيدينِ لأَنَّ ذَلك يجِب ولَا
لَكُمجأَرو .لَملْ، وفَصاُء يالْفُقَهونَ ومساَء يضوِءا أَعضةً، لْوعبلُونَ أَرعجنِ ييدا، الْيوضنِ علَيجالرو 

   4.الْواحد الْعضوِ في الترتيب يجِب ولَا عضوا،

فنصلُ الْموجماوزة حمل الفرض( :~  قَو.(  

، ثُم غَسلَ يده الْيمنى وفيهيتوضأُ  tريرةَ عن نعيمِ بنِ عبد اِهللا الْمجمرِ، قَالَ: رأَيت أَبا هملا ثبت 
لَ رِجغَس ثُم ،هأْسر حسم ثُم ،دضي الْعف عرى أَشتى حرسالْي هدي ثُم ،دضي الْعف عرى أَشتح لَه

يسرى حتى أَشرع في الساقِ "، ثُم قَالَ: " هكَذَا الْيمنى حتى أَشرع في الساقِ، ثُم غَسلَ رِجلَه الْ
   5.»يتوضأُ eرأَيت رسولَ اِهللا 

فنصلُ الْموالغسلة الثانية والثالثة( :~  قَو.(  

6».توضأَ مرةً مرةً eأَنَّ النبِي «عنِ ابنِ عباسٍ، ملا ثبت 
   

  الفرض وما زاد إىل الثالثة فمستحب.فدل على أن املرة هي 

  

                                                             

كتاب الطهارة، باب التيمن يف الطهور  -، ومسلم 5524 حديث:  -كتاب اللباس، باب يبدأ بالنعل اليمىن -رواه البخاري - 1
   421 وغريه، حديث: 

2 - هاجم ناب اهوبسند صحيح  399 حديث:  -كتاب الطهارة وسننها، باب التيمن يف الوضوء  -ر  
 تقدم خترجيه - 3
 )81/ 1( -املغين البن قدامة  - 4
  تقدم خترجيه - 5
 بسند صحيح  42 حديث:  -، باب ما جاء يف الوضوء مرة مرة eأبواب الطهارة عن رسول اهللا  - رواه الترمذي - 6
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فنصلُ الْمقَو  ~: )وابحصتكْرِ اسذ ةيرِ إلَى النالوضوء آخ.(  

بحتسي ابحصتكْرِ اسذ ةيرِ إلَى الن؛ آخهتاركُونَ طَهتل الُهةً أَفْعرِنقْتم ،ةيفَإِنْ بِالن بحصتاس هكْماح 
أَهزأَج .اهنعملَا أَنْ: و وِينا يه1.قَطْع  

فنصلُ الْما عند ( :~  قَو واإلتيانهلِ كَفَّيغَس.(  

لتشملَ النيةُ مسنونَ الطَّهارة ومفْروضها. فَإِنْ غَسلَ كَفَّيه قَبلَ النية كَانَ  ألنه أول أفعال الوضوء؛
نا. كَممِسلْهغي لَم  

فنصلُ الْمقَو  ~: )ا سر اوالنطق(.  

  ال يصح بل التلفظ بالنية بدعة كما قال شيخ اإلسالم وغريه.

فنصلُ الْمقَو  ~: ) هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو لَه رِيكلَا ش هدحو إلَّا اللَّه أَنْ لَا إلَه دهلُ أَشقَوو
وولُهسر.(  

نقَالَ ملا ثبت ع هفَعري رمغُ « :علبأُ فَيضوتي دأَح نم كُمنا مبِغُ  -مسفَي أَو-  دهقُولُ: أَشي وَء ثُمضالْو
ب الْجنة الثَّمانِيةُ يدخلُ من أَيها أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اُهللا وأَنَّ محمدا عبد اِهللا ورسولُه إِلَّا فُتحت لَه أَبوا

   2.»شاَء

فنصلُ الْماِءمع ( :~  قَومإلَى الس رِهصب فْعبعد فراغهر :(.  

 t لحديث عمرمن الوضوء فيه نظر وإمنا ذكروا ذلك لرواية  إلَى السماِء بعد فراغهورفع البصر 
أَو قَالَ  -: " من توضأَ فَأَحسن الْوضوَء، ثُم رفَع بصره إِلَى السماِء eلُ اللَّه : قَالَ رسوالسابق وفيه

   3.» ..........فَقَالَ: -نظَره إِلَى السماِء 

فنصلُ الْمقَو  ~: )(ةناوعرِ مغَي نم فِْسهبِن وَءهضلَّى ووتأَنْ يو  

 يثدحاسٍ لبنِ عاب }: » بِيكَانَ النe  ا إلَىبِه قدصتي يالَّت هقَتدلَا صو دإلَى أَح هورلُ طُهكلَا ي
فِْسها بِنلَّاهوتي يالَّذ وكُونُ هي د4.»أَح   

  وفيه نظر ملا ثبت من األحاديث اليت تدل على خالفه.
                                                             

  )84/ 1( -املغين البن قدامة  - 1
2 - ملسم اهو371 حديث:  -كتاب الطهارة، باب الذكر املستحب عقب الوضوء  -ر    
كتاب عمل اليوم   -، والنسائي يف الكربى 147  حديث: -كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا توضأ  -رواه أبو داود - 3

  بسند صحيح  9574 حديث:  -والليلة ما يقول إذا فرغ من وضوئه 
4 - هاجم ناب اهوبسند ضعيف 359 حديث:  -كتاب الطهارة وسننها، باب تغطية اإلناء  -ر ، 
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بنِ ابفَّيحِ الْخسم  

  :علَى الْخفَّينِ الْمسحِم حك

لَيس في  الْمسح علَى الْخفَّينِ جائز عند عامة أَهلِ الْعلْمِ. حكَى ابن الْمنذرِ عن ابنِ الْمبارك قَالَ:
.زائج هأَن لَافتنِ اخفَّيلَى الْخحِ عس1الْم   

   2.»مسح علَى الْخفَّينeِأَنَّ رسولَ اللَّهe » سبعونَ من أَصحابِ رسولِ اللَّه قَالَ الْحسنِ: حدثَنِي 

 عمتها علَى الْمرأَةُ تنكَح أَنْ وأَباح الرجم أَنكَر من الْخفَّينِ علَى الْمسح أَنكَر وإِنما: بكْرٍ أَبو قَالَ
 بِها يدخلْ ولَم الثَّانِي، نكَحها إِذَا الْأَولِ الزوجِ إِلَى الرجوع ثَلَاثًا للْمطَلَّقَة وأَباح تها،خالَ وعلَى

 يكُن مولَ بِه، الْأَخذُ وجب بِالسنة الشيُء ثَبت وإِذَا الرجالِ، من محصنا قَذَف عمن الْجلْد وأَسقَطَ
دأَحل ذْري عف ،هكرلَا تو لُّفخالت هن3.ع   

 الَ، ثُما، برِيررِيرٍ، أَنَّ جنِ جرِو بمنِ عةَ بعرأَبِي ز ننِ«عفَّيلَى الْخع حسأَ فَمضونِي » تعنما يقَالَ: مو
 قَدو حسأَنْ أَم»ولَ اللَّهسر تأَير e حسما »يقَالَ: م ،ةدائولِ الْمزلَ نقَب كا كَانَ ذَلمقَالُوا: إِن ،

ةدائولِ الْمزن دعإِلَّا ب تلَم4.أَس   

إبراهيم:  قَالَ» بالَ، ثُم توضأَ، ومسح علَى خفَّيهe .إني رأَيت رسولَ اللَّه «وفي رِواية، أَنه قَالَ: 
   5لْمائدة.فَكَانَ يعجِبهم هذَا؛ لأَنَّ إسلَام جرِيرٍ كَانَ بعد نزولِ ا

 ولِ اللَّهسابِ رحأَص نيثًا عدونَ حعبأَر يهٌء، فيحِ شسالْم ني قَلْبِي مف سلَي :دمقَالَ أَحe  وافَعا رم
 بِيإلَى النe مقَفُواوا و.  

  ؟الْغسلُ أمالْمسح علَى الْخفَّينِ  أيهما أَفْضلُ

لَفتلُ اخلْمِ أَهي الْعلِ فسحِ الْغسالْمو أَي كلُ، ذَلأَفْض فَةٌ فَقَالَتلُ: طَائسلُ؛ الْغأَفْض هأَنل ضرفْتي الْمف 
 لما فَاعلٌ خفَّيه علَى والْماسح علَيه، اُهللا افْترض لما مؤد لرِجلَيه غاسلُفَالْ رخصةٌ والْمسح اِهللا، كتابِ

أُبِيح لَه.   

                                                             

  )433/ 1( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 1
 )433/ 1( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 2
  )434/ 1( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 3
  بسند حسن ، 134 حديث:  -كتاب الطهارة، باب املسح على اخلفني  -داودرواه أَبو  - 4
 -كتاب الطهارة، باب املسح على اخلفني -ومسلم ، 383 حديث:  -كتاب الصالة، باب الصالة يف اخلفاف - رواه البخاري - 5

  427 حديث: 
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: وقَالَ وتوضأَ، خفَّيه هو وخلَع خفَافهِم، علَى يمسحوا أَنْ أَمرهم أَنه الْخطَّابِ بنِ عمر عن وروِي
 قَدميه، ويغِسلُ الْخفَّينِ علَى بِالْمسحِ يأْمر أَيوب أَبو وكَانَ الطُّهور، إِلَي حبب لأَنه خلَعت؛ إِنما

  1بِي. تقْتدوا فَلَا مي،قَد بِغسلِ لَمولَع إِني: قَالَ أَنه عمر ابنِ عنِ وروينا الْوضوُء، إِلَي أَحب: ويقُولُ

ووبأَبِي أَي نع t نرأْمت فكَي :يلَ لَهفَق ،هيمِسلُ قَدغينِ وفَّيلَى الْخحِ عسبِالْم رأْمكَانَ ي هحِ أَنسا بِالْم
يفْعلُه، ويأْمر بِهe  ،علَي رأَيت رسولَ اِهللا  كَانَ مهناه لَكُم ومأْثَمه بِئْس مالي أَنْ"قَالَ:  وأَنت تغِسلُ

   2".ولَكن حبب إِلَي الْوضوُء

قَالَتفَةٌ وطَائ :حسلَى الْمنِ عفَّيلُ الْخأَفْض نلِ منِ، غَسلَيجالر كذَلا وهأَن ننِ منالس ةالثَّابِت نولِ عسر 
 أَفْضلُ السننِ من الْمخالفُونَ فيه طَعن ما إِحياُء فَكَانَ الْبِدعِ، أَهلِ من طَوائف فيها طَعن وقَدe  اِهللا
نم ،هتاتإِم قَدو جتاح مهضعي ببِالَّذ وِينِ رع بِيالن e هاَهللا إِنَّ: «قَالَ أَن بحأَنْ ي قْبلَت هصخر« 

 علَى الْمسح أَنَّ روى وممن أَيسرهما، اختار إِلَّا أَمرينِ بينe  اِهللا رسولُ خير ما: عائشةُ وتقُولُ
 والنعمانُ لَيلَى أَبِي ابن وكَانَ وإِسحاق، وأَحمد، والْحكَم، الشعبِي، الرجلَينِ غَسلِ من أَفْضلُ الْخفَّينِ
قُولَانا: يإِن رِيدوَء لَنضالْو سلْبنِ فَنفَّيى الْختح حسما، نهِملَيا عينورنِ وع يعخالن هقَالَ أَن :نم بغر 

e.3 محمد سنة عن رغب فَقَد الْخفَّينِ علَى الْمسحِ عنِ
   

 eوروِي عن أَحمد أَنه قَالَ: الْمسح أَفْضلُ. يعنِي من الْغسلِ؛ لأَنَّ النبِي ، ولأَنَّ فيه مخالَفَةَ أَهلِ الْبِدعِ
يعافالش بذْهذَا مهلَ. ووا الْفَضا طَلَبمإن هابحأَص4.و   

، واختاره ابن وهذَا قَولُ ابنِ الْمنذرِ ، ملا تقدمى الْخفَّينِ أَفْضلُ من الْغسلِالْمسح علَوالراجح أن 
  قدامة.

  

  

  

  

  

                                                             

  )439/ 1( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 1
  )440/ 1( -ن واإلمجاع واالختالف األوسط يف السن - 2
 )440/ 1( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 3
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  شروط املسح على اخلفني:

فنصلُ الْمجيوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة باملاء(: ~  قَو.(  

في سفَرٍ، فَأَهويت لأَنزِع خفَّيه، فَقَالَ:  eنت مع النبِي قَالَ: كُ t الْمغرية بنِ شعبةَعن ملا ثبت 
   1.فَمسح علَيهِما». دعهما، فَإِني أَدخلْتهما طَاهرتينِ«

   2لَا نعلَم في اشتراط تقَدمِ الطَّهارة لجوازِ الْمسحِ خلَافًا.قال ابن قدامة: 

و،فا الْخلَهخأَدى ورلَ الْأُخغَس ثُم ،فا الْخلَهخفَأَد ،هلَيى رِجدلَ إحروياتان عن أمحد  إنْ غَس
  .مالك عن ونحوه وإِسحاق، الشافعي قَولُ وهو ،الْمسح يجز لَماألوىل: 

 طَهارتهما توجد ولَم إدخالهِما، وقْت جميعا فيهِما الطَّهارة ودوج الْعلَّةَ جعلَ eقالوا: ألن النيب 
قْتسِ ولِ؛ لُبأَنَّ الْأَولا وم تبِرتاُع ةُ لَهارالطَّه بِرتاُع ا؛ لَهالُهكَم لَاةكَالص سمو .فحص3الْم  

الثانية:و وزجي حسا. الْموارو هبٍ أَبطَال ،هنع وهلُ وابِ قَوحأْيِ؛ أَصالر هأَنثَ لدأَح دعالِ بكَم 
ةارسِ، الطَّهاللُّبو ازفَج ،حسا الْمكَم لَو عزن فلَ الْخالْأَو ثُم ادع ،هيلَ فَلَبِسقا، وضأَي نيملَ فغَس 
،هلَيرِج لَبِسو خ،هفَّي لَ ثُمةَ غَسيقب هائضأَع :وزجي لَه حسالْم .  

 فَأَكْملَ تطَهر إِذَا الرجلَ أَنَّ علَى الْعلْمِ أَهلِ من عنه نحفَظُ من كُلُّ وأَجمع: ابن املنذر بكْرٍ أَبو قَالَو
،هورطُه ثُم نِ، لَبِسفَّيالْخ ثَ ثُمدأَ أَحضوأَنَّ فَت أَنْ لَه حسملَى يع ،هفَّيوا خعمأَجلَى وع هأَ إِذَا أَنضوت 

يقبو هلَيلُ عى غَسدإِح ،هلَيلَ رِجخلُ فَأَدجولَةَ الرسغي الْمف ،فالْخ لَ ثُمى، غَسرا الْأُخملَهخأَدو 
فالْخ أَنه ،رطَاه لَهأَنْ و لِّيصا يم ثْ لَمدحلَفُوا. يتاخو يهثَ إِنْ فدأَح هذهو ،هالَتح فَةٌ فَقَالَتطَائ :

سلَي ؛ أَنْ  لَهحسمي هأَنلَ لخى أَددإِح هلَيرِج فلَ الْخلَ أَنْ قَبكْمةَ، يارلُّ الطَّهحيو لَه ذَا لَاةُالصلُ هقَو 
،يعافالش ،دمأَحو ،اقحإِسقَالَ وو كالا: ممإِن حسملَى ينِ عفَّيالْخ نا، مملَهخا أَدمهو ،انترطَاه 

يهفلٌ وقَو ،ثَان وهأَنَّ و نمل هذه هالَتأَنْ ح حسملَى ينِ، عفَّيذَا الْخلُ هى قَويحنِ يب ،مآد بِهو قَالَ وأَب 
 بِأَنَّ الْقَولِ، بِهذَا الْقَائلني أَصحابِنا بعض احتج وقَد أَصحابِنا، وبعض والْمزنِي، الرأْيِ، وأَصحاب ثَورٍ،

 غَسلَها، الَّتي رِجلَه طَهرت فَقَد رِجلَيه، إِحدى وغَسلَ بِرأْسه، ومس ويديه، وجهه غَسلَ إِذَا الرجلَ
 فَقَد الْخف، وأَدخلَها ساعته من الْأُخرى غَسلَ إِذَا ثُم طَاهرةٌ، وهي أَدخلَها فَقَد الْخف أَدخلَها فَإِذَا

 علَيهِما يمسح أَنْ فَلَه طَاهرتان، وهما الْخف، رِجلَيه صفَته هذه من خلَأَد فَقَد طَاهرةٌ، وهي أَدخلَها

                                                             

كتاب الطهارة، باب املسح على  - ، ومسلم202 حديث:  -كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه ومها طاهرتان -رواه البخاري - 1
      434 حديث:  - اخلفني
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 بِخلَاف قَائلٌ الْقَولِ هذَا بِخلَاف والْقَائلُ قَالَ طَاهرتان، وهما قَدميه، أَدخلَ قَد لأَنه الْخبرِ؛ بِظَاهرِ
،يثدالْح سلَيو لَعخذَا يه ،هفَّيخ ا ثُممهسلْبى. ينع1م   

  وهنا نقول اخلروج من اخلالف مستحب وإن كان الرأي الثاين أرجح.

فنصلُ الْموسترمها حملل الفرض ولو بربطهما( :~  قَو.(  

وإِنْ كَانَ يِسريا من موضعِ  م يجز الْمسح علَيهلَ إِذَا كَانَ في الْخف خرق يبدو منه بعض الْقَدمِ،يعين 
لَم يمنع دم، الْخرزِ أَو من غَيرِه، إذَا كَانَ يرى منه الْقَدم. وإِنْ كَانَ فيه شق ينضم ولَا يبدو منه الْقَ

  نص علَيه. ،جواز الْمسحِ

عمومِ لعلَى كُلِّ خف؛ ولأَنَّ الْغالب علَى خفَاف الْعربِ كَونها مخرقَةً.   الْمسحِواز والراجح ج
بِمسحها من غَيرِ تفْصيلٍ، فَينصرِف إلَى الْخفَاف الْملْبوسة عندهمe  ديث، وقَد أَمر النبِي احأالْ

  .أَنه خف يمكن متابعةُ الْمشيِ فيه، فَأَشبه الصحيحوبِ غَالبا،

علَى ابن الْمنذرِ: يجوز الْمسح علَى كُلِّ خف. وقَالَ الْأَوزاعي: يمسح علَى الْخف الْمخرقِ، وقال 
هلرِج نم را ظَهم.  

  .~ ابن تيميةوهو اختيار شيخ اإلسالم 

فنصلُ الْمما عرفً( :~  قَو اوإمكان املشي.(  

فلو تعذر لضيقه، أو ثقل حديده، أو تكسريه كرقيق الزجاج وحنو ذلك، مل جيز  :قال الزركشي
  املسح، إذ ليس مبنصوص عليه، وال يف معىن املنصوص.

ما ما داما على القدم إلطالق ال دليل عليه وذهب شيخ اإلسالم إىل جواز املسح عليه وفيه نظر إذ
  النصوص.

  ابن الْمنذرِ: يجوز الْمسح علَى كُلِّ خف.قول وتقدم 

فنصلُ الْمما بنفسهما( :~  قَووثبو.(  

إذَا ان هفَإِن ،هلَيحِ عسبِالْم أْسثَنِي، فَلَا بنفَلَا ي يهي فشمإنْ كَانَ ي :دموِء. قَالَ أَحضالْو عضوم رى ظَهثَن  

فنصلُ الْموإباحتهما( :~  قَو.(  
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من غصب خفًا ليس له أن ميسح عليه، ألن املسح رخصة ف)، الرخص لَا تناطُ بِالْمعاصيللقاعدة (

  والرخص ال تستباح باملعاصي.

فنصلُ الْموطهارة عينهما(: ~  قَو.(  

  لثوب والبدن واحملل.الشتراط الطهارة يف ا

 إذا الثُّلُوجِ بِلَاد في الدبغِ قَبلَ والْميتة والْخنزِيرِ،. الكلب جلد على املسح يصح فَلَاقال املرداوي: 
  1.للرجلَينِ يتيمم بلْ ونحوه، خبلعه أصابعه سقوط خشي

فنصلُ الْما البشرةَ( :~  قَوهِمفصوعدم و(.  

فَلَا يصح الْمسح علَيه؛  ،وكَذَا ما يصف الْبشرةَ لخفَّته ،يصف الْقَدم لصفَائه كَالزجاجِ الرقيقِإن كان 
  لأَنه غَير ساترٍ لمحلِّ الْفَرضِ.

  واختار بعضهم جواز املسح. 

فنصلُ الْما  فيمسح( :~  قَويمقوالعاصي بسفره من احلدث بعد اللبس يوما وليلة واملسافر  لْم
  .)لَياليهِنب ثَلَاثَةَ أَيامٍ

عنِ الْمسحِ علَى الْخفَّينِ، فَقَالَت: ائْت عليا،  < عن شريحِ بنِ هانِئ، قَالَ: سأَلْت عائشةَملا ثبت 
م كبِذَل لَمأَع هفَإِن ،لْهفَس ولُ اللَّهسحِ، فَقَالَ: كَانَ رسنِ الْمع هأَلْتا، فَسيلع تيي، فَأَتنe » ْا أَننرأْمي

   2.»نمسح، للْمقيمِ يوما ولَيلَةً، وللْمسافرِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ

ويعجالْأَش كالنِ مب فوع نع t  » :ولَ اللَّهسأَنَّ ر e  :وكبت ةوي غَزنِ ففَّيلَى الْخحِ عسبِالْم رأَم
   3.»ثَلَاثَةُ أَيامٍ للْمسافرِ ولَياليهِن ، وللْمقيمِ يوم ولَيلَةٌ 

  والعاصي بسفره ال حتل له الرخصة على الراجح، فيمسح مسح مقيم.

فنصلُ الْمأقام أو يف احلضر مث سافر أو شك يف ابتداء املسح مل فلو مسح يف السفر مث ( :~  قَو
  .)يزد على مسح املقيم
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 وهو الْخرقي ذَكَر ما مثْلُ: عنه فَروِي الْمسأَلَة؛ هذه في أَحمد عن الروايةُ اختلَفَتقال ابن قدامة: 
  .وإِسحاق والشافعي، الثَّورِي، قَولُ

وِيرو هنع :هأَن حسمي حسرِ، مافساٌء الْموس حسي مرِ فضالْح لَاةصل أَو ا أَكْثَرهنم دعلَا أَنْ ب يقَضنت 
 أَيامٍ ثَلَاثَةَ الْمسافر يمسح: «- السلَام علَيه - لقَوله حنِيفَةَ أَبِي مذْهب وهو. حاضر وهو الْمسحِ، مدةُ

يهِناللَيذَا.» وه؛ ورافسم هأَنلو افَرلَ سالِ قَبكَم ةدحِ، مسالْم هبفَأَش نم افَرلَ سحِ قَبسالْم دعب 
ثد1.الْح   

فنصلُ الْموجيب مسح أكثر أعلى اخلف( :~  قَو.(  

   ضع يده علَى موضعِ الْأَصابِعِ، ثُم يجرها إلَى ساقه خطا بِأَصابِعه.فَي، ليتحقق به املسح

فنصلُ الْمقَو  ~:) بِهقعو ،هفَلأَس حسوال جيزئ م نسلَا يو.(  

خف أَولَى بِالْمسحِ من أَعلَاه، وقَد قَالَ: لَو كَانَ الدين بِالرأْيِ لَكَانَ أَسفَلُ الْ tعن علي ملا ثبت 
» ولَ اللَّهسر تأَيرe هفَّيرِ خلَى ظَاهع حسم2.»ي   

فنصلُ الْمومىت حصل ما يوجب الغسل( :~  قَو.(  

فَرا أَنْ لَا ننزِع خفَافَنا ثَلَاثَةَ يأْمرنا إِذَا كُنا سe كَانَ رسولُ اللَّه «قَالَ:  t عن صفْوانَ بنِ عسالٍو
   3.»أَيامٍ ولَياليهِن، إِلَّا من جنابة، ولَكن من غَائط وبولٍ ونومٍ

فنصلُ الْمأو ظهر بعض حمل الفرض( :~  قَو.(  

  بطل الوضوء كأن يرتع اخلفني أو أحدمها.

فنصلُ الْمت املدة بطل الوضوءأو انقض(: ~  قَو(.  

  لألحاديث السابقة وفيها التوقيت، وقيل ال يبطل مامل ينتقض الوضوء حبدث.
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  :الْمسحِ علَى الْجوربينِحكم 

 وربينِ،: اختلَف أَهلُ الْعلْمِ في الْمسحِ علَى الْجوربينِ فَقَالَت طَائفَةٌ: يمسح علَى الْجالْمنذرِ ابن قَالَ
: علي بنِ أَبِي طَالبٍ، وعمارِ eروِي إِباحةُ الْمسحِ علَى الْجوربينِ عن تسعة من أَصحابِ رسولِ اِهللا 

وأَبِي أُمامةَ، وسهلِ  بنِ ياسرٍ، وأَبِي مسعود، وأَنسِ بنِ مالك، وابنِ عمر، والْبراِء بنِ عازِبٍ، وبِلَالٍ،
دعنِ س1.ب   

 علَى الْمسحِ في التابِعني من بعدهم ومنe  النبِي أَصحابِ من السنةُ مضت: إِسحاق وقَالَ
   2ذَلك. في بينهم اختلَاف لَا الْجوربينِ،

 مسلمٍ، بن والْحسن دينارٍ، بن وعمرو ومجاهد، والْأَوزاعي، ومالك، يفَةَ،حنِ أَبو وقَالَقال ابن قدامة: 
يعافالشلَا: و وزجي حسا، الْمهِملَيلَا؛ أَنْ إلَّا ععنا يمهأَنلَا ل نكمةُ يعابتيِ مشا، الْميهِمف فَلَم زجي 

حسا، الْمهِملَيع نييققا كَالرلَنا: وى موةُ رريغالْم نةَ، ببعأَنَّ« ش بِيالن e حسلَى منِ عيبروالْج 
  .»والنعلَينِ

: يقَالُ لَا فَإِنه النعلَينِ، كُريذْ لَم كَذَلك كَانا لَو لأَنهما علَيهِما؛ يكُونا لَم النعلَينِ أَنَّ علَى يدلُّ وهذَا
 في مخالف لَهم يظْهر ولَم الْجوارِبِ، علَى مسحوا } الصحابةَ ولأَنَّ ونعله؛ الْخف علَى مسحت

،مرِهصا. فَكَانَ عاعم3إج  

  .الْخفَّينِ ألما يف معىنعلَى الْجوربينِ والراجح جواز املسح 
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  فصل

فنصلُ الْممل تتجاوز حمل احلاجة غسل ووصاحب اجلبرية إن وضعها على طهارة ( :~  قَو
  .)أن يتيمم هلا -مع الغسل  -الصحيح ومسح عليهما باملاء وأجزأ وإال وجب 

  .بِذَلك تفَاؤلًاربطُ علَى الْكَسرِ أَو نحوِه كَالْجرحِ، سميت ي ماهي  بِريةُاجلَ

قَالَ: خرجنا في سفَرٍ فَأَصاب رجلًا منا حجر فَشجهt  عن جابِرٍ ما ثبت  الْجبِرية علَىدليل املسح 
وا: ما نجِد لَك في رأْسه، ثُم احتلَم فَسأَلَ أَصحابه فَقَالَ: هلْ تجِدونَ لي رخصةً في التيممِ؟ فَقَالُ

 بِيلَى النا عنما قَدفَلَم ،اتلَ فَمساِء فَاغْتلَى الْمع رقْدت تأَنةً وصخرe  :َفَقَال كبِذَل بِرأُخ» لُوهقَت
   1.»قَتلَهم اللَّه أَلَم يكُن شفَاُء الْعي السؤالَ

مقَدا تطُ لَهرتشلَا يكما سيأيت. و ةارالطَّه  

فنصلُ الْموال مسح ما مل توضع على طهارة وجتاوز احملل فيغسل( :~  قَو.(  

لَا يشترطُ لَها تقَدم الطَّهارة للْأَخبارِ، وللْمشقَّة، لأَنَّ  :األوىل ،عن أمحد ناوايتعلَى الْجبِريةَ رِ الْمسحِيف 
 حرالْجيهف هقُوعو حاسالْم لَمعلَا ي قْتي وف أَةً، أَوفَج قَعي.  

ةارالطَّه مقَدا تطُ لَهرتشطُ يرتشةُ: يالثَّانِي؛و  فالْخ كْما حهكْمفَح ،فالْخ هبلٍ، أَشائلَى حع حسم هأَنل
  .ى غَيرِ طَهارة نزع، وإِنْ شق نزعها تيمم لَهافي الطَّهارة، فَإِنْ شد علَ

إنما كَانَ «فَإِنه قَالَ:  في صاحبِ الشجةt جابِرٍ  ديثحلَ؛ لَا يشترطُ لَها تقَدم الطَّهارةوالراجح أنه 
سميقَةً، ورخ هحرلَى جع بصعأَنْ ي زِئُهجا.يهلَيع ح « ازا جهلَيع حسأَنَّ الْملةَ؛ وارالطَّه ذْكُري لَمو

  .أَنَّ الْجرح يقَع فَجأَةًلو، دفْعا لمشقَّة نزعها.

فنصلُ الْموميسح ويتيمم( :~  قَو.(  

 ،إذَا شدها علَى طَهارة رضها التيمم. وكَانَ فَ ،إذَا شدها علَى غَيرِ طَهارة ألن األصل عندهم أنه
لَافالْخ نم جرا خمهنيب عمفَإِذَا ج ،حسا الْمهضكُونُ فَري.  
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فَارِقي حسم ةبِريالْج حسم فالْخ نم ةسمخ هجأَو:  

فَارِقي حسم ةبِريالْج حسم فالْخ نم ةسمخ هجأَو:  

  .ذَلك بِخلَاف والْخف بِنزعها، الضررِ عند إلَّا علَيها الْمسح يجوز لَا أَنه أَحدها:

 تعميم يشق فَإِنه الْخف؛ بِخلَاف بِه، تعميمها في ضرر لَا لأَنه بِالْمسحِ؛ استيعابها يجِب أَنه والثَّانِي:
،هيعمج فُهلتيو حسإِنْ. الْما كَانَ وهضعي بلِّ فحضِ، ما الْفَرهضعبي وف ،رِهغَي حسا ماذَى ملَّ ححم 
  . الْفَرضِ

 فَيقَدر للضرورة، مسحها لأَنَّ أَيامٍ؛ ثَلَاثَة ولَا يلَةولَ بِيومٍ توقيت غَيرِ من الْجبِرية علَى يمسح أَنه الثَّالثُ:
  .غَيرِه دونَ بِذَلك فَيقَدر حلِّها، إلَى مسحها في تدعو والضرورةُ بِقَدرِها،

:ابِعالر هأَن حسما يهلَيي عف ةارى الطَّهرأَنَّ ؛الصغرى والْكُبل ررالض قلْحا، يهعزبِن لَافبِخ فالْخ.  

:سامالْخ هطُ لَا أَنرتشي مقَدت ةارلَى الطَّها عهدي شنِ أرجح فيتايوالر . 
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  باب نواقضِ الْوضوِء

ضاقون مضٍجاقى ننعبِم ةضاقن بِ، مثل عاحوص مجع ةباحطْلَقًا  صفًا مصلٌ وفَاع عمجيلَ: لَا يإنْ ق
هاتفِْسدم يهلِ، واقالْع فصبِو عنالْم صضٍ إنْ خاقن عمج ذَّ أَوا شلَ إلَّا ماعلَى فَوع يقَةٌ وقح قْضالن

   .الْوضوِء، والْعلَّةُ: مجازفي الْبِناِء: واستعمالُه في الْمعانِي كَنقْضِ 

فنصلُ الْمةٌ)(: ~  قَوانِيوهي ثَم.  

  والتتبع. بِالاستقْراِء 

فنصلُ الْمأحدها: ( :~  قَوارِجنِ الْخبِيلَيالس نقليلً ما كان أو كثريا طاهراا كان أو جنس(.  

   1.منكُم من الْغائط} {أَو جاَء أَحد :تعالَى اِهللا لقَولِ

يأْمرنا إِذَا كُنا سفَرا أَنْ لَا ننزِعe  كَانَ رسولُ اللَّه «قَالَ:  t عن صفْوانَ بنِ عسالٍوملا ثبت 
   2.»خفَافَنا ثَلَاثَةَ أَيامٍ ولَياليهِن، إِلَّا من جنابة، ولَكن من غَائط وبولٍ

لمكَان ابنته فَأَمرتe  قَالَ: كُنت رجلًا مذَّاًء وكُنت أَستحيِي أَنْ أَسأَلَ النبِيt  عن علي وملا ثبت 
   3.»يغِسلُ ذَكَره ويتوضأُ«الْمقْداد بن الْأَسود فَسأَلَه فَقَالَ: 

ةَوريرأَبِي ه نع t  :َولُ اِهللا قَالسقَالَ رe» : جرأَخ هلَيكَلَ عئًا، فَأَشيش طْنِهي بف كُمدأَح دجإِذَا و
   4.»منه شيٌء أَم لَا، فَلَا يخرجن من الْمسجِد حتى يسمع صوتا، أَو يجِد رِحيا

ةَ وشائع نع> ةُ بِنمفَاط اَءتج :قَالَت بِيشٍ إِلَى النيبأَبِي ح تe  ٌأَةري امإِن ولَ اللَّهسا ري :فَقَالَت
 ولُ اللَّهسالَةَ؟ فَقَالَ رالص عأَفَأَد رفَالَ أَطْه اضحتأُسe» : ضٍ، فَإِذَايبِح سلَيو ،قرع كا ذَلمالَ، إِن

ةَ، وإِذَا أَدبرت فَاغِْسلي عنك الدم ثُم توضئي لكُلِّ صالَة، حتى يجِيَء أَقْبلَت حيضتك فَدعي الصالَ
قْتالو ك5.»ذَل   

فنصلُ الْمالثاين: ( :~  قَو ضقطًا، نغَائ لًا أَووب تفَإِنْ كَان ،ندالْب ةيقب نم اتاسجالن وجرخ
  ).مطْلَقًا

                                                             

 6سورة املائدة: اآلية/  - 1
  تقدم خترجيه - 2
  تقدم خترجيه - 3
لَه أَنْ يصلِّى بِطَهارته تلْك باب الدليلِ علَى أَنَّ من تيقَّن الطَّهارةَ ثُم شك في الْحدث فَ - كتاب احليض -رواه مسلم - 4

  567 حديث:
كتاب احليض، باب املستحاضة وغسلها وصالا  -ومسلم  ،302 حديث:  -كتاب احليض، باب االستحاضة  -رواه البخاري - 5
   527 حديث:  -
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   1.{أَو جاَء أَحد منكُم من الْغائط} :عمومِ قَوله تعالَىل

لو هلقَوe: »ٍلوب أَو طغَائ نم نلَك2.»و   

   .ولأَنَّ ذَلك خارِج معتاد أَشبه الْخارِج من الْمخرجِ

فنصلُ الْممِ( :~  قَوإِنْ كَانَ غريمها كَالدو ِءوإن نقض  الْقَيبِهسبِح دفْسِ كُلِّ أَحي نف شفَح(.  

ا ولَم عمر عصر بثْرةً فَخرج الدم فَصلَّى ولَم يتوضأ، وابن أَبِي أَوفَى عصر دملًا وذَكَر غَيرهم ابنألن 
  انَ إجماعا.يعرف لَهم مخالف من الصحابة فَكَ

  .ابنِ عباسٍ الْفَاحش ما فَحش في قَلْبِكقال 

و هرغَي هشفْحتسا يبِم انسالِ الْإِنح اربتأَنَّ اعا.فيه ليفنكُونُ مفَي جرح  

فنصلُ الْمثُ(: ~  قَوقْلِ: الثَّالالُ الْعوبإغماء أو ز هتيطغت نوم أَو.(  

   3.»ولَكن من غَائط وبولٍ ونومٍ« املتقدم وفيه: صفْوانَ بنِ عسالٍ حلديث

«eقَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt  عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ وملا ثبت   : امن نفَم ،اننيالْع هوِكَاُء الس
   4.»فَلْيتوضأْ

  .ولأَنَّ النوم ونحوه مظنةُ الْحدث، فَأُقيم مقَامه ،قَة الدبرِوالسه اسم لحلْ

فنصلُ الْمقَو  ~: )ا لَمم كُين موالن ِسريمٍ ايقَائسٍ والج نفًا مرع(.  

رونَ الْعشاَء الْآخرةَ حتى تخفق ينتظe كَانَ أَصحاب رسولِ اللَّه «قَالَ:  t عن أَنسٍملا حكاه 
  5. »رُءوسهم، ثُم يصلُّونَ ولَا يتوضئُونَ

اسٍوبنِ عنِ ابي { عالَتخ دنلَةً علَي قَالَ: بِت ارِثالْح تةَ بِنونميولُ اِهللا « < مسر فَقَامe 
أَخذَ بِيدي فَجعلَنِي من شقِّه الْأَيمنِ، فَجعلْت إِذَا أَغْفَيت يأْخذُ بِشحمة فَقُمت إِلَى جنبِه الْأَيسرِ، فَ

6. »أُذُنِي
  

                                                             

  43سورة النساء: اآلية/  - 1
  تقدم خترجيه - 2
 تقدم خترجيه - 3
4 - دمأَح اهود 873 ديث: ح -راوو دأَب178 حديث:  -كتاب الطهارة، باب يف الوضوء من النوم  -، و هاجم نابكتاب  -، و

  بسند صحيح  474 حديث:  - الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم 
  بسند صحيح  174 حديث:  -كتاب الطهارة، باب يف الوضوء من النوم  -رواه أبو داود - 5
   1317 حديث:  -كتاب صالة املسافرين وقصرها، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه  -رواه مسلم - 6
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فنصلُ الْمفرج اآلدمي املتصل بال حائل أو حلقة دبره  -ال ظفره  -الرابع: مسه بيده ( :~  قَو
  .)ال مس اخلصيتني وال مس حمل الفرج البائن

  1. »من مس ذَكَره فَلْيتوضأْ«يقُولُ:  eأَنها سمعت رسولَ اللَّه  < بسرةُ بِنت صفْوانَه ملا روت

  2.» فَلْيتوضأْ هفَرجِإذَا أَفْضى أَحدكُم بِيده إلَى «ويف رواية: 
قَاو ،هدج نع ،أَبِيه نبٍ، عيعنِ شرِو بمع نع ولُ اللَّهسي رلَ: قَالَ لe» : ،ْأضوتفَلْي ،هذَكَر سم نم

   3.»وأَيما امرأَة مست فَرجها فَلْتتوضأْ

 بِيةَ أَنَّ النريرأَبِي ه نعوe َقَال: »الْو هلَيع بجو فَقَد إلَى ذَكَرِه هدبِي كُمدى أَحوُءإذَا أَفْض4.»ض   

سمذَكَرِ و رِهةٌ، غَييصعى معأَدإلَى و ،ةوهالش وجرخارِجِ، وةُ الْخاجحو انسو الْإِنعدإلَى ت سذَكَرِ م 
،فِْسهفَإِذَا ن قَضتان سذَكَرِ بِم فِْسهن سذَكَرِ فَبِم رِهلَى، غَيذَا أَوهو بِيهنت قَديلَى ميلِ، علي الدفضِ وعب 
رِ أَلْفَاظبةَ خرسب " :نم سم أْ الذَّكَرضوت5". فَلْي  

فَجاَء رجلٌ كَأَنه بدوِي، فَقَالَ: يا  eقَدمنا علَى نبِي اللَّه «قَالَ:  t علي بن طَلْقروى وأما ما 
را تم ولَ اللَّهسةٌ رغضم ك أَونةٌ معإلَّا بِض ولْ ههأُ؟ فَقَالَ وضوتا يمدعب هلِ ذَكَرجالر سي مى ف

   6.»منك

روى حديثا يدل  كَانَ وهم يؤسسونَ الْمسجِد أَولَ زمنِ الْهِجرةe طَلْقٍ علَى رسولِ اللَّه  قُدومألن 
  .ءعلى وجوب الوضو

   7.»مسجِد الْمدينةe   بنيت مع رسولِ اللَّه«عن طَلْقٍ قَالَ: 

لَامِوالْإِس رأَختم وهةَ وريرا هأَنَّ أَبروى ما يوجب الوضوء من مس الذكر.، ل  

  

                                                             

باب  eأبواب الطهارة عن رسول اهللا  -، والترمذي 156 حديث:  -رواه أبو داود كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر - 1
  بسند صحيح  ،80  حديث: -الوضوء من مس الذكر 

  ، بسند صحيح 443 حديث:  -ب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر كتا -رواه النسائي - 2
  ، بسند صحيح 6916 رواه أمحد حديث:  - 3
 بسند صحيح  31 باب ما خرج من كتاب الوضوء، حديث:  -رواه الشافعي - 4
  )133/ 1( -املغين البن قدامة  - 5
6 - ذمرالتو ،يائسالند واوو دأَب اهوبسند صحيحر هاجم نابو ،ي  
حديث:  eذكر الوقت الذي وفد طلق بن علي على رسول اهللا  -كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء -رواه ابن حبان - 7

 1128   
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فنصلُ الْمقَو  ~: ) سلَم :سامثَى أَوُأل ذَكَرِالبشرة الْخثَالْ نال ىأُنلشهوة من غري حائل ولو  ذَكَر
اكان امللموس ميتا أو عجوزا أو حمرم.(  

   1.{أَو المستم النساَء}لقول اهللا تعاىل: 

ورمنِ عب اللَّه دبل { عقَب نفَم ،ةسلَامالْم نم هده بِيسوج هأَترلِ امجلَةُ الرقُولُ: قُبكَانَ ي هأَن  هأَترام
  2 أَو جسها بِيده، فَعلَيه الْوضوُء.

كُنت أَنام «قَالَت:  <وخص الْآية بِما إذَا كَانَ لشهوة جمعا بين الْآية والْأَخبارِ. ولحديث عائشة 
   3.»سجد غَمزنِي فَقَبضت رِجليورِجلَاي في قبلَته. فَإِذَا  eبين يدي الرسولِ 

ةَوشائع نع >» : بِيأَنَّ النe ُأضوتلَا يلِّي وصي ثُم ،اجِهوأَز ضعلُ بقَب4.»كَانَ ي   

نما هو داعٍ إلَيه فَاعتبِرت الْحالَةُ ; لأَنَّ الْأَصلَ عدمه ولأَنَّ اللَّمس لَيس بِحدث. وإِلظَّاهر أَنه بِلَا حائلٍوا
  .اللَّمس لغيرِ شهوة لَا ينقُضف ،يه. وهي حالُ الشهوةالَّتي تدعو فيها إلَ

 قَالَت: قَالَ <عن عائشةَ ملا ثبت ، لشهوة من غري حائل جلرإذا مست الأُنثَى الْوكذلك احلكم يف 
سر ولُ اللَّهe» :ِالجالر ققَائاُء شسا النم5. »إِن  

فنصلُ الْمعٍ( :~  قَوبونَ سد نم سلَا لَم.(   
.ةوهلشا للحم سلَي هأَنل  

فنصلُ الْموال ملس سن وظفر وشعر وال اللمس بذلك( :~  قَو(.  

ة، ولَا ظُفْرِها، ولَا سنها، ولَا ينقُض لَمسها بِشعرِه ولَا سنه ولَا ظُفْرِه؛ لأَنَّ لَا ينقُض مس شعرِ الْمرأَ
.ارلَا الظِّهو هيقطْلبِت أَةرلَى الْمع الطَّلَاق قَعا لَا يمم كذَل  

                                                             

  6سورة الْمائدة: اآلية/  - 1
  باب ما خرج من كتاب الوضوء -فعي، والشا94 حديث:  -كتاب الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته  -رواه مالك - 2
   25 حديث:  

كتاب الصالة، باب االعتراض بني يدي  -، ومسلم 378 حديث:  -كتاب الصالة، باب الصالة على الفراش  -رواه البخاري - 3
  827 حديث:  -املصلي 

 بسند صحيح  ،170 ترك الوضوء من القبلة، حديث:   -صفة الوضوء  -رواه النسائي - 4
 -، والترمذي  207 حديث: -كتاب الطهارة، باب يف الرجل جيد البلة يف منامه  -، وأبو داود25658 حديث:  -اه أمحدرو - 5

  ، بسند صحيح 108 حديث: -باب فيمن يستيقظ فريى بلال وال يذكر احتالما  eأبواب الطهارة عن رسول اهللا 
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 لْ أَيب ،دبِالْي ضاقالن ساللَّم صتخلَا يو وُءهضو قَضتان ،ةوهالش عا مهترشب نئًا ميلَاقَى ش هنٍء ميش
  حقيقَةُ اللَّمسِ ملَاقَاةُ الْبشرتينِ.، ألن بِه، سواٌء كَانَ عضوا أَصليا، أَو زائدا

فنصلُ الْمه ولو وجد شهوةوال ينتقض وضوء املمسوس فرجه وامللموس بدن( :~  قَو(.  

  رويتان يف املذهب. وضوُء الْمرأَة، والْملْموسِيف انتقاض 

قْضِ لَا ينتقض وضوُء الْمرأَة، ولَا وضوُء الْملْموسِ. ووجه عدمِ النقْضِ أَنَّ النص إنما ورد بِالن األوىل:
ولُ اللَّامس من الرجالِ، فَيختص بِه النقْض، كَلَمسِ الْفَرجِ؛ ولأَنَّ الْمرأَةَ بِملَامسة النساِء، فَيتنا

نظم ةوهالش علِ مجالر نم سأَنَّ اللَّموصِ؛ لصنى الْمنعي مف ولَا هو ،يهف صلَا ن وسلْمالْموجِ ورخةٌ ل
ذْيِ الني الْما فهنم دسِ أَشاللَّام نةُ موهالشو ،أَةرالْم قي حف كذَل دوجلَا يو ،هقَامم يمضِ، فَأُقاق

ي لَم اسيالْقو صالن عنتإِذَا اما، وهِملَيع اسيالْق حصوجِ، فَلَا يرى إلَى الْخعأَدوسِ، ولْمالْم تيلُ.ثْبلالد  

رق فيه ينتقض وضوُء الْملْموسِ إذَا وجِدت منه الشهوةُ؛ لأَنَّ ما ينتقض بِالْتقَاِء الْبشرتينِ، لَا فَ والثانية:
   ، وهذا هو الراجح.سِ، كَالْتقَاِء الْختانينِبين اللَّامسِ والْملْمو

فنصلُ الْمالسادس: غسل امليت أو بعضه والغاسل هو من يقلب امليت ويباشره ال من (: ~  قَو
  .)يصب املاء

 يكْفيك إِنما وإِلَّا فَاغْتِسلْ، أَذًى منه فَأَصابك الْميت غَسلْت إِذَا: «قَالَ { عمر ابنِ عنِملا روي 
  1.»الْوضوُء

لَوئس ناسٍ اببلَ عىأَع نلَ ما غَستيلٌ؟ ملَا: «قَالَ غُس وا إِذًا قَدسجن ،مهباحص نلَكوًءا وض2.»و   

يهيلَ فا قوُء فَأَقَلُّ مضا الوأَملُ، وسالغ هلَيع جِبو أَنْ لَا يجا أَرتيلَ مغَس نم  :دموقَالَ » وقَالَ أَح
 دلَا ب :اقحوِء.إِسضالو ن3م   

من غَسلَ ميتا فَلْيغتِسلْ، ومن حملَ ميتا «أَنه قَالَ:  eعن النبِيt   روِي عن أَبِي هريرةَما ما وأ
4.»فَلْيتوضأْ

  

                                                             

 )407/ 3( -مصنف عبد الرزاق الصنعاين  - 1
 )349/ 5( -لسنن واإلمجاع واالختالف األوسط يف ا - 2
  )310/ 3( -سنن الترمذي  - 3
أبواب  -، والترمذي 2765 حديث:  -كتاب اجلنائز، باب يف الغسل من غسل امليت  -، وأبو داود 7597 حديث:  -رواه أمحد - 4

كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف غسل  -ماجه،وابن   950 حديث: -باب ما جاء يف الغسل من غسل امليت  eاجلنائز عن رسول اهللا 
  ، بسند صحيح 1458 حديث: -امليت
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لِ الْميت لَكن يستحب لَا يجِب الْغسلُ من غُسوقالوا:  ستحبابِاالعلَى فقد محل العلماء األمر فيه 
وبِهجا قَالَ بِودأَح لَملَا أَع طَّابِيقَالَ الْخ.  

  .للاستحبابِ أَنه علَى فَدلَّ بِه يأْمرهن لَم حيثُ عطيةَ أُم حديثُ عن الْوجوبِ الْأَمر صرف وقيل:

فروقيل ص رالْأَم  نوبِعجابِ الْوبحتاسلما رواه  لكالم تاَء بِنمكْرٍ، أَنَّ أَسنِ أَبِي بب اللَّه دبع نع ،
قَالَت: عميسٍ غَسلَت أَبا بكْرٍ الصديق حني توفِّي، ثُم خرجت فَسأَلَت من حضرها من الْمهاجِرِين. فَ

ائي صلٍ؟ فَقَالُوا: لَا "" إِنغُس نم لَيلْ عفَه ،درالْب يددش موذَا يإِنَّ هةٌ، و1.م   

  .منسوخ وه، وقيل فكان إمجاعا

 :دمقَالَ أَحوها  وبِم وخسناسٍ ورد مبنِ عاب نأَنَّ {ع بِيالن e  :َلِ «قَالي غَسف كُملَيع سلَي
تيكُميدِسلُوا أَيغأَنْ ت كُمبسجِسٍ، فَحبِن سلَيا ورطَاه وتمي كُمتيإنَّ م ،وهملْتلٌ إذَا غَسغُس كُم2.»م   

  .قَالَ أَحمد: لَا يصح في هذَا الْبابِ شيٌء .لَا يصحوقيل احلديث 

فنصلُ الْمأَكْلُ( :~  قَو :ابِعمِ  السلَو إبِلِالْلَحنِيئًا و.(  

إِنْ «أَأَتوضأُ من لُحومِ الْغنمِ؟ قَالَ:  eأَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اِهللا  t عن جابِرِ بنِ سمرةَملا ثبت 
» نعم فَتوضأْ من لُحومِ الْإِبِلِ« قَالَ أَتوضأُ من لُحومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:» شئْت فَتوضأْ، وإِنْ شئْت فَلَا توضأْ

  3. »لَا«قَالَ: أُصلِّي في مبارِك الْإِبِلِ؟ قَالَ: » نعم«قَالَ: أُصلِّي في مرابِضِ الْغنمِ؟ قَالَ: 

ازِبٍونِ عاِء برالْب يثدحل t  َولسأَنَّ الرe َلئومِ الْإِ :سلُح نأُ مضوتيلَ: «بِلِ؟ قَالَ: أَنق .معن
   4.»أَنتوضأُ من لُحومِ الْغنمِ؟ قَالَ: لَا

فنصلُ الْمافَ( :~  قَوهائزأَج ةيقب قْضكَ لَا نقَلْبٍ كَبِدالٍ وحطكَرِشٍ ووشحم وكلية ولسان  و
  ).ومرق حلم وكوارع ومصران سنامٍوورأس 

لأَنَّ ، ألنه ليس بلحم ولأَنَّ النص لَم يتناولْها الْوضوَءينتقض ال األوىل:  علَى رِوايتينِ زائهاأَج بقيةُ
ى مورِد الْأَخبار الصحيحةَ إنما وردت في اللَّحمِ. والْحكْم فيه غَير معقُولِ الْمعنى فَاقْتصر فيه علَ

صالن.  

                                                             

   522 حديث:  -كتاب اجلنائز، باب غسل امليت  -رواه مالك - 1
  - كتاب الطهارة، مجاع أبواب الغسل للجمعة واألعياد وغري ذلك  -، والْبيهقي 1363 كتاب اجلنائز، حديث:  -رواه احلاكم - 2

  بسند صحيح  1356 سل من غسل امليت، حديث: باب الغ
   565 حديث:  -كتاب احليض، باب الوضوء من حلوم اإلبل  -رواه مسلم - 3
4 - دمأَح اهود 20382 حديث:  -راوو دأَب158 حديث:  -كتاب الطهارة، باب الوضوء من حلوم اإلبل  -، و  
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الَى الْوضوَء، لأَنَّ ذَلك من جملَة الْجزورِ، فَإِطْلَاق لَفْظ اللَّحمِ يتناولُه، بِدليلِ أَنَّ اللَّه تعينتقض والثَّانِيةُ: 
هائزأَج يعملَ جاونزِيرِ تنالْخ ملَح مرا حوهو الراجح.لَم ،  

نصلُ الْمقَولَا( :~  فثُ  ونحذَبِيلك ما نمأْكُلُ لَحلَا ي لَفح(.  

أَنَّ رسولَ اللَّه  { عن عبد اللَّه بنِ عمرملا ثبت ، يحنثُ لأَنَّ مطْلَق اللَّحمِ لَا يتناولُ شيئًا من ذَلك لَا
e :َقَال »انمدو انتتيم لَكُم لَّتأُح فَالْكَبِد ،انما الدأَمو ،ادرالْجو وتفَالْح ،انتتيا الْمفَأَم ،

   1.»والطِّحالُ

ألنه من مجلة اجلزور،  يحنثُ عنهو يدلُّ علَى أَنَّ الْكَبِد والطِّحالَ لَيس بِلَحمٍ، وهذَا مع الْإِطْلَاقِ،وهذا 
وهذا القول أرجح ، احليوان فإن حترمي حلم اخلرتير يتناول مجلته كذلك ههنا مجلةواللحم يعرب به عن 

  وأحوط.

فنصلُ الْمالثامن: الردة(:~  قَو.(   

   2.اللَّه عز وجلَّ: {ومن يكْفُر بِاإلميان فَقَد حبِطَ عملُه} لقَولِ

الَىوعت هلقَول: بحلَي كْترأَش نلَئ}{لُكمع 3.طَن   

 فَأُولَئك كَافر وهو فَيمت دينِه عن منكُم يرتدد ومن{ تعالَى لقَوله بِالْموت إِلَّا تحبِطُه لَا أَنهاوقيل 
بِطَتح مالُهم4.}أَع   

 علَى وصومٍ وزكَاة، صلَاة، من فَاته ما وقَضاُء لِ،الْأَو الْإِسلَامِ في الْحج صحةَ ذَلك علَى وبنوا
 ولقَائلٍ مسلم، وهو خلْفَه، مصلٍّ بِدليلِ الْفعلِ، دونَ الثَّوابِ إِلَى ينصرِف إِنما الْإِحباطُ ثُم الْمشهورِ،

  5علَيه. مقَدم والْمنطُوق طَابِ،الْخ بِدليلِ تمسك هذَا: يقُولَ أَنْ

فنصلُ الْمقَو  ~ :) بجا أَولَالمسغ  بجوء غري املوتالأَوضو(.  

أن من فعل ما يوجب غسال كالوطء مثال فإن هذا احلدث الفقهية ومعناه ابط والضضابط من هذا 
  .معايوجب عليه الطهارة الكريى والصغرى 

                                                             

1 - دمأَح اهوبسند صحيح  3312 حديث: -كتاب األطعمة، باب الكبد والطحال  -، وابن ماجه 5567 حديث: -ر  
  5سورة الْمائدة: اآلية/  - 2
 65سورة الزمر:اآلية/  - 3
 217سورة البقرة:اآلية/  - 4
 )145/ 1( -املبدع يف شرح املقنع  - 5
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ثُ أَوداثُ الْحدالْأَح ا إِوأن موجِبي  لًا أَوغُس وًءا أَوضووًءا أوضلًا  واغُسعم اًء أَوجنتاس أَو ،
  .كَوطٍْء وبولٍو، وبولٍ، وكَحيضٍ ونِفَاسٍكريحٍ استجمارا 

إلَّا الْموت فَلَا يوجِب  وليس العكس، ،أَوجب وضوًءا ،ويسمى أَكْبرأَوجب غُسلًا  حدثكُلُّ فَ
.لَه نسلْ يوَء بضالْو  

  عنهما، وسيأيت تفصيل هذه املسألة قريبا. معا جيزيء الطَّهارتينِ ينوِي اغْتسلَ فإِذَا
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  فصل

فنصلُ الْمقَو  ~ :) أَو ،ثديف الْح كشةَ وارالطَّه قَّنيت نوم ،ةاريف الطَّه كشثَ ودالْح قَّنيت
   ).ا تيقَّنمبعمل 

ن منهما من تيقَّن الطَّهارةَ وشك في الْحدث، أَو تيقَّن الْحدثَ وشك في الطَّهارة، فَهو علَى ما تيقَّ
ه كشأَ، وضوت هأَن ملنِي: إذَا ععلْ ي؛ هكثًا فَشدحإِنْ كَانَ مو .رطَهتم هلَى أَنى عنلَا، ب ثَ، أَودلْ أَح

.كي الشلْغيو ،كلَ الشقَب هملا علَى منِ عيالَتي الْحنِي فبثٌ. يدحم ولَا، فَه أَ، أَوضوت  
ثَ ودالْحةَ وارالطَّه قَّنيرِ إذَا تالظُّه قْتي وكَانَ ف هأَن قَّنيت نثْلُ ما، ممهنم رالْآخ لَمعي لَما، وعم

بلَ الزوالِ؛ فَإِنْ متطَهرا مرةً ومحدثًا أُخرى، ولَا يعلَم أَيهما كَانَ بعد صاحبِه، فَإِنه يرجِع إلَى حاله قَ
م يتيقَّن محدثًا فَهو الْآنَ متطَهر؛ لأَنه متيقِّن أَنه قَد انتقَلَ عن هذَا الْحدث إلَى الطَّهارة، ولَكَانَ 

أَنْ يكُونَ بعدها، زوالَها، والْحدثُ الْمتيقَّن بعد الزوالِ يحتملُ أَنْ يكُونَ قَبلَ الطَّهارة، ويحتملُ 
رةٌ لنيب تهِدش ا لَوكَم ،كبِش ةقَّنيتم ةارطَه نولُ عزفَلَا ي ،يهف كُوكشا مهدعب هودجفَّى فَوو هلٍ أَنج

ارِ خةً بِإِقْرنيب هلَيع ودهشالْم ائَةٌ، فَأَقَامم وهو قَّها حديالِ زمتاح؛ لقا حبِه لَه تثْبي لَم ،ائَةبِم لَه همص
مثٌ؛ لدحالْآنَ م وا فَهرطَهتالِ مولَ الزإِنْ كَانَ قَبو .هنيفَاِء متاسلَ القَب هاركُونَ إقْري أَنْ يا فنا ذَكَر

  الطَّرف الْآخرِ.
 فَإِنْ نظَر؛ منهما، السابِقِ في وشك حدث، عن وتوضأَ طَهارته نقَض الظُّهرِ وقْت في أَنه تيقَّن وإِنْ
 أَنْ يمكن لَا إذْ توضأَ ثُم الطَّهارةَ، تلْك نقَض أَنه تيقَّن لأَنه طَهارة؛ علَى فَهو متطَهرا، الزوالِ قَبلَ كَانَ

 الْيقنيِ عن يزولُ فَلَا فيه، مشكُوك الثَّانِية الطَّهارة هذه ونقْض الطَّهارة، تلْك بقَاِء مع حدث عن يتوضأَ
،كإِنْ بِالشلَ كَانَ والِ قَبوثًا، الزدحم وثٌ؛ الْآنَ فَهدحم هأَنقَّ ليتن هقَلَ أَنتان هنإلَى ع ةارالطَّه ثُم 
  1.أَعلَم واَللَّه. فيها مشكُوك نقْضها بعد والطَّهارةُ نقَضها،

  .]الْيقني لَا يزولُ بِالشك [للقاعدة الفقهية: 

صالَته  يإِذَا شك أَحدكُم فe  »اللَّه  قَالَ رسولُ :قَالَ t يسعيد الْخدرِ وما رواه أَبِودليل ذلك 

دجس دجسي ثُم قَنيتا اسلَى منِ عبلْيو كحِ الشطْرا فَلْيعبأَر لَّى ثَالَثًا أَمص رِ كَمدي لَ أَنْ فَلَمنِ قَبيت

هالَتص لَه نفَعا شسملَّى خفَإِنْ كَانَ ص لِّمسي  طَانيلشا ليمغرا تتعٍ كَانبا َألرامملَّى إِتإِنْ كَانَ ص2».و  

                                                             

  )145/ 1( -انظر املغين البن قدامة  - 1
   920 حديث: - ة، باب السهوِ في الصالَة والسجود لَهكتاب املساجد ومواضع  الصال -رواه مسلم - 2
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الرجلُ يخيلُ إِلَيه أَنه يجِدe   يإِلَى النبِ يقَالَ شكt عباد بنِ تميمٍ عن عمه عن  وكذلك ما ورد

الشييَء ف الَةرِ«  :قَالَ ،الصصنا الَ يرِحي جِدي ا أَوتوص عمسى يتح 1».ف  

بطْنِه شيئًا  يإِذَا وجد أَحدكُم فe : »قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالtَ عن أَبِى هريرةَ  وأيضا ما ورد

ش هنم جرأَخ هلَيكَلَ عفَأَشيح جِدسالْم نم نجرخالَ فَالَ ي ا ٌء أَمرِحي جِدي ا أَوتوص عمسى ي2».ت  

  :قواعد وهي مخساألوىل من القواعد الكلية الكربى هي هذه القاعدة و

  .]ها ــداصقَمب ـورماُأل [ :األوىل القاعدة

  .]  الْيقني لَا يزولُ بِالشك [: الثانية  القاعدةو 

  .] ب التيِسريالْمشقَّة تجل [: الثالثة  القاعدةو 

  .] يزالُ الضرر [: الرابعة  القاعدةو 

  .] مةٌالْعادة محكَّ [: اخلامسة  القاعدةو 

  نظمها بعضهم فقال:قد و
 سمةٌخرقَربٍ    مذْهم ـداعقَو         

ـِريا *****   للشـافعي بِها تكُـونُ خب
  

ةٌ قَدادعالُ وزي ررض     تكِّمح        

  وكَذَا الْمشقَّةُ تجلب التيِسـريا *****
  

والشـك لَا ترفَع بِـه متيقَّنا    
  ج    

  3والنيةَ أَخلص إنْ قَصدت أَمورا  *****
  

  4فقال: السعود مراقييف  ~ نظمها العلويو

               قد أُسس الفقه على رفعِ الضرر

  طَـرالو جـلبشـق يا يم وأنَّ *****
  

ونفي روأَفعِ القطعِ بالش نْـك              

  فَطَن ـناد مزف ورم العـكَّيح *****
  

ـد       اصمـورِ تبع املقَـونَ اُألكَ       

***** مت ـِكَـع ـَـلُّف ب   دارِو ضٍعب
  

                                                             

كتاب احليض، باب الدليلِ  -، ورواه مسلم 136 كتاب الْعلْمِ، باب لَا يتوضأُ من الشك حتى يستيقن، حديث:-رواه البخاري - 1
كش ةَ ثُمارالطَّه قَّنيت نلَى أَنَّ محديث: ع ،لْكت هتاربِطَه لِّىصأَنْ ي فَلَه ثدى الْح566 ف   

باب الدليلِ علَى أَنَّ من تيقَّن الطَّهارةَ ثُم شك في الْحدث فَلَه أَنْ يصلِّى بِطَهارته تلْك  - كتاب احليض -رواه مسلم - 2
   567 حديث:

 126/  1 -وإعانة الطالبني  240/  2 -خلطيب حاشية البجريمي على ا - 3
 هـ.1230هو العالمة عبد اهللا بن احلاج إبراهيم بن اإلمام حمنض أمحد العلوي ت سنة  - 4
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فيجب  ؛ نِ وخالف حكم الشك حكم اليقنيِطرأ الشك على األمرِ املُتيقَّ إذالقاعدة أنه ومعىن هذه ا

  .طرح الشك والعمل باليقني

فنصلُ الْملَاةُوحيرم على احملدث (: ~  قَوالص.(  

ا ملا ثبت ا كانت أو نفلًفرض بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نعe  :َلُ«قَالقْبإِذَا  الَ ي كُمدالَةَ أَحص اللَّه
   1.»أَحدثَ حتى يتوضأَ

 رمنِ عاِهللا ب دبع نعولَ اِهللا  {وسر تعمقَالَ: سe  :ُقُوللَ«يورٍ ورِ طُهيلَاةٌ بِغلُ صقْبقَةٌ لَا تدا ص
   2».من غُلُولٍ

فنصلُ الْمقَو  ~ :)وافالطَّو.(  

الطَّواف بِالْبيت صلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللَّهe»  : قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه  {عنِ ابنِ عباسٍ ملا ثبت  ؛نه صلَاةٌلأَ
   3.»أَحلَّ فيه الْمنطق، فَمن نطَق، فَلَا ينطق إِلَّا بِخيرٍ

الَ نذْكُر إِلَّا احلَج، فَلَما جِئْنا سرِف طَمثْتe  ،ع النبِي قَالَت: خرجنا م < عن عائشةَوملا ثبت 
 بِيالن لَيلَ عخفَدe  :َي، فَقَالكا أَبأَن؟«ويككبا يقَالَ: » م ،امالع جأَح ي لَمأَن اللَّهو تددلَو :قُلْت

فَإِنَّ ذَلك شيٌء كَتبه اللَّه علَى بنات آدم، فَافْعلي ما يفْعلُ احلَاج، «الَ: قُلْت: نعم، قَ» لَعلَّك نفست؟«
  4. »غَير أَنْ الَ تطُوفي بِالْبيت حتى تطْهرِي

فنصلُ الْمقَو  ~ :)ببشرته بال حائلو فحصالْم سم(.  

جِلْدو هتابتك سم مرحعِ. يييلِ الْبلبِد لَه فحصمِ الْمولِ اسمشل ،يهاشوحو لِهقَولَّ:  لجو زع ال اللَّه}
   5.يمسه إِالّ املُطَهرونَ}

  

  

                                                             

 -كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة  -، ومسلم  6571 حديث:  -كتاب احليل، باب يف الصالة  -رواه البخاري - 1
   356 حديث: 

   355 حديث:  -كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصالة -مرواه مسل - 2
،  3899 ذكر اإلخبار عن إباحة الكالم للطائف حول البيت العتيق، حديث:  -كتاب احلج، باب دخول مكة -رواه ابن حبان - 3

  ، بسند صحيح 1625 كتاب املناسك، حديث:  - واحلاكم
كتاب احلج، باب بيان وجوه اإلحرام   -، ومسلم290  حديث: -ء احليض كتاب احليض، باب كيف كان بد -رواه البخاري - 4
   2189 حديث:  -
 79سورة الواقعة: اآلية/  - 5
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بِيه عن جده أَنَّ النبِي ا روى عبد اللَّه بن أَبِي بكْرِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ عن أَملَ ؛وهو خبر بِمعنى النهيِ
e »رآنَ إلَّا طَاهالْقُر سملَا ي :يهكَانَ فا، وابتنِ كملِ الْيإلَى أَه ب1.»كَت   

  وقيلَ: لَا يحرم إلَّا مس كتابته فَقَطْ.

فنصلُ الْمويزيد من عليه غسل: بقراءة القرآن(: ~  قَو.(  

دليل ذلك و ، ألم الذين جيب عليهم الغسل،لَا يقْرأُ الْقُرآنَ جنب ولَا حائض ولَا نفَساُءمه  ظاهر كال
   2.»جنب شيئًا من الْقُرآنلَا تقْرأُ الْحائض ولَا الْ«قَالَ:  eأَنَّ النبِي  { عن ابنِ عمرما روي 

لَم يكُن يحجبه، أَو قَالَ: يحجِزه، عن قراَءة الْقُرآن شيٌء، لَيسe  أَنَّ النبِيt »  ا روِي عن عليوملَ
ابن3.»ةُالْج   

وإِذَا ثَبت هذَا في الْجنبِ فَفي الْحائضِ أَولَى؛ لأَنَّ حدثَها آكَد، ولذَلك حرم الْوطَْء، ومنوالقَا  : ع
  الصيام، وأَسقَطَ الصلَاةَ، وساواها في سائرِ أَحكَامها.

رالْق نا ماهنعنطُولُ، فَإِنْ ما تهامأَنَّ أَيبِ؛ لنونَ الْجاَءةُ درضِ الْقائلْحل كالم نع يكحو.تِسين اَءة 
  وهي رواية عن أمحد واختيار شيخ اإلسالم. 

فنصلُ الْمقَو  ~ :)جِدسي الْمثُ فاللُّببال وضوء و(.  

   4.لقَولِ اللَّه تعالَى: {وال جنبا إِال عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتِسلُوا}
قَالَ: وجهوا وبيوت أَصحابِه شارِعةٌ في الْمسجِد، فَ eجاَء النبِي «قَالَت:  <وملا روت عائشةُ 

   5.»هذه الْبيوت عن الْمسجِد؛ فَإِني لَا أُحلُّ الْمسجِد لحائضٍ ولَا جنبٍ

قَالَ لَها: ناوِلينِي الْخمرةَ من الْمسجِد. قَالَت: إني حائض، قَالَ  eأَنَّ رسولَ اللَّه « < وعن عائشةَ
   6».ك لَيست في يدكحيضت إنَّ

                                                             

كتاب الطهارة، باب يف ي  -، والدارقُطْنِي 470 حديث: -كتاب القرآن، باب األمر بالوضوء ملن مس القرآن  -رواه مالك -  1
     380 حديث:  -احملدث عن مس القرآن 

2 - يذمرالت اهوأبواب الطهارة عن رسول اهللا  - رe  ما ال يقرآن القرآنوابن  124 حديث:  -باب ما جاء يف اجلنب واحلائض أ ،
 وهو حديث منكر  592 باب ما جاء يف قراءة القرآن على غري طهارة، حديث:   -كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم -ماجه

3 - اهود 827 حديث:  -أمحد راوو د201 حديث: -كتاب الطهارة، باب يف اجلنب يقرأ القرآن  -، أَب،  يائسالنكتاب الطهارة،  -و
  265 باب حجب اجلنب من قراءة القرآن، حديث: 

 43سورة النساء:اآلية/  - 4
  ويف سنده ضعف  204 ث: حدي -كتاب الطهارة، باب يف اجلنب يدخل املسجد  -رواه أَبو داود - 5
6 - ملسم اهو476 حديث:  -كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها -ر  
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  لَا يجوز بِحالٍ. ويباح الْعبور للْحاجة، من أَخذ شيٍء، أَو تركه، أَو كَون الطَّرِيقِ فيه، فَأَما لغيرِ ذَلك فَ

   1قَالَ: كُنا نمر في الْمسجِد ونحن جنبt  . عن جابِرٍرد وملا 

لَمنِ أَسب ديز نعو  ولِ اللَّهسر ابحقَالَ: كَانَ أَصe بنج مهو جِدسي الْمونَ فشم2.ي   

و ولُ اللَّهسابِ رحأَص نالًا مرِج تأَيار قَالَ: رسنِ يطَاِء بع نعe يونَ فسلجي  مهو جِدسالْم
ضوون؛ إِذَا تنِبجم.لَاةوَء الصض3ئُوا و

   

                                                             

  1205 حديث:  -كتاب الطهارة باب مرور اجلنب يف املسجد  -رواه الدارمي - 1
ذكر اختالف أهل العلم يف دخول اجلنب أو  -ملساجد وبنائها وتعظيمهاكتاب السفر، مجاع أبواب فضائل ا -رواه ابن الْمنذرِ  - 2

   2460 احلائض املسجد وجلوسهما، حديث: 
قوله تعاىل : {يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم..}   -كتاب التفسري، تفسري سورة النساء -رواه سعيد بن منصور - 3

  617 حديث: 
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بلَ ابسالْغ وجِبا يم  

فنصلُ الْمقَالُأحدها:  وهو سبعة:( :~  قَوتان نِيفلو ،الْم سأَح هقَالبانت هسبرج فلم فَحخي 
بجلُ وسالغ.(   

بِان لَتصح قَدةُ، ووهالش يهى فاعرلَ تسأَنَّ الْغلرظَه ا لَوم هبفَأَش ،هقَالت، هي و ننِ عيتايوى الردإِح
دمأَح هي وورهشةالْم نهع.جِعراُء يكُونَ الْمأَنْ ي كَرأَنو ،  

. يا رسولَ اللَّه، هلْ علَى أَنَّ أُم سلَيمٍ قَالَت«أُم سلَمةَ، ملا ثبت عن  يجِب الْغسلُال  :والروايةُ الثَّانِيةُ
   1.»الْمرأَة من غُسلٍ إذَا هي احتلَمت؟ قَالَ: نعم، إذَا رأَت الْماَء

 يلع نملا ثبت عt  بِيلنل كذَل ترِي، فَذَكَرظَه قَّقشى تتِسلُ حأَغْت لْتعذَّاًء فَجلًا مجر تقَالَ: كُن
e  لَه رذُك أَو-  ولُ اللَّهسفَقَالَ رe» : وَءكضأْ وضوتو ،كفَاغِْسلْ ذَكَر ذْيالْم تأَيلْ إِذَا رفْعلَا ت

   2».للصلَاة، فَإِذَا فَضخت الْماَء فَاغْتِسلْ

  وهي اختيار شيخ اإلسالم ورجحها ابن قدامة.

فنصلُ الْملَاغ فَلَو( :~  قَوسلَه ت ثُم جربِالَ خ لَذَّة لَم دعالغسل ي(.  

 غَيرِ من الْمنِي منه خرج ثُم فَاغْتسلَ، ذَكَره، فَأَمسك الْمنِي، بِانتقَالِ أَحس الَّذي في الْقَاضي قَالَ
ةنقَارم ةوهش دعلِ بولَ فَلَا: الْبغُس هلَيةً. عايةً رِوداح3.و  

هأَنةٌ لابنةٌ جداحو ، فَلَم جِبي بِه لَانغُس.  

 الْغسلِ وجوب ذَلك من يلْزم علَيه، غُسلَ لَاأنه  يخرج ولَم الْمنِي بِانتقَالِ أَحس من أَنَّبِ القول وعلَى
هلَيع ،ورِهئَلَّا بِظُهل يفْضفْيِ إلَى يوبِ نجالْو هنع ،ةبِالْكُلِّي عقَالِ متان نِيالْم ةوهشل وجِهرخ4.و  

  

  

  

                                                             

كتاب احليض، باب وجوب الغسل على املرأة  -، ومسلم 278 حديث:  -سل، باب إذا احتلمت املرأة كتاب الغ -رواه البخاري - 1
   498 حديث:  -خبروج املين منها 

  تقدم خترجيه - 2
  )147/ 1( -املغين البن قدامة  - 3
  )147/ 1( -انظر املغين البن قدامة  - 4
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فنصلُ الْمالثاين: خروجه من خمرجه ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما مل يكن نائما ( :~  قَو
  .)وحنوه

   1».ضخت الْماَء فَاغْتِسلْفَإِذَا فَ«قَالَ: السابق وفيه  tعلي  حلديث

خالْفَضو  :هوجرلَى خع هجو ةدقَالَ .الشو يماهرإب بِيرالْح :هوجرخ لَةجبِالْع.  
  .غُسلًا يوجِب لَم ونحوِه نائمٍ غَيرِ من غريه أَو برد أَو كَمرضٍ ذَلك لغيرِ خرج فَإِنْ

  ).فَرجٍ في حائلٍ بِلَا قَدرِها أَو كلهاة شفَاحلَ تغيِيب: الثَّالثُ( :~  ولُ الْمصنفقَ

نةَ عشائع > ولُ قَالَ :قَالَتسر اللَّه e :» إِذَا لَسج نيا ببِهععِ شباَألر سمانُ وتانَ الْختالْخ فَقَد 
بجلُ وس2.»الْغ   

ونةَ عشائنِ < عع بِيالن e َقَى إِذَا«: قَالالْت انانتالْخ بجلُ وس3.»الْغ   

 فَقَد فَأَوجلَها احلشفَة بِقَدرِ الذَّكَرِ من وبقي مجبوباً كَانَ فَإنْوقوله أو قدرها يعين من مقطوعها، 
بجلُ وسالْغ ،اٌءووا سكَان ينتتخنِم اٌء لَا، أَووسو ابأَص عضوم انتالْخ هنم عضوا مانِهتخ أَو لَم 
هبصي.  

   4.» الْماِء من الْماُء إِنما « قَالَ أَنهe  النبِى عنِ الْخدرِى سعيد أَبِى عنوأما ما ثبت 
 يفْتونَ - الْخدرِي سعيد وأَبو أَيوب، أَبو فيهِم - الْأَنصارِ من الٌرِج كَانَ: قَالَ الزهرِي عنِف ،فمنسوخ

 بنِ لعمر ذَلك ذُكر فَلَما. يمنِ لَم ما غُسلٌ امرأَته مس من علَى لَيس إِنه: ويقُولُونَ ،) الْماِء من الْماُء(
 مس إِذَا: وقَالُوا الْفُتيا، تلْك أَبوا عمر، وابنِ e النبِي زوجِ وعائشةَ عفَّانَ، بنِ مانَولعثْ الْخطَّابِ،

 سخالن بلَغهم لَما الرخصةَ يرى كَانَ من أَكْثَر أَنَّ علَى يدلُّ وهذَا. الْغسلُ وجب فَقَد الْختانَ الْختانُ
  5.ذَلك عن نزعوا

                                                             

، والنسائي: كتاب الطهارة، الغسل من  181 حديث:  -باب يف املذي كتاب الطهارة، -، وأبو داود 854 حديث:  -رواه أمحد - 1
  بسند صحيح  193 املين، حديث: 

 تقدم خترجيه - 2
  ، بسند صحيح 25487 حديث:  -رواه أمحد - 3
   545 حديث:  -كتاب احليض، باب إمنا املاء من املاء  -رواه مسلم - 4
  )34ص: ( -االعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآلثار  - 5
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نةَ أَبِي علَمنِ سب دبنِ عمحنِ الرب ،فوع هقَالَ أَن :أَلْتةَ سشائع > جوز بِيالن e ام وجِبي 
 إِذَا« معها فَيصرخ تصرخ ةَالديكَ يسمع الْفَروجِ مثَلُ سلَمةَ أَبا يا مثَلُك ما تدرِي هلْ: فَقَالَت الْغسلَ؟

زاوانُ جتانَ الْختالْخ فَقَد بجلُ وس1.»الْغ   

فنصلُ الْمقَو  ~: )لَوا وربد تيمل ةً أَوهِيمأو طري ب.(  

 لهأَن ي إيلَاججٍ ففَر ، بجلُ فَوسالْغ ،طِْء بِهكَو ةيمي الْآدف ا،حهاتي  ولٌلاخد هي أَنومِ فمع يثادالْأَح.  

فنصلُ الْمولكن ال جيب الغسل إال على ابن عشر وبنت تسع( :~  قَو(.  

لهليسا ما أَن نلِ مأَه يفكْللَا، التو جِبت هلَيلَاةُ امعي الصالَّت جِبةُ تارا الطَّهلَه.  

صلُ الْمقَوفن  ~: )ابِعالر :لَامرِال إسكَاف لَوا ودترم(.  

 أَنْ e النبِي فَأَمرنِي فَأَسلَمت، الْإِسلَام، أُرِيد وأَنا e النبِي أَتيت«: قَالَ t عاصمٍ بنِ قَيسِملا ثبت 
   2.»وسدرٍ بِماٍء فَاغْتسلْت وسدرٍ، بِماٍء أَغْتِسلَ

فنصلُ الْمقَو  ~: )سامالْخ :وجرضٍ خيح(.  

 حتى تقْربوهن ولَا الْمحيضِ في النساَء فَاعتزِلُوا أَذًى هو قُلْ الْمحيضِ عنِ ويسأَلُونك{قال اهللا تعاىل: 
   3.} الْمتطَهرِين ويحب التوابِني يحب اللَّه إِنَّ اللَّه مأَمركُ حيثُ من فَأْتوهن تطَهرنَ فَإِذَا يطْهرنَ

  .علَيها وجوبِه علَى فَدلَّ الْغسلِ، قَبلَ وطْأَها الزوج منِع. اغْتسلْن إذَا: يعنِي .}فَأْتوهن تطَهرنَ فَإِذَا{
 حبيشٍ أَبِي بِنت فَاطمةَ أَنَّ < عائشةَ عن؛ ملا ثبت والنفَاسِ بِالْحيضِ الْغسلِ وجوبِ في خلَاف لَا

> أَلَتس بِيالن e ي :قَالَتإِن اضحتفَلَا أُس رأَطْه علَاةَ أَفَأَدإِنَّ لَا«: فَقَالَ الص كذَل قرع نلَكو 
   4.»وصلِّي اغْتِسلي ثُم فيها تحيضني كُنت الَّتي مِالْأَيا قَدر الصلَاةَ دعي

فنصلُ الْمقَو  ~: )سادالس :وجرمِ خنِفَاسٍ د(.  

فَاسالنضِ وياٌء؛ كَالْحوفَإِنَّ س مفَاسِ دالن وه مضِ، ديا الْحمإِني كَانَ وف ةدلِ ممالْح رِفصنلَىإ ي 
  .نِفَاسا وسمي مصرِفه، لعدمِ الدم خرج الْولَد خرج فَحني الْولَد، غذَاِء

  

                                                             

  )46/ 1( -رواه مالك  - 1
 بسند صحيح  304 حديث:  -كتاب الطهارة، باب يف الرجل يسلم فيؤمر بالغسل  -رواه أبو داود - 2
 222سورة البقرة: اآلية/  - 3
  تقدم خترجيه - 4
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فنصلُ الْمقَو  ~ :)ابِعالس :توالْم.(   

: فَقَالَ ابنته، توفِّيت نيحe  اِهللا رسولُ علَينا دخلَ: قَالَت أَنها < الْأَنصارِية عطيةَ أُم عنملا ثبت 
 من شيئاً أَو. كَافُوراً اآلخرة في واجعلْن. وسدرٍ بِماٍء ذلك من أَكْثَر أَو خمساً، أَو ثَالَثاً، اغِْسلْنها«

  1.»فَآذننِي فَرغْتن فَإِذَا. كَافُورٍ
ننِ عاسٍ اببا قَالَ { عنيب لٌرج فاقو عم بِيالن e َفَةرإِذْ بِع قَعو نع هلَتاحر هتقَصفَو قَالَ أَو 

هتقَصفَقَالَ فَأَو بِيالن e :»اٍء اغِْسلُوهرٍ بِمدسو وهكَفِّني ونِ فيبلَا ثَوو وهسما تيبلَا طوا ورمخت هأْسر 
   2.»ملَبيا الْقيامة يوم يبعثُه اللَّه فَإِنَّ هتحنطُو ولَا

فنصلُ الْما( :~  قَودبعت(.  

 بقَاء مع طَهر لَما وإِلَّا نجسٍ، عن ولَا سببِه، بقَاء مع يرتفع لَم حدث عن كَانَ لَو لأَنه حدث، عن لَا
بِهبس.  

                                                             

اجلنائز، باب يف  كتاب -، ومسلم 1207 حديث: -كتاب اجلنائز، باب غسل امليت ووضوئه باملاء والسدر  -رواه البخاري - 1
   1608 حديث:  - غسل امليت 

 -كتاب احلج، باب ما يفعل باحملرم إذا مات -، ومسلم 1218 حديث: - كتاب اجلنائز، باب الكفن يف ثوبني  -رواه البخاري - 2
   2167 حديث: 
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  صلف

فنصلُ الْمقَو  ~: )وطُورلِ شسسبعة: الْغ طَاعقان هوجِبا يم.(  

فلو اغتسلت احلائض قبل  ،مع مالبسة احلدث غسلفال يصح ال، ما يوجِبه انقطَاع غسلشروط الأول 
  انقطاع الدم فال عربة ذا الغسل.

فنصلُ الْمواملاء الطهور املباح, وإزالة ما مينع  ،قل, والتمييزعوالنية, واإلسالم, وال(: ~  قَو
  .)وصوله

  تقدم الكالم على هذه الشروط عند احلديث عن شروط الوضوء.

فنصلُ الْموواجبه: التسمية وتسقط سهوا( :~  قَو(.  

الْجنابة أَخف؛ لأَنَّ حديثَ  التسمية في الْوضوِء، بلْ حكْمها في حكْمِالغسل ك حكْم التسمية في 
.روَء لَا غَيضالْو هرِحيلَ بِصاونا تمإن ةيمسالت  

فنصلُ الْموفرضه: أن يعم باملاء مجيع بدنه وداخل فمه وأنفه(: ~  قَو.(  

ابة، فَأَكْفَأَ بِيمينِه علَى شماله وضوًءا لجنe وضع رسولُ اللَّه «قَالَت:  <عن ميمونةَ ملا ثبت 
م مضمض مرتينِ أَو ثَالَثًا، ثُم غَسلَ فَرجه، ثُم ضرب يده بِاَألرضِ أَوِ احلَائط، مرتينِ أَو ثَالَثًا، ثُ

لَى رع أَفَاض ثُم ،هياعرذو ههجلَ وغَسو ،قشنتاسلَ وسى فَغحنت ثُم ،هدسلَ جغَس املَاَء، ثُم هأْس
هلَيرِج « :قَالَت»هدبِي فُضنلَ يعا، فَجهرِدي فَلَم قَةربِخ هتي1.»فَأَت   

فنصلُ الْمجِ ا(: ~  قَوفَر نم رظْها يى متملْحأَةر  دنالْعودقُع اجحالهت.(  

.يهاقكَب بجفَو ،هلي غَسقَّةَ فشلَا م ندالْب نٌء مزج هأَنل  

فنصلُ الْمرِ(: ~  قَوعش ناطى بتوحاه(.  

ا إِذَ« :eعن عائشةَ قَالَت: كَانَ رسولُ اللَّه ملا ثبت  أُنثَى وأَمن ذَكَرٍ  اكَثيفً وأ اخفيفًسواًء كان 
عش هدلِّلُ بِيخي لَ، ثُمساغْت ثُم ،الَةلصل وَءهضأَ وضوتو ،هيدلَ يغَس ،ةاباجلَن نلَ مسى إِذَا اغْتتح ،هر

دسج رائلَ سغَس ثُم ،اتراملَاَء ثَالَثَ م هلَيع أَفَاض ،هترشى بوأَر قَد هأَن ظَن2.»ه   

 :ةَ، قَالَتشائع نولُ اِهللا «عسكَانَ رe  ينِهمفْرِغُ بِيي ثُم .هيدِسلُ يغأُ فَيدبي ةابنالْج نلَ مسإِذَا اغْت
خداَء فَيذُ الْمأْخي ثُم .لَاةلصل وَءهضأُ وضوتي ثُم .هجِسلُ فَرغفَي هالملَى شرِ. ععولِ الشي أُصف هابِعلُ أَص

                                                             

  270 حديث:  -كتاب الغسل، باب من توضأ يف اجلنابة  -رواه البخاري - 1
    268 حديث:  -ب الغسل، باب ختليل الشعر كتا -رواه البخاري - 2
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ثُم .هدسرِ جائلَى سع أَفَاض ثُم .اتفَنثَلَاثَ ح هأْسلَى رع فَنأَ حربتاس أَى أَنْ قَدى إِذَا رتلَ  حغَس
هلَي1.»رِج   

فنصلُ الْمقَو  ~: )هقْضن جِبيفَاسِ والنضِ ويي الْحف(.  

ومنهم من قال  منهم من أَوجبه،قوالن للعلماء  والنفَاسِللْغسلِ من الْحيضِ الشعر  نقْضِ يفو
  باستحبابه.

انقُضي : «eرسولُ اللَّه هلَا قَالَ فَ ا كَانت حائضا:أنه <عن عائشةَ  ثبتما بِ من أَوجبه استدل
شتامو كأْسير2».ط   

  . ولَا يكُونُ الْمشطُ إلَّا في شعرٍ غَيرِ مضفُورٍالنقض إال حل الضفائر، ولَا يكُونُ 

ي غُسف هنع يففَع ،لُهغَس جِبا ياِء إلَى مولُ الْمصو قَّقحتيرِ لعقْضِ الشن وبجلَ وأَنَّ الْأَصللِ و
هأَن؛ لةابنوبِ.  الْججي الْولِ فى الْأَصضقْتلَى مع يقفَب ،هلَافبِخ ضيالْحو ،يهف كذَل قشفَي كْثُري  

أُم سلَمةَ، أَنها قَالَت للنبِي « :؛ لأَنَّ في بعضِ أَلْفَاظ حديثا مستحب غَير واجِبٍهذَأن : والقول الثاين
e إن :ي عثحيك أَنْ تكْفا يم؟ فَقَالَ: لَا، إنةابنلْجلو ةضيلْحل هقُضي أَفَأَنأْسر فْرض دأَةٌ أَشرلَى ي ام

ع نييضفت ثُم ،اتثَيك ثَلَاثَ حأْسررِينطْهاَء، فَتك الْم3».لَي   

  ح.وهو الراجوهو قَولُ أَكْثَرِ الْفُقَهاِء، 

   4.وهو الصحيحقال ابن قدامة: 

عن غُسلِ الْمحيضِ؟ فَقَالَ:  eعن عائشةَ، أَنَّ أَسماَء سأَلَت النبِي ودل على ذلك أيضا ما ثبت 
سها فَتدلُكُه دلْكًا شديدا تأْخذُ إِحداكُن ماَءها وسدرتها، فَتطَهر فَتحِسن الطُّهور، ثُم تصب علَى رأْ«

   5.»حتى تبلُغَ شؤونَ رأْسها، ثُم تصب علَيها الْماَء، ثُم تأْخذُ فرصةً ممسكَةً فَتطَهر بِها

  ومل يأمرها بنقض شعرها، وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز.

  
                                                             

     500 حديث:  -كتاب احليض، باب صفة غسل اجلنابة  -رواه مسلم - 1
كتاب احلج، باب بيان  -، ومسلم 312 حديث: -كتاب احليض، باب امتشاط املرأة عند غسلها من احمليض  -رواه البخاري - 2

  2183 حديث:  -وجوه اإلحرام  
3 - سم اهور م523 حديث:  -كتاب احليض، باب حكم ضفائر املغتسلة  - ل 
 )166/ 1( -املغين البن قدامة  - 4
كتاب احليض، باب استحباب استعمال املغتسلة  -، ومسلم  311 حديث: -كتاب احليض، باب غسل احمليض  -رواه البخاري - 5

   526 حديث: -من احليض فرصة من مسك يف موضع 
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فنصلُ الْمابةال اجلن( :~  قَو(.  

لَا. إِنما يكْفيك أَنْ تحثي علَى رأْسك ثَلَاثَ حثَيات ثُم تفيضني «قَالَ: املتقدم وفيه  أُم سلَمةَ حلديث
رِينطْهاَء فَتالْم كلَي1».ع   

ةَوشائلَغَ عرٍ، قَالَ: بيمنِ عب ديبع نع > مع ناِهللا ب دبأَنْ  { رٍوأَنَّ ع لْنساَء إِذَا اغْتسالن رأْمي
ر نقُضنأَنْ ي لْنساَء إِذَا اغْتسالن رأْمذَا يرٍو همنِ عابا لبجا عي :فَقَالَت .نهُءوسر نقُضنأَفَلَا ي .نهُءوس

 ،نهُءوسر قْنلحأَنْ ي نهرأْمأَ«ي تكُن ولُ اِهللا لَقَدسرا وِسلُ أَنغْتe  ْلَى أَنع لَا أَزِيدو .داحاٍء وإِن نم
اغَاتي ثَلَاثَ إِفْرأْسلَى ر2.»أُفْرِغَ ع   

شعرها  والعملُ علَى هذَا عند أَهلِ العلْمِ: أَنَّ الْمرأَةَ إِذَا اغْتسلَت من اجلَنابة فَلَم تنقُضقال الترمذي: 
   3أَنَّ ذَلك يجزِئُها بعد أَنْ تفيض الْماَء علَى رأْسها.

فنصلُ الْماغِ( :~  قَوبي الْإِسف ي الظَّنكْفيو(.  

 يف صفة غسلعائشةَ عن ، ملا ثبت  أَي: في وصولِ الْماِء إلَى الْبشرة؛ لأَنَّ اعتبار الْيقنيِ حرج ومشقَّةٌ
ثُم يخلِّلُ بِيده شعره، حتى إِذَا ظَن أَنه قَد أَروى بشرته، أَفَاض علَيه املَاَء ثَالَثَ  « eاللَّه  رسولِ

هدسج رائلَ سغَس ثُم ،اتر4. »م  

                                                             

  تقدم خترجيه - 1
   524 حديث:  -كتاب احليض، باب حكم ضفائر املغتسلة  - رواه مسلم  - 2
 )166/ 1(  -سنن الترمذي  - 3
  تقدم خترجيه - 4
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سنلَ نسالْغ  

فنصلُ الْملوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه املاء على رأسه ثالثا وسننه: ا( :~  قَو
وعلى بقية جسده ثالثا والتيامن واملواالة وإمرار اليد على اجلسد وإعادة غسل رجليه مبكان 

  .)أخر

غتِسلُ بِه، ماًء يe وضعت لرسولِ اللَّه : «< قَالَ: قَالَت ميمونةُ { عنِ ابنِ عباسٍ eلفعل النيب 
غسلَ مذَاكريه، ثُم فَأَفْرغَ علَى يديه، فَغسلَهما مرتينِ مرتينِ أَو ثَالَثًا، ثُم أَفْرغَ بِيمينِه علَى شماله، فَ

هيديو ههجلَ وغَس ثُم ،قشنتاسو ضمضم ضِ، ثُمبِاَألر هدي لَكلَى دغَ عأَفْر ثَالَثًا، ثُم هأْسلَ رغَسو ،
هيملَ قَدسفَغ ،هقَامم نى محنت ثُم ،هدس1».ج   

ةَوشائع نع >  :ولُ اِهللا «قَالَتسكَانَ رe  ُفْرِغي ثُم .هيدِسلُ يغأُ فَيدبي ةابنالْج نلَ مسإِذَا اغْت
ينِهمبِي  هابِعلُ أَصخداَء فَيذُ الْمأْخي ثُم .لَاةلصل وَءهضأُ وضوتي ثُم .هجِسلُ فَرغفَي هالملَى شولِ عي أُصف

ائلَى سع أَفَاض ثُم .اتفَنثَلَاثَ ح هأْسلَى رع فَنأَ حربتاس أَى أَنْ قَدى إِذَا رترِ. حعالش ثُم .هدسرِ ج
هلَيلَ رِج2.»غَس   

فنصلُ الْمقَو  ~ :)ا أَووننسلًا مى غُسون نما واجِبرِ والْآخ نأَ عزأَج(.  

حدث الَّذي كَغسلِ الْجمعة والْعيد أَجزأَ عن الْغسلِ الْواجِبِ لجنابة أَو غَيرِها، إنْ كَانَ ناسيا للْ
هبجرواية أخرى ال جيزئه واألول أصح. أمحد وعن ،أَو  

فنصلُ الْمقَو  ~ :)أو أمر أَطْلَقو ثدني أو الْحثدالْح فْعى روإِنْ نوغسلٍ ا ال يباح إال بوضوٍءو 
  .)أجزأ عنهما

أَو توجِب غُسلًا  ،الْبولِ والْغائط والريحِ والنومِإِنْ اجتمعت أَحداثٌ متنوعةٌ توجِب وضوًءا كَ

ت ارتفَعفاغْتسلَ غُسلًا و كَالْجِماعِ وخروجِ الْمنِي والْحيضِ فَنوى بِطَهارته أَحدها؛ أَو توجِب وضوًءا

عضها غَير مقَيد ارتفَع جميعها كَما لَو نوى رفْع الْحدث لأَنَّ الْأَحداثَ تتداخلُ فَإِذَا نوى ب مجيعا

أَطْلَقو.   

                                                             

كتاب احليض، باب صفة غسل اجلنابة،  -، ومسلم 253 حديث:  -كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة -رواه البخاري - 1
  502 حديث: 

  تقدم خترجيه - 2
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حدهما في دخلَ أَمقْصودهما، ولَم يختلف أَمران من جِنسٍ واحد، اجتمع إذَا[ الفقهية:  لْقَاعدةل

  1. ]الْآخرِ غَالبا

  قواعد الفقهية:وقال يف نظم ال

......................................  
       

***** أَ ــلُكُومـْـر ـ  نِي مى أُـتـ ق ـايـم  
  

ــد ـــسٍ وفُق جِن ـــاد حـــا ات مهنيب  
      

  بينهمـا اخـتلَاف مقْصــود يــرِد   *****
  

ـــرِ ــي اآلخ اً فـــد احو لَنخـــاد   فَ
     

ـَادرِ  وغَـ *****   ير هـذَا عــده فــي الْنـ
  

 جماهري وعلَيه. مطْلَقًا الْمذْهب هذَا عنهما أَجزأَه الطَّهارتينِ ينوِي اغْتسلَ إِنْ: ~قال املرداوي 
 من وهو بعده، أَو الْغسلِ قَبلَ أَما يتوضأَ، حتى يجوز لَا وعنه. منهم كَثري بِه وقَطَع الْأَصحابِ،
اتدفْر2.الْم   

فنصلُ الْمويسن الوضوء مبد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع ( :~  قَو
  .)بالقدسي واالغتسال بصاع وهو مخسة أرطال وثلث بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي

«الق t عن أَنسٍملا ثبت   : بِيكَانَ النe  ،اددأَم ةسماعِ إِلَى خِسلُ، بِالصتغكَانَ ي ِسلُ، أَوغي
دأُ بِالْمضوتي3».و   

ةَ، وشائع نع» بِيأَنَّ النe دأُ بِالْمضوتياعِ، وِسلُ بِالصتغ4. »كَانَ ي  

فنصلُ الْماف ال اإلسباغ بدون ما ذكرويكره: اإلسر( :~  قَو(.  

  

  

                                                             

  126للسيوطي ص/ -اه والنظائرانظر األشب - 1
)، واملبدع يف 224/ 1( -)، وانظر الشرح الكبري على منت املقنع 259/ 1( -اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي - 2

 )172/ 1شرح املقنع (
ستحب من املاء يف كتاب احليض، باب القدر امل -، ومسلم 197 حديث:  -كتاب الوضوء، باب الوضوء باملد  -رواه البخاري - 3

   516 حديث:  -غسل اجلنابة
كتاب املياه، باب القدر الذي  -، والنسائي 85 حديث:  -كتاب الطهارة، باب ما جيزئ من املاء يف الوضوء -رواه أبو داود - 4

مقدار املاء للوضوء  كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف -وابن ماجه  347 حديث:  -يكتفي به اإلنسان من املاء للوضوء والغسل
  بسند صحيح  266 حديث:  -والغسل من اجلنابة
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 نملا ثبت ع اللَّه دبنِ عابِرِ بلِ، فَقَالَ:  {جسنِ الغع أَلُوهفَس مقَو هدنعو»اعص يككْففَقَالَ »ي ،
 :ابِرينِي، فَقَالَ جكْفا يلٌ: مجر»نم ريخا، ورعش كنفَى مأَو وه ني مكْفكَانَ ي1. »ك  

ما هذَا «مر بِسعد، وهو يتوضأُ، فَقَالَ:  eأَنَّ رسولَ اللَّه  { وملا روي عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو
فرقَالَ: » الس ،افروِء إِسضي الْوارٍ«فَقَالَ: أَفرٍ جهلَى نع تإِنْ كُنو ،مع2».ن   

فنصلُ الْمقَو  ~: ) جِدسي الْملُ فسالْغ احبياوم بِه ذؤي لَم.(  

 قَالَ. الصلَاة موضع يبلَّ ولَم بِوضوئه، أَحدا يؤذ لَم إذَا الْمسجِد في بِالْوضوِء بأْس ولَاقال ابن قدامة: 
نرِ ابذنالْم احأَب ككُلُّ ذَل نفَظُ محن هنع ناِء ملَمارِ عصالْأَم.   

قَدو وِير نع دمأَح ه؛ أَنههكْرةً يانيص جِدسلْمل ناقِ عصالْب اطخالْما ومو جرخي نم لَاتفَض 
  3.الْوضوِء

فنصلُ الْمويف احلمام إن أمن الوقوع يف احملرم( :~  قَو.(  

نِعم الْبيت الْحمام، " قَالَ: t عن أَبِي هريرةَف، دخل احلمام مجاعة منهمفقد  }لفعل الصحابة 
   4."، ويذَكِّر الناريذْهب الدرنَ

بة ويذَكِّر أَنه كَانَ يدخلُ الْحمام ويقُولُ: نِعم الْبيت يذْهب بِالضبِية أَو بِالضt" : عن أَبِي الدرداِء
   5.بِالنارِ "

فنصلُ الْمفإن خيف كره( :~  قَو.(  

عن قَبِيصةَ، قَالَ: نهى عمر أَنْ ندخلَ الْحمام إِلَّا أن يرى عورة غريه أو ترى عورته كره له دخوله ف
" را الْأُزنلَيع6.و   

فنصلُ الْموإن علم حرم( :~  قَو(.   

                                                             

  248 حديث:  - كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع وحنوه-رواه البخاري - 1
  بسند ضعيف  422 حديث:  -كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي فيه  -رواه ابن ماجه - 2
  )105/ 1( -امة املغين البن قد - 3
حديث:  -كتاب الطهارات، من رخص يف دخول احلمام  -، وابن أيب شيبة 7510 حديث:  -فصل يف احلمام -رواه البيهقي - 4

  بسند صحيح  1153 
ر ذكر النهي عن دخول احلمام إال مبئز -كتاب االغتسال من اجلنابة، مجاع أبواب آداب االغتسال من اجلنابة -رواه ابن املنذر - 5

  بسند صحيح  633 حديث: 
ذكر النهي عن دخول احلمام إال مبئزر  -كتاب االغتسال من اجلنابة مجاع أبواب آداب االغتسال من اجلنابة -رواه ابن املنذر - 6

   631 حديث: 
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 دخلَ فَلَما إِزار وعلَيه الْحمام دخلَ أَنه: "عمر ابنِ عنِ نافعٍ، فَعن، ن الوسائل هلا أحكام املقاصدأل
 بِه فَالْتف بِه، تهفَأَتي قَالَ بِثَوبِي نافع يا ائْتنِي: قَالَ ثُم الْجِدارِ نحو وجهه فَجعلَ: قَالَ عراةً بِهِم هو فَإِذَا

  1." ذَلك بعد يدخلْه لَم ثُم منه خرج حتى فَقَدته يده ناولَنِي ثُم وجهِه علَى وغَطَّى
  

                                                             

 )122/ 2( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 1
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  في الْأَغْسالِ الْمستحبة  فَصلٌ

فنصلُ الْمقَو  ~: )وها يهآكَد :رشةَ عتلَا سصلةعمج ة.(   

قَالَت: كَانَ الناس ينتابونَ يوم اجلُمعة من منازِلهِم والعواليe  ،زوجِ النبِي  < عن عائشةَملا ثبت 
إِنسانٌ منهم وهوe  اللَّه فَيأْتونَ في الغبارِ يصيبهم الغبار والعرق، فَيخرج منهم العرق، فَأَتى رسولَ 

 بِيي، فَقَالَ الندنعe» :ذَاه كُممويل مترطَهت كُمأَن 1».لَو   

   2.»إِذَا جاَء أَحدكُم اجلُمعةَ، فَلْيغتِسلْ«قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اللَّه  {عبد اللَّه بنِ عمر  عن و

الغسلُ يوم اجلُمعة واجِب علَى كُلِّ «قَالَ:  eالنبِي أَنَّ  t اخلُدرِيبِي سعيد أَوأما ما ثبت 
   3.»محتلمٍ

  أَي متأَكِّد الاستحبابِ.» واجِبe :»ه قَولَفإن 

من توضأَ يوم الْجمعة «قَالَ: eنه أَ tويدلُّ لعدمِ وجوبِه ما روى الْحسن عن سمرةَ بنِ جندبٍ 
   4.»فَبِها ونِعمت. ومن اغْتسلَ فَالْغسلُ أَفْضلُ

فنصلُ الْما( :~  قَوهرضذَكَرٍ حا لهموي يف.(  

 حضرهاويستحب ملن  ،من الْأَحاديثا سبق مل، يوم الْجمعة فَجرِالفَلَا يجزِي الاغْتسالُ قَبلَ طُلُوعِ 
هلَيع جِبت لَم لَوةُ كَ وعمرِالْجافسالْم .  

فنصلُ الْممث لغسل ميت( :~  قَو.(  

   5.»من غَسلَ ميتا، فَلْيغتِسلْ: «eقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  t عن أَبِي هريرةَملا ثبت 

  

                                                             

كتاب اجلمعة، باب وجوب غسل اجلمعة  - ، ومسلم 875 حديث:  -ةكتاب اجلمعة، باب من أين تؤتى اجلمع -رواه البخاري - 1
  1443 حديث:  - على كل بالغ من الرجال

  1439 كتاب اجلمعة، حديث:  - رواه مسلم  - 2
كتاب اجلمعة، باب  -، ومسلم 834  باب وضوء الصبيان ، حديث: -كتاب األذان، أبواب صفة الصالة -رواه البخاري - 3

   1442 حديث:  -لى كل بالغ من الرجال وجوب غسل اجلمعة ع
كتاب اجلمعة، باب  -، والنسائي 303 حديث:  -كتاب الطهارة، باب يف الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة -رواه أَبو داود - 4

 ، وحسنه األلباين1369 حديث:  -الرخصة يف ترك الغسل يوم اجلمعة
  حرواه أمحد والترمذي وابن ماجه بسند صحي - 5
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قَالَ مالك بن أَنسٍ: أَستحب الغسلَ من غُسلِ املَيت، ولَا أَرى ذَلك واجِبا، وهكَذَا قَالَ قال الترمذي: 
يعافالش، يهيلَ فا قوُء فَأَقَلُّ مضا الوأَملُ، وسالغ هلَيع جِبو أَنْ لَا يجا أَرتيلَ مغَس نم :دموقَالَ أَح «

   1وقَالَ إِسحاق: لَا بد من الوضوِء.

فنصلُ الْممث لعيد يف يومه(: ~  قَو.(  

عنِ الْغسلِ، قَالَ: " اغْتِسلْ كُلَّ يومٍ إِنْ شئْت "، فَقَالَ: لَا، الْغسلُ  tعن زاذَانَ قَالَ: سأَلَ رجلٌ عليا 
   2."النحرِ، ويوم الْفطْرِ يوم الْجمعة، ويوم عرفَةَ، ويوم"لَّذي هو الْغسلُ، قَالَ: ا

فنصلُ الْمقَو  ~ :)لووفقَاِء كُسستاسو.(  

، عيدينِعبادةٌ يجتمع لَها الناس أَشبهت الْجمعةَ والْ كال منهما لأَنَّ ،والْعيدينِ الْجمعةقياسا على 
  وقيلَ: لَا يستحب الْغسلُ لَهما.

فنصلُ الْموجنون وإغماء( :~  قَو.(  

قُلْنا: لَا، وهم ينتظرونك يا رسولَ اِهللا » أَصلَّى الناس؟«فَقَالَ:  eعائشةَ قَالَت: ثَقُلَ النبِي ملا ثبت 
فَفَعلْنا فَاغْتسلَ ثُم ذَهب لينوَء فَأُغْمي علَيه ثُم أَفَاق فَقَالَ: » الْمخضبِ ضعوا لي ماًء في«قَالَ: 

فَفَعلْنا » ضعوا لي ماًء في الْمخضبِ«قُلْنا لَا، وهم ينتظرونك يا رسولَ اِهللا فَقَالَ: » أَصلَّى الناس؟«
   3.»فَاغْتسلَ

   4.فَلَا وإِلَّا وجب، أَنزلَا إنْ: وقيلَ. رِوايتان مطْلَقًا والْجنون بِالْإِغْماِء الْغسلِ وجوبِ وفي

 أَنْ لَه أَحببت شك وإِنْ اغْتسلَ هكَذَا كَانَ فَإِنْ أَنزلْ، إِلَّا إِنسانٌ جن قَلَّما: يقُولُ الشافعي وكَانَ
   5.احتياطًا يغتِسلَ

فنصلُ الْمقَو  ~: )والةاضحتس لَاةكُلِّ صل.(  

 eفَقَالَ لَها النبِيe  عن عائشةَ، أَنَّ أُم حبِيبةَ بِنت جحشٍ استحيضت في عهد رسولِ اللَّه ملا ثبت 
» :لَاةكُلِّ صي لِسل6.»اغْت

   

                                                             

 )310/ 3( -سنن الترمذي  - 1
  بسند صحيح  5724 حديث:  - كتاب صالة العيدين، باب غسل العيدين  - رواه البيهقي - 2
كتاب  - ، ومسلم 666 باب: إمنا جعل اإلمام ليؤمت به، حديث:  - كتاب األذان، أبواب صالة اجلماعة واإلمامة  -رواه البخاري - 3

   658 حديث: -عرض له عذر من مرض وسفر  باب استخالف اإلمام إذا - الصالة 
 )249/ 1( -اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي  - 4
  )156/ 1( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 5
 بسند صحيح  253 حديث:  -باب من روى أن املستحاضة تغتسل لكل صالة  -كتاب الطهارة -رواه أبو داود  - 6
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  ).وإلحرام( :~  الْمصنف قَولُ

   1.»تجرد لإِهلَاله واغْتسلَ eرأَى النبِي «أَنهt   عن زيد بنِ ثَابِتملا ثبت 

فنصلُ الْمولدخول مكة وحرمها(: ~  قَو.(  

كَانَ لَا يقْدم : «{بنِ عمر  اللَّه عبدن ملا ثبت ع ،والنفَساِء ،والْحائضِ ،لذَّكَرِ والْأُنثَى، والطَّاهرِل
 بِينِ النع ذْكُريا، وارهكَّةَ نلُ مخدي ِسلَ ثُمتغيو بِحصى يتى، حي طَوبِذ اتكَّةَ إِلَّا بمe لَهفَع ه2.»أَن   

فنصلُ الْمقَو  ~ :)قُوفولفَةَ وربِع.(  

يغتِسلُ لإِحرامه قَبلَ أَنْ يحرِم، «كَانَ  {ملا ثبت أَنَّ عبد اللَّه بن عمر وإمنا قال ذلك  فيه نظر

   3.»ولدخوله مكَّةَ، ولوقُوفه عشيةَ عرفَةَ
فنصلُ الْمقَو  ~ :)افطَّوو زيارة، افطَّوو واعٍد، بِيتوم لدزيِ ،فَةَبِممرارٍ وجِم.(  

لأَنها أَنساك يجتمع لَها الناس ويزدحمونَ، فَيعرقُونَ، فَيؤذي بعضهم بعضا، فيه نظر وإمنا قال ذلك 
ةعمكَالْج بحتفَاس.  

ارتاخو خيالش يقينِ تالد :مدابِ عبحتلِ اسسالْغ لقُوففَةَ، لْوربِع افطَواعِ، ودالْو بِيتالْمفَةَ، ولدزبِم 
 فيه ذَلك بعد للطَّواف الْغسلُ كَانَ: مكَّةَ لدخولِ الْغسلِ بِاستحبابِ قُلْنا ولَو: وقَالَ. الْجِمارِ ورميِ
عون ثبى لَا عنعم 4.لَه   

لُ الْمقَوفنص  ~ :ةاجحلْكُلِّ، لل مميتيوُء (وضالْو لَه نسا يمل إن تعذر و(  
 وِهحنو ،هالمعتبِاس ررضت اَء أَوالْم مدلُ، إذَا عسالْغ لَه نسا يمل مميتي :أَي  نسيو ،مميالت بِيحا يمم

 مميالتعمِ لرحالْكَلَامِ الْمو كفْعِ الشرو الْأَذَانالذِّكْرِ وو اَءةروُء كَالْقضالْو لَه نسا يما لضأَي بِيحذْرٍ ي
مميالت.   

                                                             

  ، بسند صحيح 794 باب ما جاء يف االغتسال عند اإلحرام حديث:   -eأبواب احلج عن رسول اهللا  -ذي رواه الترم - 1
  2282 حديث:  - كتاب احلج، باب استحباب املبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة   -رواه مسلم - 2
   704 حديث:  -كتاب احلج، باب الغسل لإلهالل  -رواه مالك - 3
  )250/ 1( -ة الراجح من اخلالف للمرداوي اإلنصاف يف معرف - 4
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  باب التيممِ

دالْقَص وه ةي اللُّغف مميالت، تمميا وت فُلَانمميقَالُ تتهيدقَص أَي هتمأَمو هتمأَمتو الَى: ، هعت قَالَ اللَّه
   1.{والَ تيمموا الْخبِيثَ منه تنفقُونَ}

  .أَي: ولَا تقْصدوا 
:راعقَالَ الشو  

هوند كَما وسقَي تمميت  
        

***** نزي شذ مهمة نضِ مالْأَر نم  
 

:رقَالَ آخو  

  وما أَدرِي إِذَا يممت أَرضا
        

  أُرِيد الْخير أَيهما يلينِي *****
 

يهغتا أَبي أَنالَّذ ريأَلْخ  
         

  أَمِ الشر الَّذي هو يبتغينِي *****
 

  .ارة بِه عند عدمِ الْماِء أَو الْعجزِ الشرعي عن استعمالههو الْقَصد إلَى الصعيد للطَّه :وفي الشرع

  .عبارة عن إِيصال التراب إِلَى الْوجه والْيدينِ بشرائط مخصوصة :هووقيل 

  :التيممِحكم 

اعِ، أَممالْإِجو ةنالسابِ وتبِالْك زائج مميا التيدعوا صممياًء فَتوا مجِدت الَى: {فَلَمعت لُهفَقَو ،ابتا الْك
{هنم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسا فَامب2.طَي   

  التيممِ في الْجملَة.وأَما السنةُ، فَحديثُ عمارٍ وغَيرِه، وأَما الْإِجماع، فَأَجمعت الْأُمةُ علَى جوازِ 

ا مهرا غَييها فارِكْهشي فًا لَمرش ا اللَّههادةُ زالْأُم هذا هبِه تصتيلَةٌ اخفَضةٌ وصخر وها ومِ كَمالْأُم ن
  .صرحت بِه الْأَحاديثُ الصحيحةُ الْمشهورةُ

أُعطيت خمسا لَم يعطَهنe» : قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  { عبد اِهللا الْأَنصارِي عن جابِرِ بنِملا ثبت 
لَّتأُحو ،دوأَسو رمإِلَى كُلِّ أَح ثْتعبةً، واصخ همثُ إِلَى قَوعبي بِيي، كَانَ كُلُّ نلقَب دأَح  ،مائنالْغ يل

لأَحد قَبلي، وجعلَت لي الْأَرض طَيبةً طَهورا ومسجِدا، فَأَيما رجلٍ أَدركَته الصلَاةُ صلَّى  ولَم تحلَّ
   3.»حيثُ كَانَ، ونصرت بِالرعبِ بين يدي مِسرية شهرٍ، وأُعطيت الشفَاعةَ

                                                             

 267سورة البقرة:اآلية/  - 1
  6سورة املائدة: اآلية/  - 2
   841 كتاب املساجد ومواضع الصالة، حديث:  -ومسلم  ، 332 كتاب التيمم، حديث:  -رواه البخاري - 3
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فنصلُ الْمبشروط مثانية: النية, واإلسالم, والعقل, والتمييز, واالستنجاء أو ويصح (: ~  قَو
  .)االستجمار

  ملا تقدم يف الوضوء.

فنصلُ الْمالسادس: دخول وقت الصالة فال يصح التيمم لصالة قبل وقتها وال ( :~  قَو لَةلناف
قْتلَ ويٍ قَبهن(.   

لَفتاُء اخلَممِ الْعميي التلْ فلَا ه ثَ أَودالْح فَعر؟  يلََع:بذَاهم ى ثَلَاثَة  

  الْأَولُ: أَنَّ التيمم لَا يرفَع الْحدثَ.

  الثَّانِي: أَنه يرفَعه رفْعا كُلِّيا.

  الثَّالثُ: أَنه يرفَعه رفْعا مؤقَّتا.

  e: أَنَّ النبِيt  حصينٍ بنِ ن عمرانَعما ثَبت ودليله لَا يرفَع الْحدثَ أَنَّ التيمم  :الْأَولُ الْقَولُ
صي زِلًا لَمتعلًا مجأَى راسِ فَرلَّى بِالنمِ، فَقَالَ: "صالْقَو عمِ؟ " لِّ مالْقَو عم لِّيصا فُلَانٌ أَنْ تي كعنا مم

جنابةٌ ولَا ماَء. قَالَ: " علَيك بِالصعيد فَإِنه يكْفيك ". إِلَى أَنْ قَالَ: وكَانَ آخر ذَلك أَنْ قَالَ: أَصابتنِي 
." كلَيع فَأَفْرِغْه باٍء، قَالَ: " اذْهم ناًء مةُ إِنابنالْج هتابي أَصطَى الَّذ1أَع  

" e: أَنه تيمم عنِ الْجنابة من شدة الْبرد، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهt عمرِو بنِ الْعاصِ  ديثوحل  :
ابِكحبِأَص تلَّيقُولُ:  صي اللَّه تعمي سو: إِنرمفَقَالَ ع ،" بنج تأَنو}كُمفُسلُوا أَنقْتلَا تو{ ،

 بِيالن كحفَضe كني لَموهلَيع 2.ر   

دالْح فَعرلَا ي مميلَى أَنَّ التع لَّةالْأَد نمأَنَّو :يثُ أَبِي ذَردثَ ح  بِيالنe  بالطَّي يدعقَالَ: " إِنَّ الص
اَء فَلْيالْم دجفَإِذَا و ،نِنيس رشاَء عالْم جِدي إِنْ لَممِ، ولسالْم ورطَه."هترشب هس3م  

وجعلَت لي صرح بِأَنه طَهور في قَولهe  " :أَنَّ النبِي ل: كُلِّيا أَنَّ التيمم يرفَع الْحدثَ ين:الْقَولُ الثَّا
   4." الْأَرض طَيبةً طَهورا ومسجِدا
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الصعيد الطَّيب وضوُء الْمسلمِ، وإِنْ لَم يجِد الْماَء : «eسولُ اللَّه عن أَبِي ذَر قَالَ: قَالَ روملا ثبت 
نِنيس رش1 .»ع   

قَالَو الَى:  اللَّهعت} رِيدي نلَكجٍ ورح نم كُملَيلَ ععجيل اللَّه رِيدا يم هنم يكُمدأَيو كُموهجوا بِوحسفَام
لكُمرطَه2}.ي   

   .كَما تصح بِالْماِء التيممِى أَنَّ الصلَاةَ تصح بِوبِالْإِجماعِ علَ

 دأَنَّ التيمم يرفَع الْحدثَ رفْعا مؤقَّتا لَا كُلِّيا، وهذَا لَا مانِع منه عقْلًا ولَا شرعا، وقَ الْقَولُ الثَّالثُ:
أَنَّ الْمصلِّي غَير محدث، ولَا جنبٍ  منها علَيها يلْزم ةَ الصلَاة بِه الْمجمع; لأَنَّ صحدلَّت علَيه الْأَدلَّةُ

يهف كا لَا شيعرا شوموهو الراجح لُز.  

قَبلَ الوقْت، وإذَا نوى مطْلَقاً، جاز  التيممم الْماِء، يجوز التيمم يرفَع الْحدثَ عند عدوعلى القول بأن 
قْتيف الو اتلَوالص ناَء ما شم لِّي بِهصوي ،ضالفَر بِه لِّيصوهو الراجح أنْ ي.  

فنصلُ الْمالسابع: تعذر استعمال املاء إما لعدمه( :~  قَو.(   

   3.{فَتيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم} :وجلَّ عز اللَّهلقول 

إِنَّ الصعيد الطَّيب طَهور املُسلمِ، وإِنْ لَم يجِد املَاَء «قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اللَّهt   عن أَبِي ذَروملا ثبت 
   4.»ملَاَء فَلْيمسه بشرته، فَإِنَّ ذَلك خيرعشر سنِني، فَإِذَا وجد ا

فنصلُ الْمأو خلوفه باستعماله الضرر(: ~  قَو(.  

{وإِنْ كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاَء أَحد مّنكُم مّن الْغائط أَو المستم النساَء  :عز وجلَّ اللَّهلقول 
   5.م تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيدا طَيبا }فَلَ

عام ذَات السلَاسلِ، قَالَ:  eأَنه قَالَ: لَما بعثَه رسولُ اللَّهt   عن عمرِو بنِ الْعاصِملا ثبت 
إِنْ اغْت فَقْتفَأَش ،درالْب ةيددش ةارِدب لَةي لَيف تلَمتابِي فَاححبِأَص تلَّيص ثُم تمميفَت ،لَكأَنْ أَه لْتس

 ولِ اللَّهسلَى را عنما قَدحِ، قَالَ: فَلَمبلَاةَ الصصe  :َفَقَال ،لَه كذَل تذَكَر» تلَّيو، صرما عي
للَّه، إِني احتلَمت في لَيلَة بارِدة شديدة الْبرد، قَالَ: قُلْت: نعم يا رسولَ ا» بِأَصحابِك وأَنت جنب؟
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ه كَانَ بِكُم فَأَشفَقْت إِنْ اغْتسلْت أَنْ أَهلَك، وذَكَرت قَولَ اللَّه عز وجلَّ {ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّ
  1. ولَم يقُلْ شيئًا eصلَّيت. فَضحك رسولُ اللَّه  ] فَتيممت، ثُم29رحيما} [النساء: 

فنصلُ الْمقَو  ~ :)جِبيانَ وطْشعل ذْلُهيمة حمترمني ب من آدمي أو(.  

جِبيو  بِهرش ةاجح نلٌ عاٌء فَاضم هعم نلَى مذُأن يعانَلَبطْشعل هقَاذٌ مإن هأَنل ; قَاذكَإِن لَكَةه ن
  ، أو حيوان سيهلك عطشا، وال جيب بذله لكافر حمارب وال لنحو كلب عقور. الْغرِيقِ

بينما كَلْب يطيف بِركية، كَاد يقْتلُه العطَش، إِذْ : «eقَالَ: قَالَ النبِيt  عن أَبِي هريرةَ وملا ثبت 
نم يغب هأَتر ا بِهلَه رففَغ هقَتا فَسوقَهم تعزيلَ، فَنائرنِي إِسا بايغ2».ب

   

  ا فبذل املاء لآلدمي أوىل.كَلْبألا سقت  بغيالْوإذا كان اهللا قد غفر هلذه 

فنصلُ الْمقَو  ~: )وملَ نمعتاس هتارطَهي لكْفاًء لَا يم دجوفيما  هييوجوبا مث تيمم كْف(.  

   3».إِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا منه ما استطَعتم«قَالَ:  eعنِ النبِيt   ملا ثبت عن أَبِي هريرةَ

فنصلُ الْملَ ( :~  قَوصإذَا واملُورافاِءاملَإلَى  س قْتالْو اقض قَدو أَو أَنَّ الن ملع هلُ إلَيصةَ لَا تبو
دعخروجه عدل إىل التيمم إلَّا ب.(   

لأَنه قَادر وقيل ال يتيمم آكد من شرط الطهارة،  الْوقْت، فإن شرط تمكَّن من الصلَاة في الْوقْتلي
  ، والراجح األول.علَى استعمالِ الْماِء

فنصلُ الْمو فاته الوقتوغريه ال ول( :~  قَو(.  

 فَإِنه الْوقْت، بعد إلَّا الْماَء يجِد لَا أَنه وعلم الْوقْت، أَولَ استيقَظَ إنْفيه نظر، قال شيخ اإلسالم: 
  4.لْغسلِبِا الْوقْت خروجِ بعد يصلِّي ولَا الْمسلمني، بِإِجماعِ الْوقْت في بِالتيممِ يصلِّي
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 ،ج الْوقْتروخ اغتسل، وخشي إِنْ اجنبطُلُوعِ الشمسِ  بيلَستيقظْ قُاوإمنا يتصور هذا يف حق من 
 بعد فعلُها نُفَيكُو الْمعتاد، الاغْتسالِ من يمكن ما بِحسبِ بِفعلها فَعلَيه الانتباه بعد بِها أُمر فهذا إنما

  1.فيه بِالصلَاة اللَّه أَمر الَّذي الْوقْت في فعلًا الشمسِ طُلُوعِ

فنصلُ الْمومن يف الوقت أراق املاء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه ال جيد غريه ( :~  قَو
  ).حرم

تعمالُه، وصلَّى بالتيممِ، لَم يجزِه. وإِذَا تيمم، ثُم وجد نِسي الْماَء بِموضعٍ يمكنه اس ومن ،ألنه مفرطٌ
   . الصالة، بطَلَ تيممهالْماَء قَبلَ الدخولِ يف

فنصلُ الْممث إن تيمم وصلى مل يعد( :~  قَو(.  

ا، لَزِمه منها، أَجزأته صالته، وإنْ كَانَ فيه إِنْ كَانَ بعد الفَراغِفَنه فعل ما أمر به بقدر استطاعته، أل
  .عن أمحد يف ذَلك رِوايتانالْخروج، و

فنصلُ الْمثوبه مث  وإن وجد حمدث ببدنه وثوبه جناسة ومعه ماء ال يكفي وجب غسل( :~  قَو
  .)إن فضل شيء غسل بدنه مث إن فضل شيء تطهر به, وإال تيمم

ع صاعِنمالْإِجو صبِالن ثَابِت ثدلْحل مميأَنَّ التل كذَللَافًا؛ وخ يهف لَمعلَا نو  .دمذَا أَحلَى ه ،
.ثدلْحل مميتا، ولَهغَس مقَد ،بِهلَى ثَوةُ عاسجالن تإِنْ كَانو .ةاسجلنل يهف لَفتخم2و  

  ).ويصح التيمم لكل حدث( :~  الْمصنف قَولُ

   3.تعالَى: {فَلَم تجِدوا ماًء فَتيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منه} هقَولل

معتزِلًا لَم يصلِّ في القَومِ، رأَى رجلًا  eأَنَّ رسولَ اللَّهt   حصينٍ اخلُزاعي بنِ عمرانَوملا ثبت عن 
فَقَالَ يا رسولَ اللَّه: أَصابتنِي جنابةٌ والَ ماَء، قَالَ: » يا فُالَنُ ما منعك أَنْ تصلِّي في القَومِ؟«فَقَالَ: 

»يككْفي هفَإِن يدعبِالص كلَي4.»ع   

إِنَّ الصعيد الطَّيب طَهور املُسلمِ، وإِنْ لَم يجِد املَاَء «قَالَ:  eرسولَ اللَّه  أَنَّ t عن أَبِي ذَروملا ثبت 
ريخ كفَإِنَّ ذَل ،هترشب هسماملَاَء فَلْي دجفَإِذَا و ،نِنيس رش5.»ع   
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  وسيأيت. t عمارٍوحلديث 

فنصلُ الْمل(: ~  قَوواسجالنهيففخت دععلى البدن ب ة كَنا أَمم.(  

طْبِهحِ رسابِم وابِِسهي كا، ح.ثدةَ الْحارطَه تهبفَأَش ،لَاةلصل ادرت ندي الْبةٌ فارا طَههأَنلو  

فنصلُ الْمفإن تيمم هلا قبل ختفيفها مل يصح( :~  قَو(.  

 رقَاد هأَنالهالَتلَى إزكالذي يتيمم قبل االستجمار.ع ،  

فنصلُ الْماحٍالثامن: أن يكون بتراب طهور ( :~  قَوبرِ مرِقٍ غَيتحله غبار يعلق باليد م.(  

رمل والراجح أنه ال يشترط كونه ترابا وجيوز التيمم بكل ما على ظهر األرض من تراب وفيه نظر 
تعالَى: {فَتيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا  هقَولل اط أال يكون جنسبشروحجر ومدر وجص وغري ذلك، 

{هنم يكُمدأَيو كُموهج1.بِو   

   2».أَطْيب الصعيد الْحرثُ وأَرض الْحرث: « {قَالَ ابن عباسٍ 

والصعيد هو الصاعد علَى وجه الْأَرضِ ، فيها الشجر والزرعنُ ومعنى أَرضِ الْحرث الْأَرض الَّتي يكُو
   3.وهذَا يعم كُلَّ صاعد بِدليلِ قَوله تعالَى. {وإِنا لَجاعلُونَ ما علَيها صعيدا جرزا}

  وعدم اشتراط التراب يف التطهري رواية عن أمحد.

صلُ الْمقَوففإن مل جيد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله وال يزيد يف صالته ( :~  ن
  .)على ما جيزئ وال إعادة

فيصلي كما  ،التراب والالْماَء  دهو الذي ال جيِو صلَاة فَاقد الطَّهورينِهذه اليت يسميها العلماء مسألة 
شرطٌ من  الطهارة رج عن عهدته؛ لأَنَّى بِما أُمر، فَخلأَنه أَتيصلي من جيد املاء وال إعادة عليه؛ 

ى حسبِه، فَلَم شرائط الصلَاة فَيسقُطُ عند الْعجزِ عنه، كَسائرِ شروطها وأَركَانِها؛ ولأَنه أَدى فَرضه علَ
ناجِزِ عةُ، كَالْعادالْإِع هملْزا،  يرِهلَّى إلَى غَيالِ إذَا صقْبتاسال ناجِزِ عالْعا، وانيرلَّى عإذَا ص ةرتالس

فيه نظر بل الصحيح ض فقد روعلى هذا فقول املصنف صلى الف والْعاجِزِ عن الْقيامِ إذَا صلَّى جالسا،
  أنه يفعل ما يفعله غريه.

                                                             

  6سورة املائدة: اآلية/  - 1
وابن أيب   ،963 باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب، حديث:  -واب التيممكتاب الطهارة، مجاع أب -رواه البيهقي - 2

   1684 حديث:  -كتاب الطهارات، ما جيزئ الرجل يف تيممه -شيبة
  8سورة الْكَهف: اآلية/  - 3
  

 



   

  115

  فصل

فنصلُ الْمواجب التيمم: التسمية, وتسقط سهوا( :~  قَو.(  

  قياسا على الوضوء.

فنصلُ الْموفروضه مخسة: مسح الوجه, ومسح اليدين( :~  قَو.(   

   1.{فَتيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم} :عز وجلَّ اللَّهلقول 

فنصلُ الْموعنيإىل الك( :~  قَو(.  

في حاجة، فَأَجنبت فَلَم أَجِد املَاَء، فَتمرغْت في  e: بعثَنِي رسولُ اللَّه  قَالَ t عمارٍملا ثبت عن 
 بِيلنل كذَل تةُ، فَذَكَرابغُ الدرما تكَم يدعالصe  :َكَ«فَقَاله عنصأَنْ ت يككْفا كَانَ يمإِن برذَا، فَض

فِّه، ثُم مسح بِكَفِّه ضربةً علَى اَألرضِ، ثُم نفَضها، ثُم مسح بِهِما ظَهر كَفِّه بِشماله أَو ظَهر شماله بِكَ
ههجا و2 .»بِهِم  

ق، أَومأَ أَحمد إلَى هذَا لَما سئلَ عن التيممِ، يجِب مسح الْيدينِ إلَى الْموضعِ الَّذي يقْطَع منه السارِ
يدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالسالَى: {وعت قَالَ: قَالَ اللَّهو ،هاوِزجي لَمو أَ إلَى كَفِّهما}.فَأَوم3ه  

  من هاهنا؟ وأَشار إلَى الرسغِ. من أَين تقْطَع يد السارِقِ؟ أَلَيسمث قال:  

فنصلُ الْمالثالث: الترتيب يف الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه (: ~  قَو
  .)إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا

 يجِب فَلَا مفْردةٌ، طَهارةٌ التيمم لأَنَّ الترتيب؛ هذَا يجِب لَا أَنْ ويحتملُفيه نظر قال ابن قدامة: 
يبترا التهنيب نيبو ةارى، الطَّهرا الْأُخكَم كَانَ لَو رِيحا؛ الْجبنج هأَنلو مميت نع ثدرِ، الْحغالْأَص فَلَم 
جِبأَنْ ي مميتي نوٍ كُلِّ عضي ععِ فضوم ،هلا غَسكَم لَو مميت نع لَةموِء؛ جضأَنَّ الْولي وذَا فه 
   4] .78: احلج} [حرجٍ من الدينِ في علَيكُم جعلَ وما: {تعالَى بِقَوله فَيندفع وضررا، حرجا

فنصلُ الْمالصحيح عند كل تيممالرابع: املواالة فيلزمه أن يعيد غسل ( :~ قَو(.  
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 وهو الترتيبِ، مراعاةُ يلْزمه فَلَا: أَصغر حدثًا محدثًا كَانَ إذَا والْجرِيحفيه نظر قال شيخ اإلسالم: 
يححالص نبِ مذْهم دمأَح رِهغَيو حصأَنْ فَي مميتي دعالِ بوِء كَمضلْ الْوذَا به وةُ هنلُ،السالْفَصو نيب 
  1بِدعةٌ. بِتيممٍ الْوضوِء أَبعاضِ

فنصلُ الْماخلامس: تعيني النية ملا تيمم له من حدث أو جناسة فال تكفي نية أحدمها عن ( :~ قَو
  .ءا)اآلخر وإن نوامها أجز

إِنما اَألعمالُ بِالنيات، وإِنما «يقُولُ:  eلَ اللَّه قَالَ: سمعت رسو tملا ثبت عن عمر بنِ اخلَطَّابِ 
   2».لكُلِّ امرِئٍ ما نوى
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 لَاتطبالتيممم  

فنصلُ الْمومبطالته مخسة: ما أبطل الوضوء( :~ قَو.(  

ثدالْح نع مميطُلُ التبرِ يغوَء الْأَصضلُ الْوطبا يبِكُلِّ م ، نعرِاَألولَ كْبسالْغ وجِبا يبِم ، مميالتو
  لحدث الْحيضِ والنفَاسِ، لَا يزولُ حكْمه إلَّا بِحدثهِما.

فنصلُ الْمووجود املاء( :~ قَو.(  

ودجو هالمعتلَى اسورِ عقْداِء الْممِف ، فإن كان ال يقدر على استعماله،الْمميلتلٍ لطببِم سلَي.   

إِنَّ الصعيد الطَّيب طَهور املُسلمِ، وإِنْ لَم يجِد املَاَء «قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اللَّهt   عن أَبِي ذَرملا ثبت 
ريخ كفَإِنَّ ذَل ،هترشب هسماملَاَء فَلْي دجفَإِذَا و ،نِنيس رش1.»ع   

فنصلُ الْموخروج الوقت( :~ قَو.(  

ةاضحتسالْم ةاركَطَه ،قْتبِالْو تدقَيفَت ،ةوررةُ ضارا طَههأَنل.  

فنصلُ الْموزوال املبيح له( :~ قَو.(  

تحم را غَيأَلَم ِء، أَورالْب اطُؤبت ضِ، أَورةَ الْمادزِي افلٍإذَا خأو م ، أَو ،هالم نٍء ميش ابذَه افخ
  . بطَلَ تيممه له، تيمممث زال ما ، تيممف ضررا في نفِْسه؛ من لص، أَو سبعٍ،

فنصلُ الْموخلع ما مسح عليه( :~ قَو(.  

مث تيمم، فإن نزع ذلك بطل  يعين لو كان البسا خلف مسح عليه أو عمامة مسح عليها يف الوضوء
  تيممه، وال يصح؛ ألنه مل ميسح على اخلف وال العمامة يف التيمم.

 لَم طَهارةٌ التيمم لأَنَّ الْفُقَهاِء؛ سائرِ قَولُ وهذَا للتيممِ، بِمبطلٍ لَيس هذَا أَنَّ والصحيحقال ابن قدامة: 
حسما ييهف هلَيطُلُ فَلَا ،عبي ،هعزبِن ةاراِء، كَطَها الْمكَمو كَانَ لَو وسلْبا الْمملَا م وزجي حسالْم ،هلَيع 

 وجدي ولَم فيه، علَيه ممسوح هو ما نزع الْوضوِء مبطلَ لأَنَّ للْوضوِء؛ مبطلٌ إنه: قَولُهم يصح ولَا
 الْمسح يجوز عمامةً لَبِس لَو كَما الْماسحِ، بِمنزِلَة ولَا ماسحا، بِها يصري لَا الْمسحِ إباحةَ ولأَنَّ هاهنا؛
  2.بِنزعها طَهارته تبطُلُ لَا فَإِنه تحتها، من رأْسه علَى ومسح علَيها،

  ).وإن وجد املاء وهو يف الصالة بطلت( :~ الْمصنف قَولُ
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   1.»فَإِذَا وجد املَاَء فَلْيمسه بشرته، فَإِنَّ ذَلك خيرe :»لعموم قوله 

فنصلُ الْموإذا انقضت مل جتب اإلعادة( :~ قَو(.  

  ألنه فعل ما أمر به. ،م تجِب إعادتهاإِنْ قَدر علَى الْماِء في الْوقْت بعد الصلَاة لَ

                                                             

  خترجيه تقدم - 1
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  صفَةُ التيممِ

فنصلُ الْموصفته ( :~ قَويمسي ثُم ،وِينأَنْ ي.(  

، وتقدم الكالم على النية والتسمية عند أَنْ ينوِي استباحةَ ما يتيمم لَه علَى الصحيحِ من الْمذْهبِ
  الوضوء.

  ).، ضربةً واحدةًيه مفَرجتي الْأَصابِعِبِيد ويضرِب التراب( :~ ولُ الْمصنفقَ

  وهو من مفْردات الْمذْهبِ. ،الْواجِب ضربةٌ واحدةٌ، نص علَيهمذْهبِ: أَنَّ الصحيح من الْ

في حاجة، فَأَجنبت فَلَم أَجِد املَاَء، فَتمرغْت في  eعثَنِي رسولُ اللَّه : ب قَالَ t عمارٍملا ثبت عن 
 بِيلنل كذَل تةُ، فَذَكَرابغُ الدرما تكَم يدعالصe  :َفَقَال» بركَذَا، فَضه عنصأَنْ ت يككْفا كَانَ يمإِن

اَألرضِ، ثُم نفَضها، ثُم مسح بِهِما ظَهر كَفِّه بِشماله أَو ظَهر شماله بِكَفِّه، ثُم مسح  بِكَفِّه ضربةً علَى
ههجا و1.»بِهِم   

فنصلُ الْمعد نزع خامت وحنوه بواألحوط اثنتان ( :~ قَو هكَفَّيو هابِعنِ أَصاطبِب ههجو حسمفَي
  .)راحتيهبِ

نأَبِي ع ،رِيتخا أَنَّ الْبيلي قَالَ عمِ فميةٌ: « التبري ضف ،هجةٌ الْوبرضي ونِ فيدنِ إِلَى الْييغس2.»الر   

 ضربةٌ التيمم: قَالُوا احلَسنو وإِبراهيم، وجابِر، عمر، ابن: منهم العلْمِ أَهلِ بعض وقَالَالترمذي: قَالَ 
،هجلْوةٌ لبرضنِ ويدلْينِ إِلَى لفَقَيرالْم ،بِهقُولُ وانُ، يفْيس ،كالمو نابو ،كاربالْم يعافالش3.و

   

 قَالَ ومن والْكَفَّينِ، للْوجه ضربةٌ نعم: فَقَالَ ؟واحدةٌ ضربةٌ التيمم: اللَّه عبد لأَبِي قُلْت: الْأَثْرم قَالَ
  4.زاده شيٌء هو فَإِنما ضربتينِ،

فنصلُ الْمقَو ~: )وسن  قْترِ الْومِ إِلَى آخميالت ريأْخاِء تالْم ودجو وجري نمارِلتخالْم.(  

ارأَنَّ الطَّهلةالْفَرِيض ظَارتأَنَّ ان كلَا شيلَةٌ، وفَض قْتلِ الْوي أَولَاةَ فالصةٌ، وا فَرِيضفِْسهي ناِء فةَ بِالْم 
ضيلَةَ الْمتيقَّنةَ لأَمرٍ لْفَأَولَى، وظَاهره أَنه إِذَا لَم يرجه بلْ ظَن أَو علم عدمه، فَالتقْدمي أَولَى، لئَلَّا يترك ا

وجررِ مغَي.   
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فنصلُ الْموله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل مل ( :~ قَو
  ).يستبح الفرض

َءة قُرآن، أَو سجود تلَاوة، أَو شكْرٍ، يجوز التيمم لكُلِّ ما يتطَهر لَه من نافلَة، أَو مس مصحف، أَو قرا
جِدسي مف ثلُب أَوى إِنْ، فولَةً نافن تأُبِيح ،لَه أُبِيحو اَءةُ لَهرق ،آنالْقُر سمو ،فحص؛ الْمافالطَّوو 

 سواها لما اشتراطهِما وفي بِالْإِجماعِ، لَها مشترطَتان ينِالطَّهارت لأَنَّ كُلِّه؛ ذَلك من آكَد النافلَةَ لأَنَّ
،لَافلُ خخدى فَيني الْأَدلَى، فولِ الْأَعخكَد لَةافي الن؛ فةأَنَّ الْفَرِيضلفَلَ ولُ النمتشلَى يع اَءةرق ،آنالْقُر 

 الْأَعلَى يستبِيح فَلَا أَدنى، لأَنه بِالصلَاة؛ التنفُّلُ لَه يبح لَم ذَلك من شيئًا نوى وإِنْ تشملُه النفْلِ فَنِيةُ
،هتضِ بِنِيكَالْفَر عفْلِ مإِنْ. النو مميت افلطَّول أُبِيح اَءةُ لَهرق ،آنثُ الْقُراللُّبي وجِ فس؛الْمد هأَنلَى لأَع 

 الْمسجِد؛ في اللُّبثُ ضمنِه في ويدخلُ وفَرض، نفْلٌ ولَه الطَّهارتان، لَه ويشترطُ صلَاةٌ، فَإِنه منهما،
هأَنكُونُ لَا لي إلَّا يف جِدسإِنْ. الْمى ووا نمهدأَح لَم بِحتسي ؛الطَّواف هأَنلَى لا أَعمهن1.م  

  . به الفرض والنفْلَ استباحللفَرضِ تيمم الْ نوى وإِنْ
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باب ةاسجالن الَةإز  

فنصلُ الْميشرط لكل متنجس سبع غسالت( :~  قَو.(  

 رمنِ عاب يثدومِ حمعا«لعباسِ سجلِ الْأَنسا بِغنرأُم « رِهإلَى أَم رِفصنفَيe  ةاسجلَى نا عاسيقو
  الْكَلْبِ والْخنزِيرِ.

اَء  وفيه نظرمأَس يثدحل> قَالَت: » بِيأَةٌ إلَى النرام اَءتجe  نا مهبثَو يبصا ياندإح :فَقَالَت
،هتح؟ قَالَ: تعنصت فكَي .ةضيمِ الْحد ت اِء، ثُمبِالْم هصقْرت ثُميهلِّي فصت ثُم ،هحض1.»ن   

ا، ولو كان العددشرطًا يف الطهارة لبينه  ومل يذكر عددبِيالن e  فإن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال
  جيوز.

عمر  اللَّه بنِ عن عبدملا روي  ، وعلى فرض ثبوته فيحكم بأنه منسوخابن عمر ال أصل لهوحديث 
فَلَم كَانت الصلَاةُ خمِسني، والْغسلُ من اجلَنابة سبع مرارٍ، وغَسلُ الْبولِ من الثَّوبِ سبع مرارٍ، «قَالَ: 

 ولُ اللَّهسلْ رزيe  نالْج نلُ مسالْغا، وسملَاةُ خالص لَتعى جتأَلُ حسي نلِ مولُ الْبغَسةً، ورم ةاب
   2.»الثَّوبِ مرةً

وهي رواية عن أمحد، وعنه رواية ثالثة ثالث ؛ معني ال يعترب يف إِزالة النجاسة عددالراجح أنه و
ما عدا جناسة الكلب فال بد ِإلزالتها من سبع غسالت  ،النجاسة مىت زالت زال حكمهافغسالت، 
  .كما سيأيتالتراب إِحداها ب

فنصلُ الْموأن يكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون وحنوه يف متنجس بكلب ( :~  قَو
  ).أو خرتير

إِذَا ولَغَ الْكَلْب في إِناِء أَحدكُم فَلْيرِقْه ثُمe» : قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  t عن أَبِي هريرةَملا ثبت 
ِسلْهغيارٍ لرم عب3.»س   

  وقيس عليه اخلرتير.
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فنصلُ الْما أو رحيها أو مها عجزا( :~  قَوويضر بقاء طعم النجاسة ال لو(.  

فَقَالَت: يا رسولَ اللَّه، لَيس لي  eأَتت النبِي  <أَنَّ خولَةَ بِنت يسارٍ  t عن أَبِي هريرةَ ملا ثبت
، قَالَت: يا » فَإِذَا طَهرت فَاغِْسلي موضع الدمِ، ثُم صلِّي فيه«وب واحد، وأَنا أَحيض فيه، قَالَ: إِلَّا ثَ

   1.»يكْفيك الْماُء، ولَا يضرك أَثَره«رسولَ اللَّه، إِنْ لَم يخرج أَثَره، قَالَ: 

  جود شيء من جرم النجاسة خبالف اللون والريح.وألن بقاء الطعم دليل على و

فنصلُ الْموجيزئ يف بول غالم مل يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره باملاء( :~  قَو(.  

 eه أَتت بِابنٍ لَها صغريٍ، لَم يأْكُلِ الطَّعام، إِلَى رسولِ اللَّ«عن أُم قَيسٍ بِنت محصنٍ، أَنها  ملا ثبت
 ولُ اللَّهسر هلَسفَأَجe ِسلْهغي لَمو هحضاٍء، فَنا بِمعفَد ،بِهلَى ثَوالَ عفَب ،رِهجي ح2.»ف   

 بِصبِي فَبالَ علَى ثَوبِه فَدعا بِماٍء فَأَتبعه بولَه ولَمe أُتي رسولُ اللَّه «قَالَت:  <وعن عائشةَ 
ِسلْهغ3».ي   

فَقُلْت: يا رسولَ اللَّهe  عن لُبابةَ بِنت الْحارِث، قَالَت: بالَ الْحسين بن علي في حجرِ النبِي و
   4.»ن بولِ الْأُنثَىإِنما ينضح من بولِ الذَّكَرِ ويغسلُ م«أَعطنِي ثَوبك، والْبس ثَوبا غَيره، فَقَالَ: 

فنصلُ الْموجيزئ يف تطهري صخر وأحواض وأرض تنجست مبائع ولو مر كلب أو ( :~  قَو
  .)خرتير مكاثرا باملاء حىت حبيث يذهب لون النجاسة ورحيها

: eه الناس، فَقَالَ لَهم النبِي قَالَ: قَام أَعرابِي فَبالَ في املَسجِد، فَتناولَ t عن أَبِي هريرةَملا ثبت 
»ت لَمو ،رِينسيم مثْتعا بماٍء، فَإِنم نا موبذَن اٍء، أَوم نلًا مجس هلولَى برِيقُوا عهو وهعثُوا دعب

رِينسع5.»م   

  

  

                                                             

  بسند حسن  8586 حديث:  -رواه أمحد - 1
تاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع ك -، ومسلم 219 حديث:  -كتاب الوضوء، باب بول الصبيان  -رواه البخاري - 2

   459 حديث:  -وكيفية غسله
باب حكْمِ بولِ الطِّفْلِ الرضيعِ وكَيفية  ،الطَّهارة كتاب -، ومسلم 222 حديث: ،  باب بولِ الصبيان،  كتاب الوضوِء -البخاري - 3

هل101، حديث: غُس  
 بسند صحيح  519 حديث:  -كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف بول الصيب الذي مل يطعم  -هرواه ابن ماج - 4
كتاب  - t، ورواه مسلم عن أنس   216 حديث:  - كتاب الوضوء، باب صب املاء على البول يف املسجد  -رواه البخاري - 5

  453 حديث: - الطهارة، باب وجوب غسل البول وغريه من النجاسات إذا حصلت يف املسجد

 



   

  123

فنصلُ الْمفاف وال النجاسة بالناروال تطهر األرض بالشمس والريح واجل( :~  قَو(.  

والْأَمر يقْتضي  هرِيقُوا علَى بوله سجلًا من ماٍء،ي أمرهم أن eحلديث األعرايب السابق، وألن النيب 
  .الْوجوب، ولأَنه محلٌّ نجِس، فَلَم يطْهر بِغيرِ الْغسلِ، كَالثِّيابِ

فنصلُ الْمطهر اخلمرة بإنائها إذا انقلبت خالً بنفسهاوت( :~  قَو.(  
لَا يحلُّ خلٌّ من خمرٍ أُفِْسدت حتى يكُونَ اللَّه هو الَّذي : «قال t عمر بن الْخطَّابِ ملا ورد عن

   1.»أَفَسدها

هوو ةابحالص اعمأَنَّ  } إجلرمع t ْلَى الع اسالن بِه طَبخ.كَرني رِ، فَلَمبنم  

،ترا، فَطَههلَّفَتخ لَّةرِ عغَي نا، مهرِميحلَّةُ تع الَتز ا، فَقَدفِْسهبِن تقَلَبا إذَا انهأَنلالَ  واِء إذَا زكَالْم
.هكْثبِم هريغت  

عن أَيتامٍ ورِثُوا خمرا؟  eأَنه سأَلَ النبِيt »  عن أَبِي طَلْحةَخبالف ما إذا خللها صاحبها فال حتل ف
   2.»فَقَالَ: أَهرِقْها قَالَ: أَفَلَا أُخلِّلُها؟ قَالَ: لَا

 مهدشلْ أَرا، بهاقَتإر زجت بِيلٌ، لَما سهلَاحصتكَانَ إلَى اس لَوو ،رِميحي التضقْتي يهذَا نها إلَوميس ،هي
هِمالوي أَمفْرِيطُ فالت مرحامٍ يتأَيل يهو.  

فنصلُ الْموإذا خفي موضع النجاسة غسل حىت يتيقن غسلها( :~  قَو(.  

تيقَّن زوالَها، ولَا يتيقَّن في بدن أَو ثَوبٍ، وأَراد الصلَاةَ فيه، لَم يجز لَه ذَلك حتى ي إذَا خفيت النجاسةُ
لثَّوبِ غَسلَه ذَلك حتى يغِسلَ كُلَّ محلٍّ يحتملُ أَنْ تكُونَ النجاسةُ أَصابته، فَإِذَا لَم يعلَم جِهتها من ا

  لَّها. كُلَّه. وإِنْ علمها في إحدى جِهتيه غَسلَ تلْك الْجِهةَ كُ

                                                             

   16523 حديث:  -كتاب األشربة، باب اخلمر جيعل خال  -رواه عبد الرزاقِ يف مصنفه - 1
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  لٌصفَ

فنصلُ الْماملسكر املائع( :~  قَو.(  

جِسرف نمةٌ ةُالْخجِسةً،  نجِسن تا، فَكَاننِهيعا لهمرالَى حعت أَنَّ اللَّهلْمِ؛ لل الْعة أَهاملِ عي قَوكُلُّ فو
امرح ورٍ فَهكسم جِسلِل ،نالَى: { اهللا قَوعلِ تمع نم سرِج الماألزو ابصاألنو ِسريالْمو رما الْخمإِن

   1.الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ }

الَفخي وف كةُ، ذَلبِيعثُ، راللَّيو نِيزالْمو باحص ،يعافالش ضعبو رِينأَختالْم نم غالْبنييادد 
،نيوِيالْقَرا وكَم قَلَهن مهنع طُبِيي الْقُرف »فِْسريِهت«.  

 وأَزلَامٍ وأَنصابٍ، قمارٍ، ومالِ ميِسرٍ، مالِ من الْآية في معها الْمذْكُورات بِأَنَّ عينِها لطَهارة واستدلُّوا
تسةَ لَيجِسن نِ،الْعإِنْ يو تةَ كَانمرحالِ ممعتاسال.   

أُجِيبو نم ةورِ جِههمبِأَنَّ الْج لَهقَو :،سي رِجضقْتةَ ياسجنِ نيي الْعا الْكُلِّ، ففَم هجرأَخ ،اعمإِج أَو 
صن جرخ ،كا بِذَلمو لَم هرِجخي صلَا نو اعمإِج لَزِم كْمالْح هتاسجأَنَّ;  بِنل وجرضِ خعا بم لَهاونت 
امصٍ الْعصخبِم نم ،اتصصخقُطُ لَا الْمسي اججتاحال ي بِهي، فاقا الْبكَم وه رقَري مولِ. ف2الْأُص

   

فنصلُ الْموكذا احلشيشة ( :~  قَو.(  

 الْوجوه؛ أَصح في نجِسةٌ وهي الْحد؛ فيها يجِب الْمسكرةُ"  الْحشيشةُ"  الم : وكَذَلكقال شيخ اإلس
قَديلَ وا: قهةٌ إنريلَ. طَاهقو :قفَري نيا بابِِسها يهعائملُ: والْأَوو يححا الصهأَنل ركست الَةحتاسبِال 

  3.النيِء كَالْخمرِ

فنصلُ الْموما ( :~  قَوجِسمن الطري والبهائم مما فوق اهلر خلقة ن همكَلُ لَحؤلَا ي(.  

عنِ الْماِء وما ينوبه من الدوابe  قَالَ: سئلَ رسولُ  { عن عبد اللَّه بنِ عمرودليله ما ثبت 
   4.»إِذَا كَانَ الْماُء قُلَّتينِ لَم يحملِ الْخبثَ: «eقَالَ والسباعِ، فَ

  .ولَو كَانت طَاهرةً لَم يحده بِالْقُلَّتينِ

فنصلُ الْمما يف اخللقة كاحلية والفار واملسكر غري املائع فطاهر( :~  قَووما دو(.  
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أَنَّ أَبا قَتادةَ، دخلَ فَسكَبت  -ت تحت ابنِ أَبِي قَتادةَوكَان -مالك شةَ بِنت كَعبِ بنِعن كَبملا ثبت 
رِبى شتاَء حا الْإِنى لَهغفَأَص ،هنم ترِبةٌ فَشره اَءتوًءا، فَجضو آنِيلَهةُ: فَرشكَب قَالَت ،ت  ،هإِلَي ظُرأَن

بِنيجعفَقَالَ: أَت  ولَ اللَّهسفَقَالَ: إِنَّ ر ،معن :ي؟ فَقُلْتةَ أَخنا ابيe  :َقَال» نا مهسٍ، إِنجبِن تسا لَيهإِن
افَاتالطَّوو كُملَيع نياف1.»الطَّو   

فنصلُ الْموكل ميتة جنسة( :~  قَو.(  

ي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دما قُلْ لَا أَجِد في ما أُوح{لقول اهللا تعاىل: 
سرِج هزِيرٍ فَإِننخ ملَح ا أَوفُوحس2}.م

   

فنصلُ الْمغري ميتة اآلدمي( :~  قَو.(  

رِيقِ املَدينة وهو جنب، فَانخنست منه، لَقيه في بعضِ طَ eأَنَّ النبِيt  عن أَبِي هريرةَ ملا ثبت 
قَالَ: كُنت جنبا، فَكَرِهت أَنْ أُجالسك وأَنا » أَين كُنت يا أَبا هريرةَ«فَذَهب فَاغْتسلَ ثُم جاَء، فَقَالَ: 

   3.»سلم الَ ينجسسبحانَ اللَّه، إِنَّ املُ«علَى غَيرِ طَهارة، فَقَالَ: 

فنصلُ الْموالسمك واجلراد( :~  قَو.(  

أُحلَّت لَكُم ميتتان ودمان، فَأَما الْميتتان، «قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اللَّه  { عن عبد اللَّه بنِ عمرملا ثبت 
   4».لْكَبِد والطِّحالُفَالْحوت والْجراد، وأَما الدمان، فَا

  ولو كانت جنسة ما أباحها الشارع.

فنصلُ الْموما ال نفس له سائلة كالعقرب واخلنفساء والبق والقمل والرباغيث( :~  قَو(.  

فَلْيغمسه كُلَّه،  إِذَا وقَع الذُّباب في إِناِء أَحدكُم«قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اللَّهt  عن أَبِي هريرةَ ملا ثبت 
   5.»ثُم ليطْرحه، فَإِنَّ في أَحد جناحيه شفَاًء، وفي اآلخرِ داًء
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الْماَء  اللَّفْظُ عام في كُلِّ شرابٍ بارِد، أَو حار، أَو دهنٍ، مما يموت بِغمِسه فيه، فَلَو كَانَ ينجسو
كَانَ أَمهادا بِإِفْس1.ر  

فنصلُ الْموما أكل حلمه ومل يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ( :~  قَو
  .)ولبنه طاهر

  .»بوا من أَبوالِ الْإِبِلِأَمر الْعرنِيني أَنْ يشرe :»نَّ النبِي َأل

 لَوو ،هبرش احبلَا ي جِسالنلِ أَثَرِوسبِغ مهرلَأَم ةوررلضل لَاةَأُبِيحوا الصادإذَا أَر ه.  

 بِيكَانَ النوe ِمنابِضِ الْغري ملِّي فصي .  

   2».صلُّوا في مرابِضِ الْغنمِ«وقَالَ: 

موضعٍ فيه أَبعار الْغنمِ. فَقيلَ لَه: لَو تقَدمت وهو إجماع كَما ذَكَر ابن الْمنذرِ، وصلَّى أَبو موسى في 
.داحو ذَاكذَا وا؟ فَقَالَ: هناهإلَى ه  

 تهِم، ولأَنهومرابِض الْغنمِ لَا تخلُو من أَبعارِها وأَبوالها، فَدلَّ علَى أَنهم كَانوا يباشرونها في صلَا
لَّمس نم دنرِ عقِ الطَّائذَرنِ، وا كَاللَّبرفَكَانَ طَاه ،همكَلُ لَحؤي انويح نم ادتعلِّلٌ محتم لَو هأَنلو ،ه

هالوأَب نم لَمسا لَا تهفَإِن ،قَرا الْبهوسدي تالَّت وببالْح تسجنا لَتجِسا، كَانَ نهضعب سجنتا، فَي
  ويختلطُ النجِس بِالطَّاهرِ، فَيصري حكْم الْجميعِ حكْم النجِسِ.

فنصلُ الْمقَو  ~: )كَلُوؤا لَا يفنجس إال مين اآلدمي ولبنه فطاهر م(.  

همكَلُ لَحؤا لَا يينقسم إىل قسمني: م  

مساألول: الْق ا مي :انعون وهو ،هنم زرحالت نكا:ممهديعِ  أَحمبِج انجِسا نمفَه ،زِيرنالْخو الْكَلْب
  أَجزائهِما وفَضلَاتهِما، وما ينفَصلُ عنهما. 

أَنها نجِسةٌ  ~ غلِ والْحمارِ، فَعن أَحمدما عداهما من سباعِ الْبهائمِ وجوارِحِ الطَّيرِ والْب :الثَّانِي
هتارلَى طَهلُّ عدا يم هنعا. وهتاسجِسريِ ني نفَى ععي ها، إلَّا أَنهلَاتفَضا وهائزيعِ أَجما بِجهكْما. فَح

  حكْم الْآدمي، علَى ما فُصلَ.

  ما لَا يمكن التحرز منه، وهو نوعان:  الْقسم الثَّانِي:

                                                             

  )33/ 1( -املغين البن قدامة  - 1
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ما ينجس بِالْموت، وهو السنور وما دونه في الْخلْقَة، فَحكْمه حكْم الْآدمي؛ ما حكَمنا  :أَحدهما
منا بِطَهارته من الْآدمي، فَهو منه طَاهر، إلَّا منِيه، فَإِنه بِنجاسته من الْآدمي، فَهو منه نجِس. وما حكَ

  نجِس؛ لأَنَّ منِي الْآدمي بدُء خلْقِ آدمي فَشرف بِتطْهِريِه، وهذَا معدوم هاهنا. 

  ، وتقدم الكالم عليه.ميعِ أَجزائه وفَضلَاتهو طَاهر بِجما لَا نفْس لَه سائلَةٌ، فَه :النوع الثَّانِي

فَيصلِّي  eكُنت أَفْرك الْمنِي من ثَوبِ رسولِ اللَّه «عن عائشةَ قَالَت: ما ثبت  الْمنِيودليل طهارة 
يه1».ف   

فنصلُ الْمقَو  ~: )الوحقَي ومالد الويددص سجن.(  

مةُلقول اهللا تعاىل:  الدتيالْم كُملَيع تمررتيرِ {حالْخ ملَحو مالد2.}و  

{قُلْ لَا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِال أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دما ولقوله تعاىل: 
خ ملَح ا أَوفُوحسمسرِج ه3}.رتيرٍ فَإِن   

الوحقَي الويددص .ةقْذَرتسالٍ ممِ إلَى حالد نيلٌ محتسم هأَنل  
فنصلُ الْمِسريٍ( :~  قَوي نفَى يف الصالة ععي نينقض الوضوء إذا كان من حيوان  منه مل لَك

  .)طاهر يف احلياة ولو من دم حائض

   4أَكْثَر أَهلِ الْعلْمِ يرونَ الْعفْو عن يِسريِ الدمِ والْقَيحِ.ة: قال ابن قدام

ما كَانَ لإِحدانا إِلَّا ثَوب واحد تحيض فيه، فَإِذَا أَصابه شيٌء من دمٍ «قَالَت:  < عن عائشةَملا ثبت 
بِظُفْرِه هتعا، فَقَصهبِرِيق 5.»اقَالَت   

   6.ه ويتنجس بِه ظُفُرهاوهذَا يدلُّ علَى الْعفْوِ عنه؛ لأَنَّ الريق لَا يطَهر بِ
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فنصلُ الْمويضم يسري متفرق بثوب ال أكثر(: ~  قَو(.  

وعنه ما روي عن أمحد،  ،ما فَحش في نفْسِ كُلِّ أَحد بِحسبِهفإن كان كثريا فال يعفى عنه وحده أنه 
  .الْفَاحش ما فَحش في قَلْبِك: {عباسٍ  ابن، قال فَحش في نفْسِ أَوساط الناسِ

فنصلُ الْمقَو  ~: )هتاسجن تارِعٍ ظُنش نيطو.(  

 ونجاسته، نَّ الْأَصلَ في الْأَعيان الطَّهارةُإِف ،ارتهلأَنَّ الْأَصلَ طَه؛ ترابه، عملًا بِالْأَصلِ طَاهر. وكَذَا
كُنا لَا : «t قَالَ عن عبد اللَّه بنِ مسعودوملا ثبت  .جاسته عفي عن يِسريِهفَإِنْ تحقَّقَت نمظنونة، 

لَا ثَوا ورعش كُفلَا نو ئطوم نأُ مضوتان1.»ب   

اسٍ قَالَ: وبنِ عنِ ابع»ئطوم نأُ مضوتلَا يلَ، وخا دمم سلَيو جرا خموُء مض2.»الْو   

فنصلُ الْمقَو  ~: )نرِيقٍ مقٍ ورعرٍ ورٍ ،طَاهطَاه (.  

أَيسر أَحدكُم  «قَالَ:  eأَنَّ النبِيt  أخلدري د عن أَبِي سعيملا ثبت ، مأْكُولٍ أَو غَيرِ مأْكُولٍ طَاهرٍ
لْملَك عن يمينِه، فَلَا أَنْ يبصق في وجهِه؟ إِنَّ أَحدكُم إِذَا استقْبلَ الْقبلَةَ فَإِنما يستقْبِلُ ربه عز وجلَّ، وا

بي قلَا فو ،ينِهمي نفُلْ عتكَذَايقُلْ هفَلْي رأَم جِلَ بِهفَإِنْ ع ،همقَد تحت أَو ،ارِهسي نع قصبلْيو ،هلَت «
   3.ووصف لَنا ابن عجلَانَ ذَلك أَنْ يتفُلَ في ثَوبِه، ثُم يرد بعضه علَى بعضٍ

ا لنجس و يف الصالة وال حتت قدمه، ولو كان جنسيف ثوبه وه ملا أمر مبسحه اجناس البصاق ولو كان
  .الفم

فنصلُ الْممن احليوانات الطاهرات كَ( :~  قَو هوحنو رأَكَلَ ه لَوسِالونِم الوفَأْرة الوفُذقُن أَو ،
رِبش ةً ثُماسجفْلٌ نعٍ  طائم نمل يضر).م  

هنزِ مرحالت قَّةشمل، وكى بِذَللْوومِ الْبمعل.  

فنصلُ الْموال يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه( :~  قَو(.  

  حلديث أَبِي قَتادةَ املتقدم.

                                                             

  بسند صحيح  179 حديث:  -رة، باب يف الرجل يطأ األذى برجله كتاب الطها -رواه أبو داود - 1
  96 باب من يطأ نتنا يابسا أو رطبا، حديث:  -رواه عبد الرزاق يف مصنفه - 2
  بسند صحيح  411 حديث:  -كتاب الصالة، باب يف كراهية البزاق يف املسجد  - -رواه أبو داود - 3
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  باب الْحيضِ

ومة؛ لحكْمة تربِية الْولَد، فَإِذَا الْحيض: دم يرخيه الرحم إذَا بلَغت الْمرأَةُ، ثُم يعتادها في أَوقَات معلُ
ت الْوعضلُ، فَإِذَا وامالْح يضحلَا ت كذَلل؛ وهتيذغإلَى ت اللَّه بِإِذْن مالد كذَل فرصان لَتمح هقَلَب لَد

لالطِّفْلُ؛ و ذَّى بِهغتا ينلَب هتكْمالَى بِحعت لٍ اللَّهمح نأَةُ مرالْم لَتفَإِذَا خ ،عضرالْم يضحا تقَلَّم كذَل
ستةَ ورضاعٍ. بقي ذَلك الدم لَا مصرِف لَه، فَيستقر في مكَان، ثُم يخرج في الْغالبِ في كُلِّ شهرٍ 

  .ويقْصرلك، ويقلُّ، ويطُولُ أَيامٍ أَو سبعةً، وقَد يزِيد علَى ذَ

 درو قَدضِلوياٌء لْحمي ال أَسعِفرا  شهضعبو ورهشا مهضعب ةاللُّغو ورٍغريهشم.  

ضيالْح امالْعو اصالْخ دنا عهرهأَش وها: وهدأَح.  

  ض السيلُ. قَالَ عمارةُ بن عقيلٍ:وسمي حيضا من قَولهِم: حا

 تضيحارِي والذَّو ناهصح الَتمِ *****أَجاحولِ الطَّويالس اتضيح هِنلَيع  

.لَانِهيسا لضيضِ حيالْح مد بِه يما فَسهنالَ ما سولِ ميالس اتضيحو  

   .والْمرأَةُ طَامثٌ، قَالَ الْفَراُء: الطَّمثُ الدم والثَّانِي: الطَّمثُ

ارِكواُء عسالنو ارِكأَةُ عرالْمو ،كرثُ: الْعالثَّالو.   

كحالض :ابِعالرو، كاحأَةُ ضرالْمو.   

ركْبأَةُ مرالْمو ،ارالْإِكْب :سامالْخو.   

  .عصار، والْمرأَةُ معصروالسادس: الْإِ

فنصلُ الْملَ(: ~  قَوضيامِ ا حملَ تقَب نِنيعِ سست.(  

ذَا السلَ هقَب يضحت ناِء مسالن نم دوجي لَم هأَنل ،نِنيس عسأَةُ: ترالْم لَه يضحت نأَقَلُّ س.ن  

   1ا بلَغت اجلَارِيةُ تسع سنِني فَهِي امرأَةٌ.قَالَت عائشةُ: إِذَ

 ادرالْمأن وكْمحكْما حه أَةرا ؛الْمضيح نِهبِكَو مكا حضيكُونَ حأَنْ ي لُحصا يمد أَتى رتفَم،  مكحو
ح كُني لَم نذَا السلَ هقَب هأَتإِنْ را وهلُوغابِبضي.  

فنصلُ الْمةً(: ~  قَونس ِسنيموال بعد خ.(  
                                                             

  )409/ 2( -سنن الترمذي  - 1
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  1 .سنةً خمِسني بعد امرأَةٌ حاضت ما: < عائشةُ قَولِل

جِعروفيه نظر ألن الْم يهإلَى ف ،ودجالْو قَدو جِدو لَافا بِخ؛ مهإِف قَالَتةَ بديبأَبِي ع تبِن دننَّ ه دبنِ ع
 ،طَالبٍ ولَها ستونَ سنةًاللَّه بنِ زمعةَ ولَدت موسى بن عبد اللَّه بنِ حسنِ بنِ الْحسينِ بنِ علي بنِ أَبِي 

 حيض، فَهو ثَلَاثَةً أَو ينِمرت عاودها إنْ الْخمِسني بعد الدم رأَت الْعربِ من امرأَة في أَحمد وقَالَ
كذَلأَنَّ ول جِعري الْمذَا فإلَى ه ،ودجالْو قَدو جِدو ضيح ناٍء منِس قَاتنَ ثربأَخ بِه نع فُِسهِنأَن دعب 

،ِسنيمالْخ بجفَو قَادتاع نِها كَوضيا حلَ كَم؛ قَبِسنيمالْخ أَنَّول ا الْكَلَاميمإذَا ف جِدو نم أَةرالْم مد 
 قَبلَ كَانَ كَما الْحيضِ، دليلُ هاهنا فَالْوجود ذَلك، قَبلَ تراه كَانت وجه علَى عادتها زمنِ في

ِسنيميلًا، الْخلد بجفَو لُهعا جضيح.  

 حالًا للْمرأَة أَنَّ علم وقَد يوجد لَم لأَنه بِحيضٍ؛ لَيس أَنه وتيقِّن الْإِشكَالُ زالَ فَقَد تنيالس بعد فَأَما
 قَالَ] 4: الطالق} [نِسائكُم من الْمحيضِ من يئسن والالئي{ تعالَى اللَّه لقَولِ الْإِياسِ إلَى فيه تنتهِي
دمي أَحف أَةرالْم ةى الْكَبِريرت مكُونُ لَا الدا، يضيح وه زِلَةنحِ بِمرإِنْ الْجو لَتساغْت نس2.فَح   

فنصلُ الْمقَو  ~ :)لَوا ملٍ عمح.(  

مره «فَقَالَ:  eللنبِيt  فَذَكَر ذَلك عمر  أَنه طَلَّق امرأَته وهي حائض، { عنِ ابنِ عمرملا ثبت 
   3.»فَلْيراجِعها، ثُم ليطَلِّقْها طَاهرا، أَو حاملًا

لَا توطَأُ حاملٌ حتى تضع، ولَا «قَالَ:  في سبايا أَوطَاسe  :أَنَّ النبِي أخلدري عن أَبِي سعيد ملا ثبت 
رةً غَيضيح يضحى تتلٍ حمح 4».ذَات   

.هعم عمتجلَا ي هلَى أَنع كلَّ ذَلمِ، فَدحالر اَءةرلَى با علَمضِ عيالْح ودجلَ وعفَج  

يلَا ح ،ادفَس مد هأَنمِ، لالد نم اهرا تمل ةادبلُ الْعامالْح كرتا فَلَا تهأَنا لطْأَها وهجوز عنملَا يضٍ و
  .لَيست حائضا

فنصلُ الْماحلَ أَقَلُّو( :~  قَولَةٌ ضِيلَيو موي.(  

، ولَم يبينه ولأَنَّ الشرع علَّق علَى الْحيضِ أَحكَاما، أَقَلُّ زمنٍ يصلُح أَنْ يكُونَ دمه حيضا يوم ولَيلَةٌ
  . منهفَعلم أَنه رده إلَى الْعرف، كَالْقَبضِ والْحرزِ وقَد وجِد حيض معتاد يوما، ولَم يوجد أَقَلُّ

                                                             

 )519/ 3( -سة وجواهر العلم اال - 1
  )263/ 1( -املغين البن قدامة  - 2
كتاب  -، ومسلم 4957 حديث:  -كتاب الطالق، باب قول اهللا تعاىل: {يا أيها النيب إذا طلقتم النساء} -رواه البخاري - 3

  2758 حديث: -الطالق، باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها
 بسند صحيح  1856 حديث:  -باب يف وطء السبايا رواه أبو داود كتاب النكاح،  - 4
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احٍ , قَالَ:  وبنِ أَبِي رطَاِء بع نع»موضِ ييالْح قْتى ون1.»أَد   

عافقَالَ الشوهزِيدا لَا تموي يضحلْ تزت ا لَمهإن :أَةً قَالَترام تأَير 2.ي  

رِييبالز اللَّه دبو عقَالَ أَبمِ  :ووإطْلَاقِ الْي نم ومفْهالْم هأَنل ،هلَتبِلَي :ا أَيموي يضحت نا منائي نِسكَانَ ف
  . دار يومٍ ولَيلَة، أَي: أَربعٍ وعشرونَ ساعةًوالْمراد: مقْ

فنصلُ الْمقَو  ~: )ثَكْأَورا هموي رشةَ عسمخ.(  

وقَالَ أَحمد حدثَنِي يحيى بن آدم قَالَ سمعت  ،رأَيت من تحيض خمسةَ عشر يوما عطَاٍء لقول
  .حيضا مستقيما خمسةَ عشر يومايقُولُ عندنا امرأَةٌ تحيض كُلَّ شهرٍ  شرِيكًا

فنصلُ الْمقَو  ~: هبغَالو) .(عبس أَو تس  

 هلقَولe هأَلَتا سشٍ لَمحج تةَ بِننمحل: »بس امٍ أَوةَ أَيتس لْمِ اللَّهي عي فيضحلِّي تصي وِسلاغْت ةً، ثُمع
فَافْع ككَذَلو ،زِيكجي كلَةً فَإِنَّ ذَللَي رِينشعثَلَاثًا و ا، أَوهامأَيلَةً ولَي رِينشعا وعبرٍ أَرهي كُلِّ شي فل

نرِهطُهو هِنضيح يقَاتمنَ لرطْهياُء وسالن يضحا ت3.»كَم   

فنصلُ الْما( :~  قَوموي رشنِ ثَلَاثَةَ عيتضيالْح نيرِ بأَقَلُّ الطُّهو.(  

، رٍ ثَلَاثَ حيضٍأَنَّ امرأَةً جاَءته وقَد طَلَّقَها زوجها، فَزعمت أَنها حاضت في شهt علي  ملا ثبت
فيها. فَقَالَ شريح: إنْ جاَءت بِبينة من بِطَانة أَهلها ممن يرضى دينه وأَمانته  فَقَالَ علي لشريحٍ: قُلْ

بِالر ديج قالون " أَي :يلةٌ. فَقَالَ عبكَاذ إِلَّا فَهِيو ،كبِذَل تهِدفَشةيوم ودجوو ،لَافُهخ لَمعي لَمو ،
  لَاث حيضٍ في شهرٍ: دليلٌ علَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ عشر طُهر يقينا.ثَ

  .قَالَ أَحمد: لَا يختلَف أَنَّ الْعدةَ تصح أَنْ تنقَضي في شهرٍ إذَا قَامت بِه الْبينةُ

فنصلُ الْمقَو  ~: )هبغَالرِ وهةُ الشيقب.(  

أَنْ يكُونَ الطُّهر أَربعا وعشرِين، أَو ثَلَاثًا  فَإِذَا كَانَ الْحيض ستا أَو سبعا، فَالْغالب الْهِلَالي الشهريعين 
  .املتقدم بِنت جحشٍ وعشرِين، لما تقَدم في حديث حمنةَ

  
                                                             

1 - قُطْنِيارالد اهوضِ، حديث:  -ريالْح ابت801ك  
   1425 باب أقل احليض، حديث:   -كتاب الطهارة، كتاب احليض -رواه البيهقي - 2
3 - دمأَح اهود 26559 حديث:  -راوو د251 حديث: -أقبلت احليضة تدع الصالةكتاب الطهارة، باب من قال إذا  -، أَب  ،

يذمرالتأبواب الطهارة عن رسول اهللا  -وe ا جتمع بني الصالتني بغسل واحدوابن ماجه 121 حديث: -باب يف املستحاضة أ ،- 
  بسند صحيح  624 باب ما جاء يف البكر إذا ابتدئت مستحاضة، حديث: -كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم
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فنصلُ الْمقَو  ~: دلَا حو) .(أَكْثَرِهل  

رم ةني السف يضحت قَدلًا وأَص يضحلَا ت أَةَ قَدرأَنَّ الْمنِ ليتضيالْح نيرِ بأَكْثَرِ الطُّه  :ةً، أَيداحةً و
ني كُلِّ سف يضحت تكَان نِهمي زأَةً فرأَنَّ ام يعافبِ الشو الطَّيكَى أَبحلَةًولَيا وموي ة.  

فنصلُ الْموحيرم باحليض أشياء: منها الوطء يف الفرج( :~  قَو.(  

ويسأَلُونك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذًى فَاعتزِلُوا النساَء في الْمحيضِ ولَا تقْربوهن لقول اهللا تعاىل: {
   1}.حتى يطْهرنَ

نسٍ أَنَّ الْيهود كَانوا إِذَا حاضت الْمرأَةُ فيهِم لَم يؤاكلُوها، ولَم يجامعوهن في الْبيوت عن أَوملا ثبت 
 بِيالن ابحأَلَ أَصفَسe   بِيالنe زِلُواتأَذًى فَاع ويضِ قُلْ هحنِ الْمع كأَلُونسيالَى {وعلَ اُهللا تزفَأَن 
   2.»اصنعوا كُلَّ شيٍء إِلَّا النكَاحe» :فَقَالَ رسولُ اِهللا  .النساَء في الْمحيضِ}

فنصلُ الْموالطالق( :~  قَو.(  

   3.{يا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتم النساَء فَطَلِّقُوهن لعدتهِن}لقول اهللا تعاىل: 

   4.»مره فَلْيراجِعها، ثُم ليطَلِّقْها طَاهرا، أَو حاملًا«فَقَالَ:  املتقدم وفيه { مرابنِ عوحلديث 

فنصلُ الْموالصالة( :~  قَو.(  

أَطْهر،  قَالَت: إِني أُستحاض فَالَ eعن عائشةَ، أَنَّ فَاطمةَ بِنت أَبِي حبيشٍ، سأَلَت النبِي ملا ثبت 
الَ إِنَّ ذَلك عرق، ولَكن دعي الصالَةَ قَدر اَأليامِ الَّتي كُنت تحيضني فيها، ثُم «أَفَأَدع الصالَةَ، فَقَالَ: 

   5.»اغْتِسلي وصلِّي

فنصلُ الْموالصوم( :~  قَو.(  

أَلَيس إِذَا حاضت لَم تصلِّ ولَم تصم، فَذَلك نقْصانُ : «eنبِي قَالَ: قَالَ ال tعن أَبِي سعيد ملا ثبت 
   6.»دينِها

  

                                                             

  222سورة البقرة اآلية/  - 1
  481 حديث:  -كتاب احليض، باب جواز غسل احلائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها واالتكاء يف  -رواه مسلم - 2
  1سورة الطالق: اآلية/  - 3
  تقدم خترجيه - 4
  تقدم خترجيه - 5
   300 حديث:  -كتاب احليض، باب ترك احلائض الصوم  -رواه البخاري - 6
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فنصلُ الْموالطواف( :~  قَو.(  

، الَ نذْكُر إِلَّا احلَج، فَلَما جِئْنا سرِف طَمثْتe قَالَت: خرجنا مع النبِي  < عن عائشةَوملا ثبت 
  1.»افْعلي ما يفْعلُ احلَاج، غَير أَنْ الَ تطُوفي بِالْبيت حتى تطْهرِي« :eالنبِي  قَالَفَ

فنصلُ الْمقَو  ~: )اَءةُورق آنالْقُر.(  

ائض، ولَا اجلُنب لَا تقْرأ احلَ«قَالَ:  eعنِ النبِي  { عن ابنِ عمرملا روي فيه نظر وإمنا قيل ذلك 
آنالقُر نئًا مي2.»ش   

يفعيثٌ ضدح وهمع الفارق فاحليض زمنه أطول من  وهو قياسوقيل ذلك قياسا على اجلنب ، و
  ، واجلنب ميلك رفع اجلنابة يف أي وقت خبالف احلائض.اجلنابة، مما قد يعرضها للنسيان

 عن ينهاهن يكُن ولَمe  اللَّه رسولِ عهد علَى يحضن كُن ساَءالن أَنَّ ومعلُومقال شيخ اإلسالم: 
اَءةرق آنا. الْقُركَم لَم كُني ناههني ناِء الذِّكْرِ ععالدلْ وب رأَم ضيأَنْ الْح نجرخي موي يدونَ الْعركَبفَي 

   3.لمنيالْمس بِتكْبِريِ

  والقول جبواز قراءة احلائض للقرآن رواية عن أمحد كما حكى ذلك غري واحد.

 لهذَا يجوز: قيلَ :أَقْوالٍ ثَلَاثَةُ فيه فَللْعلَماِء للْقُرآن والْحائضِ الْجنبِ قراَءةُ وأَماقال شيخ اإلسالم: 
 للْجنبِ يجوز لَا: وقيلَ. وأَحمد الشافعي مذْهبِ من والْمشهور ةَحنِيفَ أَبِي مذْهب وهو. ولهذَا

وزجيضِ وائلْحا. لطْلَقًا إمم إذَا أَو افَتانَ خيسالن .وهو بذْهم كاللٌ. مقَوي وبِ فذْهد ممأَح 
رِهغَي4.و   

فنصلُ الْمس املصحفوم(:~  قَو.(  

   5.{ال يمسه إِالّ املُطَهرونَ}اللَّه عز وجلَّ:  لقَولِ
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فنصلُ الْمقَو  ~: )وجِدسي الْمثُ فاللُّب.(  

وا هذه وجه«وبيوت أَصحابِه شارِعةٌ في الْمسجِد، فَقَالَ:  eروت عائشةُ، قَالَت: جاَء النبِي ملا 
   1.»الْبيوت عن الْمسجِد؛ فَإِني لَا أُحلُّ الْمسجِد لحائضٍ ولَا جنبٍ

فنصلُ الْموكذا املرور فيه إن خافت تلويثه(: ~  قَو(.  

الْمسجِد يصانُ عن هذَا،  لَو خشيت الْحائض تلْوِيثَ الْمسجِد بِالْعبورِ فيه، لَم يكُن لَها ذَلك؛ فَإِنَّ
.يهلِ فوالْب نانُ عصا يكَم  

فنصلُ الْمويوجب الغسل(: ~  قَو.(  

قَالَت: إِني أُستحاض فَالَ أَطْهرe  ،أَنَّ فَاطمةَ بِنت أَبِي حبيشٍ، سأَلَت النبِي  < عن عائشةَملا ثبت 
الَ إِنَّ ذَلك عرق، ولَكن دعي الصالَةَ قَدر اَأليامِ الَّتي كُنت تحيضني فيها، ثُم «ةَ، فَقَالَ:لصالَأَفَأَدع ا

   2.»اغْتِسلي وصلِّي

فنصلُ الْملُوغُ(:~  قَوالْبو.(  

   3.»لُ اللَّه صلَاةَ حائضٍ إِلَّا بِخمارٍلَا يقْب«أَنه قَالَ:  eعنِ النبِي  < عن عائشةَملا ثبت 

لَ بِهصح يفكْللَى أَنَّ التلَّ عضِ، فَديلِ الْحأَجل رتتسا أَنْ تهلَيع بجفَأَو.  

فنصلُ الْموالكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهال للحيض والتحرمي وهي (:~  قَو
  ).على التخيريدينار أو نصفه 

يتصدق بِدينارٍ أَو «في الَّذي يأْتي امرأَته وهي حائض قَالَ:  eعنِ النبِي  { عنِ ابنِ عباسٍملا ثبت 
   4.»نِصف دينارٍ

فنصلُ الْموكذا هي إن طاوعت(:~  قَو(.  

   5.»إِنما النساُء شقَائق الرجالِ: «eاللَّه رسولُ  قَالَت: قَالَ <عن عائشةَ ملا ثبت 

  وقياسا على الرجل.
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فنصلُ الْموال يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غري الصوم(:~  قَو.(  

  يباح للجنب قبل اغتساله.قياسا على اجلنب ألن الصوم 

فنصلُ الْموالطالق(:~  قَو.(  

الطَّلَاق بِمجرد  فيباح .وهو الْمشهور عليها ةَ في الْمنعِ من طَلَاقِ الْحائضِ تطْوِيلُ الْعدةنَّ الْعلَّقيل َأل
  الطُّهرِ. 

 ، والراجح األول لعدم ماقَبلَ الاغْتسالِ حتى تغتِسلَ، لمنعها منه فال يباح الطالقوقيلَ: الرغْبةُ عنها 
  .الاغْتسالِيدل على اشتراط 

فنصلُ الْمواللبث بوضوء يف املسجد(:~  قَو(.  

  قياسا على اجلنب أيضا.

فنصلُ الْما يف زمن احليض طهر(:~  قَو وانقطاع الدم: بأن ال تتغري قطنة احتشت(.  

عائشةَ أُم الْمؤمنِني، أَنها قَالَت: كَانَ النساُء يبعثْن  عن علْقَمةَ بنِ أَبِي علْقَمةَ، عن أُمه مولَاةملا ثبت 
هأَلْنسي ،ةضيمِ الْحد نةُ مفْرالص يهف ،فسا الْكُريهف ةجربِالد ،نِنيمؤالْم ةَ أُمشائإِلَى ع .لَاةنِ الصا ع

 :نقُولُ لَهفَت»لْنجعاَء لَا تضيةَ الْبالْقَص نيرى تتح .«ةضيالْح نم رالطُّه كبِذَل رِيد1.ت   

   2».كُنا الَ نعد الكُدرةَ والصفْرةَ شيئًا«قَالَت:  < وعن أُم عطيةَ

   3.»شيئًا كُنا لَا نعد الْكُدرةَ، والصفْرةَ بعد الطُّهرِ« ويف رواية:

كُد ةً أَوفْرا صهتادامِ عي أَيف أَتنِي إذَا رعضِ ييالْح نضِ ميامِ الْحي أَيةُ فرالْكُدةُ وفْرالص وةً، فَهر
ب هأَتإِنْ رو ،ضيح ا، لَمهضيامِ حأَي دعتبِه دتضِ.، ألنه ليس عيالْح نم  

  .)وتقضي احلائض والنفساء الصوم ال الصالة(:~  الْمصنفقَولُ 

عن معاذَةَ، قَالَت: سأَلْت عائشةَ فَقُلْت: ما بالُ الْحائضِ تقْضي الصوم، ولَا تقْضي الصلَاةَ. ملا ثبت 
لَكو ،ةورِيربِح تلَس :؟ قُلْتتةٌ أَنورِيرأَح :فَقَالَت :أَلُ. قَالَتي أَسن» رمؤفَن ،كا ذَلنيبصكَانَ ي

لَاةاِء الصبِقَض رمؤلَا نمِ، وواِء الص4.»بِقَض   
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ةَ ولَمس لَى أُمع لْتخفَد تججح :ةُ، قَالَتيدةُ الْأَزسم نةَ  <عرمإِنَّ س ،نِنيمؤالْم ا أُمي :فَقُلْت نب
 :ضِ، فَقَالَتيلَاةَ الْحص نيقْضاَء يسالن رأْمبٍ يدنج» بِياِء الننِس نأَةُ مرالْم تكَان ،نيقْضلَا يe  دقْعت

 بِيا النهرأْملَةً، لَا يلَي نيعبفَاسِ أَري النفe ِفَاسالن لَاةاِء ص1.»بِقَض   
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  فصل

  :مستحاضةالْ ماكَحأَ

  .سيلَانُ الدمِ في غَيرِ وقْته من أَدنى الرحمِ، دونَ قَعرِه :هيالاستحاضةُ 

فنصلُ الْما(:~  قَوهمد زاوج نما وموي رشةَ عسمةٌ خاضحتسم فَهِي.(  

فَقَالَت: يا رسولَ اِهللا، إِني  eطمةُ بِنت أَبِي حبيشٍ، إِلَى النبِي جاَءت فَا :عن عائشةَ قَالَتملا ثبت 
1».إِنما ذَلك عرق ولَيس بِالْحيضة لَا«دع الصلَاةَ فَقَالَ: امرأَةٌ أُستحاض فَلَا أَطْهر. أَفَأَ

   

أَنْ ي لُحصلَا ي كُلَّه مأَنَّ الدلاوضيا، ملا تقدم أن أكثر احليض كُونَ حموي رشةَ عسملَا  ، فما جاوزهخ
  .يكُونَ حيضا

فنصلُ الْماف(:~  قَوعبس ا أَوتمن كل شهر س سلجبتحر حيث ال متييز مث تغتسل وتصوم  ت
  ).وتصلي بعد غسل احملل وتعصبه

  الْمستحاضة: أَحوالُ

  :حاالت حاضةُ أَربعلْمستل

  : أَنْ تكُونَ مميزةً.األوىل

الثَّانِيةً.ةوادتعكُونَ مأَنْ ت :  

  : أَنْ تكُونَ صاحبةَ تميِيزٍ وعادة.ةوالثَّالث

ابِعالرةٌ.ةوادلَا عو يِيزما تكُونَ لَهأَنْ لَا ي :  

  .الْمميزةُ :ولالْقسم األ

، فَهذه خمسةَ عشر يوما وبعضه أَسود ثَخني، وبعضه أَحمر رقيقدمها تجاوِز اليت أَما الْمميزةُ فَهِي فَ
  استحاضةٌ.هومنه أَحمر رقيقًا فَفتميز من دمها كَانَ أَسود ثَخينا فَيكُونُ حيضها وما كَانَ  هي الْمميزةُ
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إِذَا كَانَ : «eعن فَاطمةَ بِنت أَبِي حبيشٍ أَنها كَانت تستحاض، فَقَالَ لَها النبِي ودليل ذلك ما ثبت 
الْآخر فَتوضئي وصلِّي دم الْحيضة فَإِنه أَسود يعرف، فَإِذَا كَانَ ذَلك فَأَمِسكي عنِ الصلَاة، فَإِذَا كَانَ 

قرع وا هم1.»فَإِن   

  الدم. إِلَى تميِيزِها واعتبارِ لَونe النبِي فَردها 

   الْمعتادةُ. :الْقسم الثَّانِي

اوز خمسةَ جتا الدم حىت  استمر وهي اليت، أَنْ تكُونَ معتادةًالاستحاضة  حاالتمن  ةالثَّانِياحلالة 
 درأَنْ ت بجا، فَوهضيي حلَا يتميز بعضه عن بعض وهلا عادة سالفة ف ،داحنٌ ولَو كُلُّها، وموي رشع

م علَى عهد عن أُم سلَمةَ تعنِي، أَنَّ امرأَةً كَانت تهراق الد ودليل ذلك ما ثبتإِلَى عادتها السالفة، 
 ولِ اللَّهسرe  ولَ اللَّهسةَ رلَمس ا أُملَه تفْتتفَاسe  :َفَقَال» تي كَانامِ الَّتالْأَيي والاللَّي ددع ظُرنتل

لك من الشهرِ، فَإِذَا خلَّفَت ذَلك تحيض من الشهرِ قَبلَ أَنْ يصيبها الَّذي أَصابها، فَلْتترك الصلَاةَ قَدر ذَ
   2.»فَلْتغتِسلْ، ثُم لتستثْفر، ثُم لتصلِّي

  أَنْ تكُونَ صاحبةَ تميِيزٍ وعادة. الْقسم الثَّالثُ:

ت لَها عادةٌ في حيضها فيما سلَف من قَد استقَر امرأَةٌ وهيوهي الَّتي قَد اجتمع لَها تميِيز وعادةٌ، 
ضعب زيمتم وهضِ ويالْح أَكْثَر زاوجى تتا حرِههي شف ما الدبِه رمتاسا وورِههش هضعبو دوأَس ه

رمأَحبا، وهضيي حيِيزِ فمالت نيةً بعامج تارا، فَصورِههش نم لَفا سيمف ةادالْع نعلىفَ، ي تاينيِرِو :
نَّ التميِيز صفَةُ محلِّ حيضِ الْإِشكَالِ والْعادةُ في غَيرِه َأل؛ ترد إِلَى تميِيزِها دونَ عادتها :إحداهما

نَّ التميِيز دلَالَةٌ حاضرةٌ، والْعادةَ دلَالَةٌ َألو، لدلَالَة علَيه لغيرِهمن ا والدلَالَةُ علَى الشيِء بِصفَته أَولَى
  .من الدلَالَة الْماضية ماضيةٌ، والدلَالَةُ الْحاضرةُ أَولَى اعتبارا

أُم حبِيبةَ، والْمرأَةَ الَّتي استفْتت لَها أُم سلَمةَ إلَى الْعادة، ولَم ردe  اعتبار الْعادة. لأَنَّ النبِي  الثانية:
با لَا تنِهكَوى؛ لةَ أَقْوادأَنَّ الْعلا، وهرغَي ةً أَوزيما منِهكَو نيلْ بفْصتسي لَمو قفَرنُ ياللَّوا، وهلَالَتطُلُ د

  زاد علَى أَكْثَرِ الْحيضِ، بطَلَت دلَالَته، فَما لَا تبطُلُ دلَالَته أَقْوى وأَولَى. إذَا
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مسالْق ابِعالر: يِيزملَا تا وةَ لَهادلَا ع نم.  

  وهذَا الْقسم نوعان: أَحدهما الناسيةُ، ولَها ثَلَاثَةُ أَحوالٍ:

دأَح هذها وهددعا وهقْتوةً لياسكُونَ نا، أَنْ تةَ.اليت هريحتاُء الْما الْفُقَهيهمسي  

  والثَّانِيةُ، أَنْ تنسى عددها، وتذْكُر وقْتها.

  والثَّالثَةُ، أَنْ تذْكُر عددها، وتنسى وقْتها.

تجلس في كُلِّ شهرٍ ستةَ أَيامٍ أَو سبعةً، يكُونُ ذَلك حيضها، ثُم تغتِسلُ، وهي فيما بعد  فَالناسيةُ لَهما
.طُوفتلِّي وصتو ومصةٌ، تاضحتسم كذَل  

أَستفْتيهe  دةً، فَأَتيت رسولَ اللَّه عن حمنةَ بِنت جحشٍ قَالَت: كُنت أُستحاض حيضةً كَثريةً شدي
حتأَةٌ أُسري امإِن ،ولَ اللَّهسا ري :شٍ فَقُلْتحج تبِن بنيي زتأُخ تيي بف هتدجفَو ،هبِرأُخةً وضيح اض

لَاةَ ونِي الصتعنم ا قَديهى فرا تةً، فَميددةً شريفَقَالَ: كَث .موالص» بذْهي هفَإِن ،فسالْكُر لَك تعأَن
مقَالَ: ». الد .كذَل نم أَكْثَر وه :ا«قَالَتبي ثَوذخا. ». فَاتثَج ا أَثُجمإِن كذَل نم أَكْثَر وه :فَقَالَت

 ولُ اللَّهسقَالَ رe» :َنِ أيربِأَم كرآمس تا فَأَنهِملَيع إِنْ قَوِيترِ، والْآخ نم كنأَ عزأَج لْتا فَعمهي
لَما: ». أَعلْمِ «قَالَ لَهي عامٍ فةَ أَيعبس امٍ أَوةَ أَيتي سضيحفَت طَانيالش اتكَضر نةٌ مكْضر هذا همإِن

ي حِسلاغْت ثُم ،ا اللَّهعبأَر لَةً أَولَي رِينشعلِّي ثَلَاثًا وفَص قَأْتنتاسو ،ترطَه قَد كأَن تأَيى إِذَا رت
لنساُء، وعشرِين لَيلَةً وأَيامها وصومي، فَإِنَّ ذَلك يجزِيك، وكَذَلك فَافْعلي في كُلِّ شهرٍ كَما تحيض ا

ِسلني يطْهرنَ ميقَات حيضهِن وطُهرِهن، وإِنْ قَوِيت علَى أَنْ تؤخرِي الظُّهر وتعجلي الْعصر فَتغت وكَما
غت اَء، ثُمشالْع نيلجعتو رِبغالْم رِينخؤترِ، وصالْعرِ ونِ الظُّهيلَاتالص نيب نيعمجتو نيب نيعمجتو نيِسلت

كلَى ذَلع تري إِنْ قَدومصي، ولرِ فَافْعالْفَج عم نيِسلتغتي، ولنِ فَافْعيلَاتالص .« ولُ اللَّهسقَالَ رe :
»نِ إِلَييرالْأَم بجذَا أَعه1.»و

   

ا الْحيض ولَم تكُن حاضت قَبلَه؛ والْمشهور عن أَحمد فيها أَنها وهي الَّتي بدأَ بِه :النوع الثَّانِي
كرتا، فَتداعفَص نِنيس عسا تي لَهالَّت يهو يضحأَنْ ت نكمي نمم يهو ،مالد أَتإذَا ر سلجت  موالص

الد ادلَاةَ؛ فَإِنْ زالصكُلِّو قْتوأُ لضوتتو ،لَةاللَّيمِ ووالْي يبقع لَتساغْت ،لَةلَيمٍ وولَى يع م  ،لَاةص
ومصتلِّي، وصتو ، تعنصو ،هطَاعقان دنا علًا ثَانِيغُس لَتسونَ، اغْتا دضِ فَميأَكْثَرِ الْحل مالد قَطَعفَإِنْ ان

ةً،ماوِيستم رِ الثَّلَاثَةهي الْأَشمِ فالد امأَي تفَإِنْ كَان ،ثالثَّالرِ الثَّانِي وهي الشف كةً؛  ثْلَ ذَلادع كذَل ارص

                                                             

أبواب الطهارة عن  -، ،والترمذي 251 حديث:  -كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت احليضة تدع الصالة  -رواه أَبو داود - 1
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يبا تأَنضِ؛ لالْفَر نم تاما صاُء ما قَضهلَيع جِبا فَيضيح تا كَانها أَننملعنِ ومي زف هتاما صها أَنن
  الْحيضِ.

لِ مرِ الْأُوشي الْعا فهضيأَنَّ ح لَمعي تا، كَاَلَّتهقْتونَ وا دهددعةُ لياسالثَّانِي، الن مسالْق لَمعلَا ترِ، وهالش ن
يحتكَالْم هسلجا ترِ مي قَدف فَهِي ،هدداععبس ا أَوتس سلجت ،ةِسلُ رتغت ا، ثُمهضيح ككُونُ ذَل؛ ي

لأَنه لَما  ».فَتحيضي ستةَ أَيامٍ أَو سبعةَ أَيامٍ في علْمِ اللَّه «املتقدم وفيه:  حمنةَ بِنت جحشٍ حلديث
 دنةً عربتعا مهتادع تاكَانهمدع دنةً عربتعا مرِهةُ غَيادكُونَ عى أَنْ تضا اقْتهودجو.  

م لَها وقْتا أَصلًا، الْقسم الثَّالثُ، الناسيةُ لوقْتها دونَ عددها، وهذه تتنوع نوعينِ: أَحدهما، أَنْ لَا تعلَ
نَّ حيضها خمسةُ أَيامٍ، فَإِنها تجلس خمسةً من كُلِّ شهرٍ؛ إما من أَوله، أَو بِالتحري، مثْلُ أَنْ تعلَم أَ

أَي يضحت تا كَانهأَن لَمعثْلُ أَنْ تا، مقْتا ولَه لَمعالثَّانِي، أَنْ تنِ. ويهجالْو لَافتلَى اخععا مام نةً ملُوم
  .شهرٍ، فَإِنها تجلس عدد أَيامها من ذَلك الْوقْت دونَ غَيرِه الْعشرِ الْأُولِ من كُلِّ

فنصلُ الْموتتوضأ يف وقت كل صالة(:~  قَو.(  

   1.»ى يجِيَء ذَلك الوقْتثُم توضئي لكُلِّ صالَة، حت«: منةَ بِنت جحشٍحلَ eلقول النيب 

فنصلُ الْموتنوي بوضوئها االستباحة(:~  قَو(.  

  ألن احلدث دائم.

فنصلُ الْموكذا يفعل كل من حدثه دائم(:~  قَو(.  

تي طُعن فيها، فَأَيقَظَ مخرمةَ ، أَنه دخلَ علَى عمر بنِ الْخطَّابِ من اللَّيلَة الَّ بنِ عن الْمسورِملا ثبت 
 :رمحِ، فَقَالَ: عبالص لَاةصل رملَاةَ«عالص كرت نملَامِ لي الْإِسظَّ فلَا حو .معن« هحرجو ،رملَّى عفَص ،

   2.يثْعب دما

فنصلُ الْموحيرم وطئ املستحاضة وال كفارة(:~  قَو(.  

والْأَذَى موجود في الْمستحاضة، فَيثْبت التحرِمي في حقِّها  ،يحرم وطْؤها كَالْحائضِأَذًى، فَ لأَنَّ بِها
ى أَبوا رماِء؛ للُ أَكْثَرِ الْفُقَهقَو وهو .طررِ شغَي نطْلَقًا، ما مهطْئةُ واحإب دمأَح نع وِيرواوو د ند ع

  عكْرِمةَ، عن حمنةَ بِنت جحشٍ، أَنها كَانت مستحاضةً، وكَانَ زوجها يجامعها.

                                                             

  تقدم خترجيه - 1
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أُمةَ، وطَلْح تحت تةَ كَاننمأَنَّ حلا؛ واهشغا يهجوكَانَ زو ،اضحتسةَ تبِيبح أُم تقَالَ: كَانةَ وبِيبح 
تحت  ولَ اللَّهسا رأَلَتس قَدو فونِ عنِ بمحالر دبعe كَا فَلَو ،ةاضحتسكَامِ الْمأَح نع هنيا لَبامرنَ ح
  ، وهو الراجح.لَهما
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 كَامفَاسِأَحالن  

فَاسةً النلُغ:  أَو ،فوالْج نم وجرالْخ وهيسِ، وفنالت نمما قوهلم نهجفَر :أَي هتبكُر اللَّه فَّسن.  

  .هو دم يرخيه الرحم للْوِلَادة، وبعدها إِلَى مدة معلُومةوشرعا: 

هلأَجلِ لمالْح ةدي مف بِستي احمِ الَّذةُ الديقب وهو.   

فنصلُ الْمفَ(:~  قَوالنواس أَقَلِّهل دلَا ح(.  

كَانَ نِفَاسا لأَنه لَم يرِد في الشرعِ تحديده، فَيرجع فيه إِلَى الْوجود، وقَد وجِد قَليلًا عقب سببِه، فَ
، فَلَم تر دما، فَلَقيت عائشةَ فَقَالَت: أَنت كَالْكَثريِ، وحكَى الْبخارِي في تارِخيه: أَنَّ امرأَةً ولَدت بِمكَّةَ

.اللَّه كرأَةٌ طَهرام  

فنصلُ الْمقَو  ~: )أَكْثَرو ا)هموونَ يعبأَر  

 :ةَ، قَالَتلَمس أُم نع» ولِ اللَّهسر دهلَى عع سلجاُء تفَسالن تكَانe وي نيعبي أَرطْلا نا، فَكُنم
الكَلَف نسِ مرا بِالونوهج1.»و   

ةَ أَربعني يوما، قَالَ الترمذي: أَجمع أَهلُ الْعلْمِ من الصحابة، ومن بعدهم علَى أَنَّ النفَساَء تدع الصلَا
كلَ ذَلقَب رى الطُّهرإِلَّا أَنْ ت.  

  .تبين فيه خلْق إنسان)يبِوضعِ ما  ويثْبت حكْمه( :~  ولُ الْمصنفقَ

  حد وثَمانونَ يوما.وافيه خلْقُه  وأَقَلُّ ما يتبين ،مضغةٌ لَا تخطيطَ فيهِمالَا علَقَةٌ أَو  ولَو خفيا; لأَنه وِلَادةٌ
  ).فإن ختلل األربعني نقاء فهو طهر( :~  الْمصنفقَولُ 

  .فَتغتِسلُ وتفْعلُ ما تفْعلُ الطَّاهرات كَالْحيضِ

فنصلُ الْمقَو  ~: )يها فهطْؤو هكْرلكن ي(.  

انَ بثْمع يثدلَى حا، عهجوا زهيأْتنِي أَنْ يجِبعا يم :دماصِ قَالَ أَحنِ أَبِي الْعt َّلَ  امرأته " أَنقَب هتأَت
  .الْأَربعني. فَقَالَ: " لَا تقْربِينِي " ولأَنه لَا يأْمن الْعود من الْوطِْء

فنصلُ الْمومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من األول فلو كان بينهما ( :~  قَو
   .)للثاينأربعون يوما فال نفاس 

                                                             

 ،باب ما جاَء في كَم تمكُثُ النفَساُء،   eأَبواب الطَّهارة عن رسولِ اللَّه  -الترمذي، و26584 حديث رقم: -أمحدرواه  - 1
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كَحملٍ واحد، ووضعه. فَعلَى هذَا متى انقَضت الْأَربعونَ  لأَنه دم خرج عقيب الْوِلَادة فَكَانَ نِفَاسا،
،هلَيع صلثَّانِي، نل لِ فَلَا نِفَاسعِ الْأَوضنيِ وح نم ول عبت الثَّانِي لَدأَنَّ الْورِ لي آخف ربتعي لِ، فَلَملْأَو

.هلفَاسِ كَأَوالن  

فنصلُ الْمطِْء( :~  قَواِء ويف وفَسطِْء  الني وضِاحلَما فائ(.  

  ينهما.من الْكَفَّارة، إذْ لَا فَرق ب ائضِاحلَيجِب فيه ما يجِب في وطِْء حمرم و نِفَاسِالفي دمِ  الْوطُْء

في الَّذي يأْتي  eعنِ النبِي  { عنِ ابنِ عباسٍملا ثبت  بِدينارٍ أَو نِصف دينارٍ يتصدقوكفارته أن 
   1.»يتصدق بِدينارٍ أَو نِصف دينارٍ«امرأَته وهي حائض قَالَ: 

فنصلُ الْمرب دواء مباح مينع اجلماعوجيوز للرجل ش( :~  قَو.(  

  . من الزواج النسلِ الْمقْصوداجلماع ومن  الزوجة ط حقلإِسقَافيه نظر 

فنصلُ الْمولألنثى شربه حلصول احليض ولقطعه( :~  قَو(.  

مع  ،بِإِذْن الزوجِإذا كان  ،كذلك لحصولِ الْحيضِو ،يجوز شرب دواٍء مباحٍ لقَطْعِ الْحيضِ مطْلَقًا
  .أَمنِ الضررِ

  

                                                             

1 - دمأَح اهور داوو دأَبوتقدم خترجيه يف الكالم عن احليض و 
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ةالْإِقَامو الْأَذَان ابب  

 اللَّه من وأَذَانٌ: {وجلَّ عز اللَّه قَالَ ،أَعلَمته وآذَنته أَعلمتكه بالشيء آذَنتكيقال:  الْإِعلَام لغة: الْأَذَانُ
هولسرو {أَي :،لَامإع تعاىل قَالَو} :ْا فَإِنلَّووفَقُلْ ت كُمتلى آذَنواٍء عس {أَي كُمتلَمأَع.  

  .أَعلَمتنا: أَي الثَّواُء منه يملُّ ثَاوٍ رب أَسماُء بِبينِها آذَنتنا:  حلِّزةَ بن الْحارِثُ وقَالَ

  .الصلَاة بِوقْت علَاموشرعا: اإل

  .بِوقْتها للْإِعلَامِ الصلَوات أَوقَات في الْمشروع الْمعلُوم اللَّفْظُ :هو الشرعي لْأَذَانُوا

  :الْأَذَانفضل 

   1.»الْقيامة يوم أَعناقًا الناسِ أَطْولُ الْمؤذِّنونَ«: يقُولُ e اِهللا رسولَ سمعتt  معاوِيةَعن 

ونةَ أَبِي عريره t َولُ قَالَ: قَالسر اللَّه e :»امالْإِم ،نامذِّنُ ضؤالْمو ،نمتؤم ماللَّه دشةَ، أَرمالْأَئ 
راغْفو ذِّنِنيؤلْم2.»ل   

ونع دبع نِ اللَّهب دبنِ عمحنِ الرةَ أَبِى بعصعارِ صصاَألنا نَّأَ يأَب يدعرِ سدالْخي t َقَال ى« :لَهإِن 
اكأَر بحت منةَ، الْغيادالْبفَإِذَا و تى كُنف كمغَن أَو كتيادب تفَأَذَّن الَةبِالص فَعفَار كتواِء، صدبِالن هفَإِن 

 سمعته سعيد أَبو قَالَ. »الْقيامة يوم لَه شهِد إِالَّ ٌءيش والَ إِنس والَ جِن الْمؤذِّن صوت مدى يسمع الَ

نولِ مسر اللَّه e.3   

ونةَ أَبِى عريره t َّولَ أَنسر اللَّه e َقَال: »لَو لَمعي اسا النى ماِء فدالن فالصلِ، واَألو ثُم لَم 
وايوا أَنْ إِالَّ جِدهِمتسي هلَيوا، عمهتالَس لَوونَ ولَمعا يى مجِريِ فهقُوا التبتالَس ،هإِلَي لَوونَ ولَمعا يى مف 

ةمتحِ الْعبالصا ومهوَألت لَوا ووب4.»ح   

و رمنِ عنِ ابع}  ولَ اللَّهسأَنَّ رe  :َقَال» لَه بكُتةُ، ونالْج لَه تبجةً ونةَ سرشع يتنأَذَّنَ ث نم
   5.»بِتأْذينِه في كُلِّ يومٍ ستونَ حسنةً، ولكُلِّ إِقَامة ثَلَاثُونَ حسنةً
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ةَوريرأَبِي ه نع t  ولَ اللَّهسر تعمقَالَ: سe  :ُقُولذِّنُ «يؤالْم لَه رفغتسيو ،هتوى صدم ،لَه فَرغي
   1.»بينهما كُلُّ، رطْبٍ، ويابِسٍ، وشاهد الصلَاة، يكْتب لَه خمس وعشرونَ حسنةً، ويكَفَّر عنه ما

فنصلُ الْمقَو ~: )ةفَايك ضا فَرمهو  (  

في نفَرٍ من قَومي،  eأَتيت النبِيt   عن مالك بنِ احلُويرِثملا ثبت  ؛والْجمعة للصلَوات الْخمسِ
ارجِعوا فَكُونوا «فَأَقَمنا عنده عشرِين لَيلَةً، وكَانَ رحيما رفيقًا، فَلَما رأَى شوقَنا إِلَى أَهالينا، قَالَ: 

عو ،يهِمفكُمرأَكْب كُممؤلْيو ،كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤالَةُ فَلْيالص ترضلُّوا، فَإِذَا حصو ،موه2.»لِّم   
 بِياِء أَنَّ الندرأَبِي الد نعوe  :َقَال»حتلَاةُ، إِلَّا اسالص يهِمف قَاملَا تونَ، وذِّنؤلَا ي ثَلَاثَة نا مم هِملَيذَ عو

   3.»الشيطَانُ

 ةاعملَى جع جِبذَا تلَى هفَع ،ادا كَالْجِهاجِبفَكَانَ و ،ةرلَامِ الظَّاهرِ الْإِسائعش نا ممهأَنلالِوجالر.  

فنصلُ الْمرِ( :~ قَوضي الْحف(.  

نمقال ابن قدامة: و بجالْأَذَانَ أَو نا مابِنحا أَصمفَإِن هبجلَى أَولِ عرِ أَهصالْم .كي قَالَ كَذَللَا: الْقَاض 
جِبلَى يلِ عرِ أَهرِ غَيصالْم نم رِينافسقَالَ. الْمو كالا: ممإن جِباُء يدي النف اجِدسم ةاعمي الْجالَّت 
عمجا ييه؛ فلَاةلصل كذَلأَنَّ وا الْأَذَانَ لمإن رِعي شلِ فلَامِ الْأَصلْإِعل ،قْتبِالْو عمتجيل اسإلَى الن ،لَاةالص 

  4.الْجماعةَ ويدرِكُوا

فنصلُ الْمعلى الرجال األحرار( :~ قَو.(  

 فَهو فَعلْن وإِنْ لَا،: قَالَ وإِقَامةٌ؟ أَذَانٌ النساِء علَى هلْ"  سأَن سئلَو إقَامةٌ، ولَا أَذَانٌ النساِء علَى لَا جيب
كْر5." ذ  

نِونِ، عسالْح دمحمنِ وب ،ريِينقَالَا س» :سلَى لَياِء عسلَا أَذَانٌ النةٌ و6.»إِقَام  

  

                                                             

1 -  دمأَح اهوكتاب  -، والنسائي 437 حديث:  -كتاب الصالة، باب رفع الصوت باألذان -، وأبو داود 9143 حديث:  -ر
  وصححه األلباين ، 722 حديث:  -كتاب األذان، باب فضل األذان -وابن ماجه  ،644  حديث: -األذان، رفع الصوت باألذان

كتاب املساجد ومواضع  -، ومسلم 610 حديث:  -كتاب األذان، باب من قال: ليؤذن يف السفر مؤذن واحد -رواه البخاري - 2
   1115 حديث:  -الصالة، باب من أحق باإلمامة 

3 - دمأَح اهوأبو داود 21179 حديث:  -ر465 حديث:  -اعةكتاب الصالة، باب يف التشديد يف ترك اجلم -، و   
 )303/ 1( -املغين البن قدامة  - 4
 )54/ 3( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 5
 )54/ 3(  -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف - 6
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  1.فَجائز يفْعلْن لَم وإِنْ بأْس، فَلَا فَعلْن إنْ: الفق ؟النساء علَيهِن اذان اَو اقامة أَحمدوسئل 

   2.خلَافًا فيه أَعلَم ولَاقال ابن قدامة: 

فنصلُ الْمويسنان للمنفرد( :~ قَو.(  

ن راعي غَنمٍ في يعجب ربكُم م«يقُولُ:  eقَالَ: سمعت رسولَ اللَّهt   عن عقْبةَ بنِ عامرٍملا ثبت 
يؤذِّنُ، ويقيم  رأْسِ شظية بِجبلٍ، يؤذِّنُ بِالصلَاة، ويصلِّي، فَيقُولُ اللَّه عز وجلَّ: انظُروا إِلَى عبدي هذَا

عل تغَفَر ي، قَدنم افخلَاةَ، يةَالصنالْج هلْتخأَدي ود3.»ب   

  ).ويف السفر( :~ الْمصنف قَولُ

فَإِذَا حضرت الصالَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم، ولْيؤمكُم «السابق وفيه:  t مالك بنِ احلُويرِثحلديث 
كُمر4.»أَكْب   

فنصلُ الْمويكرهان للنساء ولو بال رفع صوت( :~ قَو(.  

أَناله هِينةٌم نهِ عتوص فْع؛ار حصي ةً فَلَمبقُر نِهكَو نالْأَذَانُ ع جرخألنه وظيفة الرجال، ففيه نوع و ،فَي
   تشبه م.

فنصلُ الْمقَو ~: )حصلَا يب انوتري نيإلَّا مالوتمنهني م ةعرفا وأن يكونا من واحد بِنِي(.  

  أَنْ يكُونَ من واحد. فَلَو أَذَّنَ واحد بعضه وكَملَه آخر، لَم يصح بِلَا خلَاف.الْأَذَان  يشترطُ في

اجعلْ بين أَذَانِك وإِقَامتك قَدر ما يفْرغُ الْآكلُ من أَكْله «قَالَ لبِلَالٍ  eأَنَّ النبِيt  عن جابِرٍ 
ش نم ارِبالشوهتاجاِء حقَضلَ لخي إذَا دضقْتالْمو ،بِه5.»ر   

فنصلُ الْمقَو ~: )اوشرط كونه مسلم.(  

ةيمِ الندعرٍ لكَاف بِأَذَان دتعقِ، وإذا كان ال فَلَا يالْفَاس بِأَذَان دتععلى الراجح فالكافر من باب أوىل. ي  

                                                             

  )59(ص:  -مسائل اإلمام أمحد رواية ابنه عبد اهللا  - 1
  )306/ 1( -املغين البن قدامة  - 2
بسند   1030 باب األذان يف السفر، حديث:  -كتاب الصالة، تفريع صالة السفر -، وأَبو داود 16998 حديث:  - رواه أمحد - 3

  صحيح
  تقدم خترجيه - 4
5 - يذمرالت اهوأبواب الصالة عن رسول اهللا  - رe-   :كتاب  -، والبيهقي 185 باب ما جاء يف الترسل يف األذان، حديث

كتاب الصالة، باب يف فضل الصلوات  -، واحلاكم 2116 باب كم بني األذان واإلقامة، حديث:  -صالةالصالة، مجاع أبواب صفة ال
  بسند صحيح  678 حديث:  -اخلمس 
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فنصلُ الْمقَو ~: )اذكر(  

 حصلَا يثَى وأُن بِأَذَان دتعهمنها فَلَا يأَنال هِينةٌم نرفع الصوت واألذان يسن فيه رفع الصوت. ع  

فنصلُ الْماعاقلً( :~ قَو.(  

اتادبرِ الْعائكَس وننجم نم حصفَلَا ي.  

فنصلُ الْمقَو ~: )امميز.(  

  .ألنه ليس من أهل العبادات غري مميزٍ ن طفلفال يقبل أذا

فنصلُ الْماناطقً( :~ قَو(  

  ، وال يتصور من أبكم أذانا.لينطق به

فنصلُ الْمعدلً( :~ قَواا ولو ظاهر.(  

هو الْمذْهب. والْوجه هلْ يعتد بِأَذَان الْفَاسقِ ؟ علَى وجهينِ أَحدهما: لَا يعتد بِه، واختلف العلماء 
 بِه دتعةُ والثَّانِي: يايوىاألوىل الرأَقْو.  

فنصلُ الْموال يصحان قبل الوقت( :~ قَو.(  

، فَإِذَا حضرت الصالَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم«قَالَ:  eالنبِي أن  t عن مالك بنِ احلُويرِثملا ثبت 
كُمرأَكْب كُممؤلْي1.»و  

فنصلُ الْمإال أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل( :~ قَو(.  

إِنَّ بِالَلًا ينادي بِلَيلٍ، فَكُلُوا واشربوا حتى «قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اللَّه  { عن عبد اللَّه بنِ عمرملا ثبت 
   2.»تومٍينادي ابن أُم مكْ

فنصلُ الْمورفع الصوت ركن ما مل يؤذن حلاضر( :~ قَو(.  

 أَبا أَنَّ ياَألنصارِ صعصعةَ أَبِى بنِ الرحمنِ عبد بنِ اللَّه عبد عن ألنه ال يتحقق اإلعالم إال به، وملا ثبت
يدعرِ سدالْخي t َقَال ى« :لَهإِن اكأَر حتب منةَ، الْغيادالْبفَإِذَا و تى كُنف كمغَن أَو كتيادب تفَأَذَّن 

                                                             

  تقدم خترجيه - 1
كتاب الصيام، باب بيان أن  -، ومسلم 600 حديث:  -كتاب األذان، باب أذان األعمى إذا كان له من خيربه  -رواه البخاري - 2

   1892 حديث:  -يف الصوم حيصل بطلوع الفجر الدخول 
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الَةبِالص فَعفَار كتواِء، صدبِالن هالَ فَإِن عمسى يدم توص ذِّنؤالْم الَ جِنو سالَ إِنو شإِالَّ ٌءي هِدش لَه 
موي ةاميو الَقَ. »الْقأَب يدعس هتعمس نولِ مسر اللَّه e.1   

فنصلُ الْمقَو ~: هنكَو نسا) (وتيص.  

توالص يعفر ؛أَي ،ود بِالْأَذَانقْصلَامِ الْمي الْإِعلَغُ فأَب هأَنملا ثبت  لنِ عب دمحم نع،دينِ زب اللَّه دقَالَ ب 
 بِيى النى أَتتح ،اللَّه دبع جرفَخ :e  :َقَال هربفَأَخ» هبِلَالٌ فَإِن ادنلْيو ،هلَيا عهبِلَالٍ فَأَلْق عم جرفَاخ

هو ينادي، فَسمع قَالَ: فَخرجت مع بِلَالٍ إِلَى الْمسجِد، فَجعلْت أُلْقيها علَيه و» أَندى منك صوتا
2.عمر الصوت فَخرج، فَقَالَ: يا رسولَ اللَّه، واللَّه لَقَد رأَيت مثْلَ الَّذي رأَى

  

فنصلُ الْما( :~ قَوينأَم.(  

 أَرشد اللَّهم مؤتمن، ؤذِّنُوالْم ضامن، الْإِمامe :» اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ t هريرةَ أَبِي عنملا ثبت 
   3.»للْمؤذِّنِني واغْفر الْأَئمةَ،

أُمناُء الناسِ علَى صلَاتهِم وسحورِهمe: » قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  tعن أَبِي محذُورةَ وملا روي 
   4.»الْمؤذِّنونَ

   5.الْمواقيت علَى وأَماناتهِم الناسِ عورات علَى للْإِشراف ثقَةٌ عدلٌ إلَّا نُيؤذِّ ولَا) : الشافعي قَالَ

فنصلُ الْمعاملاً( :~ قَو بالوقت.(  

اهرحتيل هلي أَوذِّنَ فؤفَيو ،ا بِهمالع كُني طَأُ إِذَا لَمالْخ هنم نمؤلَا ي.  

قَوفنصا( :~ لُ الْمرطَهتم.(  

قَالَ:  eعنِ النبِيt   عن أَبِي هريرةَملا روي من الْحدثَينِ الْأَصغرِ والْأَكْبرِ،  يسن أَنْ يؤذِّنَ متطَهرا
   6.»لَا يؤذِّنُ إِلَّا متوضئٌ«

  
                                                             

  تقدم خترجيه - 1
   179 باب ما جاء يف بدء األذان، حديث:  -eأبواب الصالة عن رسول اهللا  - رواه الترمذي - 2
  تقدم خترجيه - 3
4 - يقهيالْب اهوإلشراف على عورات الناس باب ال يؤذن إال عدل ثقة ل -كتاب الصالة، ذكر مجاع أبواب األذان واإلقامة -ر

   1850 وأمانام، حديث: 
 )103/ 1( -األم للشافعي  - 5
6 - يذمرالت اهوأبواب الصالة عن رسول اهللا  - رe- :كتاب  -، والبيهقي  189 باب ما جاء يف كراهية األذان بغري وضوء، حديث

  بسند ضعيف  1720 اهر، حديث: باب ال يؤذن إال ط -الصالة، ذكر مجاع أبواب األذان واإلقامة
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   1.بأْس بِه يكُونَ أَلَّا أَرجو طَهارة غَيرِ علَى أَذَّنَ إِنْو الْجنب، يؤذِّنُ لَا: أَحمد قَالَ

فنصلُ الْمفيهماقائما ( :~ قَو.(  

 هلقَول ،ةالْإِقَامو ي الْأَذَانا فمقَائ هنكَو نسيe " ْفَأَذِّن بِلَالٍ " قُم2.ل  

لَيلَةً، فَقَالَ: بعض القَومِ: لَو عرست بِنا يا رسولَ اللَّه، قَالَ:  eالنبِي قَالَ: سرنا معt   عن أَبِي قَتادةَ
»الَةنِ الصوا عامنأَنْ ت افأَخ « ،هلَتاحإِلَى ر هربِالَلٌ ظَه دنأَسوا، وعطَجفَاض ،ظُكُما أُوققَالَ بِالَلٌ: أَن

اهنيع هتلَبفَغ  بِيقَظَ النيتفَاس ،امفَنe  :َسِ، فَقَالمالش اجِبح طَلَع قَد؟«وا قُلْتم نا بِالَلُ، أَيقَالَ: » ي
اَء، يا إِنَّ اللَّه قَبض أَرواحكُم حني شاَء، وردها علَيكُم حني ش«ما أُلْقيت علَي نومةٌ مثْلُها قَطُّ، قَالَ: 

الَةاسِ بِالصفَأَذِّنْ بِالن 3.»بِالَلُ، قُم   

 eفَقُمت فَأَلْقَى علَي رسولُ اللَّه » قُم فَأَذِّنْ بِالصلَاةe» :رسولُ اللَّه يل َقَالَ  t أَبِي محذُورةَوعن 
فِْسهبِن وه ينأْذ4.الت   

 بِيو النذِّنؤكَانَ موe ؤيانهكْرنِ فَييالْأَذَان دةُ أَحالْإِقَاما واميونَ قذُورٍ  ذِّنعمرٍ وافسرِ ميغل دقَاع نم
.ةنالس الَفَةخمل  

  . أن يؤذن املؤذن قائما من السنة أَنَّقَالَ ابن الْمنذرِ: وأمجعوا على 
  .حصاعِ، وأَذَّنَ قَاعدا لأَنه أَبلَغُ في الْإِسمو

فنصلُ الْملكن ال يكره أذان احملدث بل إقامته( :~ قَو(.  

نها تكْره قَولًا واحدا للْفَصلِ بينهما وبين الصلَاة، فَإِنْ فإَ الْإِقَامةُفال يكره، أما  طَهارة غَيرِ علَى أَذَّنَ إِذا
  .إِنه يصح علَى الْأَصح مع الْكَراهة، لأَنه أَحد الْحدثَينِ، فَلَم يمنع صحته كَالْآخرِكَانَ جنبا فَ

فنصلُ الْمويسن األذان أول الوقت( :~ قَو(  

شمس لَا يخرِم، ثُم لَا يقيم حتى قَالَ: " كَانَ بِلَالٌ يؤذِّنُ إِذَا زالَت ال t عن جابِرِ بنِ سمرةَملا ثبت 
 بِيالن جرخيe  :َقَال»  اهري نيح أَقَام جر5.»فَإِذَا خ   

  

                                                             

  )38/ 3األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف ( - 1
  تقدم خترجيه - 2
  579 حديث:  -كتاب مواقيت الصالة، باب األذان بعد ذهاب الوقت    -رواه البخاري - 3
  حبسند صحي  631 حديث: -كتاب األذان، كيف األذان  -، والنسائي 15111 حديث:  -رواه أمحد - 4
 20315 حديث:  -رواه أمحد - 5
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   1.»كَانَ بِلَالٌ لَا يخرِم الْأَذَانَ وكَانَ ربما أَخر الْإِقَامةَ شيئًا«قَالَ:  t هعنويف رواية 

فنصلُ الْموالترسل فيه( :~ قَو.(  

يا بِلَالُ، إِذَا أَذَّنت فَترسلْ في أَذَانِك، وإِذَا أَقَمت «قَالَ لبِلَالٍ:  eأَنَّ رسولَ اللَّهt   عن جابِرٍ
 ارِبالشو ،هأَكْل نلُ مغُ اآلكفْرا يم رقَد كتإِقَامو أَذَانِك نيلْ بعاجو ،ردإِذَا فَاح رصتاملُعو ،بِهرش نم

   2.»دخلَ لقَضاِء حاجته، ولَا تقُوموا حتى ترونِي

فنصلُ الْموأن يكون على علو( :~ قَو.(  

أَطْولِ بيت حولَ  عن عروةَ بنِ الزبيرِ، عن امرأَة من بنِي النجارِ قَالَت: كَانَ بيتي منف t بِلَالٍلفعل 
إِلَى الْفَج ظُرني تيلَى الْبع سلجرٍ فَيحي بِسأْتفَي رالْفَج هلَيذِّنُ عؤكَانَ بِلَالٌ يو جِدسالْم آهرِ، فَإِذَا ر

قَالَت: ثُم يؤذِّنُ، قَالَت: » يقيموا دينك اللَّهم إِني أَحمدك وأَستعينك علَى قُريشٍ أَنْ«تمطَّى، ثُم قَالَ: 
اتمالْكَل هذنِي هعةً تداحلَةً وا لَيكَهركَانَ ت هتملا عم اللَّه3.و   

فنصلُ الْمقَو ~: )ا وجههرافع.(  

  ألنه أبلغ يف اإلعالم.

فنصلُ الْما سبابتيه يف أذنيهجاعلً( :~ قَو.(  

   4.ذُنيهعن أَبِي جحيفَةَ قَالَ: رأَيت بِالَالً يؤذِّنُ ويدور ويتبِع فَاه هاهنا، وهاهنا، وإِصبعاه في أُملا ثبت 

ونعقَالَ: كَانَ بِلَالٌ ه t »ي أَذَانِهف اردتاسو هيي أُذُنف هيعبأُص عض5.»إِذَا أَذَّنَ و   

ولْأَذَانا لي آذَانِهِما فمهابِعأَص لَانعجةَ يذُورحو مأَبنِ غَفَلَةَ، قَالَ: كَانَ بِلَالٌ وب ديوس ن6.ع   

   7ه في اَألذَان.وعلَيه العملُ عند أَهلِ العلْمِ: يستحبونَ أَنْ يدخلَ الْمؤذِّنُ إِصبعيه في أُذُنيقال الترمذي: 

توالص ةدش؟ قَالَ: لي أُذُنِهف هيعبلَ أُصعجذِّنُ أَنْ يؤالْم رأُم مةَ لمربش نلَ ابئس8.و   

                                                             

  799 حديث: -رواه أبو داود الطيالسي - 1
 تقدم خترجيه - 2
  بسند حسن  440 حديث:  -رواه أبو داود كتاب الصالة، باب األذان فوق املنارة  - 3
يف األذن عند  باب ما جاء يف إدخال اإلصبع -eأبواب الصالة عن رسول اهللا  -، والترمذي 18406 حديث: -رواه أمحد - 4

  بسند صحيح  5307 حديث:  -كتاب الزينة، اختاذ القباب احلمر  -والنسائي  ،186  األذان، حديث:
  18122 حديث:  - رواه الطرباين يف الكبري - 5
  1133 حديث:  -كتاب األذان واإلقامة، ذكر إدخال املؤذن أصبعه يف أذنه  -رواه ابن املنذر يف األوسط - 6
 )269/ 1( -مذي سنن التر - 7
  كتاب األذان واإلقامة -رواه ابن املنذر يف األوسط - 8
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فنصلُ الْما القبلةمستقبلً( :~ قَو.(  

  1.باألذان القبلةُ تستقبل أن السنة من أن على أمجعواقال ابن املنذر: 

قَوفنصا حلي على الفالحويلتفت ميينا حلي على الصالة ومشالً( :~ لُ الْم.(  

يقُولُ: يمينا وشمالًا  -ع فَاه ها هنا وها هناقَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ: فَجعلْت أَتتبt  عن أَبِي جحيفَةَملا ثبت 
   2الْفَلَاحِ.يقُولُ: حي علَى الصلَاة حي علَى  -

فنصلُ الْموال يزيل قدميه ما مل يكن مبنارة( :~ قَو.(  

 وقَالَ. قَدميه يحرك ولَا وشمالًا يمينا عنقَه أَدار الْفَلَاحِ علَى حي الصلَاة علَى حي بلَغَ إِذَا: النخعي قَالَ
  3.أَذَّنَ إِذَا مكَانهما قَدميه يثَبت: الثَّورِي سفْيانُ

   4.الناس يسمع أَنْ يرِيد منارة في يكُونَ أَنْ إِلَّا يدور لَا: أَحمد قَالَ

فنصلُ الْمالصالة خري من النوم مرتني ويسمى  وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر:( :~ قَو
  .)التثويب

 الصلَاة إِلَّا في صلَاة أَنْ لَا أُثَوب في شيٍء منe أَمرنِي رسولُ اِهللا «قَالَ:  t عن بِلَالٍملا ثبت 
   5».الْفَجرِ

   6.»أَنْ أُثَوب في الْفَجرِ، ونهانِي أَنْ أُثَوب في الْعشاِء eأَمرنِي رسولُ اللَّه «قَالَ:  عنه ويف رواية

نصلُ الْمقَوويسن أن يتوىل األذان واإلقامة واحد ما مل يشق( :~ ف(.  

أَنْ أُؤذِّنَ في صالَة الفَجرِ،  eأَمرنِي رسولُ اِهللا الْحارِث الصدائي، قَالَ:  بنِ زِيادعن ملا روي 
يمقبِالَلٌ أَنْ ي ادفَأَر ،تفَأَذَّن،  اللَّه بِين فَقَالَ لَهe» :ِإيمقي وأَذَّنَ فَه نمأَذَّنَ و واٍء هدا صقَالَ: »نَّ أَخ ،

ت7.فَأَقَم   

                                                             

 )38(ص:  -اإلمجاع البن املنذر  - 1
  تقدم خترجيه - 2
  )26/ 3( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 3
  )27/ 3األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف ( - 4
  هده، بسند حسن بشوا  23301 حديث: -رواه أمحد - 5
 ويف سنده ضعف  713 حديث:  -كتاب األذان، باب السنة يف األذان -، ابن ماجه 23303 حديث:  -رواه أمحد - 6
أبواب الصالة عن رسول اهللا  -، والترمذي 436  حديث: - كتاب الصالة، باب يف الرجل يؤذن ويقيم آخر -أبو داود رواه - 7
e-  :بسند   715 حديث: -كتاب األذان، باب السنة يف األذان -، وابن ماجه 188 باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم، حديث

  ضعيف
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فنصلُ الْمومن مجع أو قضى فوائت أذن لألوىل وأقام للكل( :~  قَو(.  

مزدلفَة فَصلَّى بِها حتى انتهى إِلَى الْ eدفَع رسولُ اللَّه : «{ عبد اللَّه قَالَ عن جابِر بنِملا ثبت 
   1.»الْمغرِب والْعشاء بِأَذَان وإِقَامتينِ، ولَم يصلِّ بينهما شيئًا

عن أَربعِ صلَوات يومe  إِنَّ املُشرِكني شغلُوا رسولَ اللَّه «عن عبد اللَّه بنِ مسعود، قَالَ: وملا روي 
دأَقَاخلَن ثُم ،رلَّى الظُّهفَص أَقَام بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُم رفَأَم ،اَء اللَّها شلِ ماللَّي نم بى ذَهتلَّى قِ، حفَص ام

   2».العصر، ثُم أَقَام فَصلَّى املَغرِب، ثُم أَقَام فَصلَّى العشاَء

فنصلُ الْملَ  مع املؤذن أو املقيم أن يقول مثله إال يف احليعلة فيقول:وسن ملن يس( :~  قَوولَا ح
   .)ولَا قُوةَ إِلَّا بِاِهللا

: " إِذَا قَالَ الْمؤذِّنُ: اُهللا أَكْبر اُهللا أَكْبر، فَقَالَ eقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  t عن عمر بنِ الْخطَّابِ
 أَكْبر، ثُم قَالَ: أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اُهللا، قَالَ: أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اُهللا، ثُم قَالَ: أَحدكُم: اُهللا أَكْبر اُهللا

 ،لَاةلَى الصع يقَالَ: ح ولُ اِهللا، ثُمسا ردمحأَنَّ م دهولُ اِهللا قَالَ: أَشسا ردمحأَنَّ م دهلَا قَالَ: أَش
ةَ إِلَّا بِاِهللا، ثُملَا قُولَ وولَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حع يقَالَ: ح ةَ إِلَّا بِاِهللا، ثُملَا قُولَ وواُهللا ح رقَالَ: اُهللا أَكْب 

   3.إِلَه إِلَّا اُهللا من قَلْبِه دخلَ الْجنةَ " أَكْبر، قَالَ: اُهللا أَكْبر اُهللا أَكْبر، ثُم قَالَ: لَا إِلَه إِلَّا اُهللا، قَالَ: لَا

 الْأُمورِ، كُلِّ في منه الْمعونة وطَلَب الْفَقْرِ، إِظْهار: بِاللَّه إِلَّا قُوةَ ولَا حولَ لَا معنى: ~قال ابن مفلح 
وهيقَةُ وقح ،ةيودبقَالَ الْعو وثَمِ أَبيلُ: الْهلَ لَا أَصولَا حةَ وقُو نالَ مُء، حيإِذَا الش ،كرحقُولُ تلَا: ي 

 قُوةَ ولَا اللَّه، بِعصمة إِلَّا اللَّه معصية عن حولَ لَا معناه: مسعود ابن وقَالَ بِاللَّه، إِلَّا استطَاعةَ ولَا حركَةَ
  4.بِمعونته إِلَّا هطَاعت علَى

فنصلُ الْمقَو ~: )وي فترربو قْتدثْوِيبِ صالت (  

ثْوِيبرٍ،  التفَج ي أَذَانمِ فوالن نم ريلَاةُ خلُ: الصقَو وومعىن ه)تررريٍ ) برٍ كَثيخ أَي ت ذَا بِررص أَي 
  .يف هذا املوطن سبلأَنه مناويقول ذلك ؛ 

  .سنة تعتمد، وال أصل له هذا القول يفوهذا استحسان من قائليه وإال فليس 

فنصلُ الْمقَو  ~:)وفْي لَفظ ةا: "الْإِقَامهامأَدو ا اللَّههأَقَام"(  
                                                             

   2212 حديث: -eكتاب احلج، باب حجة النيب  -رواه مسلم - 1
  تقدم خترجيه - 2
   604 حديث:  -كتاب الصالة، باب القول مثل قول املؤذن ملن مسعه -رواه مسلم - 3

  )292/ 1( -املبدع يف شرح املقنع  - 4
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الًا أَخذَ في الْإِقَامة، فَلَما أَنْ قَالَ: قَد أَنَّ بِلَ eأَو عن بعضِ أَصحابِ النبِيt   عن أَبِي أُمامةَملا روي 
 بِيلَاةُ، قَالَ: النالص تقَامe» :اهامأَدو ا اللَّهه1.»أَقَام   

فنصلُ الْممث يصلي على (:~  قَوبِيالن e " :إذا فرغ ويقول ،ةامالت ةوعالد هذه بر ماللَّه
  )" ة القَائمة، آت محمدا الوسيلَةَ والفَضيلَةَ، وابعثْه مقَاما محمودا الَّذي وعدتهوالصالَ

إِذَا سمعتم الْمؤذِّنَ، فَقُولُوا «يقُولُ:  eأَنه سمع النبِي  { عن عبد اِهللا بنِ عمرِو بنِ الْعاصِملا ثبت 
ثْلَ ملُوا اَهللامس ا، ثُمرشا عبِه هلَيلَّى اهللا علَاةً صص لَيلَّى عص نم هفَإِن ،لَيلُّوا عص قُولُ ثُما ي  يل

أَنا هو، فَمن سأَلَ لي  الْوسيلَةَ، فَإِنها منزِلَةٌ في الْجنة، لَا تنبغي إِلَّا لعبد من عباد اِهللا، وأَرجو أَنْ أَكُونَ
   2.»الْوسيلَةَ حلَّت لَه الشفَاعةُ

و اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع} ولَ اللَّهسأَنَّ ر :e  :َقَال» هذه بر ماَء: اللَّهدالن عمسي نيقَالَ ح نم
،ةمالقَائ الَةالصو ،ةامالت ةوعالد  ،هتدعي وا الَّذودمحا مقَامم ثْهعابيلَةَ، والفَضيلَةَ وسا الودمحم آت

 ةاميالق موي يتفَاعش لَه لَّت3.»ح   

قَّاصٍونِ أَبِي وب دعس نع t  ولِ اللَّهسر نعe  :َقَال»أَنذِّنَ: وؤالْم عمسي نيقَالَ ح نأَنْ م دها أَش
بِما، وبر بِاللَّه يتضر .ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ،لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه ولًا، لَا إِلَهسر دمح

 هبذَن لَه را غُفينلَامِ دبِالْإِس4.»و   

فنصلُ الْممةمث يدعو هنا وعند اإلقا( :~ قَو(.  

إِنَّ الدعاَء لَا يرد بينe :» قَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  tعن أَنسٍ وملا ثبت ألنه من مواطن إجابة الدعاء، 
   5.»ذَان والْإِقَامة، فَادعواالْأَ

و نلِعهنِ سب يداعالس دعس t  بِيقُولُ: قَالَ النيe» : حفْتت انتاعس دناِء، عمالس ابوا أَبيهِمف
   6.»النداِء بِالصلَاة، والصف في سبِيلِ اِهللا

فنصلُ الْموحيرم بعد األذان اخلروج من املسجد بال عذر أو نية رجوع( :~ قَو(.  

                                                             

  بسند ضعيف  449 حديث:  -كتاب الصالة، باب ما يقول إذا مسع اإلقامة  -رواه أبو داود - 1
  603  حديث: -القول مثل قول املؤذن ملن مسعه  كتاب الصالة، باب -رواه مسلم - 2
  597 حديث:  -كتاب األذان، باب الدعاء عند النداء  -رواه البخاري - 3
   605 حديث:  -القول مثل قول املؤذن ملن مسعه كتاب الصالة، باب  -رواه مسلم - 4
  442 حديث:  -كتاب الصالة، باب ما جاء يف الدعاء بني األذان واإلقامة  -، وأبوداود 12357 حديث:  -رواه أمحد - 5

  حديث صحيح  201 باب ما جاء يف أن الدعاء ال يرد بني األذان واإلقامة، حديث:  - eأبواب الصالة عن رسول اهللا  -والترمذي
  )36/ 3( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 6
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فَأَذَّنَ الْمؤذِّنُ، فَقَام رجلٌ منt   ي هريرةَعن أَبِي الشعثَاِء، قَالَ: كُنا قُعودا في الْمسجِد مع أَبِملا ثبت 
أَما هذَا، فَقَد «الْمسجِد يمشي فَأَتبعه أَبو هريرةَ بصره حتى خرج من الْمسجِد، فَقَالَ أَبو هريرةَ: 

   e«.1عصى أَبا الْقَاسمِ 

  تتمة:
  إلقامة والصالة.ال يشترط التتابع بني ا

رجلٌ، فَحبسه بعد ما أُقيمتe  أُقيمت الصالَةُ فَعرض للنبِي «قَالَ:  t عن أَنسِ بنِ مالكف
  2.»الصالَةُ

ةَ، قَالَ: وريرأَبِي ه نا «عنإِلَي جرا، فَخاميق فُوفالص لَتدعالَةُ والص تيمأُق ولُ اللَّهسرe  ا قَامفَلَم
، فَكَبر ثُم رجع فَاغْتسلَ، ثُم خرج إِلَينا ورأْسه يقْطُر» مكَانكُم«في مصلَّاه، ذَكَر أَنه جنب، فَقَالَ لَنا: 

هعا منلَّي3.»فَص   

                                                             

   1082  حديث: -كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن اخلروج من املسجد إذا أذن املؤذن  -رواه مسلم - 1
   625  حديث: -كتاب األذان، باب الكالم إذا أقيمت الصالة  -رواه البخاري - 2
  كتاب املساجد ومواضع الصالة -، ومسلم 271 حديث:  -ب الغسل، باب إذا ذكر يف املسجد أنه جنبكتا -رواه البخاري - 3
   982 حديث:  -باب مىت يقوم الناس للصالة 
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باب لَاةالص وطرش  

فنصلُ الْمقَو  ~: )وي هيِيزمالتقْلُ، والْعو ،لَامةٌ: الْإِسعست.(  

  فال تصح من كافر لبطالن عمله
ةَملا ثبت لألهلية، وليس من أهل التكليف،  وال من جمنون ألنه فاقدشائع نع >  بِينِ النعe :َقَال 

»قيتسى يتمِ حائنِ النع :ثَلَاث نع الْقَلَم عفلَرقعى يتح وننجنِ الْمعو ،ركْبى يتريِ حغنِ الصعظَ، و 
يقفي 1.»أَو   

مروا أَولَادكُم «قَالَ:  eملا ثبت عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيه عن جده أَنَّ النبِي  وال من طفلٍ
نِنيعِ سباُء سنأَب مهو لَاة2.»بِالص   

سبعِ دونَ الطفلُ ومبفهوم املخالفة ال يؤمر سنني بالصالة؛ ألنه ال يكون مميزا.ا غالب  

فنصلُ الْمقَو  ~: )ةُا ذَكَوارالطَّه ةرالقُد عم.(  

قَالَ:  {عمر  ِهللا بنِا عن عبدملا ثبت ؛ الصلَاة لصحة طٌرش الطَّهارةُ من الْحدث الْأَكْبرِ والْأَصغرِ
3».لَا تقْبلُ صلَاةٌ بِغيرِ طُهورٍ«يقُولُ:  eسمعت رسولَ اِهللا 

   

   4».لَا صلَاةَ لمن لَا وضوَء لَهe» :قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt  وعن أَبِي هريرةَ 

فنصلُ الْمقَو  ~: )قْتولُ الْوخد سامالْخ(.  

ةَوديرب نع t  بِينِ النعe َفَقَال ،لَاةالص قْتو نع أَلَهلًا سجأَنَّ ر  :نِ«لَهذَيا هنعلِّ منِي  -صعي
فَأَقَام الْعصر والشمس فَلَما زالَت الشمس أَمر بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُم أَمره، فَأَقَام الظُّهر، ثُم أَمره،  -الْيومينِ

الْع فَأَقَام هرأَم ثُم ،سمالش تغَاب نيح رِبغالْم فَأَقَام هرأَم ةٌ، ثُميقاُء نضيةٌ بعفترم غَاب نياَء حش
نْ كَانَ الْيوم الثَّانِي أَمره فَأَبرد بِالظُّهرِ، فَأَبرد بِها، الشفَق، ثُم أَمره فَأَقَام الْفَجر حني طَلَع الْفَجر، فَلَما أَ

غلَّى الْمصي كَانَ، والَّذ قا فَوهرةٌ أَخعفترم سمالشو رصلَّى الْعصا، وبِه رِدبأَنْ ي معلَ أَنْ فَأَنقَب رِب
لَّى الْعصو ،فَقالش يبغفَيفَأَس رلَّى الْفَجصلِ، وثُلُثُ اللَّي با ذَهمدعاَء باشبِه قَالَ:  »ر لُ «ثُمائالس نأَي

   5».وقْت صلَاتكُم بين ما رأَيتم«فَقَالَ الرجلُ: أَنا، يا رسولَ اِهللا، قَالَ: » عن وقْت الصلَاة؟

                                                             

  تقدم خترجيه - 1
2 - دمأَح اهود 6592 حديث:  -راوو دأَب423 حديث:  -كتاب الصالة، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة  - ، و  
 دم خترجيهتق - 3
  تقدم خترجيه - 4
  1001 حديث:  -كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس  -رواه مسلم - 5
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لَّ اُهللا قَالَوكْ جذهانَ{ رحباِهللا فَس نيونَ حسمت نيحونَ وبِحصت لَهو دمي الْحف اتومضِ السالْأَرو 
   1.الْآيةَ} تظْهِرونَ وحني وعشيا

 كَانَ الْفَجرِ قُرآنَ إِنَّ الْفَجرِ وقُرآنَ اللَّيلِ غَسقِ إِلَى الشمسِ لدلُوك الصلَاةَ أَقمِ{ ذكْره جلَّ وقَالَ
   2.}مشهودا

 ابن قَالَ الْقُرآن؟ في الْخمس الصلَوات تجِد هلْ: عباسٍ لابنِ قَالَ رجلًا أَنَّ روينا وقَدقال ابن املنذر: 
, الْعصر} وعشيا, {الْفَجر }تصبِحونَ وحني, { الْمغرِب} تمسونَ حني اِهللا فَسبحانَ{ نعم؛: عباسٍ

}نيحونَ وظْهِرت{ رالظُّه} ,نمو دعب لَاةاِء صشا] , 58: النور[}الْعينورو ها أَنلَم زِلَتأُن هذةُ هالْآي 
[تصبِحونَ وحني تمسونَ حني اِهللا فَسبحانَ{ [تظْهِرونَ وحني{ إِلَى] 17: الروم}  ] 18: الروم} 

   3.»الصلَاة وقْت اُهللا افْترض حني هذَا: «e اِهللا رسولُ قَالَ الْآيةَ

فنصلُ الْمري ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوالفوقت الظهر من الزوال إىل أن يص(: ~  قَو 
ه سوى ظل الزوال مث هو وقت ضرورة مث يليه الوقت املختار للعصر حىت يصري ظل كل شيء مثلي

مث يليه الوقت املختار للعشاء إىل ثلث  مث يليه وقت املغرب حىت يغيب الشفق األمحر إىل الغروب
  .)الليل األول مث هو وقت ضرورة إىل طلوع الفجر مث يليه وقت الفجر إىل شروق الشمس

جاَءه جِبرِيلُ، فَقَالَ: قُم فَصلِّه، فَصلَّى الظُّهر حنيe ي " أَنَّ النبِ {عن جابِرِ بنِ عبد اللَّه ملا ثبت 
أَو  -ه زالَت الشمس، ثُم جاَءه الْعصر، فَقَالَ: قُم فَصلِّه، فَصلَّى الْعصر حني صار ظلُّ كُلِّ شيٍء مثْلَ

الْمغرِب، فَقَالَ: قُم فَصلِّه، فَصلَّى حني وجبت الشمس، ثُم جاَءه ثُم جاَءه  - لَ: صار ظلُّه مثْلَهقَا
ى حني برق الْعشاَء، فَقَالَ: قُم فَصلِّه، فَصلَّى حني غَاب الشفَق، ثُم جاَءه الْفَجر، فَقَالَ: قُم فَصلِّه، فَصلَّ

 رالْفَج- نيقَالَ: ح أَو  ارص نيح رلَّى الظُّهفَص ،لِّهفَص رِ، فَقَالَ: قُملظُّهل دالْغ نم اَءهج ثُم رالْفَج طَعس
لُّ كُلِّ شظ ارص نيح رصلَّى الْعفَص ،لِّهفَص رِ، فَقَالَ: قُمصلْعل اَءهج ثُم ،ثْلَهٍء ميلُّ كُلِّ شظ ،هثْلَيٍء مي

أَو قَالَ: ثُلُثُ  -ثُم جاَءه للْمغرِبِ، وقْتا واحدا لَم يزلْ عنه، ثُم جاَء للْعشاِء، حني ذَهب نِصف اللَّيلِ 
الَ: ما الْفَجر، ثُم قَفَصلَّى الْعشاَء، ثُم جاَءه للْفَجرِ حني أَسفَر جِدا، فَقَالَ: قُم فَصلِّه، فَصلَّى  -اللَّيلِ 

قْتنِ وذَيه ني4."ب   

                                                             

 18، 17سورة الروم: اآلية/  - 1
  78سورة اإلسراء: اآلية/  - 2
 )321/ 2( -األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  - 3
  بسند صحيح  526 حديث:  -تاب املواقيت، أول وقت العشاء ك -، والنسائي 14273 حديث: -رواه أمحد - 4
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   1قريبا منه. eروى ابن عباسٍ عن النبِي و

ةَوديرب نع t  بِيى النلًا أَتجأَنَّ رe  :َفَقَال ،لَاةالص يتاقوم نع أَلَهلَاةَ«فَسا الصنعم دهوفيه:  ،»اش
 »أَم ثُم هضعب لِ، أَواللَّي ابِ ثُلُثذَه دناِء عشبِالْع هرأَم ثُم ،فَقالش قَعلَ أَنَّ يرِبِ قَبغبِالْم ها » رفَلَم

   2.»أَين السائلُ؟ ما بين ما رأَيت وقْت«أَصبح، قَالَ: 

فنصلُ الْمحرامويدرك الوقت بتكبرية اإل(: ~  قَو(.  

من أَدرك «قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اللَّهt   عن أَبِي هريرةَملا ثبت  فيه نظر بل يدرك الوقت بإدراك ركعة
   3».ركْعةً من الصالَة، فَقَد أَدرك الصالَةَ

ةَوريرأَبِي ه نع t  ولَ اِهللاسأَنَّ رe  :َةً «قَالكْعر كرأَد نم فَقَد ،سمالش طْلُعلَ أَنْ تحِ قَببالص نم
رصالْع كرأَد فَقَد ،سمالش برغلَ أَنْ ترِ قَبصالْع نةً مكْعر كرأَد نمو ،حبالص كر4.»أَد   

فنصلُ الْموحيرم تأخري الصالة عن وقت اجلواز(: ~  قَو(.  

  ةُ أَضربٍ: وقْت فَضيلَة، وجوازٍ، وضرورة.الْأَوقَات ثَلَاثَ

يدفتاس نم هِمأَنَّ كَلَام نم اتلَوا الصم إِلَّا لَه قْتو داحرِ، ورِبِ، كَالظُّهغالْمرِ والْفَجلَى وارِ، عتخالْم 
الَهمرِ، ثَلَاثَةٌ وصاِء كَالْعشالْعو قْتي وفَضازٍ لَةوجو ةوررض5.و  

  .أَولُ الْوقْتفهو  فَضيلَةالوقْت ف
 قْتوازِاجلَوهو الذي جيوز تأخري الصالة إىل أخره من غري عذر و.  
إمنا يباح تأخري الصالة إليه مع العذر، فإن أخرها لغري عذر أمث، ومىت فعلها فيه فهو  ضرورةالووقت 

  .مدرك هلا أداء

أْوت قْتا، وهقْتو نع لَاةالص ريازِاجلَخفال  وهرِميحي تف لَافخ.  

  

                                                             

باب ما جاء   - eأبواب الصالة عن رسول اهللا  -، والترمذي 336 حديث:  - كتاب الصالة، باب يف املواقيت -رواه أَبو داود - 1
  بسند صحيح  142 حديث:  eيف مواقيت الصالة عن النيب 

  1002  حديث: -اجد ومواضع الصالة، باب أوقات الصلوات اخلمس كتاب املس -رواه مسلم - 2
كتاب املساجد ومواضع  -، ومسلم 564  حديث: -كتاب مواقيت الصالة، باب من أدرك من الصالة ركعة -رواه البخاري - 3

  986  حديث: -الصالة، باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة 
كتاب املساجد ومواضع  -، ومسلم 563 حديث:  -مواقيت الصالة، باب من أدرك من الفجر ركعةكتاب  -رواه البخاري - 4

    988  حديث: -الصالة، باب من أدرك ركعة من الصالة فقد أدرك تلك الصالة 
 )301/ 1( -املبدع يف شرح املقنع  - 5
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فنصلُ الْموجيوز تأخري فعلها يف الوقت مع العزم عليه( :~  قَو(.  

   1.جاَءه جِبرِيلeُ" أَنَّ النبِي  {جابِرِ بنِ عبد اللَّه ومنها حديث  لألحاديث املتقدمة

ةَ حلديثوديرب t  بِيى النلًا أَتجأَنَّ رe لَاةالص يتاقوم نع أَلَه2......................فَس   

فنصلُ الْموالصالة أول الوقت أفضل وحتصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت( :~  قَو(.  

الصلَاةُ «: أَي الْأَعمالِ أَحب إِلَى اِهللا؟ قَالَ: e قَالَ: سأَلْت رسولَ اِهللا tبنِ مسعود عبد اِهللا ملا ثبت 
   3.»ثُم الْجِهاد في سبِيلِ اِهللا«قُلْت: ثُم أَي؟ قَالَ: » ثُم بِر الْوالدينِ«قُلْت: ثُم أَي؟ قَالَ: » علَى وقْتها

إلَي بجأَع قْتلُ الْوأَو :دمقَالَ أَحري الْحا فبِه دربرِ يلَاةُ الظُّهصاِء، وشلَاةُ الْعنِ: صيلَاتي ص4.، إلَّا ف   

فنصلُ الْموجيب قضاء الصالة الفائتة مرتبة(: ~  قَو.(  

صلَوات يوم الْخندقِ،  عن أَربعِ eإِنَّ الْمشرِكني شغلُوا النبِي «قَالَ:  tعبد اِهللا بنِ مسعود ملا ثبت 
لَّى الْمفَص أَقَام ثُم ،رصلَّى الْعفَص أَقَام ثُم ،رلَّى الظُّهفَص أَقَام بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُم رلَّى فَأَمفَص أَقَام ثُم ،رِبغ

   5».الْعشاء

فنصلُ الْمفَ(: ~  قَووار.(  

«eقَالَ: قَالَ رسولُ اِهللا  t لكعن أَنسِ بنِ ما إِذَا رقَد أَحدكُم عنِ الصلَاة، أَو غَفَلَ عنها، : 
   6.»فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها

  

  

  

                                                             

  تقدم خترجيه - 1
 تقدم خترجيه - 2
كتاب اإلميان، باب بيان كون  -، ومسلم 513 حديث:  -، باب فضل الصالة لوقتهاكتاب مواقيت الصالة -رواه البخاري - 3

   147 حديث: -اإلميان باهللا تعاىل أفضل األعمال 
 )281/ 1( -املغين البن قدامة  - 4
تهن يبدأ، باب ما جاء يف الرجل تفوته الصلوات بأي  -eأبواب الصالة عن رسول اهللا  -، والترمذي 3449 حديث: -رواه أمحد - 5

 بسند صحيح  659 حديث:  - كتاب األذان، االجتزاء لذلك كله بأذان واحد, واإلقامة لكل واحدة منهما -،والنسائي 169  حديث:
كتاب املساجد ومواضع  -، ومسلم 581 حديث:  -كتاب مواقيت الصالة، باب من نسي صالة فليصل إذا ذكر -رواه البخاري - 6

   1137 حديث:  -الفائتةالصالة، باب قضاء الصالة 
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فنصلُ الْموال يصح النفل املطلق إذن( :~  قَو.(  

 تعالَى للَّه إِنَّ: حفظْتها إِنْ بِوصية موصيك إِني: " طَّابِالْخ بنِ لعمر قَالَ بكْرٍ أَبا أَنَّ زبيد عنملا روى 
 تؤدى حتى نافلَةٌ تقْبلُ لَا وإِنها النهارِ، في يقْبلُه لَا حقا اللَّيلِ في وللَّه بِاللَّيلِ، يقْبلُه لَا بِالنهارِ حقا

  1.الْفَرِيضةُ

 أَنه: والروايتينِ الْمذْهبِ من فَالصحيح: فَوائت علَيه كَانَ إذَا الْمطْلَقِ النفْلِ انعقَاد ل املرداوي: وأَماقا
  2.لتحرِميه ينعقد، لَا

فنصلُ الْمويسقط الترتيب بالنسيان(: ~  قَو.(  

«eارِي، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه عن أَبِي ذَر الْغفَملا ثبت  إِنَّ اللَّه قَد تجاوز عن أُمتي الْخطَأَ، : 
هلَيوا عكْرِهتا اسمانَ، ويسالن3.»و   

فنصلُ الْموبضيق الوقت ولو لالختيار(: ~  قَو(.  

ب الترتيبِ في الصحيحِ الْمشهورِ في الْمذْهبِ، إِنْ خشي فَوات الْحاضرة سقَطَ وجوقال ابن مفلح: 
و ،ةتالْفَائ لَافا بِخهكرلُ بِتقْتي هيلِ أَنلبِد آكُد ةراضلُ الْحعفنِ، ويتتا فَائريصئَلَّا تل رسيبِ أَيترالت كرأَنَّ تل

قْتالْو كرت نم. هنعقُطُ، لَا :وسي هارتلَّالُ، اخالْخ هأَنل يبترت قُطْ فَلَمسيقِ يبِض قْتيبِ الْوتركَت 
  4والسجود. الركُوعِ،

  والراجح األول.

فنصلُ الْمةَالسادس: ( :~  قَوشرالب فصء لَا ييبِش ةرالقُد عم ةروالْع رتس.(  

علَى  الْإِجماعوانعقد ، شرطٌ لصحة الصلَاة وبلْ هعورة عن النظَرِ بِما لَا يصف الْبشرةَ واجِب، ستر الْ
  .وهو قَادر علَى الاستتارِ ساد من صلَّى عريانافَ

   5.عند كُلِّ مسجِد}{يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم قول اهللا تعاىل: ذلك  لودلي

   6.»لَا يقْبلُ اللَّه صلَاةَ حائضٍ إلَّا بِخمارٍ«قَالَ  eا روت عائشةُ أَنَّ النبِي ملَوأيضا 

                                                             

  )319/ 1( -الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد  - 1
 )444/ 1( -اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  - 2
  تقدم خترجيه - 3
 )314/ 1( -املبدع يف شرح املقنع  - 4
  31سورة الْأَعراف: اآلية/  - 5
 تقدم خترجيه - 6
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عِ ملا ثبت ونِ الْأَكْوةَ بلَمس نعt  يلِّي فأَفَأُص يدلٌ أَصجي رإِن ،ولَ اللَّهسا ري :يصِ قَالَ: قُلْتالْقَم
   1».نعم وازرره ولَو بِشوكَة«الْواحد؟ قَالَ: 

رت نم ادلَى إفْساعِ عمبِالْإِج ،لَاةضِ الصائفَر نم رتقَالَ الس نم جتاح :رالْب دبع نقَالَ اب وهو هبثَو ك
   2ى عريانا، قَالَ: وهذَا أَجمعوا علَيه كُلُّهم.قَادر علَى الاستتارِ بِه، وصلَّ

فنصلُ الْمفَ( :~  قَولِ البالغ عشرجةُ الرروع ،ةرالس نيا بولو مبعضة م ةالْأَما أو احلرة املميزة و
ةكْبالرو.(   

غَطِّ فَخذَكe» : هو كَاشف عن فَخذه، فَقَالَ النبِي مر بِه وe أَنَّ النبِيt   عن جرهدملا ثبت 
ةروالع نا مه3».فَإِن   

  4. »لَا تبرِز فَخذَك، ولَا تنظُر إِلَى فَخذ حي، ولَا ميتe» :قَالَ: قَالَ لي النبِيt   عن عليو

هى أَنرةٌ أُخايرِو يهفوربالدو جةُ؟ قَالَ: الْفَرروا الْعم دمأَلْت أَحا، سنهقَالَ م .انجواألولا الْفَر ، 
   أَولَى.

لَا يقْبلُ اللَّه صلَاةَ حائضٍ «أَنه، قَالَ:  eعنِ النبِي  < عن عائشةَوأما احلرة املميزة فدليلها ما ثبت 
   5.»إِلَّا بِخمارٍ

وهو كعورة احلرة إال ما حتتاج أن تظهره للمهنة واخلدمة كأطرافها وضواحيها،  اأما عورة األمة فإ
  .عنه: ما لَا يظْهر غَالبافَ، وهي رواية عن أمحد اما يظهر غالبما يضحي منها أي 

 كانت ملا لكن راحل كعورة العبد عورة أن كما احلرة كعورة األمة عورة أن األصلقال شيخ اإلسالم: 
 وقطع إبدائه إىل حتتاج ما إبداء يف هلا رخص ،احلرة حرمة عن تنقص وحرمتها واخلدمة املهنة مظنة

 فأما األربعة وأطرافها رأسها من ضواحيها بكشف حيصل وذلك عليها احلرة ومتييز باحلرة شبهها
  .األصل على فباق والصدر الظهر

  
  

                                                             

 بسند حسن   542 حديث: -تاب الصالة، باب يف الرجل يصلي يف قميص واحد ك -رواه أبو داود - 1
  )413/ 1املغين البن قدامة ( - 2
 2793  باب ما جاء أن الفخذ عورة، حديث: ، eأبواب األدب عن رسول اهللا  -الترمذي ، 15652  حديث: -رواه أمحد  - 3

  بسند صحيح 
كتاب  -وابن ماجه  2748  حديث: -تاب اجلنائز، باب يف ستر امليت عند غسله ك -، وأبو داود 1219  حديث: -رواه أمحد - 4

  بسند ضعيف   1455  حديث: -اجلنائز، باب ما جاء يف غسل امليت 
 تقدم خترجيه - 5
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 ،بعورة ليس املنظور يكون أن بامللك إليها النظر إباحة من يلزم ال ألنه فيه دليل ال املتقدم واحلديث
 الزوج نظر لكن ،الصالة يف سترها جيب أشياء إىل احملارم وذوي واململوك املالك من يباح النظر فإن

  1.غريمها نظر من عمأ الوطء هلما املباح والسيد

فنصلُ الْمعِ( :~  قَوبنِ سةُ ابروعإلَ وى عرٍش (انجالْفَر.  

  .يف هذه السنِ لأَنه لَا يمكن بلُوغُهو; لقُصورِه عن ابنِ عشرٍ

فنصلُ الْمواحلرة البالغة كلها عورة يف الصالة إال وجهها(: ~  قَو(.  

   2.»خرجت استشرفَها الشيطَانُ املَرأَةُ عورةٌ، فَإِذَا«قَالَ:  eعنِ النبِيt   عن عبد اللَّهملا ثبت 

ةَولَمس أُم نع >  بِيالن أَلَتا سهأَنe :َ؟، قَالارا إِزهلَيع سارٍ لَيمخعٍ وري دأَةُ فرلِّي الْمصإِذَا «: أَت
   3.»كَانَ الدرع سابِغا يغطِّي ظُهور قَدميها

نصلُ الْمقَووشرط يف فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس(: ~  ف(.  

«eقَالَ: قَالَ النبِيt   عن أَبِي هريرةَملا ثبت  الَ يصلِّي أَحدكُم في الثَّوبِ الواحد لَيس علَى : 
   4.»عاتقَيه شيٌء

فنصلُ الْمي ثَ(: ~  قَولَّى فص نماورا ذَاكمالرِيرٍ عح وبٍ أَوصغبِ مو حصت لَم(.  

5.»من عملَ عملًا لَيس علَيه أَمرنا فَهو رد«قَالَ:  eأَنَّ رسولَ اِهللا  < عن عائشةَملا ثبت 
   

اتر أن يكون مباحلِوأمجعوا على ، األن أن من شرط الساهالْج نا مهتحمٍ. صآث رغَي هأَني؛ لاسالنو  

فنصلُ الْمقَو  ~: )عا مانيرلِّي عصيوجود ثوب غصب و.(  

يهلَّى فص رِ فَلَوهلَى الْأَشع حصت ؛ لَمم هبأَش يمآد قحل هرِميحأَنَّ تلالٍ، وبِكُلِّ ح الُهمعتاس مرحي هأَنل ن
  لَم يجِد إلَّا ماًء مغصوبا.

  

                                                             

  )275(ص:  -شرح عمدة الفقه البن تيمية  - 1
  صحيح بسند  1129 باب، حديث:   -eأبواب الرضاع عن رسول اهللا  - رواه الترمذي - 2
  بسند ضعيف  550 حديث:  -كتاب الصالة، باب يف كم تصلي املرأة  -رواه أبو داود - 3
كتاب الصالة  -، ومسلم 355  حديث: -: إذا صلى يف الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه كتاب الصالة، باب - رواه البخاري - 4

  832  حديث: -باب الصالة يف ثوب واحد وصفة لبسه 
 ه تقدم خترجي - 5
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فنصلُ الْمقَو  ~: )ورِيرٍي فح لعمٍد لَا ويدعي.(  

،رِهغَي ةرتمِ سدعو درالْب ةوررضو كَّةالِ، كَالْحوضِ الْأَحعي بف ِسهي لُبأْذُونٌ فم هأَنل يوبِ فاحلَر  فَقَد
ع الَتزيهف لَاةرِميِ الصحلَّةُ ت.  

فَرخص لَهما في  eأَنَّ عبد الرحمنِ بن عوف والزبير شكَوا الْقَملَ إلَى النبِيt » لحديث أَنسٍ 
   1.»قَميصِ الْحرِيرِ ورأَيته علَيهِما

فنصلُ الْمقَو  ~: )عيويف جنس لعدم ويد(.  

  سترها. نه قَدر علَى سترِ عورته، فَلَزِمهَألونَّ الستر آكَد من إزالَة النجاسة، َأل

   2قَالَ أَحمد: يصلِّي فيه، ولَا يصلِّي عريانا.

الن نةَ مارالطَّها، وهاطرتلَى اشع فَقتةَ مرتأَنَّ السللَى.وأَو هلَيع فَقتا، فَكَانَ الْميهف لَفتخم ةاسج  

وقَد نص في  .الْمنصوص عن أَحمد أَنه لَا يعيدو ،لنجاسة شرطٌ قَد فَاتتلأَنَّ الطَّهارةَ من ا ولَا يعيد؛
لْخروج منه أَنه لَا يعيد. فَكَذَا هاهنا. وهو الصحيح؛ لأَنه شرطٌ من صلَّى في موضعٍ نجِسٍ لَا يمكنه ا

ةَ آكَدرتلَى، فَإِنَّ السلْ أَوالِ، بقْبتاسالو ةرتقَطَ كَالسفَس ،هنع زجع لَاةلصل.   

فنصلُ الْمبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ولبس ما وحيرم على الذكور ال اإلناث ل( :~  قَو
  .)كله أو غالبه حرير

: أَخذَ حرِيرا فَجعلَه في يمينِه، وأَخذَ ذَهبا eقَالَ: إِنَّ نبِي اللَّهt  أَبِي طَالبٍ  بنِ عن عليملا ثبت 
   3.»ذُكُورِ أُمتيإِنَّ هذَينِ حرام علَى «فَجعلَه في شماله ثُم قَالَ: 

فَةَوذَيح نع t  بِيالن تعمقَالَ: سe  :ُقُولي» ةي آنِيوا فبرشالَ تو ،اجيبالَ الدو وا احلَرِيرسلْبالَ ت
   4.»خرةالذَّهبِ والفضة، والَ تأْكُلُوا في صحافها، فَإِنها لَهم في الدنيا ولَنا في اآل

                                                             

كتاب اللباس والزينة، باب إباحة لبس  -، ومسلم 2784 حديث:  -كتاب اجلهاد والسري، باب احلرير يف احلرب -رواه البخاري - 1
   3964 حديث:  -احلرير للرجل إذا كان به حكة أو حنوها

  )426/ 1( -  قدامة البن املغين - 2

كتاب الزينة، حترمي  -والنسائي  3553 حديث: -اب يف احلرير للنساءكتاب اللباس، ب -، وأبو داود 919 حديث:  -رواه أمحد - 3
 بسند صحيح  3593 حديث: -كتاب اللباس، باب لبس احلرير والذهب للنساء  -وابن ماجه  5077 حديث:  -الذهب على الرجال

اس والزينة، باب حترمي كتاب اللب -، ومسلم 5116 حديث:  -كتاب األطعمة، باب األكل يف إناء مفضض -رواه البخاري - 4
   3943 حديث:  -استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء
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وعلَيه جماهري الْأَصحابِ، وقيلَ: يكْره. وقيلَ:  ،يحرم لُبس الْمنسوجِ بِالذَّهبِ والْمموه بِه مطْلَقًا
 الْمموه بِهاالْفضة والْمنسوج بِو، مع غَيرِه حكْم الْمنسوجِ بِالذَّهبِ حكْم الْحرِيرِ الْمنسوجِ

بِه هومالْمبِ ووجِ بِالذَّهسنكَالْم.  

فنصلُ الْمويباح ما سدي باحلرير وأحلم بغريه(: ~  قَو.(   

عنِ الثَّوبِ الْمصمت من الْحرِيرِ، فَأَما  eنهى رسولُ اللَّه «قَالَ: إِنما  { عنِ ابنِ عباسٍملا ثبت 
الْعبِه أْسبِ فَلَا بى الثَّودسرِيرِ، والْح نم 1.»لَم   

  .وهو ما سدي بِإِبريسمٍ وهو الْحرِير وأُلْحم بِوبرٍ أَو صوف زاخلَلَا يحرم فَ

ى ودعلى السنجِ وِزسي النطُولًا ف دما يم وبِ هالثَّو نى مصلَ الْحخةماللُّح ةُو ،افمخيوط  اللُّح
  الناسج يعترِض النِسيجةَ فيلْحم ما أَطالَ من السدى.و ،م ايلْحالنسجِ العرضية 

فنصلُ الْمأو كان احلرير وغريه يف الظهور سيان(: ~  قَو(.  

 ،عنِ الثَّوبِ الْمصمت من الْحرِيرِ، والنهي إمنا هو أَغْلَبلأَنَّ الْحرِير لَيس بِ جاز؛ إذَا استويا ظُهورا
ةاحلُ الْإِبأَص يقب ةمريلُ الْحلفَى دتإِذَا انو.  

فنصلُ الْممع القدرة(: ~  قَو هتقْعبوثوبه و نِهدبل ةاسجالن ابنتالسابع: اج.(  

  ا يستقْذَر.مالنجاسةُ لُغةً: 

  .مستقْذَر يمنع صحةَ الصلَاة حيثُ لَا مرخص :وشرعا

ابنتاج لَاةلصطٌ لرش ةاسجفَ ؛الن كابيثالَى: {وعت هلقَول{رجفَاه زجالرو ر2.طَه   

 عامةُ عذَابِ الْقَبرِ من الْبولِ فَتنزهوا من الْبولِ« :eاِهللا  قَالَ: قَالَ رسولُ tعنِ ابنِ عباسٍ وملا ثبت 
.«3   

  

  

                                                             

  بسند صحيح  3551 حديث:  -كتاب اللباس، باب الرخصة يف العلم وخيط احلرير  -، أبو داود 1828 حديث:  -رواه أمحد - 1
 4سورة املدثر: اآلية/  - 2
كتاب الطهارة، باب جناسة البول واألمر بالترته منه واحلكم يف بول  -، والدارقطين 603  حديث: - كتاب الطهارة -رواه احلاكم - 3

  بسند صحيح  406  حديث: -ما يؤكل
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فنصلُ الْموصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة ( :~  قَو ةجِسن ةقْعبِب بِسالفإن حةطْبا  رةَ مغَاي
هيملَى قَدع سلجيو هنكمي(.  

عن ؛ ملا ثبت حةُ الْبقْعة وطَهارتهاصلَاته لعجزِه عن شرطها وهو إبا صحة، وحكمنا بسةتقْليلًا للنجا
فَإِذَا أَمرتكُم بِشيٍء فَأْتوا منه ما استطَعتم، ....  «فَقَالَ:  eقَالَ: خطَبنا رسولُ اِهللا  t أَبِي هريرةَ

  1.»نهيتكُم عن شيٍء فَدعوهوإِذَا 

فنصلُ الْموإن مس ثوبه ثوبا جنسا أو حائطا مل يستند إليه أو صلى على طاهر طرفة ( :~  قَو
  .)متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزاهلا سريعا: صحت

ورِيدالْخ يدعأَبِي س نع t ولُ اللَّهسا رلَّى بِنقَالَ: ص e  ارِهسي نا عمهعضفَو هلَيعن لَعلَّى خا صفَلَم
قَالُوا: رأَيناك خلَعت فَخلَعنا، » ما لَكُم خلَعتم نِعالَكُم؟ «فَخلَع الْقَوم نِعالَهم، فَلَما قَضى صلَاته قَالَ: 

ولَكن جِبرِيلَ أَخبرنِي أَنَّ فيهِما قَذَرا، فَإِذَا أَتى أَحدكُم الْمسجِد  إِني لَم أَخلَعهما من بأْسٍ«قَالَ: 
هحسما أَذًى فَلْييهِمفَإِنْ كَانَ ف ،هلَيعي نف ظُرن2».فَلْي   

فنصلُ الْما مث ( :~  قَوهِسين ا يف احلال أَوهالَتإز نع زجعلموتبطل إنْ ع(.  

وهو يف  إنْ أَخذَ يطَهرها طَوِيلًا. أَو لعملٍ كَثريٍلإِفْضائه إلَى استصحابِ النجاسة في الصلَاة زمنا 
  .الصالة

فنصلُ الْمقَو  ~ :)وحصلَا ت ةوبصغضِ الْمي الْأَرلَاةُ فالص.(  

لَفتالعلماء يف اخ لَاةي  الصضِفالْأَر  ةوبصغعلى قولني مها روايتان عن أمحد فمنهم من قال هي الْم
وحيتج ، من وجه من صححها يقُولُ هو عاصٍ من وجه متقَربفَ ،منهم من قَالَ لَا تصح وصحيحةٌ 

  .الْإِجماعِب
هذه الْمسأَلَةُ قَطْعيةٌ لَيست اجتهاديةً والْمصيب فيها واحد لأَنَّ من صحح  :قَالَ الْغزالي في الْمستصفَى

ةبالْقُر نيي بالَّذ ادضالت نم ذَها أَخطَلَهأَب نمو يقَطْع وهاعِ ومالْإِج نم ذَهلَاةَ أَخالصةيصعالْم3. و   

  حتجوا كذلك بانفكاك اجلهة.وا
يالزا  :قَالَ الْغطْلُوبكُونَ مأَنْ ي وزجي انايِرغتم انهجو فَإِذَا كَانَ لَه فِْسهي نا فداحإِنْ كَانَ ولُ وعالْف

يطْلَب من الْوجه الَّذي يكْره بِعينِه،  من أَحد الْوجهينِ مكْروها من الْوجه الْآخرِ، وإِنما الْمحالُ أَنْ

                                                             

  تقدم خترجيه  - 1
 بسند صحيح  560 حديث:  -كتاب الصالة، باب الصالة يف النعل -، وأبو داود 10937 حديث:  -رواه أمحد - 2
  )63(ص:  -املستصفى  - 3
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لَاةونَ الصقُولٌ دعم بصالْغو ،وهكْرم بغَص هثُ إنيح نمو طْلُوبلَاةٌ مص هثُ إنيح نم لُهعفو 
ي فف انهجالْو عمتاج قَدبِ، وصون الْغقُولَةٌ دعلَاةُ مالصو انهجيِ الْوهالنرِ والْأَم لَّقعتمو داحلٍ وع

.انايِرغت1الْم   

  .لْعقْلِومن أَبطَلَها أَخذَه من التضاد الَّذي بين الْقُربة والْمعصية ويدعي كَونَ ذَلك محالًا بِا

 eأَنَّ رسولَ اِهللا  <ثبت عن عائشةَ قد و eخالف هدي النيب  صوبةالْمغ الْأَرضِفي  الصلَاةَوبأن 
   2.»من عملَ عملًا لَيس علَيه أَمرنا فَهو رد«قَالَ: 

  صحيحة مع اإلمث. الْمغصوبة الْأَرضِفي  الصلَاةَوالراجح أن 

فنصلُ الْمقَو  ~: )ةُا ذَكَوراملَقْب.(  

إِنَّ من كَانَ «قَبلَ أَنْ يموت بِخمسٍ، وهو يقُولُ:  eقَالَ: سمعت النبِيt   جندبٍملا ثبت عن 
اجِدسم ورذُوا الْقُبختأَلَا فَلَا ت ،اجِدسم يهِمحالصو هِمائبِيأَن ورذُونَ قُبختوا يكَان لَكُمقَبهي أَنإِن ، اكُم

كذَل ن3.»ع   

   4.»اَألرض كُلُّها مسجِد إِلَّا املَقْبرةَ واحلَمامe» :قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt  عن أَبِي سعيد اخلُدرِي و

فنصلُ الْمزرة واملزبلة واحلش(: ~  قَووا.(  

  ألا ال تسلم من النجاسة.لعموم النهي عن ذلك ، و

قَوفنصوأعطان اإلبل( :~  لُ الْم.(  

   5.»لَا«قَالَ:  قَالَ: أُصلِّي في مبارِك الْإِبِلِ eأَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ اِهللا  t عن جابِرِ بنِ سمرةَملا ثبت 

  

  

  

  
                                                             

  )62(ص:  -صفى املست - 1
  تقدم خترجيه - 2
  859 حديث:  -كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب النهي عن بناء املساجد -رواه مسلم - 3
باب ما جاء  -eأبواب الصالة عن رسول اهللا  eأبواب الطهارة عن رسول اهللا  -، والترمذي 11590 حديث:  -رواه أمحد - 4

كتاب املساجد واجلماعات، باب املواضع اليت تكره فيها  -وابن ماجه  ،299  مام، حديث:أن األرض كلها مسجد إال املقربة واحل
 بسند صحيح  743 حديث:  -الصالة

  تقدم خترجيه - 5
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فنصلُ الْمةُ( :~  قَوقَارِعالطَّرِيقِ و.(  

أَنْ يصلَّى في سبعِ مواطن: في  eنهى رسولُ اللَّه « قَالَ: { رعنِ ابنِ عمملا روي لعموم النهي، 
   1.»عبةالْمزبلَة، والْمجزرة، والْمقْبرة، وقَارِعة الطَّرِيقِ، والْحمامِ، ومعاطنِ الْإِبِلِ، وفَوق الْكَ

  ذهاب اخلشوع.ل وهي مدعاة ،يق على املارةالتضيألن الصالة على قارعة الطريق تؤدي إىل و

فنصلُ الْمواحلمام(: ~  قَو.(  

   2.»اَألرض كُلُّها مسجِد إِلَّا املَقْبرةَ واحلَمام« املتقدم وفيه tأَبِي سعيد اخلُدرِي  حلديث

ى في سبعِ مواطن: في الْمزبلَة، أَنْ يصلَّ eنهى رسولُ اللَّه « قَالَ: { ابنِ عمر حلديثوملا 
   3.»...........عة الطَّرِيقِ، والْحمامِوالْمجزرة، والْمقْبرة، وقَارِ

فنصلُ الْموأسطحة هذه مثلها(: ~  قَو(.  

، وألا تتبعها ] تابِعالتابِع  [ألا تابعة هلا يف الوجود، فكانت تابعة هلا يف احلكم للقاعدة الفقهية: 
  هذه األماكن لعدم تناوهلا بالنهي. أسطحةيف البيع، والصحيح جواز الصالة على 

فنصلُ الْمقَو  ~:  حصلَا يال(وضفَر ةبي الْكَعف.(  

{هطْرش كُموهجلُّوا وفَو متا كُنثُ ميحو} :الَىعت هلقَو4.ل   

 :طْرالشةُوالْجِه  ةبالْكَع نم بِردتسي هأَنلا، وهتجِهقْبِلٍ لتسم را غَيهطْحلَى سع ا أَويهلِّي فصالْمجزًءو 
  .منها

فنصلُ الْمواحلجر منها(: ~  قَو.(  

«eقَالَت: قَالَ لي رسولُ اِهللا  < عن عائشةَملا ثبت  لَولَا أَنَّ قَومك حديثُو عهد  يا عائشةُ،: 
يا، وزِدت فيها بِشرك، لَهدمت الْكَعبةَ، فَأَلْزقْتها بِالْأَرضِ، وجعلْت لَها بابينِ: بابا شرقيا، وبابا غَربِ

يا حهترصا اقْتشيرِ، فَإِنَّ قُرجالْح نعٍ مةَ أَذْرتةَسبالْكَع تن5.»ثُ ب   

                                                             

باب ما جاء يف كراهية ما يصلى إليه وفيه  -eأبواب الصالة عن رسول اهللا  eأبواب الطهارة عن رسول اهللا  - رواه الترمذي - 1
  بسند ضعيف  744 حديث:  - كتاب املساجد واجلماعات، باب املواضع اليت تكره فيها الصالة -بن ماجه، وا 324  حديث:

  تقدم خترجيه - 2
  تقدم خترجيه - 3
  144سورة البقرة: اآلية/  - 4
 -كتاب احلج، باب نقض الكعبة وبنائها -، ومسلم 1519 حديث:  -كتاب احلج، باب فضل مكة وبنياا -رواه البخاري - 5

   2446 حديث: 
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فنصلُ الْموال على ظهرها إال إذا مل يبق وراءه شيء( :~  قَو(.  

 هأَناال لهنم بِردتسشيئًا. ي  

فنصلُ الْمويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها(: ~  قَو(.  

   1."في الْبيت ركْعتينِ eسولُ اِهللا الَ: "صلَّى رقَ { عنِ ابنِ عمرف eلفعل النيب 

 قَالَ ابن عمر دخلَ الْكَعبةَ، ومعه بِاللٌ وأُسامةُ وعثْمانُ بن طَلْحةَ. eعنِ ابنِ عمر: أَنَّ رسولَ اللَّه فَ
} ولُ اللَّهسر عنا صبِالال: م أَلْتفَس :e ملَ ععثَالثَةَ ؟ قَالَ: جو ،ينِهمي نا عودمعارٍ وسي نا عود

   2أَعمدة وراَءه، ثُم صلَّى.
  وإذا صح النفل صح النذر.

فنصلُ الْمالثامن: استقبال القبلة مع القدرة(: ~  قَو(.  

رامِ وحيثُما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم {ومن حيثُ خرجت فَولِّ وجهك شطْر املَسجِد احلَلقول اهللا تعاىل: 
{هطْر3.ش   

جالس في ناحية املَسجِدe  ،أَنَّ رجلًا دخلَ املَسجِد، ورسولُ اللَّهt  عن أَبِي هريرةَ ملا ثبت و
 ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه ،هلَيع لَّماَء فَسج لَّى ثُمفَصe: »ِّلصت لَم كلِّ فَإِنفَص جِعار ،الَمالس كلَيعو «

فَقَالَ في الثَّانِية، » وعلَيك السالَم، فَارجِع فَصلِّ، فَإِنك لَم تصلِّ«فَرجع فَصلَّى ثُم جاَء فَسلَّم، فَقَالَ: 
إِذَا قُمت إِلَى الصالَة فَأَسبِغِ الوضوَء، ثُم استقْبِلِ «لَ اللَّه، فَقَالَ: أَو في الَّتي بعدها: علِّمنِي يا رسو

رلَةَ فَكَبب4.».... الق   

فنصلُ الْمفإن مل جيد من خيربه عنها بيقني صلى باالجتهاد فإن أخطأ فال إعادة(: ~  قَو(.  

                                                             

  5116حديث:  -رواه أمحد - 1
باب كتاب احلج،  -، ومسلم505، حديث: باب الصالَة بين السوارِي في غَيرِ جماعةكتاب الصالة،  -رواه البخاري - 2

اِء فعالدا، ويهف لَاةالصو ،رِهغَيو اجلْحل ةبولِ الْكَعخابِ دبحتااسا كُلِّهيهاحو388، حديث: ي ن  
   150سورة البقرة: اآلية/  - 3
كتاب  -، ومسلم 772 الذي ال يتم ركوعه، حديث:  eباب أمر النيب  -كتاب األذان، أبواب صفة الصالة -رواه البخاري - 4

  629 حديث: -الصالة، باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة
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في سفَرٍ في لَيلَة مظْلمة، فَلَم ندرِ أَين القبلَةُ،  e: كُنا مع النبِي قَالَ t عن عامرِ بنِ ربِيعةَملا ثبت 
 بِيلنل كا ذَلنا ذَكَرنحبا أَصفَلَم ،هاليلَى حا عنلٍ مجلَّى كُلُّ رفَصe :َلزفَن " هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي}

{1.اللَّه   

  بإعادا.                                                                        e النبِيمل يأمرهم و

فنصلُ الْمالتاسع: النية وال تسقط حبال( :~  قَو.(  

  2.وتقدم......». إِنما اَألعمالُ بِالنيات، وإِنما لكُلِّ امرِئٍ ما نوى..........: « t حلديث عمر

فنصلُ الْموحملها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها: اإلسالم والعقل ( :~  قَو
  ).والتمييز

  تقدم الكالم عن النية مستوىف عند الكالم عن الوضوء.

فنصلُ الْموزمنها أول العبادات أو قبلها بيسري( :~  قَو.(  

  العبادة. ألا شرط والشرط يتقدم على

فنصلُ الْما بالتكبري(: ~  قَوواألفضل قر(.  

ا من اخلالف.خروج  

فنصلُ الْمتعيني ما يصليه من ظهر أو عصر أو مجعة أو  -مع نية الصالة  -وشرط ( :~  قَو
  ).وتر أو راتبة

ا هلا عن غريها.متييز  

فنصلُ الْموإال أجزأته نية الصالة(: ~  قَو.(  

  ا.ا مطلقًفلًكان يصلى ن إذا

فنصلُ الْموال يشترط تعيني كون الصالة حاضرة أو قضاء(: ~  قَو.(  

ألن العربة بكوا أداًء أو قضاًء الوقت فمن صلى يف الوقت فهي أداء ومن صلى خارجه فهي أداء، 
  ولو نوى غري ذلك.

                                                             

  2963 حديث: ، باب: ومن سورة البقرة -eأبواب تفسري القرآن عن رسول اهللا  -واه الترمذي، ر115سورة البقرة: اآلية/  - 1
 بسند حسن

  تقدم خترجيه - 2
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فنصلُ الْمأَ(: ~  قَوفَ وراض.(  

  كلهن فرائض.ألن الصلوات اخلمس 

فنصلُ الْمقَو  ~ :)وطُترتةُ شنِي ةامالْإِم امِلْلإِم واممائْتال لْلأَمومِم(.  

  .اعتقَد كُلُّ واحد منهما أَنه إمام الْآخرِ أَو مأْمومه لَم يصح، نص علَيهِماإن  هنِإل

ه لَا يشترطُ نِيةُ الْإِمامة في الْإِمامِ في سوى الْجمعة، وعنه يشترطُ أَنْ ينوِي وعنقال يف اإلنصاف: 
امفْلِ الْإِمونَ النضِ دي الْفَروهو الراجح لفعل النيب ف ،e  َةَفشائع نع >  ولَ اللَّهسأَنَّ رe  جرخ

للَّيلِ، فَصلَّى في املَسجِد، فَصلَّى رِجالٌ بِصالَته، فَأَصبح الناس، فَتحدثُوا، ذَات لَيلَة من جوف ا
اللَّي نم جِدلُ املَسأَه ثُوا، فَكَثُردحفَت ،اسالن حبفَأَص ،هعا ملَّوفَص ،مهنم أَكْثَر عمتفَاج جرفَخ ،ثَةالثَّال لَة

ر ولُ اللَّهسe  الَةصل جرى ختح هلأَه نع جِداملَس زجةُ عابِعلَةُ الراللَّي تا كَانفَلَم ،هالَتا بِصلَّوفَص
خف علَي مكَانكُم، أَما بعد، فَإِنه لَم ي«الصبحِ، فَلَما قَضى الفَجر أَقْبلَ علَى الناسِ، فَتشهد، ثُم قَالَ: 

  1.»لَكني خشيت أَنْ تفْرض علَيكُم، فَتعجِزوا عنها

فَه الائْتمام: وعلَى رِواية عدمِ اشتراط نِية الْإِمامة: لَو صلَّى منفَرِدا وصلَّى خلْفَه، ونوى من صلَّى خلْ
لَتصحو حي  صدقْتلْمل ةاعميلَةُ الْجفَض لَتصح ى بِهدقْتمو دقْتقَالُ: ما فَيى بِهايعفَي ةاعميلَةُ الْجفَض

   .اقْتداَءلْمقْتدي نوى اللأَنَّ الْمقْتدى بِه نوى منفَرِدا ولَم ينوِ الْإِمامةَ، واواجلَواب دونَ الْمقْتدى بِه؛ 

فنصلُ الْموتصح نية املفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك اجلماعة( :~  قَو.(  

 eثُم يأْتي فَيؤم قَومه، فَصلَّى لَيلَةً مع النبِيe  عن جابِرٍ قَالَ: كَانَ معاذٌ، يصلِّي مع النبِي ملا ثبت 
ى قَوأَت اَء ثُمشفَقَالُوا الْع فرصانو هدحلَّى وص ثُم لَّملٌ فَسجر فرحفَان ةقَرالْب ةوربِس حتفَافْت مهفَأَم هم

: يا فَقَالَ eفَلَأُخبِرنه. فَأَتى رسولَ اِهللا  eلَه: أَنافَقْت؟ يا فُلَانُ، قَالَ: لَا. واِهللا ولَآتين رسولَ اِهللا 
ى فَافْتأَت اَء، ثُمشالْع كعلَّى ماذًا صعإِنَّ مارِ وهلُ بِالنمعن حاضون ابحا أَصولَ اِهللا، إِنسر ةوربِس حت

   2.»واقْرأْ بِكَذَا يا معاذُ أَفَتانٌ أَنت؟ اقْرأْ بِكَذَا«علَى معاذ فَقَالَ:  eالْبقَرة فَأَقْبلَ رسولُ اِهللا 

  

  

                                                             

  كتاب صالة املسافرين وقصرها -، ومسلم 1923 حديث:  - كتاب صالة التراويح، باب فضل من قام رمضان -رواه البخاري - 1
  1311 حديث:  -باب الترغيب يف قيام رمضان 

كتاب  -، ومسلم 684 باب من شكا إمامه إذا طول، حديث:  -كتاب األذان، أبواب صالة اجلماعة واإلمامة -رواه البخاري - 2
  738 حديث:  - الصالة، باب القراءة يف العشاء 

 



   

  170

فنصلُ الْمأُ( :~  قَوقْريو ومأْمم هامإم قامٍ فَاريي قف.(  

 نمهامإم قأَ  فَارقْرلَ أَنْ يامٍ قَبيي قاإلفامةَ محلزِ الْفَاتمه هنْأَ و قْيبِ أَرا من أركان الصالة؛  ؛اها ألمل
 أَثَبِت نةَعريربِي ه t  بِينِ النعe  :َقَال»اجدخ فَهِي آنالْقُر ا بِأُميهأْ فقْري لَاةً لَملَّى صص نم« 

1.ثَلَاثًا غَير تمامٍ
  

 ا ثَبِتملا وأيضتامالص نةَ بادبع نع t  ولَ اِهللاسأَنَّ ر هربأَخe  :َقَال»ملَاةَ للَا ص أْ بِأُمقْري لَم ن
آن2.»الْقُر   

فنصلُ الْمقَو  ~ :) دعبلُ وكْمي أَوةحلِّكُ الْفَاتهالِ ا لَهي الْحف كُوعالر(.  

، من كَانَ لَه إِمامe» :قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهt  عن جابِرٍ لما ثَبِت ألن قراءة اإلمام قراءة للمأموم، 
   3».فَقراَءةُ الْإِمامِ لَه قراَءةٌ

فنصلُ الْمقَو  ~ :)ومن بِفَر مرضٍأَح حفْلًا صن هقَلَب ثُم.(  

ها نفْلًا أَحرم بِها منفَرِدا، فَحضرت جماعةٌ، فَجعلَ أو لَو أَحرم بِفَرضٍ فَبانَ أَنه لَم يدخلْ وقْته،مثاله: 
ةاعمي جف هضفَر لِّيصيل ، لَافابِ، بِخلثَّوفَةً لاعضم ةاعمي الْجف هضةُ فَريأْدت يهو ،ةدفَائل هأَن؛ لحصي

.ةدلَا فَائبٍ وبرِ سيغل لَهمطَلَ عأَب هضٍ، فَإِنرِ غَريغا لقَلَهن نم  
عوحصلَا ت هن وابواألول. الص  

فنصلُ الْمنْإِ( :~  قَو اتسع قْالوت ا لَلَإِوم يصح وفَ لَطَبرضه(.  

بِالْعذَابِ من أَضاعها أَو سها عنها فَصلَّاها في غَيرِ وقْتها أَو اهللا تعاىل توعد وقد  ألنه تضييع للفريضة
   4.فَقَالَ: {فَخلَف من بعدهم خلْف أَضاعوا الصلَاةَ} كان فيها مرائيا، أو

حصلَم تو هنألنه أفسد نيته م.  
  

  

                                                             

ه إِذَا لَم يحِسنِ الْفَاتحةَ، ولَا أَمكَنه تعلُّمها قَرأَ ما تيسر باب وجوبِ قراَءة الْفَاتحة في كُلِّ ركْعة، وإِن، كتاب الصلَاة -رواه مسلم  - 1
 38حديث رقم:  لَه من غَيرِها

، ولَا أَمكَنه تعلُّمها قَرأَ ما تيسر باب وجوبِ قراَءة الْفَاتحة في كُلِّ ركْعة، وإِنه إِذَا لَم يحِسنِ الْفَاتحةَ، كتاب الصلَاة -رواه مسلم  - 2
 37حديث رقم:  لَه من غَيرِها

 بسند حسن  846 حديث:  -كتاب إقامة الصالة، باب إذا قرأ اإلمام فأنصتوا  -، وابن ماجه 14379 حديث:  -رواه أمحد - 3
  59سورة مرمي: اآلية/  - 4
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