


 ويسير يسيره عن ويعفى(18)  
 القيح من منه تولد وما الدم

 اليسير وحد ونحوه والصديد
 النفس في يفحش ال ما هو

 اآلدمي ومني(19) 
 طاهر لحمه يؤكل ما وبول(20) 
 

 

 [الُعْمدة شرح الُعدَّة]
سهل بن حنيف قال: »لما روى 

كنت ألقى من المذي شدة 
وعناء فقلت: يا رسول اهلل، 

بما أصاب ثوبي منه؟ قال: " فكيف 
يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء 

فتنضح به حيث ترى أنه أصاب 
قال الترمذي: حديث صحيح، « منه

والثانية: يجب غسله ألن النبي 
أمر  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -

بغسل الذكر منه، وألنه نجاسة 
من كبير أشبه البول، وعنه 

 أنه كالمني ألنه خارج بسبب
الشهوة أشبه المني، ويعفى 
عن يسيره ألنه يشق التحرز 

منه لكونه يخرج من غير 
 .اختيار

 
: )ويعفى عن يسير 81مسألة 

الدم( في غير المائعات )وما 
تولد منه من القيح والصديد( 

ألنه ال يمكن التحرز منه، فإن 
الغالب أن اإلنسان ال يخلو من 

 



حكة أو بثرة. وروي عن جماعة 
الصالة مع يسير  من الصحابة

الدم ولم يعرف لهم مخالف، 
)وحد اليسير هو ما ال يفحش في 

قال  -النفس( ، لقول ابن عباس 
الخالل: الذي استقر عليه 

: إن الفاحش ما يستفحشه -قوله 
 .كل إنسان في نفسه

 
: )ومني اآلدمي( طاهر، 81مسألة 

 -َرِضَي اللَُّه َعْنَها  -عائشة »ألن 
ن ثوب رسول كانت تفرك المني م

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -اهلل 
متفق عليه، وألنه بدء خلق « -

اآلدمي أشبه الطين، وعنه أنه 
نجس ويعفى عن يسيره كالدم، 

 -َرِضَي اللَُّه َعْنَها  -عائشة »ألن 
كانت تغسله من ثوب رسول 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -اهلل 
يث صحيح، )رواه البخاري( حد« -

وعنه ال يعفى عن يسيره ألنه 
 .يمكن التحرز منه

 
: )وبول ما يؤكل لحمه 02مسألة 

َصلَّى اللَُّه  -النبي »طاهر( ألن 
أمر العرنيين  -َعَلْيِه َوَسلََّم 

أن يشربوا من أبوال إبل 
الصدقة وألبانها، ولو كان 

متفق « . نجسًا ما أمرهم به
ْيِه َصلَّى اللَُّه َعَل -عليه، وقال 

صلوا في مرابض : »-َوَسلََّم 
)رواه الترمذي( وال « الغنم

 



تخلو من أبعارها، ولم يكن 
لهم مصليات، فدل على طهارته. 

 .قال الترمذي: حديث حسن

 

 


