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َعَ نَ قَ ت َ سَ المَ َادَ زَ َرحَ شَ 
 

 
َ))َت  نب  ي ٌهَ((

َ
َالم قن عَ َىَذا الشَّرُح َأصُلُو َشرٌح ِلِكتاِب ))  أ وَّاًلَ: َف يَاخت ص ار  َالم ست قن ع  وقْد تَػمَّ ((  ز اد 

َمرََّتنِي بِػَمسِجِد التَّنِعيِم بِػَمكََّة , وقْد تَػمَّ تَفرِيُغ وَتوِفيِقِو وَمُعونَِتِو  --َشرُحُو بَِفضِل اهلِل 
 الشَّرِح الػُمَسجَِّل , وِإعادُة ِصَياَغِتِو يف ىذا الِكَتاِب بِػَما يَتناسُب مَع الشَّرِح الِكتايبِّ .

َفْت بعُض وعليِو , فَِإنَُّو قْد ختتلُف الِعباراُت واجُلَمُل عِن األصِل الػُمسجَِّل ؛ حيُث ُحذِ 
 اْلَمسائِل , وُأِضيَف بعُضها حبسِب ما يقتضيِو احلاُل .

تُعَتبَػُر ىذِه النُّسخُة النُّسخَة الوحيدَة اليت ينبغي اعتماُدىا , ومجيُع اْلُمذكِّراِت اْلُمفرَّغِة  ثانًياَ:
 ِة .وكذلَك الشَّرُح السَّابُق الػَمطبوُع ملغيٌّ فيما تَػمَّ تصحيُحُو يف ىذِه النُّسخ

وعلى مجيِع اإِلخوِة اعتماُد ما يف ىذِه النُّسخِة , وعدُم توزيِع الػُمفرَِّغ مَن الشَّرِح والػَمطبوِع , 
 أِو اعتماُدُه فيما خيالُف ىذِه النُّسخَة اْلُمصحَّحَة .

لعظيِم , أسأُل اهلَل العظيَم أْن جيعَلُو ِعلًما نافًعا , خالًصا لوجِهِو الكرمِي , ُموجًبا لرضوانِِو ا
َعُو ,  أعاَن على شيٍء ِمْن ذلَك , وأْن يتقبػََّلُو  وأوأْن ينفَع ِبِو َمْن َكَتَبُو , أْو قَػَرأَُه , أْو َسَِ

بَقُبوٍل حسٍن , وأْن جيزَي مجيَع اإلخوِة الَّذيَن ساَىػُموا يف كتابِتِو , ونشرِِه , ونفِع الػُمسلِمنَي 
نيا واآلخرةِ   .  بِِو خرَي اجلزاِء يف الدُّ

 وصلَّى اهللُ وسلََّم وبارَك على نبيِِّو وآلِِو وصحِبِو .
 

ت ب هَ                                                             َك 
 الرَّاِجي َعفَو َربِِّو وَمغفرتَُو لُو ولَواِلَديِو ولِلُمسلِمنَي                                      

 ُُمَمَُّد بُن ُُمَمٍَّد اْلُمخَتاِر ْبِن ُُمَمَِّد ْبِن مزيٍد اجَلكِِنِّ الشَّنقيطيِّ                               
َه 9/9/4141                                                     
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 ٔ 

 

 مِ ـيـْ رَّحِ ـِن الـمَ ـرَّحْ ـِم اهلِل الـسْ ـبِ 
مَ ـقَ ـمُ )   ( ابِ ـاْلِكتَ  ةُ ـدِّ

________________________________________ 
              هللِ  دُ مْ حَ الْ  : -رَِحَمُو اهللُ - فُ نِّ صَ مُ الْ  لَ اقَ 

________________________________________ 
 : حُ رْ الشَّ 

 شرؼً على أ الـي كالس   الةي كالص  ،  ُتى مً العالى  رب   للً  احلمدي ،  حيمً الر   ضبنً الر   اللً  سمً بً 
 : ا بعدي أم  ،  أصبعُتى  وً بً كصح وً كعلى آلً  ُتى رسلً مي كالٍ  األنبياءً 

 ىاابتدأى  ( عِ نِ قْ تَـ سْ مُ الْ  ادِ زَ  ) لكتابو ادلسىم ى بػػػػ -رىضًبىوي اللي - فً صن  مي الٍ  مةي مقد   هً فهذً 
           العلمً  أىلً  عادةً  منٍ  ةي اءالبد كىػذهً [  هللِ  دُ مْ حَ ] الْ  : وً بقولً  -رىضًبىوي اللي -
 كىاري صد   الكتابةى  أكً ،  ابةى طى اخلى  أكً ،  صنيفى كا الت  إذا أرادي ، فإنػ هيم  -رىضًبىهيمي اللي -

  . -جىل  كىعىال- اللً  حبمدً 
 : السُّن ةي ك ،  الكتابي :  ذلكَ  علىم هُ لُ دليو 
             : وً بقولً  بُتى مي الٍ  وي كتابى   ستفتحى ا -تػىعىالى كى  ؾى ارى بى تػى - اللى  : فإف   الكتابِ  ا دليلُ أمَّ 

ها ها كأجل  كأشرفى  بً تي الكي  أفضلى  فاستفتحى ،  (ٔ) چپ  پ  پ  پچ 

 . چپ  پچ :  -- وً بقولً  القرآفي  كىوى ،  اإلطالؽً على 
 عنوي  ُتً حيحى يف الص   ، كما ثبتى  الكتابً  بفاربةً  السُّورةى  ىذهً  -- ًبُّ ى الن  سى   كقدٍ 

 -- ًب  الن   أف   -- امتً الص   بنً  بادةى عي  حديثً  نٍ مً  -الـي الس  كى  الةي الص   وً يٍ لى عى -
 . (( ابِ تَ كِ الْ  ةِ حَ اتِ فَ بِ  أْ رَ قْ يَـ  مْ لَ  نْ مَ لِ  الةَ )) ال صَ :  قاؿى 

                              
 . ُ، آية :  الفاربة/  (ُ)



 ٕ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

   -الـي الس  كى  الةي الص   وً يٍ لى عى - عنوي  الكثَتةي  األحاديثي  تً ثبتى  فقدٍ :  السُّنَّةِ  دليلُ  اأمَّ و  
،  عليوً  ناءً كالث   للً ا حبمدً  وي كمواعظى  وي بى طى خي  يستفتحي  كافى   وي أن  ، علا كغَتً  ُتً حيحى يف الص  

 وً طبتً يف خي  ُتً حيحى يف الص   -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-عائشةى  ؤمنُتى مي الٍ  ـ  أي  حديثي  :ها نْ ومِ 
 . (( يوِ لَ ى عَ نَ ثْـ أَ وَ  ، اهللَ  دَ مِ حَ فَ  اسَ النَّ  بَ طَ خَ فَ  )):  كفيوً ،  سوؼً الكي  يف صالةً 

 امَ قَ فَـ  )):  كفيوً ،  ُتً حيحى يف الص   -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-يف قص ًة بىرًيٍػرىةى  هاكحديثي 
                     .                                            (( يوِ لَ ى عَ نَ ثْـ أَ وَ ،  اهللَ  دَ مِ حَ فَ ،  اسِ ي النَّ فِ  -- اهللِ  لُ وْ سُ رَ 
 منى  على أف   ، فدؿ   وي أىلي  وى دبا ىي  عليوً  ناءً كالث   للً ا حبمدً  عليو الصالة كالسالـ بتدأى فا

، كتعليمه ،  تذكَته  ىا شلا فيوً كضلوً ،  العلمً  بً تي ككي ،  واعظً مى كالٍ  بً طى اخلي  استفتاحى  ةً ن  السُّ 
 ىذا األمري  أصبحى  كقد،  وي أىلي  وى دبا ىي  عليوً  ناءً كالث   -- للً ا حبمدً  اسً للن   كتوجيوه 

  .بُت العلماء سلفان كخلفان  امشهورنا مستفيضن 
 العبدي  كما كافى ،  ناءً للث   ستحقُّ مي الٍ  ىوى  -جىل  كىعىال- اللى  : أف   في ذلكَ  والمناسبةُ 

 .  وي مى فه   اللى  لوال أف   مى هى فٍ يػى لً  كما كافى ،  وي مى عل   اللى  لوال أف   مى ل  عى تػى يػى  أكٍ  مى لى عٍ يػى لً 
ک  ک  ک  چ  : -- كما قاؿى ،   بالعلمً  وي مى ككر   وي فى الذم شر   اللً  دً مٍ حبى  فاستفتحى 

 چک   گ 
 استفتاحي  عي شرى يي  باحلىٍمًد ، فإن و بى طى اخلي  ستفتحى ا -- ًب  الن   ا أف  مى كى فى  (ٔ)

، إل الل  عوةي كىو الد  ،  كاحده  وي منهما ىدفي  كل    كالكتابى  طبةى اخلي  ؛ ألف   وً ب بً تي الكي 
هم على اللتي كدً  اسً الن   توجيوي  -الـي الس  كى  الةي الص   يوً لى عى - وً بً طى من خي  رادى مي الٍ  فكما أف  

 .  فاتً ؤل  مي الٍ  كتأليفً ،  بً تي الكي  من كتابةً  رادي مي الٍ  كذلكى ف،  اخلَتً 
     ىا كضلوً ،  دكاتً كالن  ،  بً طى كاخلي  وً كرسائلً  العلمً  بً تي كي   استفتاحي  عى ًر شي  وً ل  فلهذا كي 

 .  اللً  دً مٍ حبى  كتوجيوه  تعليمه  شلا فيوً 

                              
 . ٓق ، آية : لى / العى  (ُ)
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كما نص  عليو ،   ناءي : الث   غةً يف اللُّ  احلمدي [  هللِ  دُ مْ حَ ] الْ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
 . إذا أثٌت عليوً "  يءى الش   دى ضبىً " :  تقوؿي  بي رى العى ف،  بعض أئمة اللغة

 وِ كونِ   ، بسببِ  لِلُمنعمِ  االختياريِّ  بالجميلِ  الوصفُ ) :  ىنا باحلمدً  رادي مي الٍ ك 
 . (  هِ غيرِ  أوْ ،  ا على الحامدِ نعمً مُ 

 أٍف تيذكىرى الص فةي اجلميلةي  اٍلميرادي بوً  ( االختياريِّ  بالجميلِ  الوصفُ ) : فقوُلُهم 
، فإن كى  " فاضله  ، أكٍ  شجاعه  ، أكٍ  كريه   ده زلم   "يف اإلنساًف ، فإذا قػيٍلتى مثالن : 

 .  كميٍثنو عليوً  حامده لوي  ، فأنتى  ميلً اجلب وي تى صفٍ ك  تكوفي قدٍ 
كحدىهي ،  -تػىعىالى -اللي  الن عمةى ، كىوى  كىبى أم الذم  (لِلُمنعِم  ) وقوُلُهم :

 كبفضًلًو . -تػىعىالى - كاٍلمىخلوؽي بإذًف اللً 
،  --، فكلُّ صفاتًًو صبيلةه جليلةه  -تػىعىالى -تكوفي لًل  فالصِّفاُت الجميلُة :

انىوي -كتكوفي للمخلوًؽ بفضًلًو   . -سيٍبحى
هي .  أىليوي ، فقدٍ  ىوى  دبا ، كأثٌت عليوً  -تػىعىالى -فإذا كىصىفى اللى  دى  ضبًى

هي . هبا ، فقدٍ  الص فاًت احلميدًة ، كأثٌت عليوً  كإذا كصىفى اٍلمىخلوؽى دبا فيًو منى  دى  ضبًى
أم أف  احلمدى ال يتوق في  غيرِِه ( ) بسبِب كونِِو ُمنعًما على الحامِد أوْ : وقوُلُهم 

 الش خًص اٍلمىحموًد على احلامًد .  على كجوًد إحسافو كإنعاـو منى 
،  خىالىفى احلمدي الشُّكرى ؛ ألف  الشُّكرى ينشأي بسبًب اإلحساًف كالن عمةً ، ا نى ىي  نٍ كمً 
ات صفى بالص فاًت اجلميلًة  ، فأنتى ربمدي منً منوي مٍن ىذا الوجًو صارى احلمدي أعم  فى 

 حسنى إل غًَتؾى .  أ ، أكٍ  كونًًو أحسنى إليكى   بغض  الن ظًر عنٍ 
 
 
 



 ٗ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

 : كرِ والشُّ  الحمدِ  بينَ  الفرقُ و  
 ببً الس   جهةً  منٍ  كأخصُّ ،  اليت يػيعىبػ ري هبا الوسيلةً  جهةً  منٍ  أعمُّ  : كرَ الشُّ  أنَّ 

 . الباعًث عليوً 
اليت  الوسيلةً  جهةً  منٍ  كأخصُّ ،  الباعًث عليوً  ببً الس   جهةً  منٍ  أعمُّ  : والحمدُ 

 . يػيعىبػ ري هبا عنوي 
 .  الوسيلًة اليت يػيعىبػ ري هبا عنوي ب أخصُّ  فهوى ،  سافً بالل   ا يكوفي إظل ى  : الحمدُ ف

 . اجلوارحً بك ،  افً نى اجلى بك ،  سافً بالل   يقعي  كرى الشُّ  ؛ ألف   منوي  أعمُّ  : كرُ والشُّ 
 احلديثى  ألف  ؛  (ٔ) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ     چ  : -تػىعىالى - وي قولي  فمنوي :  سانُ ا باللِّ أمَّ 

 . مً نعً للمي  شكره  مً عى النػ   عنً 
حئ  مئ    جئىئ  ىئ  ی   ی    ی  یچ  : -تػىعىالى - وي قولي  فمنوي  وأمَّا ُشكُر الَجَناِن :

 اللً  لنعمةً  ؾى رً كٍ شي  نٍ ، فمً  اللً  نى ا مً هى كا أنػ  دي قً عتى اأم  (ٕ) چىئ  يئ  جب  حب 
  ، كحدىهي ال شريكى لوي . هبا عليكى  أنعمى  اللى  ك أف  قلبً  يف قرارةً  تعتقدى  أفٍ 

 يف طاعًتوً  --لًل بالعمًل فإن وي يكوفي  : وأمَّا ُشكُر الجوارِح واألركانِ 
 .  كمرضاتًوً 

 چوئ    وئ  ۇئ  ۇئ چ  : -تػىعىالى - وي قولي  كمنوي 
(ٖ)  . 

بُّ .  كتشكري اٍلمىخلوؽى باجلوارًح أيضنا حينما تريدُّ صبيلىوي خبدمًتًو ، كعىمىًل ما ػلًي
 . كاجلوارحً ،  سافً كالل  ،  نافً اجلى  ركٍ شي  : كرِ الشُّ  منَ  أنواعٍ  ثالثةُ  فهذهِ 

                              
 . ُُحى ، آية : / الضُّ  (ُ)
 . ّٓحل ، آية : / الن   (ِ)
 . ُّ/ سبأ ، آية :  (ّ)
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،  اللً  بعدى  عمةى الن   الذم أسدل إليكى  ثٍت على اإلنسافً فتي ،  كى بلسانً  ري فتشكي 
،  إليوً  اجلميلً  برد  ،  كى كأركانً  كى جبوارحً  شكيري كت،  وي فضلى  تعتقدي ف،  كى جبنانً  شكيري كت
 صبىىعىهىا الش اعري بقولًًو : ، كقدٍ  إليوً  وي إحسانى  دُّ ري ما يػى  لً عٍ فً  أكٍ 

 اُمَحجَّبَ َر الْ يْـ الضَّمِ ي وَ َيِدي وِلَسانِ   ًة   ي َثالثَ نِّ اُء مِ اَدْتُكُم النـَّْعمَ فَ أَ 
     ببً الس   جهةً  منٍ  كلكنٍ ،  سافً إال بالل   يكوفي  ال وي فإن   : للحمدِ  سبةِ ا بالنِّ أمَّ 
   ،  بعدى اللً  أنعمى عليكى  سواءن ،  اطلقن مي  الغَتى  دي مى ربىٍ  كى ألن   ؛ كرً الشُّ  منى  أعمُّ  وي فإن  
 ىذهً  فيوً  تى رأيٍ  كلكنٍ ، ا شيئن  كى عطً يي  مٍ ػكلى  " كريه   فالفه  ":  تقوؿي نعٍم ، يي  مٍ ػلى  أكٍ 

 . هًبىا  وي تى دٍ كضبً ،  عليوً  فأثنيتى  يبةى الط   اخلصلةى 
 .  على احلامدً  حمودً للمى  فضلو  كجودى  ال يستلزـي  فالحمدُ ا إذً 

 نٍ إال مى  ري ، فال تشكي  ورً اٍلمىشكي  منى  عمةو كنً  صبيلو  بعدى  ا يكوفي إظل ى  كرَ الشُّ  ولكنَّ 
  . عركؼى مى الٍ  كأسدل إليكى  أحسنى 

 .  وصه صي وـه كخي مي احلمًد كالشُّكًر عي  بُتى  ا قاُلوا :نَ ىُ  نْ ومِ 
قولو       ب وي كتابى   اللي  ادلؤلف رضبو استفتحى [  هللِ  دُ مْ حَ ] الْ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
     ،  " للعظيمً  كٍ أ للكريً  احلمدي  : " لٍ يقي  مٍ ػكلى ،  اللً  اسمى  فاختارى (  للً  احلمدي ) 
انىوي - أن وي  معى  على  اؿً الد   االسمً  زبصيصى  كلكن  عظيمه ككريه بال شكٍّ ،  -سيٍبحى
 " لكريً ل احلمدي  ":تى لٍ قػي  وٍ لى  كى ؛ ألن   الوصفً  ذكرً  منٍ  ناءً كالث   يف احلمدً  أبلغي  اتً الذ  

 لوي  أثبت   " للً  احلمدي  ":  تى لٍ ا قػي م  لى  كلكنٍ ،  كريه   وي أن   أجلً  منٍ  وي تى ضبدٍ  كى أن   ألشعرى 
 .  أبلغى  فكافى ،  -- وً لذاتً  احلمدى 
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 ________________________________________
  َأْفَضَل َما يَنَبِغي َأْن ُيْحَمدَ ُد ، فَ نْـ يَـ َحْمًدا ال 

________________________________________ 
ـى  اليت تفيدي  سيةً اال ملةً باجلي  رى بػ  عى  -رىضًبىوي اللي - فى ن  صى مي الٍ  إف   ثي   ،  وي كثبوتى  احلمدً  دكا

انىوي - وي أن   كىذا يفيدي            لوي  ثابته  فاحلمدي ،  ينى احلامدً  ضبدً  زلموده قبلى  -سيٍبحى
  .  دٍ مى ػليٍ  مٍ ػلى  ، أكٍ  قً لٍ اخلى  منى  دى ضبيً  سواءن  ، -وي انى حى بٍ سي -

ا ال ينفدي [  دُ فَ نْـ يَـ  ال ادً مْ حَ  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ    .أم أضبديهي ضبدن
 : انتهاؤيهي .   ونفاُد الشَّيءِ 

انىوي - مدي البارمى ػلى  كمراديهي أن وي  ا  -سيٍبحى  ىوى كحدىهي  اللي ، ك  ينقطعي ال ينتهي كال ضبدن
، كال تنتهي  ال تنقطعي على خلًقًو  وي مى عى نً  ألف  ؛  الذم ال ينفدي  للحمدً  ستحقُّ مي الٍ 
دبا  افيهى  عليوً  -- على اللً  كالثناءً ، ىا كرً شي  ا فضالن عنٍ ىى عد  أحده  ال يستطيعي ك 

 .  وي أىلي  ىوى 
على [  لَ ضَ فْ ] أَ :  وُ ، قولُ [ َأْفَضَل َما يَنَبِغي َأْن ُيْحَمَد  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
   ا شًتكى ا فأكثرى  ُتً شيئى  أف  على  اليت تدؿُّ  فضيلً الت   صيغةي  كىيى ،  ( لعَ فْـ أَ )  كزفً 

  . فيوً  على اآلخرً  زادى ا مى ا منهي كاحدن  كأف  ،  أمرو  أكٍ  يف صفةو 
ى  يادةي الز   : غةِ في اللُّ  والفضلُ  على   زائده  -الى عى تػى - للً  هي ضبدى  أف   -اللي  وي ضًبى رى - ، فبُت 

   . -- للً  غو بى نٍ مي  ضبدو  ل  كي 
 -رىضًبىوي اللي - في ن  صى مي الٍ  عى صبىى  حيثي  -- هِ في حمدِ  ما يكونُ  أكملِ  وىذا منْ 

  : -- للً  هً كضبدً  وً يف ثنائً  كالكىٍيفً الكىم   تفضيلً  ُتى بى  فيوً 
                .  ٍدرً كالقى  دً دى العى  إل غايةً  راجعه  وي فإن   الكم   تفضيلي  افأمَّ 
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 ٚ 

 

________________________________________
  ى اهللُ لَّ صَ وَ 

________________________________________ 
       -- اللً  ضبدى  ، فجعلى  فةً الص   إل غايةً  راجعه  وي فإن   الكيفً  تفضيلي  اوأمَّ 
  :ا ككيفنا كم    راتبً مى أعلى الٍ يف 

  .ال ينتهي  : دِ دَ في العَ  فهوَ 
 .  -- لوي  احلمدي  بوً  ما يكوفي  كأجلُّ  كأصبلي  كأكملي  أفضلي  : فةِ ي الصِّ فِ و 

  :اٍن عَ مَ بِ  غةِ في اللُّ  قُ طلَ تُ  الةُ الصَّ [  ى اهللُ لَّ صَ ] وَ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ : -تػىعىالى - وي قولي  ، كمنوي  عاءُ ها الدُّ نْ مِ 

 چڻ ڻ
  .ذلم  ايدعي  : أم چڻ ڻ چ:  وي فقولي ،  (ٔ)

ا ذَ إِ  )):  قاؿى  -- ًب  الن   أف   -- ريرةى أيب ىي  حديثً  منٍ  مو سلً مي  كيف صحيحً 
 ((ُيَصلِّ لْ فَـ  امً ائِ اَن صَ ْن كَ إِ َيْطَعْم ، وَ لْ فَـ  ارً اَن ُمْفطِ ْن كَ إِ فَ ُيِجْب لْ فَـ  مْ دُكُ حَ َي أَ ُدعِ 
  . عوةً الد   ليىدٍعي لصاحبً  : أم

 األعشى : قوؿي  كمنوي 
 َوَجَعاالْ ي اأَلْوَصاَب وَ بِّ َجنِّْب أَبِ ا رَ يَ     الً ـْرَتحـُت مُ ــبْ رَّ ــــــــــــْد قَ قَ ي وَ ـتـِ نـْ ُل بِ وْ ـقُ ـتَ 

 اـعَ ـجَ ـْضطَ ــْرِء مُ ـَمــِب الْ ـنـْ ِإنَّ ِلجَ ـفَ  انـً يـْ عَ    اْغَتِمِضي ِت فَ يْ ي َصلَّ ذِ الَّ  لُ ثْ ِك مِ يْ لَ عَ 
ي اأَلْوَصاَب بِّ َجنِّْب أَبِ ا رَ يَ  ) : ابنتيوي  تً قالى  فرى الس   ا أرادى م  لى  وي أن  :  ومعنى البيتِ 

 تً ما دعوٍ  لي ثٍ أم مً (  تِ يْ ي َصلَّ ذِ الَّ  لُ ثْ ِك مِ يْ لَ عَ  ) عليها : ارد   فقاؿى ، (  َوَجَعاالْ وَ 
 . البالءً  منى  كالعافيةً  المةً الس   نى يل مً 

                              
. َُّ، آية : وبة الت  /  (ُ)
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كما يف   -عىلىٍيًو الص الةي كىالس الـي - وي قولي  ، كمنوي  البركةُ :  الةِ معاني الصَّ  ومنْ  
 مَّ هُ اللَّ  )) : -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- فى كٍ أيب أى  بنً  اللً عبدً  حديثً  منٍ  ُتً حيحى الص  

 م .هي تػى ذلم فيما رزقػٍ  ؾٍ ارً أم بى  ((َفى وْ ي أَ بِ ى آِل أَ لَ َصلِّ عَ 
 ڄ ڄ ڄ چ : -تػىعىالى - وي قولي  ، كمنوي  الرَّحمةِ : وُتْطلُق الصَّالُة بمعنى 

 چڃ ڃ  ڄ
  . وي رضبتي  وً على نبي   اللً  فصالةي  (ٔ)

 : اعرً الش   قوؿي  كمنوي 
 ازَاَدىَ وَ  ْيوِ َعلَ  نِْعَمَتوُ  مَّ أَتَ وَ        دَّْعُتوُ ٍئ وَ ى اْمرِ ُك َعلَ َمِليْ َصلَّى الْ 

 
         : -الى ػتػىعى - وً ػولً ػى لقػعنى مى ذا الٍ ػى -اللي  مرىضًبىهي - العلماءِ  بعضُ  لَ ـاستشك دِ ـوق

 چڇ چ چ چ چ ڃ چ

    يقتضي  العطفى  : إف   فقاؿى  (ٕ)
  .ىا هبا ، فال يصحُّ تفسَتي  الر ضبةً  غَتي  الةى الص   ، كىذا يدؿُّ على أف   غايرةى مي الٍ 
ـ   اخلاص   عطفً  ىنا منٍ  العطفى  بأف   : جابُ ويُ     فاٍلمىعطوؼي نوعه  ، على العا

 اءى ػج الةً ػػالص   لفظى ك  ،ى ػعنى مى الٍ  جهةً  منٍ منى اٍلمىعطوًؼ عليًو ، كليسى ميغايرنا لوي 
  ٹ ٿ ٿ چ : -تػىعىالى - وً قولً ػك  وى هي ػ، ف اردن ػفػمي  أتً ػي مٍ ػ، كلى  اوعن ػجمػم

 چٹ
(ٖ) .  

 
 

                              
   . ٔٓ: ، آية األحزاب /  (ُ)
 . ُٕٓ: ، آية البقرة /  (ِ)
 . ْ: ، آية ر دٍ القى /  (ّ)
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 ٜ 

 

________________________________________
 َوَسلَّمَ 

________________________________________ 
ـي  قاؿى   فظي الل   ا اختلفى م  لى  ضبةى الر   رى ) ككر   : هً يف تفسَتً  -رىضًبىوي اللي - رطبُّ القي  اإلما

 چ ہ ہ ۀ چ : للمعٌت ؛ كما قاؿى  ا، كإشباعن  اتأكيدن 

   : وي ، كقولي  (ٔ)
 چڌ ڍ ڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ چ

  . اىػ ( (ٕ)
كقاؿ اإلماـ ادلاكردم رضبو الل : " ) عليهم صلوات ( أم : رضبة ، كذكر ذلك 
بلفظ اجلمع ألف بعضها يتلو بعضان ، ث قاؿ : ) كرضبة ( فأعادىا مع اختالفها 

 للفظُت ألنو أككد كأبلغ " اىػ .
 . اللي  مى حً رى ، أم  ةي ضبالر   بوً  رادي مي لٍ ا[  ى اهللُ لَّ صَ ] وَ :  -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ ف

 قاؿ اإلماـ األزىرم رضبو الل:" كمعٌت الصالة من الل سبحانو كتعال: الرضبة "اىػ. 
        -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -ا نى يػ  بً على نى  الةى الص   -رىضًبىوي اللي - فً صن  مي الٍ  ري كٍ كذً 
 ڃڃ ڃ  ڄ ڄ     ڄ ڄ چ : وً يف قولً  -- اللً  استجابةه ألمرً  فيوً 

 .(ٖ)  چ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ
  . حيةي الت   بوً  رادي يي  : الـي الس   [ مَ لَّ سَ وَ  ]:  -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
 منى  اللي  مي كي مى أم سل   " مٍ عليكي  الـي الس   : " اإلنسافً  قوؿي  : العلماءِ  بعضُ  قالَ 

 . حيةي الت   كىيى ،  ركرً كالشُّ  اآلفاتً 

                              
 . ُٗٓ :، آية  البقرة/  (ُ)
 . َٖ :، آية  خرؼالزُّ /  (ِ)
 . ٔٓ، آية :  / األحزاب (ّ)
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 ________________________________________
  نَ يْ فَ طَ صْ مُ الْ  لِ ضَ فْ ى أَ لَ عَ 

________________________________________ 
           :  -تػىعىالى - قاؿى  -- اللً  أساءً  منٍ  سمه ا كىوى ،  المةً الس   منى  الـي الس  ك 

 چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ 
(ٔ) . 

 .  أكملي  ذلكى  ألف  ؛  عليوً  الـً كالس   -- ًب  على الن   الةً الص   بُتى  في صن  مي الٍ  عى صبىى ك 
 -- ًب  على الن   الةً الص   األفضل للمسلم أف غلمع بُت) :  العلماءِ  بعضُ  قالَ 
 .( اىػ  -الـً الس  كى  الةً الص   لي ضى فٍ أى  يوً لى عى - عليوً  الـكالس  
 ڇ چ چ چ  چ ڃ  چ : -تػىعىالى - وي قولي  : على ذلكَ  ليلُ والدَّ 

چ ڇ
 .  -مً يٍ لً سٍ الت  كى  الةً الص   لي ضى فٍ أى  يوً لى عى - الـً كالس   الةً الص   بُتى  لوي  عى مى فجى  (ٕ) 

،  االختياري  : ىوى  االصطفاءي  [ نَ يْ فَ طَ صْ مُ الْ  لِ ضَ فْ ى أَ لَ عَ  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
 صفوةي " :  وفى يقولي  ، كلذلكى  هً غَتً  منٍ  أميزي  الذم ىوى  اخلالصً  يءً إال للش   كال يكوفي 

 نٍ مً  اصطفى كاختارى  -- كاللي ،  فيوً  بى وٍ الذم ال شى  وي كلبُّ  وي أم خالصي "  يءً الش  
،  مىت شاءى  كؼلتاري  ييصطفً  -وي انى حى بٍ سي - وى ىي  ، ثيى  كؼلتارى  يصطفيى  أفٍ  ما شاءى  وً خلقً 

ۋ   چ  : -تػىعىالى - قاؿى ا مى كى  -- وً كمً حلي  بى كال معق   كمي ، ػلى  شاءى  ككيفى 

 چۋ  ۅ  ۅ  ۉ 
       -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي - وي ي  بً فاصطفى نى  (ٖ)

 األسقعً  بنً  كاثلةى  حديثً  منٍ  مو سلً مي  يف صحيحً  كما ثبتى  هي كاختارى 

                              
 . ِّ، آية :  / احلشر (ُ)

 . ٔٓ، آية :  ( / األحزابِ)
 . ٖٔ، آية :  ( / القىصىصّ)
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 ٔٔ 

 

________________________________________ 
  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ حَ مُ 

________________________________________ 
--  اللً  رسوؿي  قاؿى  قاؿى --  :((  ِدِ لَ وَ  نْ مِ  ةَ انَ نَ ى كِ فَ طَ صْ ا اهللَ  نَّ إ 
 مٍ اشِ ي ىَ نِ بَ  شٍ يْ رَ قُـ  نْ ى مِ فَ طَ اصْ ، وَ  ةَ انَ نَ كِ   نْ ا مِ شً يْ رِ ى قُ فَ طَ صْ ا، وَ  لَ يْ اعِ مَ سْ إِ 
 .  (( مٍ اشِ ي ىَ نِ بَ  نْ ي مِ انِ فَ طَ صْ اوَ 

 اللً عبدً  بني  دي زلم   ، كىوى  العريبُّ  يُّ األيم   ًبُّ الن   ىوى [  دٍ مَّ حَ مُ ]  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
 كعبً   بنً  ةى ر  مي  بنً  البً كً   بنً  صي  قي  بنً  مناؼً  عبدً  بنً  ىاشمً  بنً  طلبً مي الٍ عبدً  بنً ا
   دركةى مي  بنً  زؽلةى خي  بنً  نانةى كً   بنً  رً ضٍ الن   بنً  مالكً  بنً  هرً فً  بنً  غالبً  بنً  ؤم  لي  بنً ا
 وي لى قى ا نػى مى كى  باإلجماعِ  وُ لُّ وىذا كُ  ، عدنافى  بنً  عد  مى  بنً  زارً نً  بنً  ضرى مي  بنً  لياسى إً  بنً ا

ا مى هً يٍ لى عى - براىيمى إ بنً  إل إساعيلى  فيوً  فه تلى سليٍ  هي ، كما بعدى  العلمً  أىلً  بعضي 
 .  -يوً لى عى  وي المي سى كى  اللً  اتي وى لى صى - أبو القاسمً  شهورةي مى الٍ  وي ، ككنيتي  -الـي الس  

                                           :  ينِ يَ بمعنَـ  قُ طلَ تُ (  ) اآلؿي [  وِ لى آلِ عَ ] وَ  : -رَِحَمُو اهللُ -قولُُو 
،  يبويوً سً  قوؿي  كىوى ،  أىله ( آؿ )  أصلى ألف   : واقالي ؛  وً قرابتً :  بمعني لِ جُ الرَّ  آلُ 

  عنوي  ُتً حيحى كما يف الص   ،(  آؿ) :  يلى ؛ فقً  علزةن  تٍ لى بدً أي (  كأف  اذلاءى يف ) أىلو 
 رادي مي الٍ  ((ى وفَ ي أَ بِ أَ  ى آلِ لَ لِّ عَ صَ  مَّ هُ اللَّ  )):  قاؿى  وي أن   -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -

  . سبً بالن   بوً  صلي يت   نٍ كمى ،  وي قرابتي  بذلكى 
مٍن حديًث  ُتً حيحى كما يف الص   -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي - وي قولي  ذلكى  كمنٍ 
لُّ حِ ا ال تَ هَ نَـّ إِ وَ  )):  دقةً الص   عنً  --ربيعةى بًن احلارًث اٍلميطلًب بًن عبدً 

 .  وً أتباعً  كفى ، دي  وي ا قرابتي نى ىي  رادي مي فالٍ  (( دٍ مَّ حَ مُ  آللِ ال ، وَ  دٍ مَّ حَ مُ لِ 
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(  الفو في  آؿي ) : تقوؿي ،  اإلنسافً  كشيعةً  كاألتباعً  كاألعوافً  األنصارً :  بمعنى قُ طلَ وتُ  
 ا بعدى ىى رً كٍ يف ذً  -اللي  مي هي ضًبى رى - العلماءً  منى  كثَتو   رادي مي  ىوى كىذا ،  وً دبعٌت أتباعً 

،  وً وا بً آمني  الذينى ( أم  وً ى آلً لى كعى : )  وفى قولي فيى  -لىيًو الص الةي كىالس الـي عى - الةً الص  
  . وً قرابتً  وصى صي خي  بوً  رادي مي الٍ  كليسى ،  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -وه بعي كات  

  . -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ عً الٍ كى -ي ي في نظرِ في نظرِ   ينِ ينِ القولَ القولَ   أرجحُ أرجحُ   ىوَ ىوَ كىذا 
ـي  عليوً  نص  كقد   فيكوف،  العلماءً  منى  عه صبىٍ  هي ختارى اك ،  -رىضًبىوي اللي - أضبدي  اإلما

يف   وي تباعى أى  -- ًب  للن   اعليهم تبعن  مي ل  سى كيي  ىل  صى يي  ذينى ال   -- ًب  الن   بآؿً  رادى مي الٍ 
 . ىمغَتً  ، أكٍ  ابةً رى القى  وا منى سواءن كاني ،  كمكافو  زمافو  ل  كي 

      :  خصيصى يقتضي الت   بوصفو  فى صً ، ككي  صوصِ الخُ  بمعنى وأمَّا إذا ُعِطفَ 
،  ينى اىرً الط   ُتى بً ي  الط   وً ) كعلى آلً :  يقوؿى  فٍ ،كأى  وً بقرابتً  ؼلتصُّ  ، فهوى  فال إشكاؿى 

  .(  ينً الد   إل يوـً  وي عى بً تى  نٍ كمى 
 بً يٍ م بالط  هي في صٍ ككى ،  وي م قرابتي هبً  رادي مي الٍ (  ينى اىرً الط   ُتى بً ي  الط   وً ى آلً لى عى : ) كى  وي قولى  فإف  

   ؛  ينى اىرً بالط   مٍ هي في صٍ ككى ،  ، كأيب ذلبو  كأيب طالبو   وً قرابتً  منٍ  رى فى كى   نٍ مى لً  إخراجه 
ىم رى طه  كيي ،  رؾي الش   كىوى  جسى الر   مي عنهي  بى ىً ذٍ يي  أفٍ  ؤمنُتى مي الٍ  وً بيتً  بأىلً  أرادى  اللى  ف  أل

ڎ  ڈ  ڈ  ژ      چ : -وي انى حى بٍ سي - ا قاؿى مى كى ،   وحيدً كالت   باإلؽلافً ا تطهَتن 

 چژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک
 ًبوً  نى آمى  نٍ إل مى  كىذا راجعه  (ٔ)

ًمنػٍهيم كصد قىوي كاتػ بػىعىوي ، فىصىديؽى عليًو ىذا الوصفي ، خبالًؼ مىٍن كذ بىوي ككىفىرى بًًو 
 فإنػ هيم اليدخليوفى يف اآليًة قطعنا .

                              
 . ّّ/ األحزاب ، آية :  (ُ)



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٖٔ 

 

________________________________________
 وِ ابِ حَ صْ أَ وَ 

________________________________________ 
دبعٌت  حبةً الصُّ  منى  ، كىوى  صاحبو  صبعي [  وِ ابِ حَ صْ أَ وَ ]  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 

 .                   معكى  ، كيكوفي  كى م يالزمي ذً ال   ىوى  احبي ، كالص   مةً الزى مي الٍ 
 كماتى ،  وً بً  نى آمى ، كى  وً تً وٍ مى  لى بٍ قػى  -- ًب  ل الن  أى رى  نٍ مى  لُّ : ) كي  وفي االصطالحِ 

  .(  على ذلكى 
 ًب  وا بالن  آمني  حيثي  ، هم يف اإلسالـً هم كحق  لشرفً ؛  كرً بالذ   -اللي رىضًبىوي -م هي كخص  

--   ٍُتى عً صٍبى أى  مٍ اىي ضى رٍ أى كى  مٍ هي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى - كهي كناصري ،  وهي بعي كات   وهي قي كصد-  . 
 : ىمفي عددِ  فَ لِ ختُ وقِد اُ 

 . ألفنا  ُتى سعً وا الت  م بلغي هي إنػ   : يلَ قِ ف
 . ألفو  ئةى مً : الٍ  يلَ وقِ 
 .  كعشرةن  ئةن : مً  يلَ وقِ 
 .  كعشرينى  ئةن : مً  يلَ وقِ 

     ،  -يوً لى عى  وي المي سى كى  اللً  اتي وى لى صى - الوداعً  ةى حج   وي معى  دى هً شى  نٍ فيمى  الؼً على اخلً 
كا يف دي شهً ستي اي  نً ، كمى  معلوـه  كما ىوى   الوداعً  ةً حج   وا قبلى فُّ وي أصحابنا تػي  أف  ىناؾى  معى 

 -رىًضيى اللي عىنػٍهيٍم كىأىٍرضىاىيٍم أىصٍبىًعٍُتى - اجلهادً  غَتً يف  ماتى  نٍ ىم شلى كغَتً ،  الغزكاتً 
 . وي م أصحابي ىي  فهؤالءً 

 أف  األصحابى  ، معى  على اآلؿً  األصحابى  -رىضًبىوي اللي - في ن  صى مي الٍ  فى طى ا عى نى كىي 
ـ  مى بالٍ  -- ًب  الن   يف آؿً  داخلوفى  اخلاص  على  عطفً  منٍ  ، كىذا العطفي  عٌت العا

ـ  ، كىوى     اللً  رسوؿً  ، كحيق  ألصحابً  كاالختصاصً  الفضلً  على مزي ةً  يدؿُّ  العا
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 --  ٍوً ي  بً لنى  حبةً الصُّ  م ذلذهً هي ص  م كاختهي لى م كفض  هي فػى ر  ش اللى  ألف   ؛ وا بذلكى صُّ ؼليى  أف 
 . ةً م  األي  سائرً  كفى دي  - عىلىيًو الص الةي كىالس الـي  -

ـي  رى كى ذى  كلذلكى   وي ي  بً اصطفى نى  اللى  ( أف   وافقاتِ مُ الْ يف )  -رىضًبىوي اللي - بُّ اطً الش   اإلما
 مٍ يهً لى عى  وي المي سى كى  اللً  اتي وى لى صى - لً سي كالرُّ  األنبياءً  بُتً  منٍ  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -
 اصطفى لوي  هم ، ثي  كأفضلي  -يوً لى عى  وي المي سى كى  اللً  اتي وى لى صى -م هي َتتػي خً  ، فهوى  -ٍُتى عً صٍبى أى 

يػٍره  وي ، فأصحابي  حبً الص   أفضلى  حبً يف الص    صحابً أ منٍ  مٍ ىً كغَتً  يُتى ارً وى احلى  منى  خى
 اللً  هم عندى ، فمنػزلتي  -- ًب  الن   حبةً صي  منٍ  بوً  م اللي هي لى ا فض  مى لً  ؛ سلً كالرُّ  نبياءً ألا

 ، نافقه هم إال مي ، كال يبغضي  مؤمنه هم إال رمتى حي رعى م كيى هي حق   فظي ، كال ػلى  عظيمةه 
 ىمرى كٍ كذً  -مٍ هي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى - معليهً  ضيى م كالًت  م كمواالتًً هي تػى زلب   اللي  جعلى  كلذلكى 

 وً بقولً  إل ذلكى  كما أشارى ،   كالًب   كاالستقامةً  الحً على الص   شعارنا ظاىرنا باجلميلً 
انىوي - ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  چ :  -سيٍبحى

 چڀ  ڀ  ڀ
(ٔ) .  

 على عظيمً  اهن منبػ   ُتى م كالالحقً منهي  ُتى ابقً الس   -- وً نبي   على صحابةً كأثٌت 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : -وي انى حى بٍ سي - فقاؿى ،  نً يٍ الد  م يف هً حق  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ        ٻ  پ

 چٹ  ٹ  ڤ     ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ
(ٕ) .  

         وً ي  بً نى  حبةً م لصي ىي اختارى  ، حيثي  ةً م  األي  ىذهً  منٍ  -- اللً  م صفوةي فهؤالء ىي 
          . حسافً كاإل الس بقً  م منى منهي  م دبا كافى اىي ، كزك   -الـي الس  كى  الةي الص   يوً لى عى -

                              
 . َُ، آية :  / احلشر (ُ)

 . ََُ، آية :  / الت وبة (ِ)



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٔ٘ 

 

م ، هي أركانػى  ؿى زى لٍ م ، كزى هي تػى لسنى أى  اللي  سى رى خٍ ، كأى  ىم بالسُّوءً ذكرى  نٍ مى  وهي جي كي  تٍ اىى  شى الى أى 
 .م ىي شر   ؤمنُتى مي كالٍ  وً ي  بً نى  أصحابى ككفى 
كا ادي الذين ذى  مي ، كىي  ينى وا ىذا الد  ظي فً حى  الذينى  مي ىي  -مٍ هي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى - حابةي فالص  
ذلم  اللي  دى هً كشى  ، -مٍ اىي ضى رٍ أى كى  مٍ هي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى - وي كا معى ري بػى كصى  --الل  رسوؿً  عنٍ 
  . ساكاتو  سبعً  فوؽً  ضى منٍ بالر  
 يف أىلً  -- كما قاؿى ،   وً كجهً  كإرادةً  م باإلخالصً اىي م ، كزك  على قلوهبًً  عى لى كاط  
ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ    چ:  جرةً الش   ربتى  ضوافً الر   بيعةً 

 اإلؽلافً  م منى ما يف قلوهبًً  مى لً عى  (ٔ)  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں
        -- جابرو  عنٍ  مو سلً مي  صحيحً كما يف   -- قاؿى  ، كلذلكى  دؽً كالص  

                  . (( ضِ رْ األَ  لِ ىْ أَ  رُ يْـ خَ  مَ وْ يَـ الْ  مُ تُ نْـ أَ  )):  جرةً الش   ربتى  وهي يعي اا بم  لى 
 اللً  نقمةي  -اللً بً  اذي يى عً الٍ كى - عليوً  ني مى ال يػيؤٍ  وي م فإن  هي صي ينتقً  نٍ ، كمى  ةً م  األي  صفوةي  مٍ هي ف

        ًب  الن   وا معى كاني   ينى ذً ال   اءً ر  القي  يف فى قيو نافمي الٍ  نى عى ا طى م  لى  ، كلذلكى  كاآلجلةي  العاجلةي 
--  اونن طي بي  م أرغبي هي كأنػ  ،  وءً بالسُّ م كىي ذكري ف،  ةً رى سٍ العي  يف غزكةً  ذلكى  ، ككافى  ،

گ  گ  گ  گ  ڳ  چم : فيهً  -- اللي  أنزؿى ،  قاءً الل   عندى  كأجبي 

 چڳ
ى ، فب العظيمةً  قوبةً العي  هبذهً  مٍ هي بػى اقػى عى ك  (ٕ)  الكالـً  رى طى خى  -تػىعىالى -ا هًبى  ُت 
 ذلا منٍ  ، كربذيرنا ةً م  ارنا للي ذى عٍ ؛ إً  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي - وً رسولً  يف أصحابً 

 هم .تً أذي  

                              
 . ُٖ، آية :  / الفتح (ُ)

 . ٔٔ، آية :  / الت وبة (ِ)
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ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   چ :  -- اللً  قوؿى  -اللي  كى ضًبى رى - لٍ م  أى تى 

 چہ  ھ  ھ  ھ  
(ٔ) . 

 الذم خاطبى  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي - وً ي  بً لنى  ساكاتو  سبعً  من فوؽً  وي طابى خً تىأىم ٍل ك 
 وضي ا طلى ن  ا كي إظل ى ،  اللً  ا رسوؿى يى ) :  يقوؿي  وي مي دى قى  تٍ حىت دميى  وً تً بداب   قى تعل   نٍ مى  بوً 
انىوي - وً على قولً  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي - هي ال يزيدي ك (  لعبي نى ك  ژ  ڑ  چ :  -سيٍبحى

 چگ  گ    ڳ  ڳ   گ  گ ک  ک   ڑ   ک  ک
(ٕ) . 

            ؟  وي ظى فً ذم حى ال   نً ؟ مى  ينى الد   لى قى ذم نػى ال   نً ؟ مى  السُّن ةى ك  الكتابى  لى ذم ضبىى ال   نً مى 
 اللً  رسوؿً  صحابي أ مٍ كىي ،  ةً م  األي  ىذهً  منٍ  فوةي الص   ىوالءً  مٍ هي إنػ  ؟  وي غى ل  ذم بػى ال   نً مى 
--  ،  وفى يني يدً  ةو ن  كسي  كتابو   مُّ كأ ؟!م هي ينتقصونػى  الذينى  ليًتد   ىاكيةو  فإل أم 
ـى  ما وً بً   ؟! اإلينى  وي غ  لى ، كبػى  وي لى ضبىى  نٍ وا مى مي هى تػ  ام هي أنػ   دا

ى بػى  ، كلذلكى  ينً يف الد   قدحه  وي أن   م ال شك  فيهً  فالقدحي   نٍ مً  أف   لفً الس   أئمةي  ُت 
 كرعايةى  -- اللً  رسوؿً  حق  أصحابً  ظى فٍ حً  كاجلماعةً  السُّن ةً  أىلً  عقيدةً 

 . بيلً الس   ٍَتً على غى  م بسوءو فهوى ىي ذكرى  نٍ فمى ،  كف إال باجلميلً ري ذكى هم ، فال يي رمتً حي 
يػٍرى ما جزل  كعنٍ ، كجاللًًو كعظمًتًو ككمالًًو أٍف غلزيىهم عن ا  نسأؿي اللى بعز تًوً  نىًبيػ نىا خى

      ،  وً جن تً  يف الًفردكًس األعلى منٍ  مقامىهم رفعى ي صيحبًتًو ، كأفٍ  ا عنٍ صاحبن 
،  وً رضبتً  ا بواسعً عن   م على الوجًو الذم يرضيوً رزقػٍنىا حيبػ هيم كمواالًتًم كنيصرتػىهي ي كأفٍ 
 . وً كرامتً   يف دارً  ُتى سلمً مي ا كالٍ ينى م ككالدً ا هبًً نى غلمعى  كأفٍ 

 

                              
 . ّٖ، آية :  / األنفاؿ (ُ)
 .  ٔٔ -ٓٔ، آية :  / الت وبة (ِ)



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٔٚ 

 

________________________________________
 دَ بَّ عَ تَـ  نْ مَ وَ 

________________________________________ 
باًب  منٍ  -كما ذكٍرنىا-الص حابةى ، كخص هيم ، كىذا  -رىضًبىوي اللي -فذىكىرى اٍلميصن في 

ـ  ؛ لبياًف مزيًتًو كفضًلًو .عطًف اخل  اص  على العا
دًع كالض الًؿ ال ذينى ينتًقصيوفى أصحابى إغاظةن ألىًل الز يًغ كالبً  : أف  فيوً وثانًيا 

 . --رسوًؿ الًل 
ـ   اخلاص   عطفً  بابً  منٍ [  دَ بَّ عَ تَـ  نْ مَ ] وَ  : -رَِحَمُو اهللُ -وُ قولُ   وي أم أن  ،  على العا

 بابً  كىذا منٍ ،  -- للً  كطاعةن  عبادةن  م أكثري ىي  الذينى  أم،  ينى دً تعب  مي الٍ  خص  
 . كريً كالت   شريفً الت  

  تدؿُّ بٌتى مى يف الٍ  زيادةه  لي فعُّ كالت  ،  العبادةً  منى  له عُّ فى تػى [  دَ بَّ عَ ] تَـ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
  . عٌتى مى الٍ  على زيادةً 

: طريق معب ده ، قاؿ ابن دريد رضبو الل :         معناه : التذلُّل ، كيقاؿتعبُّد وال
 . ) عب دت الرجل إذا ذلٌلتيوي حىت يعمل عمل العبد كىو حره ( اىػ

 بعضي  هي ذلا ما اختارى  عاريفً الت   أصبعً  نٍ مً ف:  في االصطالحِ  العبادةِ  ا حقيقةُ أمَّ 
     ،  ويرضاهُ  اهللُ  وُ حبُّ ما يُ  لِّ لكُ  جامعٌ  اسمٌ  اهَ نَـّ " أَ : وى كىي  -رىضًبىهيمي اللي - األئمةً 

                   . " والباطنةِ  اىرةِ الظَّ ،  واألفعالِ  األقوالِ  منَ 
شلا  تكوفى  أفٍ :  لكن بشرطِ ؛  كاألفعاؿى ،  األقواؿى ، ك  االعتقاداتً  تشملي  فالعبادةي 

كيرضاهي إذا كافى  -تػىعىالى -، كًإظل ىا يكوفي صبيعي ذلكى شل ا ػلبُّوي  كيرضاهي  اللي  وي بُّ ػلي 
انىوي -مشركعنا ، كال ينتفعي بًًو العبدي ًإال  إذا عىًملىوي بني ةو خالصةو لوجًهًو   . -سيٍبحى
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 ________________________________________
 :  دُ عْ ـا بَـ مَّ أَ 

________________________________________ 
   ] َوَمْن تـََعبََّد [ :  وً قولً  ا يفنى ىي  كالعطفي  [ دَ بَّ عَ تَـ  نْ مَ ] وَ :  -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 

 ا بالقرابةً خاص   ( ؿي اآل)  يكوفي  فحينئذو ،  ةً م  األي  وـي مي عي  دً تعب  مي بالٍ  رادى مي الٍ  ف  : إا نى لٍ قػي  فٍ إً 
 فى طى عى  ثي  ، م هً لفضلً ؛  -مٍ هي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى - حابةى عليهم الص   فى طى عى  ثي  ،  ُتى ؤمنً مي الٍ 

ـ   عطفً  منٍ  فيكوفي ،  ةً م  األي  وـى مي عليهم عي   . على اخلاص   العا
  ،  -- ًب  الن   أتباعً  صبيعى  الذم يشملي  وـى مي العي (  باآلؿً )  رادي مي الٍ  كافى   فٍ ا إً كأم   

؛  -مٍ هي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى - حابةى الص  عليهم  فى طى عى  -رىضًبىوي اللي - في ن  صى مي الٍ  يكوفي  وي فإن  
 وً لشرفً  ةً م  األي  ةً عام   منٍ  للً  كعبوديةن  طاعةن  أكثرى  كافى   نٍ مى  فى طى عى  ثي  ، م هً فضلً  لبيافً 
  َوَمْن تـََعبََّد [ ،  وِ ابِ حَ صْ أَ وَ  ] : وً يف قولً  العطفي  يكوفي  ، كحينئذو  حابةً الص   بعدى 

ـ   ُتً وضعى مى يف الٍ  اخلاص   عطفً  نٍ مً   .  وً كفضلً  اخلاص   ةً مزي   لبيافً  ؛ على العا
 مةً دً قمي الٍ  بُتى  تى هبا للفصلً ؤٍ يػي  كلمةه [  : دُ عْ ـا بَـ مَّ أَ  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
  . ضموفً مى كالٍ 

 فهذهً ،  وي أىلي  وى دبا ىي  عليوً  ناءً كالث   للً ا حبمدً  الكالـي  حى ستفتى يي  أفٍ  ةى ن  السُّ  ا أف  نى مٍ قد   فقدٍ 
  ىا .غَتً  أكٍ ،  كلمةو   أكٍ ،  وعظةو مى  أكٍ ،  طبةو يف خي  تٍ كانى   سواءن ،  مةً قد  مي بالٍ  وصفي تي 

          ، وي ييرادي بياني الذم  أم األمرً ،  قصودً مى يف الٍ  عي شرى يي  ةً مى قد  مي الٍ  ىذهً  بعدى  ثي  
  . الكتابً  كتابةً   أكٍ ،  الكلمةً  إلقاءً  منٍ  اذلدؼي  كىوى 

  كلمةى   : إف   العلماءً  بعضي  قاؿى  ، كلذلكى  ةً مى قد  مي الٍ  كبُتى  وي بينى  لى ٍفصً ي أفٍ  نٍ مً  د  بي  الك 
  . -- هبا داكدي  مى تكل   نٍ مى  أكؿى  إف   : يلَ قِ ،  ابً طى اخلً  لي صٍ فى  ىيى  ( دي عٍ ػا بػى م  ) أى 
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 ٜٔ 

 

 چڦ  ڦ   ڦ  ڄ    چ : -تػىعىالى - وي قولى  : وا عليوِ لُ مَ وحَ 
: وا قالي  (ٔ)

انىوي - وي قولي  ، فيكوفي  ا باحلكمةً ًنى رٍ قػى  بدليلً   أم الفصلى  چڦ  ڄ   چ : -سيٍبحى
 لطى تال ؼل حىت ؛هم هً كتوجيً  اسً الن   يف نفعً  أبلغي  ، كذلكى  وً كمضمونً  وً متً قد  مي  بُتى 

  . رينى فس  مي الٍ  منى  كطائفةو  عب  الش   كىذا قوؿي ،  ببعضو  وي بعضي  الكالـي 
 علمي  الكرؽلةً  يةً يف اآل طابً اخلً  فصلً ب رادى مي الٍ  أف   -اللً  دى نٍ عً  مي لٍ عً الٍ كى -  رُ رُ هَ هَ ظْ ظْ ذي يَ ذي يَ والوال

 .  ػزاعاتً كالن   وماتً صي يف اخلي  اسً الن   بُتى   ، كالفصلي  القضاءً 
،  صوًـ اخلي  كالـً   إل فصلً  وً بً  لي ص  وى تػى الذم يػي  ىوى  -اللً  بفضلً - القضاءً  لمي عً ف

  .ها كسباقي  ياتً اآل سياؽي  عليوً  كما يدؿُّ ،   لً بطً مي الٍ  منى  ق  حً مي الٍ  كمعرفةً 
ي عً د  مي الٍ  ما ، كمطالبةي منهي  ماعً بالس   ُتً لخصمى القاضي ل إنصاؼي :  وً علومً  كمنٍ 
 منٍ  لي ص  وى تػى اليت يػي  القضاءً  صوؿً أ منٍ  ذلكى  كضلوً ،  وً خصمً  إنكارً  يف حاؿً  نةً ي  بالبػى 

 ؼي عرى فيي ،  اخلصوـً  يف خطاباتً  لي صى فٍ ىا يػي كعندى ،  اخلصومةً  ا إل قطعً خالذلً 
 . لً بطً مي الٍ  م منى منهي  قُّ حً مي الٍ 

 خطيبي العرًب اٍلمىشهوري  كائلو  بني  ا سحبافي قاذلى  نٍ مى  ؿى أك   إف   : العلماءِ  بعضُ  وقالَ 
 :  القائلي  كىوى 

 اهَ بُـ يْ طِ ي خَ نِّ أَ  دُ عْ ا بَـ مَّ أَ  تُ لْ ا قُـ ذَ ي       إِ نِ نَّ أَ  نَ وْ انُـ مَ يَ الْ  يُّ حَ الْ  مَ لِ عَ  دْ قَ لَ وَ 
 

،  كالـو   أكٍ  ، يأيت بكلمةو  ثي  ( ،  دي عٍ ا بػى م  أى ) :  يقولُ ف البعضُ  ىارُ كرِّ يُ  قدْ :  مسألةٌ 
 .(  دي عٍ بػى  ام  أى  ثي  : )  يقوؿي  ثي  
  

                              
 . َِ/ ص ، آية :  (ُ)
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 ________________________________________
 فـََهَذا ُمْخَتَصرٌ 

________________________________________  
 عدـي  كىوى ،  السُّن ةً على  االقتصاري نبغي مي الٍ  أف   -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً -ذي َيْظَهُر ذي َيْظَهُر والوال

، (  دي عٍ ا بػى م  : ) أى  يقوؿي  ثي  ،  وي أىلي  وى ا ىي دبى  عليوً  ناءً كالث   للً ا حبمدً  فيبدأي ، ىا تكرارً 
ىا يف تكرارً  أحفظي ىا ، كال غَتً  ، أكٍ  ، كمىٍوًعظىًتوً  وً تً بى طٍ خي  منٍ  قصودً مى يف الٍ  عي شرى كيى 

 . ةً رعي  الش   طبةً اخلي  يف حاؿً خاصةن  على الواردً  ري قتصى ا ، فيي ا صحيحن شرعي   دليالن 
   عائده  كىوى ،  شارةو إ سمي ا( :  اذَ ىَ )  ٌر [ا ُمْخَتصَ َهذَ ] فَـ :  -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 

 بى تى حينما كى  -اللي  وي ضًبى رى - في ن  صى مي و الٍ ؼللي  ال كحينئذو ،  ختصرً مي الٍ  كتوبً مى إل الٍ 
 : ينِ حالتَ  منْ  مةى قد  مي الٍ 

    فال إشكاؿى ،  رً ختصى مي الٍ  منى  وً فراغً  ذلا بعدى  وي كتابتي   تكوفى  أفٍ  ولى :األُ  الحالةِ 
 . األصلي  وي ألن  ؛  على موجودو  مَتً الض   يف عودً 
 تكوفي  فحينئذو ،  رً ختصى مي الٍ  منى  وً فراغً  ذلا قبلى  وي كتابتي   تكوفى  أفٍ  : انيةِ الثَّ  والحالةِ 

 . وجودً مى الٍ  منزلةى  ؿو منز   إل معدكـو  شارةي اإل
     مةً قد  مي الٍ  ، أعٍت كتابةى  على ذلكى  -رىضًبىهيمي اللي - العلماءً  منى  كثَته   جى رى دى  كقدٍ 
  . منوي  الفراغً  ال بعدى  ، أليفً كالت   صنيفً الت   ابتداءً  عندى 
 .(  يوً فً  عً كٍ ري الشُّ  افي كى ا أى ذى : ) ىى  فيقوؿي  هم بذلكى بعضي  حي ر  صى يي  كقدٍ 
ى لى عى  ٍُتى عً يي  فٍ أى  اللى  ؿي أى سٍ أى ) كى :  وً متً قد  يف مي  ا يقوؿي حينمى  ذلكى  منوي  مي هى فٍ يػي  نٍ م مى هي نػٍ كمً 
  ( . وً امً سٍبى إً 

 تٍ دى جً وىا كي في ها مؤل  م  تً لىػٍم يي ا كحن ري ا كشي بن تي كي  أف   : بدليلِ ؛  الغالبةي  ىيى  ريقةي الط   كىذهً 
  ا .ماًتى دبقد  



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٕٔ 

 

 منٍ  يكوفي  ٌر [ا ُمْخَتصَ َهذَ ] فَـ :  وً بقولً  على ىذا الوجوً  وً لكتابً  وي إشارتى  فإف  ،  كعليوً 
 وي ، كلكن   دي عٍ بػى  صلٍ لىػٍم ػل ؛ ألف  االختصارى  وجودً مى الٍ  منػزلةى  عدكـً مى الٍ  تنػزيلً  بابً 

 ، أم ىذا الكتابي  وجودً مى الٍ  منػزلةى  وي لى ؛ فنػز   عليوً  نبيوً للت   ، كاحتاجى  وي حصولى  دى صى قى 
 . يف الفقوً  سلتصره  وي الذم سأكتبي 

    ،  فيوً  وً منهجً  كبيافً ،  وً بكتابً  عريفً يف الت   اجلملةً  هبذهً  -اللي  وي ضًبى رى - عى رى شى  كقدٍ 
ى فبػى           دو أيب زلم   قً وف  مي الٍ  ماـً اإل قنعً مي  منٍ  يف الفقوً  سلتصره  وي أن   -اللي  وي ضًبى رى - ُت 
 للمنهجً  كىذا بيافه ،  التً طو  مي الٍ  منى  كليسى ، ا رن سلتصى  وً بكونً  هي زى ، فميػ   -اللي  وي ضًبى رى -

 . وً ليفً يف تأ عليوً  الذم سيسَتي 
ى  يف الفقوً  وً بكونً  العلمً  جهةً  منٍ  هي زى كميػ      ،  هي ختصارى ا الذم يريدي  الكتابى  ، كبُت 
 . -اللي  وي ضًبى رى - قً وف  مي الٍ  ماـً لإل(  عُ نِ قْ مُ الْ )  وى كىي 

،  وي تأليفى  يريدي  ما ببيافً ا فيهى  في ؤل  مي الٍ  يعتٍتى  أفٍ  مةً قد  مي الٍ  اتً مهم   منٍ  وي لُّ كىذا كي 
   الت أليًف . يف ذلكى  وي الذم سيسلكي  وً منهجً ك 
  ."  يءى الش   رى صى خى "  منى  : مأخوذه  ري ختصى مي الٍ [ ٌر ُمْخَتصَ  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ و 

  . عٌت كثَتنامى قليالن ، كالٍ  الكالـي  يكوفى  أفٍ  : باالختصارِ  رادُ مُ والْ 
 كتستوجزى ،  وؿى ضي الفي  تدعى  أفٍ  يف الكالـً  : ) االختصاري  -اللي  وي ضًبى رى - زىرمُّ األ قاؿى 

    ( ا.قعٌت مى الذم يأيت على الٍ 
     ثى تتحد   أفٍ  تى أردٍ  أكٍ ،  اذلم كتابن  تى كتبٍ   أكٍ ،  بةو طى يف خي  اسى الن   تى كإذا خاطبٍ 
 :  حاالتٍ  ثالثُ  فلكَ ،  يف موضوعو 

 كلكن  ،  عٌت قليله مى الٍ فعٌت ، مى الٍ  منى  ك أكثرى كالمي   يكوفى  : أفٍ األولى  الحالةُ 
 .    كثَته   الكالـى 
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كلكن تأيت ،  عٌت كثَته مى الٍ فعٌت ، مى الٍ  منى  ك أقل  كالمي   يكوفى  : أفٍ  انيةُ الثَّ  الحالةُ  
 .  األكل احلالةً  عكسي  احلالةي  ، كىذهً  كثَتةه   ها معافو ربتى  قليلةو  بكلماتو 

 . معناهي  رً دٍ على قى  بكالـو  تأيتى  : أفٍ  الثةُ الثَّ  الحالةُ 
       ،  مساكينا معناهي  كيكوفى ،  بكالـو  خاطبى ػت ا أفٍ ػإم  :  االتٍ ـح الثُ ـث هذهِ ـف

 . أقل   أكٍ ،  أكثرى  أكٍ 
 ، كلذلكى (  اابً نَ طْ إِ )  وً بكونً  في وصى يي  وي فإن  :  عٌت قليالن مى كالٍ ،  اكثَتن   الكالـي  كافى فإف ٍ 
       ،  خاصةو  ؛ إال يف حاالتو  كىذا مذموـه ،  " رً مٍ يف األى  بى نى طٍ أى  : " وفى يقولي 

ـً العو  ك  اجلهلةً  منى  الفهمً  ضعاؼً  خطابً  إال يف غالبان  ال يكوفي ف       وف ػلتاجي  الذينى  ا
 . كثَتو   بكالـو  حي رى شٍ تي  هاكلكن  ،  قليلةن  عاينمى الٍ  تكوفي ف،  إل شرحو 

 : ينِ إحدى حالتَ على  يكوفى  نبغي أفٍ مي فالٍ  علمو  طالبى  أكٍ  علماءى  ا إذا خاطبى أم  
 (  اةِ اوَ سَ مُ الْ  و بػ)ونى سمُّ ما يي  كىوى  عناهي مى مساكو لً  بكالـو  همؼلاطبى  : أفٍ األولى  الحالةِ 

           ،  داؿو على معافو كثَتةو  سلتصرو  هم بكالـو ؼلاطبى  أفٍ  : انيةِ الثَّ  والحالةِ 
 تً بى اسى نى  فٍ إً  األفضلي  ىيى  احلالةي  ( ، كىذهً  واالختصارِ  يجازِ اإلِ ى بػ) سم  ما يي  كىوى 

ـى مى الٍ  ؛  -- وً رسولً  ةً ن  كسي  اللً  يف كتابً  اإلعجازً  دالئلً  منٍ  عيد تٍ  ، كقدٍ  قا
 خارم  البي  صحيحً هبا ، كما يف  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي - ي وي بً خص  نى  إف  اللى  حيثي 

 . (( مِ لِ كَ الْ  عِ امِ وَ جَ بِ  تُ ثْ عِ بُ  )):قاؿى  -- ًب  الن   أف   -- ريرةى أيب ىي  حديثً  منٍ 
 اءِ يَ بِ نْ ى األَ لَ عَ  تُ لْ ضُ : )) فَ  قاؿى  -- ًب  الن   أف   -- عنوي  مو سلً مي  كيف صحيحً 

  . (( احلديث ... مِ لَ كَ الْ  عَ امِ وَ جَ  تُ يْ طِ عْ أُ :  ت  سِ بِ 

  ! الكثَتي  الالتً عاين كالد  مى الٍ  ها منى ، كربتى  الكلماتً  قليلةً  آياتو  منٍ  فكمٍ 
ـي  رى كى اليت ذى  وءً ضي الوي  يف آيةً كما   وً ىا يف كتابً يف تفسَتً  -رىضًبىوي اللي - العريب   ابني  اإلما

  . مسألةو  ئةً م منها شباين استنبطى  نً مى  العلماءً  نى مً  ( أف   رآنِ القُ  امِ كَ حْ أَ  )



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٕٖ 

 

 تٍ عى مى صوالن ، فجى أي  تٍ لى عً اليت جي  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي - وً كىكذا يف أحاديثً 
كما يف  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي - وً كقولً   ، يسَتةو  قليلةو  يف كلماتو  كثَتةن   مسائلى 
 اِت ((يَّ النـِّ اُل بِ مَ عْ ا األَ مَ )) ِإنَّ :  ُتً حيحى الص  يف  -- ابً اخلط   بنً  رى مى عي  حديثً 

 . هً كضلوً 
،  قليله  الكالـى  أف   هي ، كمرادي  أم موجزه [ ٌر ُمْخَتصَ  ]:  -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
  . عٌت كثَته مى كالٍ 

وا فيها اعي رى يػي  أفٍ  ةً الفقهي   توفً هم للمي يف تصنيفً  -رىضًبىهيمي اللي - الفقهاءً  عادةً  كمنٍ 
 . التً طو  مي كاحلواشي كالٍ  كحً ري الشُّ  ، خبالؼً  كاإلغلازى  االختصارى 

ى فبػى  ىا يريدي  قاصدى مى لً  بي تي الكي  ري صى تى ره ، كزبي سلتصى  أف  ىذا الكتابى  -رىضًبىوي اللي - ُت 
 العادةي  تً ، كجرى  كاالختصاصً  العلمً  أىلً  عندى  معركفةن  مستقرةن  وىا ، كتكوفي في مؤل  

 . ماتً قد  مي ا يف الٍ عليهى  نبيوً بالت  يىعتنيوفى  أنػ هيم
 ره : سلتصى  يلى ( ، فإذا قً  نِ تْـ مَ الْ ى بػ) سم  ما يي  ، كىوى  ارً مختصَ  يكونُ  تارةً  فالفقوُ 

  . ػنه تٍ مى  وي أن   فمعناهي ،  يف الفقوً 
 : نُ تْ مَ الْ  مَّ ثُ 

 ما ميزةه . منهي  لٍّ كلكي ، ا منظومن  عرناشً  أكٍ ، نثرنا  يكوفى  فٍ إم ا أى 
   رً عٍ الش   لضركرةً  ري طى ضٍ ال يي  فيها ؛ ألن وي  ا ال حشوى : أنػ هى ها ميزتُ  المنثورةُ  فالمتونُ 

 . ذلكى  ضلوً ك ،  الوزفً  ، أكً  البيتً  قافيةً  أجلً  منٍ  حشونا لى دخً يي  أفٍ 
 بي عي صٍ يى  ، كلكن قدٍ  احلاجةً  عندى  هي استذكاري ، ك  وي حفظي  له هٍ سى  : فإن وي  ظمُ وأمَّا النَّ 
 . غالبنا سائلً مى الٍ  ل  جي  أكٍ  ل  لكي  وي استيعابي 

تدؿُّ  عبارةو  بأخصرً  ذاىبً مى الٍ  هبا صياغةي  ييقصدي  ةُ يَّ هالفق راتُ ا المختصَ نَ ىُ  ومنْ 
 .  طلوبً مى على الٍ 



 ٕٗ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

  ________________________________________
 ِفي اْلِفْقِو 

________________________________________ 
  : اسِ النَّ  حاجةِ  على حسبِ  بةً مرتَّ  ًباتُ كُ   وا في الفقوِ جعلُ  وقدْ 

 .  قريراتً الت  احلواشي ، ثي   ها ، ثي  شركحً  ، ثي   توفً مي كالٍ  ختصراتً مي كا بالٍ فابتدأي 
عبارةو  بأخصرً  ذىبي مى الٍ  فيوً  صياغي يي  وي فإن  ا ، نى نً تٍ مى  لي ثٍ : مً  ختصراتُ والمُ  تونُ ا المُ فأمَّ 
 .  سائلً مى الٍ  اتً على ميهم   فيوً  ري صى كييقتى 

،  وً معٌت عباراتً  ببيافً  كذلكى ،  رً ختصى مي ىذا الٍ  عتٍت ببيافً يى  وي : فإن   رحُ وأمَّا الشَّ 
 . وي ، كؼلالفي  نى اتً مى الٍ  بي تعق  يى  كقدٍ ، ىا ذلا ، كتقريرً  كاالستدالؿً 

 سائلً مى كالٍ  الغوامضً  ما فيها منى  حي ض  وى ، كتػي  كحً ري عتٍت بالشُّ ا تى هى : فإنػ   ا الحواشيوأمَّ 
، كىكذا  كا فيوً فيما أخطأي  احى ر  ا الشُّ هى أصحابػي  بي تعق  يى  ، كقدٍ  شكاالتً كاإل
  .معى احلواشي  قريراتي الت  

، (  قنعُ مُ الْ )  كىوى ،  رو ختصى مي لً  ره سلتصى  وى ىي  رى ختصى مي ىذا الٍ  على أف   وى ب  نى يػي  كينبغي أفٍ 
            وي ني كما سيبيػ  ،  خرل أي  كأضاؼى ،  مسائلى  -اللي  وي ضًبى رى - في ن  صى مي الٍ  ؼى ذى حى  حيثي 

 . -اللي  وي ضًبى رى -
 رً ختصى مي ىذا الٍ  إليوً  بي سى نٍ الذم يػي  للعلمً  بيافه [  وِ قْ فِ ي الْ ] فِ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
،  الفقوً  يف علمً  ا ما ىوى هى نػٍ ، كمً  العقيدةً  يف علمً  ا ما ىوى هى نػٍ مً  ختصراتً مي الٍ  ألف  
ى  [ِفي اْلِفْقِو  ]:  ا قاؿى م  ، فلى  وـً لي العي  نى ا مً عًل غَتً يف  ا ما ىوى هى نػٍ كمً   العلمى  بُت 
 .  فيوً  ختصارى الا الذم يريدي  العلمي  ، كىوى  فيوً  فى ن  صى مي الٍ 



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٕ٘ 

 

 حكايةن  -تػىعىالى - وي قولي  ، كمنوي  : الفهمي  ةً غَ لُ  الفقوُ  [ اْلِفْقوِ  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
 چۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې چ :  --وسى مي  وً ي  بً نى  عنٍ 

(ٔ)         
 .  وي قولي وا ما أى يفهمي : أم 

  : قوالنِ  فيوِ ،  غةن لي  دبعٌت الفهمً  للفقوً  ىذا االستعماؿي  ثي  
           .  ومنامي عي  مي هٍ الفى  وي : إن   يلَ فقِ 
 قي طلى ، فال يي  كعناءو  فكرو  إل إعماؿً  اليت ربتاجي  قيقةً الد   مورً للي  مي هٍ الفى  وي : إن   يلَ وقِ 

 تي هٍ قي فػى  ":  تقوؿى  أفٍ  حُّ صً ، فال يى  كعلى ىذا القوؿً ،  الواضحةً  ورً مي األي  على فهمً 
 .  عناءو  إل كبَتً  ال ػلتاجي  كاضحه  أمره  وي ؛ ألن   " االثنُتً  نصفي  الواحدى  أف  

 .  مو هٍ فػى  ل  شامالن لكي  : عام ا األولِ  القولِ في  يكونُ ، فإنَُّو  الخالفِ وعلى ىذا 
    ،  رو كٍ فً  إل إعماؿً  الذم ػلتاجي  بالفهمً فإن وي ؼلتصُّ  اني :الثَّ  القولِ في  وأمَّا

 . دو جهٍ  كبذؿً 
  كتسبةِ ، المُ  ةِ لعمليَّ ا،  ةِ رعيَّ الشَّ  باألحكامِ  مُ لْ العِ  ) : في االصطالحِ  الفقوُ و 

  . ( ةِ فصيليَّ ا التَّ هَ أدلتِ  منْ 
                : وي ، كحقيقتي  اجلهلً  دُّ ضً :  العلمي  ( ةِ رعيَّ الشَّ  باألحكامِ  العلمُ  : )م هُ فقولُ 

 .(  عليوِ  على ما ىوَ  يءِ الشَّ  إدراكُ  )
 . نعي مى : الٍ  غةً يف اللُّ  ، كاحلكمي  مو كٍ حي  عي صبىٍ  : واألحكامُ 

 منٍ  فيوً  صطلحاتً مي الٍ  ختالؼً ا حبسبً  وي تعريفي  ؼلتلفي  وي فإن   : ا في االصطالحِ وأمَّ 
ـي  وً بً  رادي مي ا الٍ نى ىي  كىوى  ىا ،، كغَتً  ةو ، كمنطقي   ةو ، كعادي   ةو شرعي    . ةي رعي  الش   األحكا

 

                              
 . ِٕ/ طو ، آية :  (ُ)



 ٕٙ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

 ________________________________________
 دٍ مَّ حَ ي مُ بِ أَ  قِ فَّ وَ مُ الْ  امِ مَ اإلِ  عِ نِ قْ مُ  نْ مِ 

________________________________________ 
،  كالعقلي  ،  العادم   كاحلكمً   : احلكمً  أنواعً  ةى بقي   جي ًر ؼلي  ده يٍ قػى (  ةُ رعيَّ الشَّ ) :  مفقوذليي 
 . هً كغَتً 
       ؛  ةً : كالعقائدي   ةً رعي  الش   األحكاـً  ةى بقي   جي ًر ؼلي  ده يٍ ( قػى  ةِ العمليَّ  ) : مهُ وقولُ 
 قنامتعل   فيها ما كافى  لي ، فال يدخي  عامالتً مي كالٍ  بالعباداتً  سلتصةه  ةى العملي   ألف  

 . فيوً  تخصصةً مي الٍ  وً بً تي يف كي  ثي حى بٍ يػي  وي ألن   بالعقائدً 
 .  تٍ يدى فً ستي كاي  تٍ اليت حيص لى  ستفادةً مي الٍ  مأ(  المكتسبةِ  : )م هُ وقولُ 
        دي رشً ا يي عم   : عبارةه  غةً يف اللُّ  ىوى ، ك  دليلو  عي صبىٍ (   األدلةِ  نَ مِ )  :م هُ وقولُ 

 ." والن لي ولةن ، كدي لي دىاللةن ، كًداللةن ، كدي  وي يدلُّ  يقً رً ى الط  لى عى  وي ل  دى " ،  يءً إل الش  
 إل مىطلوبو  فيوً  ظرً الن   بصحيحً  لي وصُّ الت   ؽلكني  : ) ما وَ فهُ  ا في االصطالحِ وأمَّ 
 .(  مٍّ بىً خى 

  . ةً كالعقلي  :  األدلةً  ةى بقي   جي ًر ؼلي  ده يٍ ( قػى  ةِ رعيَّ الشَّ م : ) كقوذلي 
 :  شاملةه  ا عامةه نى ىي  ةي رعي  الش   كاألدلةي 
  . صباعً اإلك  السُّن ةً ك ،  الكتابً  دليلي :  وىيَ ،  ةً قلي  الن   للدلةً 
  . هً كغَتً ،  : كالقياسً  ةً العقلي   كاألدلةً 

ى يي  أفٍ  هي مرادي [  قِ فَّ وَ مُ الْ  امِ مَ اإلِ  عِ نِ قْ مُ  نْ ] مِ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ  الذم  األصلى  بُت 
      اللً عبدً ،  دو أيب زلم   قً وف  مي الٍ  لإلماـً (  عِ قنِ مُ الْ )  كتابي   كىوى ،  هي ختصارى ا يريدي 

 اإلماـً  يف فقوً  عتمدةً مي الٍ  توفً مي الٍ  أحدي  كىوى ،  -اللي  وي ضًبى رى - قدسي  مى الٍ  دامةى قي  بنً ا
  . -اللي  وي ضًبى رى - يباين  الش   حنبلو  بنً ا أضبدى 



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٕٚ 

 

ـي ا [ دٍ مَّ حَ ي مُ بِ أَ  قِ فَّ وَ مُ الْ  امِ مَ اإلِ  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ  ،  دو زلم   وأب قي وف  مي الٍ  إلما
ـى ف  توى مي الٍ  -يوً لى عى  اللً  ةي ضٍبى رى - قدسي  مى الٍ  دامةى قي  بنً  دً زلم   بنً  أضبدى  بني  اللً عبدي    عا

              ابً ط  اخلى  بنً  رى مٍ إل عي  وي ، ينتهي نسبي  الفطرً  عيدً  يف يوـً (  ىـٕٓٙ)
-  اشدً الر   اخلليفةً  -اهي ضى رٍ أى كى . 

ـى الش   ػلى خى : ) ما دى  -رىضًبىوي اللي - اإلسالمِ  عنو شيخُ  قالَ  من  أعلمي  األكزاعي   بعدى  ا
 ( . قً وف  مي الٍ 

كاشتهرى بسعًة علًمًو ، كدق ًة ،  كالعملً  كالعلمً  مامنا يف الفقوً إً  -رىضًبىوي اللي - فكافى 
     فهًمًو يف استنباطاتًًو كاجتهاداتًًو ، كنفعى اللي بعلًمًو كمؤلفاتًًو اخلالئقى ، ككيتيبيوي 

عظيمه نفعيها ، نسأؿي اللى أٍف غلزيىوي عن ا كعًن اٍلميسلًمُتى ، يف الفقًو كغَتًًه مشهورةه 
 . خَتى ما جزل عاًلمنا عىٍن علًموً 

ـي ىذا   فيوً  صاغى  كىذا الكتابي ،  ( الفقوِ  مدةُ عُ ) :  وي سي ا اكتابن   فى أل   اجلليلي  اإلما
  . الفقوً  األكل لطالبً  رجةى الد   هي رى كاعتبػى ،  عبارةو  صرً خبأ الفقوى 

قليالن  فيوً  عى كتوس  ،  ( عُ نِ قْ مُ الْ )  كىوى ،  وي فوقى  ثانيةن  درجةن  هي رى اعتبػى  كتابنا  هي بعدى  فى أل   مَّ ثُ 
 . ةً دى مٍ العي  عنً 

      الؼً للخً  رناسلتصى  الؼى اخلً  فيوً  رى كى كذى ،  (ي افِ كَ الْ )  كىوى  اا ثالثن كتابن   عى ضى كى  مَّ ثُ 
 . عً قنً مي الٍ  كتابً   فوؽى  كىوى ،  احلنابلةً  مذىبً  يف داخلً 

   كاألكجًو بُتى األصحاًب  كاياتً الر   الؼى خً  فيوً  رى كى ذى  (ي نِ غْ مُ الْ )  وي كتابى   عى ضى كى  مَّ ثُ 
يف اٍلمىذىًب ، ثي  ذكرى اخلالؼى بُتى اٍلمىذاىًب كأقواؿى الس لًف كاخللًف منى 

،  وي كخارجى  ذىبً مى الٍ  داخلى  الؼً اخلً  بُتى  عى مى ، فجى الص حابًة كالت ابًعُتى كمىٍن بعدىىيم 
  ؛ ًلمىا اشتملى عليًو مٍن ربريرو  االجتهادً  لدرجةً  لى يتأى   أفٍ  أرادى  نٍ مى لً  كتابه   كىوى 

 



 ٕٛ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

 ________________________________________
  دٍ احِ وَ  لٍ وْ ى قَـ لَ عَ 

________________________________________ 
       ًة ، حبيثي يعزُّ كجودي نظَتًًه ، ًة كالعقلي  للمىسائًل ، كاألقواًؿ ، كاألدلًة الن قلي  

 . -رىضًبىوي اللي بًرىضٍبىًتًو اٍلوىاًسعىةً -مٍن إنصاؼو كذبرُّدو للحق   -رىضًبىوي اللي -معى ما سبيػ زى ًبًو 
،  الفقوِ  في دراسةِ  -يوً لى عى  اللً  ةي ضٍبى رى - قُ وفَّ مُ الْ  ا ىذا اإلمامُ هُ وضعَ  درجاتٌ  هذهِ ف

؛ حىت يتمك نى طالبي  على مراتبى  الفقوى  وفى م يضعي هي أنػ   ُتى مً تقد  مي الٍ  عادةي  كىذهً 
بني  العلًم مً   ًة على الت درًُّج .ٍن ضبًطًو هبذًه الط ريقًة اٍلمى

 درجةن  ري بػى عتى يي ك ، (  عِ قنِ مُ الْ )  كتابي   كىوى ،  انيةي الث   رجةي الد   ا ىوى نى الذم معى  فالكتابي 
 .   ( ةِ دَ مْ عُ الْ )  بعدى  ثانيةن 

ـي  ،  مسائلى  منوي  حذؼ( ، ف عَ نِ قْ مُ الْ )  رى صى اختى  -يوً لى عى  اللً  ةي ضٍبى رى - مُّ اكً ج  احلى  فاإلما
         يف ىذا الكتابً  ، فاألصلي  ( عِ نِ قْ تَـ سْ مُ الْ  ادَ زَ )  اهي فسم  ،  مسائلى  كأضاؼى 

  . خرلأي  منوي  تٍ فى ذً كحي ،  مسائلي  إليوً  تٍ ضيفى أي ( ،  عِ نِ قْ مُ الْ )  كتابي   وي أن  
 اللً  ةي ضٍبى رى - الفقهاءي  عادةي  تٍ رى جى [  دٍ احِ وَ  لٍ وْ ى قَـ لَ ] عَ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
 : ينِ طريقتَ  على الفقوى  وفى يكتبي م هي أنػ   -مٍ يهً لى عى 

 . ذىبً مى الٍ  طريقةي  :األولى 
 .  ذاىبً مى الٍ  بُتى  الؼً اخلً  طريقةي  : انيةِ والثَّ 
إحدى على  ذىبً مى الٍ   فيها ببيافً عتٌتى يي  طريقةه  فهيى :  المذىبِ  ا طريقةُ أمَّ 
 :  ينِ ورتَ صُ 

 ىذهً ، ك  وً الفً خلً  ضو رُّ عى تػى  كفى دي ،  ذىبً مى الٍ  الصةً خي  ببيافً  : تكوفي ولى األُ  ورةِ الصُّ 
 ا .نى الذم معى  الكتابً  منهجي  كىذا ىوى ،  توفً مي الٍ  طريقةي 



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٕٜ 

 

 الثي ثى  ذىبً مى يف الٍ : )  فيقوؿي ،  ذىبً مى يف الٍ  الؼى اخلً  يذكرى  أفٍ :  انيةِ الثَّ  ورةِ الصُّ و 
 :  في المذىبِ  الفَ الخِ  رَ كَ ذَ  فإذاكىكذا ، (  أربعه  أكٍ  ، اياتو كى رً 

  . كاألقواؿً  كاياتً بالر   اإلماـً  عنً  هي يذكرى  أفٍ  افإمَّ 
 . باألكجوً  اإلماـً  أصحابً  عنٍ  هي يذكرى  أفٍ  اوإمَّ 
 :  المذىبِ  بُ تُ ا فكُ إذً 
 .  الصةً اخلي  ، بذكرً  ذىبً مى الٍ  حبسمً  تعتنيَ  ا أنْ إمَّ 

 . ذىبً مى الٍ  داخلى  الؼً اخلً  ببيافً  تعتنيَ  ا أنْ وإمَّ 
ـي فا ى بػى  -الل وضبرى - قدسيُّ مى الٍ  دامةى قي  الًل بني عبدي  دو زلم   وأب قي وف  مي الٍ  إلما  خالصةى  ُت 
ادلذىب يف   يف أشار إل اخًلالؼً ك ،  ( ةِ دَ مْ العُ : )  ويف كتابً  هي ، كاختيارى  ذىبً مى الٍ 

 بُتى  اقارنن مي  بالركاية كاألكجو هي رى كى كذى ،  ( يافِ كَ الْ  ، ك ) (المقنع  ) كتابيو
  .(  ينِ غْ مُ الْ ) يف  ذاىبً مى الٍ 

 إل كالـو  ػلتاجي  فاتً ؤل  مي الٍ  ىذهً  بُتى  كالفوارؽً  بً تي الكي  ىذهً  ل  يف كي  وً منهجً  كبيافي 
    اشتملىٍت على علمو كاسعو  كقدٍ ،  -اللي  وي ضًبى رى - وً مامتً كإ وً بعلمً  يليقي  ستفيضو مي 

هم مذاىبً  على اختالؼً الئق اخل نى مً  هي بعدى  ، كجاءى  هي عاصرى  نٍ مى  بوً  اللي  نفعى 
   ا نى كنفعى ،  وً علمً  ا عنٍ من ما جزل عالً  خَتى  ُتى سلمً مي الٍ  عنً  اللي  فجزاهي ، م كمشارهبً 

 وً كرامتً   كدارً  وً تً جن   األعلى منٍ  ينا يف الفردكسً ككالدً  وً ا بً نى كصبعى ،  وً علمً  منٍ  ثى دبا كر  
 .  أصبعُتى  ُتى سلمً مي كالٍ 
 
 
 



 ٖٓ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

 ________________________________________
 دَ مَ حْ أَ  بِ ىَ ذْ ي مَ فِ  حُ اجِ الرَّ  وَ ىُ وَ 

________________________________________ 
الذم  الواحدً  قوؿً الإل  عائده  مَتي الض   [ حُ اجِ الرَّ  وَ ىُ وَ  ] : -رَِحَمُو اهللُ -قولُُو 
         أضبدى  اإلماـً  ا يف مذىبً راجحن  وً بكونً  وي كصفى  حيثي ،  هً رً يف سلتصى  هي سيذكري 

 . -اللي  وي ضًبى رى -
ا وحن جي ري  -يمً اجلً  ثي ثل  مي -حي ػىػً جي رٍ يػى  ءي يٍ الش   حى جى رى " م : قوذلً  منٍ  فاعلو  اسمي  : اجحُ والرَّ 

 " له ثى مى  كىوى ،  ف  ؼلىً  مٍ لى فػى ،  لى قي ثػى :  حي يرجي  وً يف رللسً  حى جى ا ، كرى انن حى جى كرى ، ا احن جى كرى 
،  وي لي قٍ ما ثً  رى ظى كنى  وي نى زى كى :  هً يدً بً  ءي يٍ الش   حى جى رى كى  ":  -اللي  وي ضًبى رى - منظورو  ابني  قاؿى 

  رلازه  ختلفةً مي الٍ  األقواؿً  بُتى  يزً يميف الت   وي ستعمالي ، كا " وي لى قى ثػٍ أم أى :  يزافى مً الٍ  حى جى رٍ كأى 
 .(  على القاموسِ  اجِ التَّ  شرحِ )  كما يف

 يف صبيعً  ليسى  كىوى ،  سائلً مى يف الٍ  اخلالؼً  على كجودً  مبٍت   اجحً بالر   وي في صٍ ككى 
  ،  اإلماـً  عنً  كاحدةن  كايةن رً  سألةي مى الٍ  تكوفي  قدٍ  وي ن  أل؛ ها يف بعضً  لٍ بى ،  سائلً مى الٍ 

 القوؿً  بذكرً  خالؼه  فيما فيوً  ؼً اخلال ل حسمً إ يشَتي  وي فيها ، فكأن   كال نزاعى 
      ،  سألةً مى يف الٍ  وجودً مى الٍ  اخلالؼً  حبسبً ،  األكجوً  أكً  كاياتً الر   منى  اجحً الر  

  . ذىبً مى الٍ  داخلى  الؼً اخلً  إل تفصيلً  ضي هبذا ال يتعر   كىوى 
 مذىبو  يف كل   األئمةً  عندى  معركفةو  حاتو رج  مي لً  ذىبً مى ا يف الٍ راجحن  القوؿي  كيكوفي 

 . وً حبسبً 
ـي اإل ىوى  [ دَ مَ حْ أَ  بِ ىَ ذْ ي مَ فِ  ] : -رَِحَمُو اهللُ -قولُُو        أضبدي ،  اللً أبو عبدً  ما

ـي ػإم،  يباينُّ الش   ىالؿو  بنً  حنبلو  بني ا  ثي د  حى مي الٍ ،  ةً ػالبدع عي ػ، كقام ةً ن  السُّ  لً ػأى ا
 إل كرحلى ،  ببغدادى (  هٗٙٔ ) ةى ػنى سى  -اللي  وي ػى مػحً رى - دى ػلً كي ،  جتهدي ػمي الٍ  وي ػالفقي



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٖٔ 

 

________________________________________
  عِ وْ قُـ وُ الْ  ةَ رَ ادِ نَ  لَ ائِ سَ مَ  وُ نْ مِ  تُ فْ ذَ ا حَ مَ بَّ رُ وَ 

________________________________________ 
  فً أالش   أئمةي  عنوي  ، كأخذى م هي كركل عنػٍ  االئمةً  عنً  فأخذى ،  اـً كالش   منً كاليى  جازً احلً 

 فيها العلماءى  اليت فاؽى  نزلةى مى الٍ  كبلغى ،  افعي  كالش   هدمٍّ مى  كابني  مو سلً كمي  خارم  كالبي 
ىا كغَتً  القرآفً  قً لٍ خى  يف فتنةً  وي ، كموقفي  ا باحلق  ا كصدعن ككرعن  ا كعمالن علمن  جالءى كاأل
،  ينً يف الد   وً كإمامتً ،  هً رً دٍ قى  ةً ، كجالل وً على علمً  ةي م  األي  تً حىت أصبعى ، ؼلفى  ال
 خَتى  ُتى سلمً مي الٍ  عنً  اللي  كجزاهي ،  الواسعةً  وً برضبتً  اللي  وي رضبى (  هٕٔٗ)   سنةى ويف  تي 

 . اجلزاءً 
 عى رى شى [  عِ وْ قُـ وُ الْ  ةَ رَ ادِ نَ  لَ ائِ سَ مَ  وُ نْ مِ  تُ فْ ذَ ا حَ مَ بَّ رُ وَ  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 

 .(  عِ نِ قْ مُ الْ )  يف اختصارً  وً منهجً  يف بيافً  العبارةً  يف ىذهً  -اللي  وي ضًبى رى - في ن  صى مي الٍ 
 كثَتً دبعٌت الت   تستعملي  كقدٍ ،  قليلً للت   ( بَّ رُ  ) ا [مَ بَّ رُ وَ  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ و 

 :           اعرً الش   قوؿي  كمنوي 
َقْذُت ِمْن َعطَِبوْ      َواٍه رَأَْبُت َوِشيًكا َصدَْع َأْعظُِموْ   ورُبَُّو َعِطًبا أَنـْ

 .  قليلي فيها الت   األصلى  كلكن   
 : يكوفي  [ والحذفُ  عِ وْ قُـ وُ الْ  ةَ رَ ادِ نَ  لَ ائِ سَ مَ  وُ نْ مِ  تُ فْ ذَ حَ  ]:  -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 

 سائلً مى الٍ  منى  أىم   سائلى مى لً  ةً اس  مى الٍ  احلاجةً  لوجودً  كيكوفي ،  االختصارً  بقصدً 
ا إخالذلً  عدـً  مراعاةً  معى هبا  ، أكٍ  زيادةو  كفً بدي  احلذؼي  يكوفي  ، كقدٍ  حذكفةً مى الٍ 

  . باالختصارً 
ى ا بػى نى كىي   معركفةه  مسائلي  هي ادى ، كما زى  يادةً كالز   احلذؼً  بُتى  عى صبىى  أن وي  -رىضًبىوي اللي - ُت 

ـه  ، كىوى  دةه كزلد    رتبةً مى ا لً هبً  لى اليت تأى   العظيمةي  وي مكانتي  كلوي ،  ذىبً مى الٍ يف  إما



 ٕٖ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

 ________________________________________
 تْ رَ صُ قَ  دْ قَ  مُ مَ هِ الْ  ذِ إِ ؛  دُ مَ تَ عْ يُـ  وِ لِ ثْ ى مِ لَ ا عَ مَ  تُ دْ زِ وَ 

________________________________________ 
يف  رجعى مى الٍ  ، ككافى  ذىبً مى الٍ  ، كمسائلً  كاألكجوً  كاياتً يف الر   ظرً كالن   االجتهادً 

 . -ةً عى اسً وى الٍ  وً تً ضٍبى رى بً  اللي  وي ضًبى رى - وً يف زمانً  اـً الفتول يف الش  
 . هً لغَتً  سبةً بالن   وي حدكثي  الذم يقلُّ  األمري  ىوى  ادري ، كالن   الغالبً  دُّ ضً  : ادرُ النَّ و 

      ، كأشارى  يف الفقوً  وي كأن  ،  وي في ؤل  الذم يي  الكتابً  علمً  ببيافً  -رىضًبىوي اللي - ابتدأى 
  .خرل األي  العلوـً  بقيةً  عنٍ  هي زى ميػ  ف [ وِ قْ فِ ي الْ ] فِ :  وً بقولً  إل ذلكى 

ى اٍلمىذىبى الفقهي  الذم ينتسبي إليوً  ثي    امِ مَ اإلِ  بِ ىَ ذْ ي مَ ] فِ بقولًًو :  ، كذلكى  بػىُت 
  خرل .األي  ذاىبً مى الٍ  بقيةً  عنٍ  هي زى ميػ  ف[  دَ مَ حْ أَ 

ى بػى  ثي    . مامنهي  لٍّ كي   سببى  ننابيػ  مي ،  يادةً ، كالز   باحلذؼً  الكتابً  ختصارً يف ا وي طريقتى  ُت 
 ىذهً  بدؿى  ٍت سأزيدي أم أن  [  دُ مَ تَ عْ يُـ  وِ لِ ثْ ى مِ لَ ا عَ مَ  تُ دْ زِ ] وَ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 

 .  الفقيوي  هي دي عتمً ا يى هى لى ثػٍ مً  ا مسائلى هى تػي اليت حذفػٍ  سائلً مى الٍ 
رنا كتايب سلتصى   تي لٍ عى جى تي ىذا فى لٍ عى فػى أم ،  عليلً للت   [ : ذْ ] إِ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 

  . تٍ رى صي قى  قدٍ  مى مى أف  اذلًٍ  جلً أل ؛ ريقةً الط   على ىذهً 
،  هي دى صى إذا قى  " يءً م  بالش  كىى "  ، ةو عل   صبعي [  مُ مَ هِ ] الْ :  -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ و 

 ،  اإلنسافً  يف نفسً  عى قى إذا كى  األمرً  إحدل مراتبً  ، كىيى  عليوً  وي عزمي  ؽى دى كصى 
ـي  يقعى  أفٍ  ال ؽلكني ك  د   أفٍ  إال بعدى  باألمرً  االىتما  أكالن يكوفي ف،  وً بً  نفسىوي  ثى ػلي

ثي ك ،  ري ؼلطي  اسواسن ككي ،  احديثن  اإلنسافً  يف قلبً  يءي الش   د   وي تٍ ثػى د  فإذا حى ،  وي نفسي  وً بً  وي ربي
  . بوً  ىتم  ا وي نفسي 



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٖٖ 

 

________________________________________
 َواأَلْسباُب اْلُمثَبِّطَُة َعْن نـَْيِل اْلُمَراِد َقْد َكثـَُرتْ 

________________________________________
ى فبػى  ؛  راتً ختصى مي إل الٍ  يجى حتً حىت اي  تٍ فى عي ضى  قدٍ  وً يف زمانً  اذلممى  أف   -رىضًبىوي اللي - ُت 

 ةن قوي   العلمً  يف طلبً  ةي اذلم   تً كانى   أفٍ  ، بعدى  للعلمً  سَتنا، كتي لبً يف الط   زبفيفنا
 . ا هى إل ما يناسبػي  ربتاجي  ضعيفةن  قاصرةن  تٍ فأصبحى  ، متعديةن 
 :  اإلنسانِ  وىمةُ 
 .  ر  يف الش   كٍ ، أ يف اخلَتً  تكوفى  إم ا أفٍ 
 . رضيوً فيما يي م كي ا كعلتى نى علتػى  غلعلى  أفٍ  وً كجاللً  وً بعزتً  اللى  فنسأؿي 

:  و يف األصلً ، كىى  سببو  : صبعي  األسبابي [ َواأَلْسباُب  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
 . هً ، كضلوً  لً بٍ ، كاحلى  يءً الش  إل  بوً  لي ص  وى تػى ما يػي 

ى بػى يػي  أفٍ  أرادى  -رىضًبىوي اللي - فى ن  صى مي : أف  الٍ والمعنى  ،  العلمً  يف طلبً  احلاؿً  ضعفى  ُت 
 رى يػ  غى تػى ،  متوفرةن  عليوً  عينةي مي الٍ  ، كاألسبابي  عاليةن  لبً يف الط   اذلممي  تً كانى   أفٍ  فبعدى 
 حاؿى  ناسبي ما يي  عى ضٍ ى كى ضى ، شلا اقتى  ذلكى  على عكسً  ، فأصبحى  كاختلفى  احلاؿي 

  . إليوً  الوصوؿى  لي ه  سى ، كتي  العلمى  بي ر  قى تػي  راتو سلتصى  منٍ  العلمً  طالبً 
 . خارجو  منٍ  بسببو  أكٍ ،  وً نفسً  نٍ مً  ا بسببو : إم   اخلَتً  عنً  في يضعي  اإلنسافى إف   ثي  

  . [ تْ رَ صُ قَ  دْ قَ  مُ مَ هِ الْ  ذِ إِ  ]:  وً بقولً  األكؿً  إل األمرً  فأشارى 
  .[  َقْد َكثـَُرتْ  َواأَلْسباُب اْلُمثَبِّطَُة َعْن نـَْيِل اْلُمَرادِ  ]:  وً اين بقولً إل الث   كأشارى 

 
 
 



 ٖٗ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

 ________________________________________ 
 لِ يْ وَ طْ تَّ ال نِ عَ  يِ نِ غْ ا يُـ ى مَ وَ حَ ،  وِ مِ جْ حَ  رِ غَ صِ  عَ مَ وَ 

________________________________________ 
 كما قاؿى   ، يءً الش   عنً  خذيلي الت   الت ٍثًبيطي : ىوى [ اْلُمثَبِّطَُة  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
﮳ چ :  -الى عى تػى -  چے  ۓ  ۓ ﮲ 

(ٔ) . 
 . رً ختصى مي إل الٍ  يعودي  مَتي الض   [ وِ مِ جْ حَ  رِ غَ صِ  عَ مَ وَ  ] : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 

فيما  ها كبَتةه ها ، لكن  يف حجمً  ا صغَتةه أنػ هى  رةً ختصى مي الٍ  العلمً  بً تي كي   شأفي  كىذا ىوى 
ى ، فبػى  كاخلَتً  العلمً  منى  وي تٍ حوى   ، كثَتي  احلجمً  صغَتي  رى ختصى مي أف  ىذا الٍ  -رىضًبىوي اللي - ُت 

 . الفائدةً 
 زكيةي ، كالت   عليوً  مدحو كثناءو ، ك  نوعي تػىزًٍكيةو للكتابً  ىيى  -يف احلقيقةً - العبارةي  ىذهً 

 .  كال حرجى  بوً  لغرضو شرعيٍّ فال بأسى  إذا كافى  دحي مى كالٍ 
         ،  وي عملى ، ك  وي نفسى  يى زك  يي  أفٍ  سلمً للمي  ال غلوزي  : أن وي  في الشَّرعِ  واألصلُ 

 چۋ  ۅ      ٴۇ  ۋ   ۈۆ  ۆ  ۈچ :  -تػىعىالى - قاؿى 
   لإلنسافً  فال غلوزي  (ٕ)

 ها . يى يزك   ، كال أفٍ  وي نفسى  ؽلدحى  أفٍ 
       غيبٍّ  على أمرو  موقوؼه  بوؿي ، كالقى  بوؿً زاكينا إال بالقى  يكوفى  ال العملي  كافى فإذا  

      قوالن ،  عمالن أكٍ  يى زك  ني  حباؿو أفٍ  انى ال ؽلكنػي  وي ، فإن   -- إال اللي  وي ال يعلمي 
 تٍ ، كما ثبتى  ركرةً كالض   احلاجةً  عندى (  على اللً  يوً ، كال نزك   وي ضلسبي ) :  ا نقولُ مَ نَّ وإِ 

 أيب بكرةى  حديثً  منٍ  ُتً حيحى كما يف الص    -- اللً  رسوؿً  عنٍ  السُّن ةي  بذلكى 

                              
 ْٔ/ سورة الت وبة ، آية :  (ُ)
 . ِّ، آية :  الن جم/  (ِ)



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٖ٘ 

 

 اهُ خَ ا أَ حً ادِ مَ  مْ كُ نْ مِ  انَ كَ   نْ )) مَ :  قاؿى  -- ًب  الن   أف   -- احلارثً  بنً  يعً نػيفى 
، ا دً حَ أَ  ى اهللِ لَ ي عَ كِّ َز ال أُ ، وَ  وُ بُ يْ سِ حَ  اهللُ وَ ، ا النً فُ  بُ سَ حْ أَ :  لْ قُ يَـ لْ فَـ  ةَ الَ حَ ال مَ 

 . (( وُ نْ مِ  كَ لِ ذَ  مُ لَ عْ يَـ  انَ كَ   نَ ، إِ ا ذَ كَ ا وَ ذَ كَ   وُ بُ سَ حْ أَ 
 يذكركفى  األحيافً  بعضً يف  -رىضًبىهيمي اللي - العلماءى  أف   كىوى  : شكالٌ اإل دُ رِ يَ  انَ وىُ 

، كىذا  فاتً ؤل  مي كالٍ  بً تي الكي  ىذهً  لفضلً  بيافه  أكٍ ، هم بً تي كي  على فيها ثناءه  عباراتو 
  ؟ فسً الن   تزكيةً  عنٍ  هيي الن   رعً الش   يف ثبتى  كقدٍ ،  فسً للن   دحى مى كالٍ  زكيةى الت   ني يتضم  

 : حالتانِ لها  فسً على الن   ناءى كالث   زكيةى الت   : أف   الجوابُ و 
      ، كاالغًتارى  فسً ، كالعيٍجبى بالن   على اللً  اإلدالءى  نى تتضم   : أفٍ األولى  الحالةُ 

 اغًت  مي  كعبادةو  علمو  بكثرةً  وً على نفسً  اإلنسافي  ثٍتى يي  فٍ كأى  ، -اللً بً  اذي يٍ عً الٍ كى -هبا 
      -العى كى  ل  جى - اللي  بى عتً  كقدٍ  ، وً كمنعً  وً يف ربرؽلً  شكاؿى فهذا ال إ ، متعاليناك 

 ، ارن تفاخي  ذلكى منوي  نٍ يكي  مٍ ػلى ك ،  مه ػعالً  كىوى ،  وي علمى  رى كى ا ذى م  لى  --ى وسمي على 
 وسى معى مي  يف قصةً  -- كعبو   بنً  يبى  أي  حديثً  منٍ  ُتً حيحى يف الص   ثبتى كما 

 (( وِ يْ لَ إِ  مَ لْ عِ الْ  دَّ رُ يَـ  مْ لَ  ذْ إِ ؛  وِ يْ لَ عَ  اهللُ  بَ تِ عَ )) فَـ  : كفيوً  -الـي الس  ا مى هً يٍ لى عى - رً ضً اخلى 
ى بػى ك  ؟! ارن تفاخي  ذلكى  لى عى فػى  نٍ دبى  فكيفى  م هي م كأىلكى هي بػى عذ   الذينى  أف   وً يف كتابً  اللي  ُت 

 بوً  واهبم ما كاني  حاؽى ، حىت  العلمً  ىم منى عندى  وا دباحي م فرً هي م أنػ  شأنًً  منٍ 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  چ :  -وي انى حى بٍ سي -اؿى ا قى مى ، كى  فى ئو يستهز 

﮻   چ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   
(ٔ) .  

                              
 . ّٖ/ غافر ، آية :  (ُ)



 ٖٙ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

 

ٻٻ  ٻ    چ: الش قي  أن وي لىم ا ذيك رى بنعمًة الًل قاؿى  كفى اري قى  عنٍ  حكى سبحانوك 

 چپٻ     پ
 .فهذا ىوى الن وعي اٍلمىذموـي كاٍلمىنهيُّ عنوي شرعنا  (ٔ)

   :  قوؿي فمثالن ي،  فيوً  غيبً رٍ كالتػ  ،  احلق   معرفةً  على سبيلً  زكيةي الت   : انيةُ الثَّ  ةُ حالال
     ،  ةو نى يػ  ا على بػى نى كأى الفتول  هبذهً  كى تي فتيٍ أى  أكٍ ،  العلماءً  منى  ىذا العلمى  تي مٍ ل  عى تػى  "

 حينما كى على علمً  ثٍتتي ف،  " السُّن ةً ك ،  الكتابً  منى  لكى  وي تي الذم ذكرٍ  ىذا األمري  أكٍ 
 وي لى عى ، فهذا فػى  السُّن ةً باحلق  ك  م على العملً هي ضبلى  تريدي  ، أكٍ  بوً  اسً الن   ستخفاؼى اترل 
 م ،بقوذلً  للعملً  امعى الس   وما يدعي  وفى وا يقولي ككاني ،  -مٍ هي نػٍ عى  اللي  يى ضً رى - حابةي الص  
       -- اعدمُّ الس   سعدو  بني  لي هٍ سى بصدًقهم كمعرفًتهم ، كما أثٌت  قةً كالث  

،  ُتً حيحى ص  اليف  ذلكى  عنوي  ثبتى كما  -- ًب  الن   نبً مً  بأمرً  بالعلمً  وً على نفسً 
 .  وً يف تصديقً  أبلغى  ذلكى  ، كيكوفى  هً خببً  اسي الن   قى ثً يى لً ؛  ذلكى  ا فعلى كإظل ى 

          ،  وً إل علمً  اسي الن   ن  ئً ليطمى  وً على نفسً  اإلنسافي  ثٍتى يي  أفٍ  العلماءي  فأجازى 
            ا قاؿى كمى ،   وابً ل كالص  دى اذلي  نى مً  -وي انى حى بٍ سي - وً بفضلً  إليوً  اللي  وي قى كما كفػ  

انىوي -   ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ :  -- فى وسي يي  ي وً بً نى  عنٍ  حكايةن  -سيٍبحى

چچ چ  چ
(ِ).  

 كالعملً  احلق   قبوؿً يف  غيبً رٍ التػ   بابً  منٍ  وى ىي ا نى ىي  -رىضًبىوي اللي - في ن  صى مي الٍ  هي رى كى ا ذى مى فى 
 .  شرعنا ذموـً مى الٍ  ناءً كالث   زكيةً الت   بابً  منٍ  و أال يكوفى ، كنرجي  بوً 
 
 

                              
 . ٖٕ/ القىصىص ، آية :  (ُ)
 . ٓٓ/ ييوسيف ، آية :  (ِ)



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٖٚ 

 

________________________________________
َة ِإال بِاهلِل   َوال َحْوَل َوال قـُوَّ

________________________________________ 
:  اٍلميرادي بوً  اءي نى الغى ك  [ لِ يْ وَ طْ تَّ ال نِ عَ  يِ نِ غْ ا يُـ ى مَ وَ حَ ] :  -رَِحَمُو اهللُ -قولُُو 

 وتً الص   نً سٍ دبعٌت حي  تستعملي مادتيوي  يكفيٍت ، كقدٍ أم  " يًٍت غنً ىذا يي  "،  فايةي الكً 
 .  غٍتُّ الت   كمنوي 

 -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -قوليوي  وُحِمَل عليِو :إذا استكفى ، "  لي جي  الر  ٌتى غٍ ستػى اك " 
:  قاؿى  -- ًب  الن   نً عى  -- ريرةى أيب ىي  حديثً  منٍ  خارم  البي  كما يف صحيحً 

ركام  سفيافي  قاؿى ،  (( آنِ رْ قُ الْ ى بْ نَّ غَ تَـ يَـ  نْ أَ  يِّ بِ لنَّ لِ  نَ ذِ ا أَ مَ  ءٍ يْ شَ لِ  اهللُ  نَ ذِ ا أَ مَ  ))
 ( . وً  بً غًٍت ستى يى  هي : ) تفسَتي  -رىضًبىوي اللي - احلديثً 

 چېئ    ېئ  ېئ    ىئ      چ : -تػىعىالى -قوليوي  ومنوُ ،  قامةً دبعٌت اإلً  تستعملي  كقدٍ 
(ٕ) 

  . ادبكاًنى  مٍ قي تػى  مٍ ػأم لى 
ى  العبارةً  هبذهً  -رىضًبىوي اللي - دى صى ، كقى  اإلسهابي  : المراُد بو طويلُ التَّ و      أٍف ييبُت 

اٌلن لىػٍم يأف  اختصارىهي   .  كافى مناسبنا  لٍ بالكتاًب ، بى كٍن سلًي
َة إِ  ]:  -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ   : فيها وجهانِ  [ للعلماءِ ال بِاهلِل َوال َحْوَل َوال قـُوَّ

 ؿً حوُّ الت   على ذلكى (  ةى وى كال قػي ) ،  إل حاؿو  من حاؿو  ؿى وُّ أم ال ربى  : األولُ  الوجوُ 
؛  الس نىةً على  قي لى طٍ يي  ، كلذلكى  ؿً دُّ بى كالت   َتًُّ غى التػ   منى  احلوؿً  ، فأصلي  إال باللً  كال بالغى 

  فيمرضي ؛  رى كتغيػ   وي حالي  ؿى ربو   كاملةه   ةه نى سى  ٍت عليوً إذا مر   وي أن   اإلنسافى  يف الغالبى  ألف  
 

                              
 . ِْونس ، آية : / يي  (ِ)



 ٖٛ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

 ________________________________________
 َوُىَو َحْسبُنا ، َونِْعَم اْلوَِكْيُل .

________________________________________ 
،  ارضً وى العى  منى  ذلكى  إل غَتً ،  زيدي كيى  وي مالي  هلكي كيى ،  فتقري غٌت كيى كيى ،  حُّ صً كيى 

 .  يسَتةن  تٍ ليسى  مدةه  فاحلوؿي 
 إل حاؿى  رٍّ شى  حاؿً  منٍ  ؿى ( أم ال ربو   ؿى وٍ م : ) ال حى قوذليي  عٌت يكوفي مى كعلى ىذا الٍ 

  . العظيمً  العلي   ( باللً ال إً )  خَتو 
( ،  ال باللً إً )  َتً اخل بلوغً ل ( ةى و  ال قػي كى ، )  رٍّ يف دفع ضي (  ؿى وٍ ال حى ) : اني الثَّ  الوجوُ 

 خارم  البي  صحيحً يف  تى بى ثػى  ، كلذلكى  ةي و  كالقي  ؿي وٍ كالط   احلوؿي  منوي  -العى كى  ل  جى - فاللي 
  ابً اخلط   بنً  رى مى عي  حديثً  منٍ  مو سلً مي  كيف صحيحً ،  -- عاكيةى مي  حديثً  منٍ 
--  ًًب  الن   عن --   ي  حى  ، الةً ى الص  لى عى  ي  حى ) :  يقوؿي  فى ؤذ  مي الٍ  عى ا سىً م  لى  وي أن 
 منى  ئى رً بى  وي أن  :  وُ مناسبتُ و ((  اهللِ ال بِ إِ  ةَ وَّ ال قُـ وَ ،  لَ وْ ال حَ  )) : قاؿى (  الحً فى ى الٍ لى عى 

  ،  وً كمعونتً  -العى كى  ل  جى - اللً  توفيقً  إال بعدى  ، داعي اللً  يف إجابةً  ةً و  كالقي  احلوؿً 
ها كبينى  وي بينى  اؿي ػلي  كلكنٍ ، ها كأدائً  الةً الص   يف حضورً  اراغبن  يكوفي  اإلنسافى  فإف  
 ةً لي  ا بالكي هى ال يفعلي  قدٍ  لٍ ، بى  اجلماعةً  ىا معى حضوري  فال يستطيعي ،  هً غَتً  ، أكٍ  مو قٍ بسي 

 لإلنسافً  فال حوؿى  ، -ةى يى افً عى الٍ كى  ةى المى الس   اللى  ؿي أى سٍ نى - وي كمعونتى  اللً  توفيقى  ـى رً إذا حي 
  . ر  الش   كىكذا يف دفعً ،  -العى كى  ل  جى - ال باللً إً  اخلَتً  يف بلوغً  ةى و  كال قػي 
عىلىيًو الص الةي - عنوي  ُتً حيحى الص   يف كما ثبتى ،   ةً اجلن   وزً ني كي   ػزه منٍ نٍ كى   الكلمةي  كىذهً 

 .  -- وسى األشعرم  أيب مي  حديثً  منٍ  -كىالس الـي 
 



 ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ          ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 

 

 ٖٜ 

 

ا [ نَ بُـ سْ حَ  ]،  أم اللي  [َوُىَو  ] ،ا [ نَ بُـ سْ حَ  وَ ىُ ] وَ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 
  . يًت ايى فى كً :  ًب حسٍ ،  ايةي فى : الكً  بي سٍ احلى 

 ُتى لً توك  مي الٍ  ؤمنُتى مي كالٍ ،  كالقارئى  امعى الس   كتشملي ،  وي اليت تشملي  عً مٍ اجلى  بصيغةً  جاءى 
انىوي - عليوً   ا .ينى أم كافً  [ انَ بُـ سْ حَ  وَ ىُ وَ ] ،  -سيٍبحى
  . -العى كى  ل  جى - على اللً  ثناءه [  لُ يْ كِ وَ الْ  مَ عْ نِ ] وَ  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 

     ،  شيءو  ل  كي   خالقي  ، كاللي  عنوي  لي توك  مي الٍ  يءً على الش   القائمي  : ىوى  والوكيلُ 
              نفسو  ل  بكي  لي توك  مي الٍ  كىوى ،  نفسو  ل  على كي  القائمي  فهوى ،  ككيله  شيءو  ل  على كي  كىوى 

--  اهي نى سىٍ الذم رى  ىذا األمرً  ا يف بلوغً نى بػي حسٍ  وى ىي :  يقوؿي  وي كأن  ،   شيءو  ل  ، كبكي 
 ها .ل  كي   ورً مي ا يف األي عام   يكوفي  ، أكٍ  وصى صي اخلي  دى صى ، إذا قى  اهي نى الذم ذكرٍ  نهجً مى كالٍ 
على  يف معناهي  -رىضًبىهيمي اللي - العلماءي  فى لى ختػى ا [ لُ يْ كِ وَ الْ ]  : -رَِحَمُو اهللُ - وُ قولُ 

 : اهَ منْـ  أقوالٍ 
 . ُتي عً مي الٍ  : ىوى  الوكيلَ  أنَّ 
 . : الكفيلي  يلَ وقِ 
 . اىدي : الش   يلَ وقِ 
 . : احلفيظي  يلَ وقِ 
 : الكايف . يلَ وقِ 
 . دي مى تى عٍ مي ، كالٍ  أي جى لٍ مى : الٍ  يلَ وقِ 

 ها فيما يلي : لي مً صلي  ، فيها فوائدُ  ةُ مَ المقدِّ  وىذهِ 
 بي طي ها اخلي كيف حكمً ،  بذلكى  بً تي الكي  كاستفتاحي ،  -- على اللً  ناءي : الث  أواًل 

 ىا . كضلوي  واعظي مى كالٍ 
 . ا ها كمضموًنى تً مى قد  مي  بُتى  : الفصلي  اثانيً 



 ٓٗ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية           ابتَ الكِ  مةُ دّ قَ مُ                                              

،  فيوً  فً ؤل  مي الٍ  منهجً  ، كبيافً  بالكتابً  عريفً على الت   مشتملةن  تكوفى  : أفٍ  اثالثً  
  . ها، كترتيبً  وً مادتً  كيف تقسيمً 

  . موضوعو  أكٍ ،  رسالةو  ككتابةً ،  يف البحثً  العلمً  منها طالبي  يستفيدي  فوائدي  ىذهً 
    .  فى وٍ كالعى  دى دى مى الٍ  وً كسؤالً  -العى كى  ل  جى - على اللً  ناءً بالث   ذلكى  مي تٍ خى  ثي  

،  -- على اللً  ناءً بالث   وي تى مى مقد   يستفتحى  أفٍ  العلمِ  ينبغي لطالبِ  فلذلكَ 
 .  وفيقى كالت   عونةى مى الٍ  --  اللً  بسؤاؿً  اها أيضن كؼلتمى 

 م منٍ هي كإخوانػى  األئمةى  ىؤالءً  غلزمى  ، أفٍ  الكريً  العرشً  ، رب   العظيمى  اللى  كنسأؿي 
  . وً علمً  عنٍ  امن ما جزل عالً  رى يػٍ خى  ُتى سلمً مي الٍ  كعلماءً نا علمائً 

 رجاتً الد   و  لي عي م ا كذلي لنى  بٍ اكتي ك ،  غفراتً مى كالٍ ،  ضباتً الر   كاسعى عليهم  أسبغٍ  م  هي الل  
 ُتى سلمً مي الٍ  ا ، كصبيعى ينى ، ككالدً  ماتً مى الٍ  خاسبةو عندى  م على أحسنً ا هبً نى كأحلقٍ 

 .أعلمي  -تػىعىالى - ،كاللي  جديره  كباإلجابةً ، قديره  شيءو  ل  كي   ىعل كى إن   ؛ سلماتً مي كالٍ 
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________________________________________ 
 الطَّهىارىةً  ابي تى كً 

________________________________________ 
    اجلملةً  ىذهً  نٍ ع الكالـي  [ الطَّهىارىةً  ابي تى كً ]  : -رىًحمىوي اللي - صىنّْفي اْلمي  قاؿى 

 : ضعىينً في مو 
 . [ الطَّهىارىةً  ابي تى كً  ] : وً معٌت قػىٍولً  : يف بيافً  األكؿً  الموضعً 

ىذا  ابتداءً  يف وً لً عٍ كجى ، الطَّهىارىًة  ًكتىابً   تقديً  مناسبةً  يف بيافً  :اني الثَّ  كالموضعً 
 . نتادل

 : م قػىٍوذلًً  منٍ  مأخوذه  مصدره  ( ابي تى كً الْ )  [ ابي تى كً ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ٍتبنا كى   وي بي تي كٍ يى  الشٍَّيءى  بى تى كى "   مي الضَّ :  ربً ػالع ةً ػغٍتًب يف لي ػالكى  كأصلي ،  " ابةن تى كً كى

 . واجتمعي اإذا "  ػالفو و في ني بى بػى تَّ ػتىكى " قػىٍوذلييم :  و، كمنٍ  كاجلمعي 
،  وً حركفً  الجتماعً ؛ ا كتابن   الكتابي  يى : سيّْ  بعض أىل العلم رحمهم الل قاؿى 

 . ها إىل بعضو بعضً  كانضماـً 
النَّظافةي كالنَّقاءي منى  في ليغًة العرًب : [ كىيى  الطَّهىارىةً ]  : -رىًحمىوي اللي - قػىْوليوي 
،  -بالضَّم-، يىٍطهيري  -بفتًح اذلاًء كضمّْها-" طىػػػىهيػرى الشٍَّيءي نًس ، ييقاؿي : الدَّ 

 منى الدَّنًس نظيفنا .طىهىارةن " إذا كاف نقيِّا 
: فهناؾى عدَّةي تعاريفى ، مٍنها ما أشارى  -رىضًبىهيمي اللي -كأمَّا في اصطالًح العلماًء 

ارتًفىاعي اْلحىدىًث كىمىا ًفي مىْعنىاهي ، كىزىكىاؿي  ًبقىٍولًًو : ) -رىضًبىوي اللي -إليًو اٍلميصىنّْفي 
 تَّعريًف يف موضًعًو . ( ، كسيأيت بيافي اٍلميرىاًد هبذا الاْلخىبًث 

ًصفىةه حيْكًميَّةه تػيْوًجبي ًلمىْوصيْوًفهىا جىوىازى اسًتبىاحىًة  كعرَّفػىهىا بعضيهم ًبقىٍولًًو : )
 ( . الصَّالًة ًبًو ، أىْك ًفْيًو ، أىْك لىوي 
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              ( دبعٌت أنػَّهىا ميقىدَّره تعلُّقيها بذاًت اإلنساًف  ًصفىةه حيْكًميَّةه ) م : فقىٍوذليي  
        كتعلًُّق األكصاًؼ احلسيًَّة دبوصيوفاًِتا ، كىذا يدؿُّ على   -كىوى اٍلميكلَّفي -

أفَّ الطَّهىارىةى ًمنى األكصاًؼ احليكميًَّة ، فهيى غَتي زلسوسةو دبشاىدةو كغَتًىا ،  
 كالطٍُّوًؿ كالًقصىًر . 

بالطَّهىارىًة ليسى بشيءو زلسوسو  فأنتى إذا قػيٍلتى : " فيالفه متطهّْره " فإفَّ كصفىكى لوي 
        نراهي عليًو ، بٍل ىيوى متعلّْقه باحليكًم عليًو ، كالعلًم ، كالشَّجاعًة ، كضلوًىا 

 منى األكصاًؼ احليكميًَّة كاٍلمىعنويًَّة .  
 ( دبعٌت تيثًبتي .تػيْوًجبي  كقػىٍوذلييم : )
الشٍَّخصي ، سواءن تعلَّقى ذلكى الوصفي ( موصوفػيهىا ىوى ًلمىْوصيْوًفهىا  كقػىٍوذلييم : )

تػيْوًجبي  ببدنًًو ، أٍك ثوبًًو ، أٍك اٍلمىكاًف الذم ييصلّْي فيًو ، كىذا معٌت قػىٍوذلًًم : )
 . أم للشَّخًص الذم ييوصفي هبا  (ًلمىْوصيْوًفهىا 

 فإذا قػيٍلتى : " فيالفه متطهّْره " فمعناهي أنَّوي ييباحي لوي فعلي الصَّالًة . 
 .  عليوٍك قػيٍلتى : " ىذا اٍلمىوضعي طاىره " فمعناهي أنَّوي جيوزي لكى أٍف تيصلّْيى أ

 " ىذا الثَّوبي طاىره " فمعناهي أنَّوي جيوزي لكى أٍف تيصلّْيى فيًو .: أٍك قػيٍلتى 
) جىوازى اسًتبىاحىًة ، كبعضيهم ييًضيفي فيقوؿي :  (اسًتبىاحىةى الصَّالًة  : ) كقػىْوليهيم
أم احلكمى حبلّْ الصَّالًة ، كعليًو فإنػَّهىا تفيدي احًللَّ ال الوجوبى ، كال غىيػٍرىهي  ًة  الصَّال

  ثبوتي ىذا الوصًف يف حقًّْو ففمىٍن تطهَّرى حىلَّ لوي أٍف ييصلّْيى ، كلىػٍم يلزٍموي ذلكى ، 
 ال يستلزـي منوي أٍف يفعلىهىا . 

عبػَّرى باجلواًز اٍلميقتضي ًلميطلًق اإلباحًة كاإلذًف بالشٍَّيًء ، ديكفى لزكًمًو ، كًمٍن ىينىا 
       كمثلي الصَّالًة : الطَّواؼي بالبيًت ، كضلويهي شلا تيٍشتػىرىطي ، على مىًن اتَّصفى ًبًو 

 كلمًس اٍلميصحًف .  ،لوي الطَّهىارىةي 
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إشارةه إىل ثالثًة أيمورو ال بيدَّ مٍن توفُّرًىا للحيكًم  (ًبًو ، أىْك ًفْيًو ، أىْك لىوي  كقػىٍوذلييم : )
 بصحًة الصَّالًة ، كىيى طهارةي : البدًف ، كالثَّوًب ، كاٍلمىكاًف . 

 : في ىذًه الثَّالثًة فاٍلميصلّْي ال بيدَّ لوي مٍن ربصيًل الطَّهىارىًة 
قػاؿى لفاطمةى  --؛ ألفَّ النَِّبَّ ( لىػوي  : كىػوى اٍلميعىبػَّري عنوي ًبقىٍوذلًًم : ) في بػدنًػوً 

كمىا يف الصَّحيحىًُت ًمٍن حديًث أيْـّ اٍلميؤمنُتى   -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-بنًت أيب حيبىيشو 
ـى كىصىلّْي   :  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-عائشةى  ،  )) كىًإذىا أىْدبػىرىْت فىاْغًسًلي عىْنًك الدَّ

 ًن البدًف . فدؿَّ على كجوًب إزالًة النَّجاسًة ع
( أم اٍلمىكافى الذم ييصلّْي فيًو ، ًفْيًو  : كىوى اٍلميعىبػَّري عنو ًبقىٍوذلًًم : ) كفي مكانًوً 

 :سواءن 
 كاألرًض يباشريىا بالوقوًؼ عليها ، فال بيدَّ ًمٍن أٍف تكوفى طاىرةن . ،   كافى ميباشرنا

أٍف يكوفى ذلكى ، فال بيدَّ من  أْك كافى بوجوًد حائلو بينىوي كبينىها كالنَّعًل كالًحذاءً 
مٍن حديًث  -عىلىٍيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -طاىرنا ؛ ًلمىا ثبتى يف الصَّحيحىًُت عنوي  احلائلي 

 )) ىىرًيْػقيوا:  --لىمَّا باؿى األعرايبُّ يف اٍلمىسجًد قاؿى  --أنًس بًن مالكو 
 -عىلىٍيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -فأمرى  عىلىى بػىْوًلًو سىْجالن ًمْن مىاءو أىْك ذىنػيْوبنا ًمْن مىاءو   

  .بتطهًَت اٍلمىوضًع ، فدؿَّ على كجوًب إزالًة النَّجاسًة عًن اٍلمىكاًف الذم ييصلَّى فيوً 
 ( .ًبًو  : كىوى اٍلميعىبػَّري عنوي ًبقىٍوذلًًم : ) كفي ثوًبوً 

 چڭ  ۇ چ  :-تػىعىاىلى -قػىٍوليوي  :في كجوًب إزالًة النَّجاسًة عنوي صلي كاأل
(4   

 ، كُهيىا : طهارةي احلىدىًث ، كاخلىبىًث .  بينى نوعىي الطَّهىارىةً كهبذا صبىىعى التَّعريفي 

                              
ثّْر ، آية :  (ُ)  . 4/ اٍلميدَّ
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؛ ألفَّ ىذا  جىوىازى اسًتبىاحىًة الصَّالًة  كقٍد أشارى إىل طهارًة احلىدىًث ًبقىٍولًًو : )  
اجلوازى ال يكوفي إال بعدى ربصيًل الطَّهىارىًة منى احلىدىًث ، كىذا النَّوعي الطَّهارةي فيًو 

 حيكميَّةه .
" كىذا النَّوعي ًبًو ، أىْك ًفْيًو ، أىْك لىوي  كأمَّا طهارةي اخلىبىًث فقٍد أشارى إليها ًبقىٍولًًو : "

 ةه .الطَّهارةي فيًو حقيقيَّ 
 ثَّوبي كالبدفي كاٍلمىكافي . : كىيى البىًث يف اٍلمىواضًع الثَّالثًة واعى طهارًة اخلى فجىمىعى أن

كما سيأيت ،   -رىضًبىوي اللي -كىذا التَّعريفي ال ييعاًرضي التَّعريفى الذم ذكرىهي اٍلميصىنّْفي 
كبيانًًو بٍل معناُها كاحده ، كًإٍف كانىٍت ألفاظيهما سلتلفةن ، كما سيتًَّضحي عندى شرًحًو 

 .  -تػىعىاىلى -بإذًف الًل 
لةن  ] ًكتىابي الطَّهىارىًة [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  أم يف ىذا اٍلمىوضًع سأذكري لكى صبي

ا طهارةي احلىدىًث كاخلىبىًث .  منى األحكاـً كاٍلمىسائًل اليت تتعلَّقي بنوعىي الطَّهارًة ، كُهي
 إلى نوعىيًن : فهيى تنقسمي فأمَّا بالنٍّْسبىًة لطهارًة احلىدىًث 

الطَّهىارىةي منى احلىدىًث األصغًر ، كىيى اليت يسمُّونػىهىا الطَّهىارىةى  النَّوًع األكًؿ :
 الصُّغرل ، كىيى الوضوءي .

         الطَّهىارىةي منى احلىدىًث األكرًب ، كىيى الطَّهىارىةي الكيربل ، كالنَّوًع الثَّاني : 
 الغيٍسلي . كىيى 

   فهيى إزالةي النَّجاسًة عًن البدًف ، كالثَّوًب ، كاٍلمىكاًف ؛  أمَّا طهارةي الخىبىًث :
أمرى مىٍن أرادى الصَّالةى أٍف يتطهَّرى يف بدنًًو ، كثوبًًو ، كاٍلمىكاًف الذم  الشرعألفَّ 

 . كما تقدـ بيانو يف النُّصوًص الشَّرعيًة اليت ذكرناىا يف التَّعريف  ييصلّْي فيوً 
 ىذيًن النَّوعىيًن :فهيٍم يقًصديكفى رلموعى  ] ًكتىابي الطَّهىارىًة [ العلماءي : فإذا قاؿى 

 احلىدىًث ، كاخلىبىًث . 
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 : كللطَّهارًة ثالثةه أركافو 
 : الشٍَّخصي اٍلميتطهّْري .األكًؿ 
 : الشٍَّيءي الذم ييتطهَّري بًًو . كالثَّاني

 لي الطَّهىارىًة .عٍ فً  : كالثَّالثً 
 إذا كيًجدىٍت ىذًه الثَّالثةي كيًجدىًت الطَّهىارىةي الشَّرعيَّةي .ف

 كىوى الرُّكني األكؿي .أىٍف ييوجىدى شخصه يقوـي بفعًل الطَّهىارىًة ، 
أٍف يوجدى الشٍَّيءي الذم ربصلي بًو الطَّهىارىةي ، كىوى اٍلمىاءي إذا كانىًت  :كالرُّكيني الثَّاني 

 يقوـي مقامىوي ، كىوى الصَّعيدي الطَّيبي إذا كانىًت الطَّهارةي بىدليَّةن .  الطَّهارةي أصليَّةن ، كما
كمىا أىمىرى اللي يف طهارًة احلىدىًث ،   أٍك يغتًسلى  أىٍف يفعلى الطَّهىارىةى ، فيتوضَّأى  :كالثَّالثي 

    -تػىعىاىلى - اخلىبىثى عٍن بدنًًو أٍك ثوًبًو أٍك مكانًًو ، كما أمرى اللي  األصليًَّة ، أٍك يزيلى 
يف طهارًة اخلىبىًث األصليًَّة ، كىذا ما يتحقَّقي بيانيوي يف صفًة الطَّهىارىًة على اختالًؼ 

 يف ىذا الكتاًب . -رىضًبىهيمي اللي -أنواًعها اليت يبيػّْنيها الفقهاءي 
ئًلها فهذًه الثَّالثةي األيموري إذا كيًجدىٍت كيًجدىًت الطَّهىارىةي ، كباحلديًث عٍن مسا

ـي كمسائلي الطَّهىارىًة .  كأحكاًمها تيٍستوعىبي أحكا
فاألصلي أفَّ الطَّهىارىةى كاجبةه  أمَّا بالنّْْسبىًة للشَّخًص الذم يقوـي بفعًل الطَّهىارىًة :

ببياًف  -رىضًبىهيمي اللي -اعتػىٌتى بعضي العلماًء ، على مىٍن ذببي عليًو الصَّالةي ، كًمٍن ىينىا 
    يف أبواًب الطَّهىارىًة ؛ كلىْم يػيبػىيػّْْنوي بياًف مىٍن ذببي عليًو الصَّالةي ،  أكصاًفًو عندى 

 فهيى تػىبىعه ، كليسىٍت بأصلو .، ألفَّ الطَّهىارىةى كسيلةه إىل الصَّالًة 
 الطَّهىارىًة :كأمَّا بالنّْْسبىًة للرُّكًن الثَّاني كالثَّالًث اْلميتعلّْقىيًن بما ييتطىهَّري ًبًو ، كصفًة 

 فإنػَّهىما زللُّ الكالـً يف أبواًب الطَّهىارىًة . 
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ـي عنوي ؟: لكنَّ السُّؤياؿى يىرًدي عْن   ـي الكال  أيًّْهمىا يػيقىدَّ
لى أنَّنا نبدأي ببياًف الشٍَّيًء الذم ييتطهَّري بًًو ؛ ألنَّوي ال ميكني أٍف تيفعى  كالجوابي :

 طهارةه إال بعدى كجوًدًه . 
استفتحى كثَته منى العلماًء كاألئًمًة كيتيبى الفقًو ، ككذلكى كيتيبى احلديًث ، ىينىا كًمٍن 

ـً )  ك،  ( اْلميْنتػىقىىإذا كانىٍت متخصصةن يف األحكاـً كػ)  ا ًة األىْحكى     ( ،  عيْمدى
ـً  ) ك  ( كضلوًىا ، بذكًر األحاديًث اٍلميتعلّْقًة باٍلًميىاًه . بػيليوًغ اْلمىرىا

 ( ، كاٍلميناسبوي فيًو مٍن ىذا الوجًو ظاىرةه . بىاًب اْلًميىاهً أي بًػ) فإذنا نبد
           ( ، كلىػٍم يذكٍر ترصبةن ، لىػٍم يػىقيٍل :  بىاًب اْلًميىاهً بًػ)  -رىضًبىوي اللي -بدأى اٍلميصىنّْفي 

ـي ابني قدامةى    يف كتابيو         رضبو الل) ًكتىابي الطَّهىارىًة ، بىابي اٍلًميىاًه ( ، كاإلما
ةً يف كتاًبًو )  الذم ىو أصل ىذا ادلختصر ، ككذلك ( اْلميْقًنعً )  ( ابتدأى   اْلعيْمدى

اـً اْلًميىاهً ًكتىابى الطَّهىارىًة بًػ)   ( . بىاًب أىْحكى
 :  اعتنى ببياًف أربعًة أيميورو يف بيانًًو ألحكاـً اٍلًميىاًه  -رىضًبىوي اللي -مثَّ إفَّ اٍلميصىنّْفى 

 متعلّْقه حبقيقًة الطَّهىارىًة ، كتعريًفها الشَّرعيّْ . األكًؿ :
ى فيًو أنواعى اٍلًميىاه كأقسامىها .كالثَّاني   : بػىُتَّ

اًء . كالثَّالًث : ـى الشَّكّْ يف اٍلمى ى فيًو أحكا  بػىُتَّ
اًء . كالرَّابًع : ـى االشتباًه يف اٍلمى ى فيًو أحكا  بػىُتَّ

 اشتملى عليها بابي اْلًميىاًه .ىذًه أربعةي أيميوره 
 ( . الحيْكمً ( ، كما ييسمَّى بػ)  التَّصىوُّرً ما ييسمَّى بػ)  -رىضًبىهيمي اللي -كعندى العلماًء 

ـه على احليكًم ،  التَّصىوُّري : كلذلكى كىوى أٍف تيدرًؾى الشٍَّيًء كما ىوى ، كىوى ميقىدَّ
 ." عىْن تىصىوُّرًًه الحيْكمي عىلىى الشَّْيًء فػىْرعه  : "قاليوا

  .تبحثى يف مسائًلها كأحكاًمها  ثيمَّ أٍف تتصوَّرى األشياءى ،  أكلن فال بيدَّ 
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كمىٍن سىلىكى يف الفقًو ىذا اٍلمىسلًك تبيػَّنىٍت لوي كثَته منى اٍلمىسائًل كاألحكاـً ، 
  . -عىاىلى تػى -كسىهيلى عليًو ضبطيها كإتقانػيهىا ، كاستحضاريىا عندى احلاجًة بإذًف الًل 

ى بعدى ذلكى اٍلمىسائلى  -رىضًبىوي اللي -فابتدأى اٍلميصىنّْفي  ببياًف حقيقًة الطَّهارًة ، مثيَّ بُتَّ
ـى اٍلميتعلّْقةى هبا ميراعينا ذلذا األصًل .  كاألحكا

 ؟ كتابىوي الفقهيَّ بالطَّهىارىةً  -رىضًبىوي اللي - ًلمىاذىا بدأى اْلميصىنّْفي  كيىًردي السُّؤىاؿي :
 : ينقسمي إلى قسمىينً : ينبغي أٍف ييعلىمى أفَّ الفقوى أكلن  : كالجوابي 
 متعلّْقه باٍلميعامالًت . كالثَّاني :متعلّْقه بالعباداًت ،  أحًدىما :
   يف تقسيًم الفقًو إىل عباداتو كمعامالتو : أفَّ ما يكوفي ًمنى اٍلميكلَّفً  كالسَّببي 

 ل يخليو مْن حالتىيًن :
انىوي -أٍف يكوفى بينىوي كبُتى اخلالًق  إمَّا  . -سيٍبحى

 يكوفى بينىوي كبُتى اٍلميخلوقُتى . كإمَّا
مٍن عبادتًًو ، كالصَّالًة ،  --فهوى حقُّ الًل  فما كافى بينىوي كبينى الخالًق :

 منى العباداًت . كغَتىاكالزَّكاًة ، كالصَّوـً ، كاحلجّْ كالعيمرًة ، 
 منى اٍلميعامالًت على اختالًؼ أنواًعها : نى اْلمىخلوًقينى كما كافى بينىوي كبي

ًة ، كضلوًىا  ماليَّةن    .: كالبيًع ، كاإلجارًة ، كالشَّرًكى
 كاألنكحًة ، كاجلناياًت كغَتًىا .   أْك غيرى ماليَّةو :

يًن الًقسمىًُت قسَّمى العلماءي            فنظرنا لكوًف معاملًة اٍلمىخلوًؽ تنقسمي إىل ىذى
 الفقوى إىل : عباداتو ، كمعامالتو . -رىضًبىهيمي اللي -

يًن الًقسمىًُت اتَّفقيوا  -رىضًبىهيمي اللي -مثيَّ إفَّ العلماءى   على تقديً لىمَّا أراديكا ترتيبى ىذى
على  كاحلجّْ ،  وـً كالصَّ ،  كاةً كالزَّ ،  الةً الصَّ  أبوابى قدَّميوا ف،  عاملةً مى على الٍ  العبادةً 
  . عامالتً مي الٍ  أبوابً  سائرً 
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ڄ   ڄ  چ :  -تػىعىاىلى -لقىٍولًًو  ، األصلي  ىيى  العبادةى  أفَّ  : في ذلكى  ببي كالسَّ 

 چڄ  ڃ  ڃ  ڃ
(4  . 

 --أفَّ النَِّبَّ  --كلذلكى ثبتى يف الصَّحيحىًُت مٍن حديًث ميعاًذ بًن جبلو 
     )) ًإنَّكى تىْأًتي قػىْومنا أىْىلى ًكتىابو ، فػىْليىكيْن أىكَّؿى  :قاؿى لوي لىمَّا بعثىوي إىل اليمًن 

مىا تىْدعيْوىيْم ًإلىْيًو : شىهىادىةي أىْف ل ًإلىوى ًإل اللي ، كىأىنّْي رىسيْوؿي الًل ، فىًإْف ىيْم 
تػىرىضى عىلىيًهْم خىْمسى ، أىطىاعيْوؾى ًلذىًلكى  صىلىوىاتو ًفي كيلّْ يػىْوـو فىأىْعًلْمهيْم أىفَّ اللى افػْ

لىةو     إىل آخًر احلديًث . كىلىيػْ
ى  أفَّ العباداًت ىيى أكؿي ما ييدعىى إليًو ، بعدى األمًر  -عىلىيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -فػىبػىُتَّ

يًن ،           بتوحيًد الًل كإفراًدًه بالعبادًة ، كلىمَّا كانىٍت كيتيبي العلًم تدعيو إىل الدّْ
 ـى أئمتيها كعلماؤيىا أبوابى العباداًت على أبواًب اٍلميعامالًت .قىدَّ 

ـى الزَّكاةى ، مثيَّ لىمَّا كانىٍت ىذًه العباداتي رتػَّبىها الشَّرعي  ـى الصَّالةى على الزَّكاًة ، كقدَّ فقدَّ
ـى على احلجّْ ، رتَّبى العلماءي أبوابى العباداًت على  ـى الصّْيا ىذا على الصّْياـً ، كقدَّ

   )) فػىْليىكيْن أىكَّؿى قاؿى :  --التػٍَّرتيًب ، فابتدأيكا بكتاًب الصَّالًة ؛ ألفَّ النَِّبَّ 
مىا تىْدعيْوىيْم ًإلىْيًو : شىهىادىةي أىْف ل ًإلىوى ًإل اللي ، كىأىنّْي رىسيْوؿي الًل ، فىًإْف ىيْم 

ًفي كيلّْ يػىْوـو ضى عىلىيًهْم خىْمسى صىلىوىاتو تػىرى أىطىاعيْوؾى ًلذىًلكى ، فىأىْعًلْمهيْم أىفَّ اللى افػْ 
لىةو     ـى الصَّالةى على بقيًة أركاًف اإلسالـً .كىلىيػْ  فقدَّ

         أفَّ النَِّبَّ  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-الًل بًن عيمىرى كيف الصَّحيحىًُت مٍن حديًث عبدً 
--  : ْمػػسو قاؿى ـي عىلىى خى   : شىهىادىًة أىْف ل ًإلىػوى ًإل اللي ،  )) بيًنيى اإًلْسال

                              
اريات ، آية : /  (ُ)  . 65الذَّ
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ػػاًة    ًإيْػتىػػاًء الزَّكى ًإقىػػاـً الصَّػػالًة ، كى ـى الصَّالةى على بقيًة  كىأىنّْي رىسيػػْوؿي الًل ، كى فقدَّ
 األركاًف .

ـه على غَتًىا منى العباداًت ، فإفَّ الشَّرعى جعلى   كإذا قػيٍلنىا بأفَّ بيافى الصَّالًة مقدَّ
كىمى بوجوًب الصَّالًة على اٍلميكلًَّف ؛ للصَّالًة شيريكطنا ال بيدَّ مٍن توفُّرًىا  لكي ُيي

 كصحًتها منوي إذا أكقعىها مستوفيةن لتلكى الشُّركًط .
-رىضًبىهيمي اللي -كىذًه الشُّركطي منها ما يسبقي ًفٍعلى الصَّالًة ، كىوى ما يسميًو العلماءي 

( كدخوًؿ الوقًت كالطَّهارًة كالنػّْيًَّة ، كلذلكى ال ييؤمىري اٍلميكلَّفي  الشُّركًط القبليَّةً بػ) 
ڤ   ڦ  ڦ  چ :  -تػىعىاىلى -بالصَّالًة إال بعدى دخوًؿ كقًتها ، كما قاؿى 

 چڦ
 فجعلى ديليوؾى الشَّمًس عالمةن سابقةن على أمًر اٍلميكلًَّف بًفٍعًل  (ُ)

انىوي -صالًة الظُّهًر ، كقاؿى  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ :  -سيٍبحى

 چپ  پ   پ 
 فأمرى بالطَّهارًة قبلى ًفٍعًل الصَّالًة .  2)

ـه على بياًف صفًتها  لىصي إىل القوًؿ بأفَّ بيافى شركًط الصَّالًة مقدَّ كمٍن ىذا كيلًّْو ُيي
 الشَّرعيًَّة .

الشُّركًط قبلى  ببياًف شرًط الطَّهارًة كغَتًىا منى  -رىضًبىهيمي اللي -كلذلكى ابتدأى العلماءي 
 بياًف صفًة الصَّالًة كأركاًِنا . 

ـه : مثيَّ إذا قػيٍلنىا  إفَّ بيافى الشُّركًط مقدَّ
هيم ـى شرطى الطَّهارًة ؛ لقولًًو  فًمنػْ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  --مىٍن قدَّ

 .  چٻ  پ  پ  پ   پ 

                              
  . 87/ اإلسراء ، آية :  (ُ)
   . 5/ اٍلمىائدة ، آية :  (ِ)
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 ________________________________________ 
 اْلحىدىثً كىًىيى : ًارتًفىاعي 

________________________________________ 
هيم ـى شرطى الوقًت ؛ ألفَّ اٍلميكلَّفى ال ييؤمىري بالطَّهارًة للصَّالًة إال بعدى  كًمنػْ مىٍن قدَّ

 كجوهًبا عليًو ، ككجوبػيهىا متوقّْفه على دخوًؿ الوقًت . 
  قدَّميوا شرطى الطَّهارًة ،  -ى اجلٍىًمٍيعً رىضٍبىةي الًل عىلى -كاٍلميصىنّْفي كغَتيهي منى العلماًء 

ًَت اٍلمىفركضًة ، خبالًؼ ؛ ألفَّ األمرى هبا شامله للصَّالًة اٍلمىفركضًة كغ كىوى أقول
 أنسبى  فإنَّوي سلتصّّ بالصَّلواًت اٍلمىفركضًة ، فكانىًت البداءةي بشرًط الطَّهارةً ، الوقتً 

 مٍن ىذا الوجًو ، كاللي أعلمي .
 الضَّمَتي عائده إىل الطَّهىارىًة . ] كىًىيى [ :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
مصدري " ارتفعى " ؛ لييطابقى اٍلميفىسّْري  ] ًارتًفىاعي اْلحىدىًث [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 يف اللُّزيكـً .  للميفىسَّرً 
     فَّ الطَّهىارىةى مصدري ( ، كايستيشًكلى ذلكى ؛ ألرىْفعي اْلحىدىًث )  كقاؿى بعضيهم :

" تىطىهَّرى " ، كالرَّفعي كاإلزالةي فعلي الشٍَّخًص ، فكافى التَّعبَتي باالرتفاًع كالزَّكاًؿ ؛ 
 ليشملى يف الزَّكاًؿ ما ال ًفٍعلى للميكلًَّف فيًو كتىحىلًُّل اخلىٍمًر .

    : " حىدىثى الشٍَّيءي "  مأخوذه مٍن قػىٍوذلًًم ] اْلحىدىًث [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 :كالحدثي احلديثي ، كىوى اجلديدي ، كطىرىأى ، كمنوي إذا جىدَّ ، 

ـي بسبًبًو ، : كىوى الذم يوجبي انتقاضى الطَّهارًة الصُّغرل إمَّا أْف يكوفى أصغرى  كيىلزى
       كضلوًىا ، خركجي البوًؿ ، كالغائًط ، كالرّْيًح ، كالىمٍذم  كمثاليوي :الوضوءي ، 

 منى األحداًث الصُّغرل .
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________________________________________
 كىمىا ًفي مىْعنىاهي 

________________________________________ 
ـي بسبًبًو  رى بػى كإمَّا أْف يكوفى أكْ  : كىوى الذم يوجبي انتقاضى الطَّهارًة الكيربل ، كيىلزى

 منى األحداًث الكيربل . ، كضلويه فاسي كالنٌ حليضي ، اجلنابةي ، كا كمثاليوي :الغيسلي ، 
 .أم بنوعىيًو : األصغًر كاألكرًب  اْلحىدىًث [ اعي فى ارتً  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

ًصفىةه حيْكًميَّةه  ) : فإفَّ احلىدىثى : -رىضًبىهيمي اللي - كأمَّا في اصطالًح العلماءً 
تػيْوًجبي مىْنعى مىْوصيْوًفهىا ًمًن اسًتبىاحىًة الصَّالًة ، كىنىْحًوىىا ًمنى اْلًعبىادىاًت الًَّتي 

 .  (تيْشتػىرىطي لىهىا الطَّهىارىةي 
  (مىا أىْكجىبى كيضيْوءنا ، أىْك غيْسالن )مىٍن عرَّفىوي ًبقىٍولًًو :  -رىضًبىهيمي اللي -كمن أىًل العلًم 

 فشملى كال التَّعريفىًُت احلىدىثى بنوعىيًو : األصغًر ، كاألكرًب .
زكاؿي ] ًارتًفىاعي اْلحىدىًث [ :  -رىضًبىوي اللي -كعلى ىذا ، فاٍلميرىادي بقوًؿ اٍلميصىنًّْف 

 الوصًف احلاصًل باحلىدىًث اٍلميقتضي للمنًع شلا ذببي لوي الطَّهىارىةي .
ى ما قبلىوي ، فيكوفي معطوؼه عل ] كىمىا ًفي مىْعنىاهي [:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
عائده إىل ارتفاًع  ] مىْعنىاهي [ : ) كىارتًفىاعي مىا يف مىعناهي ( ، كالضَّمَتي يف :التَّقديري 

 : إىل احلىدىًث .  كًقيلى احلىدىًث ، 
غيٍسلي الغيٍسلي مٍن تغسيًل اٍلمىيًّْت ، كالنَّوـي ، كال كالذم في معنى الحىدىًث :

ةو ، كشيرًعىٍت وًء ، فهذًه كيلُّها ليسىٍت بأحداثو حقيقيَّ ضي اٍلميستحبُّ ، كذبديدي الوي 
ثنا حقيقيِّا ، كإَّنَّىا ترفعي         مٍن أجًلها الطَّهىارىةي ، فهيى طهارةه شرعيَّةه ال ترفعي حىدى

 ما ىوى يف حيكًم احلدًث مٍن جهًة التػَّعىبًُّد . 
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فالغيٍسلي مٍن تغسيًل اٍلمىيًّْت عندى مىٍن يقوؿي بًو ، فإنَّوي يرل أفَّ مىٍن غسَّلى ميّْتنا لزمىوي  
ثنا ، كإَّنَّىا ىو تػىعىبًُّدمه أىمىرى الشَّرعي ًبًو   ،الغيٍسلي ، كتغسيلي اٍلمىيًّْت لىػٍم ييوجٍب حىدى

 . فنيػزّْؿى منػزلةى احلىدىًث 
حقيقيٍّ ، كلكنَّوي مظنَّةي احلىدىًث ؛ فنيػزّْؿى منػزلتىوي ، كأىخىذى  النَّوـي ليسى حبىدىثو  ككذلكى 

حيكمىوي ، فإذا انتقضىٍت بًو الطَّهىارىةي لىػٍم تنتقٍض حبىدىثو حقيقيٍّ ، فإذا توضَّأى حينئذو 
 فإنَّوي يكوفي متوضّْئنا لرفًع ما ىوى يف معٌت احلىدىًث .

وءى ،  ضي أجازى للميسلًم أٍف جيدّْدى الوي  --ِبَّ وءي للتَّجديًد ، فإفَّ النَّ ضي الوي كىكذا 
:  --)) أىفَّ رىجيالن سىأىؿى النًَّبيَّ :  --كما يف حديًث جابًر بًن سىيرىةى 

ًإْف ًشْئتى فىال تػىتػىوىضَّْأ   ًإْف ًشْئتى فػىتػىوىضَّْأ ، : أىنػىتػىوىضَّأي ًمْن ليحيْوـً اْلغىنىًم ؟ قىاؿى   كى
 ركاهي ميسًلمه .

      للتَّخيًَت كإباحًة     فػىتػىوىضَّأْ  )) ًإْف ًشْئتى :  -عىلىيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -ليوي فقىوٍ 
وءى األكؿى لىػٍم ينتقٍض ، فأجازى لوي أٍف يتوضَّأى ضي أٍف يتوضَّأى ، كىوى يدؿُّ على أفَّ الوي 

 وءنا ثانينا .ضي عليًو كي 
وءىهي الثَّاين طهارةه شرعيَّةه ، ضي وئًًو ، فإفَّ كي ضي وءنا على كي ضي كإذا ثبتى أنَّوي يتوضَّأي كي 

ثنا ؛ ألنَّوي قًد ارتفعى احلىدىثي بالوضوًء األكًؿ .  كىذًه الطَّهىارىةي الشَّرعيَّةي ال ترفعي حىدى
 وًء يف معٌت ارتفاًع احلىدىًث .ضي ييعتىبػىري ذبديدي الوي ، كًمٍن ىينىا 

، فإنَّوي ال يرفعي احلىدىثى حقيقةن ؛ ألفَّ احلىدىثى  وًء اٍلميستحاضةً ضي لوي  كذلكى بالنّْْسبىةً 
 موجوده ، لذلكى فإنَّوي يكوفي يف معٌت ارتفاًع احلىدىًث .
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 ________________________________________
  : ةه الثى ثى  اْلًميىاهي ،  كىزىكىاؿي اْلخىبىثً 

________________________________________ 
  .زىكىاؿي الشٍَّيًء : ذىابيوي ] كىزىكىاؿي اْلخىبىًث [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 :  ىوى النَّجاسةي .  كالخىبىثي 
  .كزكاذليىا يكوفي عًن البدًف ، كالثَّوًب ، كاٍلمىكاًف 

  كدبجموًع ىاتًُت الطَّهارتىًُت تيستباحي عبادةي الصَّالًة .
؛  -رىضًبىوي اللي -اٍلًميىاهي : صبعي ماءو ، كصبىعىهىا  [ ] اْلًميىاهي  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 لتعدًُّدىا كاختالًؼ أنواًعها .
اًء ،  إمَّا:  فىمىا يػيتىطىهَّري ًبوً  ، أٍف يكوفى بدالن قائمنا مقامىوي  كإمَّاأٍف يكوفى أصالن كاٍلمى

 كالصَّعيًد الطَّيًب . 
ک    ک  ک  گ  چ :  -تػىعىاىلى -، كلذلكى قاؿى  فاٍلمىاءي ىوى أصلي اٍلميطىهّْرىاتً 

 چگ 
 .  كادلراد بو : الطَّاًىري يف نػىٍفًسو ادلطهّْر لًغَتًهً   4)

انىوي -قػىٍولًًو  بدليًل :  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ  : -سيٍبحى
(2   

اًء .   فدؿَّ على أفَّ األصلى يف الطَّهىارىًة أٍف تكوفى باٍلمى
نىازىةو ، فىحىًفظى  --أىفَّ النَِّبَّ  -- كيف حديًث عوًؼ بًن مالكو  صىلَّى عىلىى جى

)) اللَّهيمَّ اْغًفْر لىوي كىاْرحىْموي ، كىعىاًفًو كىاْعفي عىْنوي ، كىأىْكًرـْ  ًمٍن ديعىائًًو كىىيوى يػىقيٍوؿي :
 ركاهي ميسًلمه .نػيزيلىوي ، كىكىسّْْع ميْدخىلىوي ، كىاْغًسْلوي بًالمىاًء ، كىالثػىْلًج ، كىالبػىرىًد    

                              
    . 47/ الفيرقاف ، آية :  (ُ)

      . ُُ/ األنفاؿ ، آية :  (ِ)
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    ؿي كىافى يػىقيوٍ --أىفَّ النَِّبَّ  --كيف صحيًح ميسًلمو مٍن حديًث أيب ىيريرةى  
)) اللَّهيمَّ اْغًسْل خىطىايىامى بًاْلمىاًء يف ديعاًء االستفتاًح بُتى التَّكبًَت كالقراءًة : 

 كىالثػَّْلًج كىاْلبػىرىًد    .
  .كىيى الطَّهيوري ، كالطَّاًىري ، كالنًَّجسي  ] ثىالثىةه [:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

منى اٍلمىالكيًَّة ، كالشَّافعيًَّة ،  -هيمي اللي رىضًبى - كىذا ىوى مذىبي جمهوًر العلماءً 
  كاحلنابلًة يف اٍلمىشهوًر .

 إىل أفَّ اٍلمىاءى قسماًف : طاىره ، كصلسه . -رىضًبىهيمي اللي - كذىبى الحنفيَّةي 
ىوى الَّذم يترجَّحي في نظرم     ؛ -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً -كما ذىبى إليًو اجلمهوري 

 :كذلكى ًلمىا يلي 
چک    ک  ک  گ  گ چ :  --: دليلي الكتاًب يف قػىٍولًًو  أكلن 

 (4   . 
 چگچ أفَّ اللى كىصىفى اٍلمىاءى الباقيى على أصًل خلقًتًو ًبقىٍولًًو : ككجوي الدّْللًة :

أم أنَّوي طاىره يف نفًسًو ، ميطهّْره لغَتًًه ، فأصبحىٍت فيًو صفةه زائدةه على صفًة 
 الطَّهىارىًة األصليًَّة فيًو ، كىيى كونيوي مطهّْرنا لغَتًًه . 

انىوي -قػىٍوليوي  كقْد دؿَّ على ذلكى : ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ :  -سيٍبحى

چچ چ
       اآليًة بوصفو زائدو  فلىمَّا كىصىفى ماءى السَّمىاًء يف ىذهً   2) 

اًء األصليّْ فيًو كىوى كونيوي ييطىهّْري  دؿَّ على صحًة ما ذكرىهي ، على كصًف اٍلمى
اجلمهوري ًمٍن أفَّ الطَّهيورى فيًو معٌت زائده ، كىوى كونيوي مطهّْرنا لغَتًًه ، ففىارىؽى الطَّاًىرى ، 

                              
    . 47/ الفيرقاف ، آية :  (ُ)

      . ُُ/ األنفاؿ ، آية :  (ِ)
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    چگچٍولًًو يف اآليًة األيكىل : كالقرآفي يفسّْري بىعضيوي بعضنا ، فيكوفي معٌت قػى 
انىوي -ما كىرىدى يف اآليًة الثَّانيًة ًمٍن قػىٍولًًو   . چچ  چچ :  -سيٍبحى

انىوي -إفَّ قػىٍولىوي  ينى :رً كىذا ىوى معٌت قوًؿ بعًض اٍلميفسّْ        چگچ:  -سيٍبحى
ـي القيرطِبُّ   فيًو زيادةه يف اٍلمىبٌت اقتضىٍت أٍف يكوفى طاىرنا مطهّْرنا ، كما يقىٍوليوي اإلما

ىيوى الطَّاًىري ًفي نػىْفًسًو ،  بأنَّوي : )في تعريفي اجلمهوًر للطَّهيوًر ، كيكو  -رىضًبىوي اللي -
ليًل الشَّرعيّْ اْلميطىهّْري ًلغىْيرًًه   .( ميستنبىطنا مٍن ىذا الدَّ

فقاؿى : يىا رىسيٍوؿى الًل  --أفَّ رىجيالن سأؿى النَِّبَّ  --: حديثي أيب ىيريرةى  ثانينا
اًء ، فًإٍف تػىوىضٍَّأنىا ًبًو عىًطٍشنىا ؛ أىفػىنىتػىوىضَّأي  ًإنَّا نػىرٍكىبي اٍلبىٍحرى كضلملي مىعىنىا القليلى ًمنى اٍلمى

ركاهي اخلمسةي  )) ىيوى الطَّهيْوري مىاؤيهي ، اْلًحلُّ مىْيتىتيوي   :  --دبىاًء اٍلبىٍحًر ؟ فػىقىاؿى 
مذمُّ كغَتيهي .  كصحَّحىوي الًتّْ

  :كدؿَّ الحديثي على مسألًتنا مْن كجهىيًن 
     سأليوا عٍن ماًء البحًر ، معى أنَّوي ماءه  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -: أفَّ الصَّحابةى األكًؿ 

بذلكى ، فدؿَّ على أنػَّهيم كانيوا يعرفيوفى أنَّوي ال يػيتػىوىضَّأي بكيلّْ تػىفيوا يف ظاىرًًه ، فلىٍم يك
ماءو كأنَّوي ال بيدَّ مٍن ماءو سلصوصو ، كىوى الباقي على أصًل ًخلقًتًو الذم لىػٍم يتغىيػٍَّر ، 

ًو ، كلىػٍم يينًكٍر كالبحري ماؤيهي طاىره متغىيػّْره ، فظنُّوا أفَّ ىذا التػَّغىيػُّرى مؤثػّْره يف طيهيورًيَّتً 
سؤاذلىم على ىذا الوجًو الدَّاؿّْ على التَّفريًق بُتى  -عىلىيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -عليًهم 

ى ذلم أفَّ ماءى البحًر ال زاؿى طهورنا ،  اًء الطَّهيوًر كالطَّاًىًر ، كإَّنَّىا بػىُتَّ     نوعىي اٍلمى
   هيورًيًَّتًو ، كىوى مىا ييستفادي مٍن قػىٍولًًو يف جواهًبم : كأىفَّ تغيػُّرىهي بالقىرىاًر ال يؤثػّْري يف طي 

 . )) ىيوى الطَّهيْوري   
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 ________________________________________
  ره وْ هي طى 

________________________________________
    اًىري ( إشارةه يػىقيٍل : ) الطَّ  ، كلىػمٍ  )) ىيوى الطَّهيْوري    يف قػىٍولًًو : الوجًو الثَّاني :

( الدَّاؿّْ على زيادًة اٍلمىعٌت فيًو  فػىعيْوؿو إىل الفرًؽ بينػىهيما ، حيثي اختارى صيغةى ) 
ى أنَّوي ليسى كالطَّاًىًر ، كما قدٍَّمنىا يف دليًل الكتاًب .   على غَتًًه ؛ ليبػىُتَّ

     بالطَّهيوًر ؛ ألنَّوي األصلي  -رىضًبىوي اللي -بدأى  [ ره وْ هي ] طى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
اًء ، فهوى الباقي على أصًل خلقًتًو ، ككيلّّ منى الطَّاًىًر كالنًَّجًس ُيصلي بتغىَتًُّ  يف اٍلمى

فصارى  الطَّهيوًر ، فًإٍف تغيػَّرى الطَّهيوري بشيءو طاىرو صارى طاىرنا ، كعكسيوي النًَّجسي ،
 اٍلًميىاًه مٍن جهًة بقائًًو على أصًل خلقًتًو ، ديكفى تغىَتُّو .  الطَّهيوري أصلى 

چک    ک  ک  گ  گ چ :  --: قػىٍوليوي  كدؿَّ على ذلكى 
 (4    . 

اًء ، كالبئًر ، كالنَّهًر ، كالعًُت ، كالسَّيًل ، كالبحًر .كمْن أمثلًتًو   : ماءي السَّمى
اًء ، كقٍد نصَّ  فأمَّا ماءي السَّمىاًء : يًَّتًو ،  على طىهيٍور  -تػىعىاىلى -اللي  فإنَّوي ىوى أصلي اٍلمى

 :  ثيمَّ ىوى كما يف اآليًة السَّابقًة  
 أٍف جيرمى على كجًهها .كإمَّا أٍف يستقرَّ يف األرًض ، إمَّا 

     ، كما قاؿى  يًَّتوً وي باؽو على األصًل مٍن طىهيٍور فإنَّ  فأمَّا اْلميستقرُّ في األرًض :
-- :  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ

چٺ
(2  . 

                              
    . 47/ الفيرقاف ، آية :  (ُ)

 . 7ُ، آية : / اٍلميؤمنوف  (ِ)
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فهوي طىهيوره اعتبارنا ألصًلًو .                                    ،فًإٍف خرجى بنفًسًو مٍن جوًؼ األرًض ، كماًء العييوًف 
عىلىٍيًو الصَّالةي -فهوى طىهيوره أيضنا ، كلذلكى قاؿى ، كإٍف أخرجىوي اإلنسافي ، كماًء البئًر 

 لىمَّا سيًئلى عٍن بئًر بيضىاعىةى : --كما يف حديًث أيب سعيدو اخلدرمّْ   -كىالسَّالـي 
، كالنَّسائيُّ ، كأبو داكدى ، أخرجىوي أضبدي  )) ًإفَّ اْلمىاءى طىهيْوره ل يػينىجّْسيوي شىْيءه   

مذمُّ كحسَّنىوي   . كالًتّْ
اًء إذا استقرَّ يف  ٍمنىا منى البقاًء على األصًل مٍن طىهيٍورًيًَّة ماًء السَّمى فدؿَّ على ما قدَّ

 كماًء البئًر .  ،كماًء العييوًف ، أٍك أخرجىوي اٍلميكلَّفي ،  األرًض ، سواءن خرجى بنفًسًو 
اًء ، فإنَّوي  كأمَّا ما يجرم على كجًو األرًض بعدى نيزكلًًو منى السَّمىاًء : ماءي السَّمى

   كىوى باؽو على األصًل أيضنا ، كيشملي ماءى السَّيًل كالنَّهًر ، كماءى البػىرىًد كالثَّلًج 
ى النَِّبُّ  هبما يف  صالحيتػىهيمىا للغيٍسًل كحيصيوًؿ الطَّهىارىة --إذا ذىابىا ، كقٍد بػىُتَّ

ـى يف حديًث عوًؼ بًن مالكو           يف صحيًح ميسًلمو : --قػىٍولًًو كما تقدَّ
اًء الطَّهيوًر يف حصوًؿ     )) كىاْغًسليوي ًبمىاءو ، كىثػىْلجو ، كىبػىرىدو  فأحلقى الثَّلجى كالبػىرىدى باٍلمى

الطَّهىارىًة هبما ، ككيله مٍن ماًء السَّيًل كالنَّهًر باؽو على األصًل فيهما أنػَّهيما مٍن ماًء 
اًء الذم نصَّ اللي على  ال يسلبيهما كصفى ما جارًيىُتً طىهيٍورًيًَّتًو ، ككونػيهي  السَّمى

ُها بلوًف األرًض ؛ ألنَّوي تغىيػُّره دبا يشقُّ صىوفي اٍلمىاء  الطَّهيٍورًيًَّة ، كىكذا بالنٍّْسبىًة لتغىَتُّ
 عنوي ، كذلكى ال يسلبيوي الطَّهيٍورًيَّةى . 

     يف حديًث أيب ىيريرةى  -كىالسَّالـي  عىلىيًو الصَّالةي -فقٍد نصَّ  كأمَّا ماءي البحًر :
--  ىيوى الطَّهيْوري مىاؤيهي    : ))اٍلميتقدّْـً أنَّوي طىهيٍوره بًقىٍولًًو . 

ال ييؤثػّْري ، حيثي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمٍ -كفيًو ًخالؼه ضعيفه عٍن بعًض الصَّحابًة 
 لىػٍم يبلٍغوي احلديثي .  إف ثبت عنو فى نصًَّت السُّنَّةي على طىهيٍورًيًَّتًو ، كلعلَّ مىٍن خال
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 ________________________________________ 
ريهي ، كىىي   وى اْلبىاًقي عىلىى ًخْلقىًتًو ل يػىْرفىعي اْلحىدىثى ، كىل ييزًْيلي النًَّجسى الطَّاًرمءى غىيػْ

_______________________________________ 
 :كصفى الطَّهيوًر في أمرىيًن  -رىضًبىوي اللي -كقٍد صبىىعى اٍلميصىنّْفي 

] ل يػىْرفىعي : منهما تػىعىبًُّدمّّ ؛ أم أنَّوي متعلّْقه بالعبادًة ، كىوى قػىٍوليوي : األكًؿ 
ريهي [ .  اْلحىدىثى ، كىل ييزًْيلي النًَّجسى الطَّاًرمءى غىيػْ

          فىوي بكونًًو باقينا على أصًل اخلًلقًة يف قػىٍوًلًو :: طىبػىعىيّّ ؛ حيثي كىصى كالثَّاني 
 . ] كىىيوى اْلبىاًقي عىلىى ًخْلقىًتًو [

ـى أفَّ احلىدىثى :] ل يػىْرفىعي اْلحىدىثى [ ،  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي   تقدَّ
 : فشملى نوعىينً ( كيلُّ مىا أىْكجىبى كيضيْوءنا ، أىْك غيْسالن   )

 اجلنابًة ، كاحليًض ، كالنّْفاًس . : ك األكبرى 
 : كالبوًؿ ، كالغائًط ، كالرّْيًح . كاألصغرى 

اًء الطَّهيوًر على الوجًو اٍلميعترًب  فهذًه كيلُّها أحداثه ، كإزالتيها تكوفي باستعماًؿ اٍلمى
 شرعنا .

اًء الطَّهيوًر ، كىذا معٌت  كصًفًو بكونًًو فال ربصلي طهارةي الوضوًء كال الغيسًل إال باٍلمى
 .  ، كال ييزًيلي النَّجسى الطَّارًئى غَتيه ال يػىٍرفىعي احلىدىثى 

] كىل ييزيلي  : -رىضًبىوي اللي -كىكذا احلاؿي يف طهارًة اخلىبىًث ، اليت أشارى إليها ًبقىٍولًًو 
ريهي [ ،      مىكاًف فإزالةي النَّجاسًة منى البدًف ، كالثَّوًب ، كالٍ النًَّجسى الطَّاًرمءى غىيػْ

ٍمنىا مٍن ًداللًة  ال ربصلي بغًَت الطَّهيوًر منى اٍلًميىاًه ، كال بغَتًًه منى اٍلمىائعاًت ؛ ًلمىا قدَّ
ما استثناهي دليلي :  فييستثنىى منوي النُّصيوًص الشَّرعيًَّة ، كىذا مٍن حيثي األصًل ، 

 كاالستجماًر كما سيأيت .،  الشَّرًع 
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________________________________________
 فىًإْف تػىغىيػَّرى ًبغىْيًر ميمىازًجو 

________________________________________ 
التَّفريقي بُتى النَّجاسًة قصد رضبو الل ] النًَّجسى الطَّاًرمءى [ :  -رىًحمىوي اللي - قػىْوليوي 

فالنَّجاسةي العىٍيًنيّْةي ال تقبلي ،  بكىوِنا طىارئةن بوصفو للنَّجاسًة ىنا  اٍلعىٍيًنيًَّة كغَتًىا
 التَّطهَتى حباؿو . 

ٍيتىًة كاخلًنػزيًر ؛ فهيى صلاسةي ذاتو كعُتو ، فلىٍو غيًسلىًت كذلكى مثلي  : صلاسًة اٍلمى
 .  نىًجسناالدَّىرى كيلَّوي لىػٍم تىٍطهيٍر ، فهذا النَّوعي ييوصىفي بكونًًو 

الثّْياًب ، كالفيريًش ، أي عليًو النَّجاسةي ؛ فيكوفي أصليوي طاىرنا ، ككأمَّا غَتيهي شلا تىطر 
تيوي ، كالنَّجاسةي طارئةه ؛ ألفَّ األصلى طهار  ميتػىنىجّْسنا، كيوصفي بكونًًو   كضلوًىا

  .فهذا ىوى األصلي ، أنَّوي ييفرَّؽي بُتى النًَّجًس كاٍلميتػىنىجًّْس  ، ميكني إزالتيها ،عليوً 
 كقٍد ييتسىامىحي فيػيعىبػَّري بالنًَّجًس عًن اٍلميتػىنىجًّْس . 

ى اٍلميصىنّْفي  أفَّ الذم يقبلي التَّطهَتى ىوى اٍلميتػىنىجّْسي ،  -رىضًبىوي اللي -كهبذًه العبارًة بػىُتَّ
  كىوى الذم طىرىأىٍت عليًو النَّجاسةي ، ديكفى النًَّجًس العىٍيًٍتّْ الذم ال ميكني تطهَتيهي حباؿو 

ٍمنىا .  كما قدَّ
ى ] فىًإْف تػىغىيػَّرى ًبغىْيًر ميمىازًجو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي   -رىضًبىوي اللي -بعدى أٍف بػىُتَّ

ًًه كانتقالًًو عٍن ذلكى األصًل ،     األصلى يف الطَّهيوًر ، شىرىعى يف بياًف أحكاـً تػىغىَتُّ
 ييلقىى يف اٍلمىاًء سواءن غيػَّرىهي ، أىٍك لىػٍم ييغيػٍّْرهي . كىذا يستلزـي بيافى اٍلمىسائًل اٍلميتعلّْقًة دبا

باألخفّْ ، كىوى الذم ال يسليبي الطَّهيوريةى ، كلكنَّوي ييوجبي  -رىضًبىوي اللي -فبدأى 
اًء ، كىوى الذم ال مييىازًجي اٍلمىاءى ، كالدٍُّىًن  كضًلوًه ، ، احليكمى بكراىًة استعماًؿ اٍلمى
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أفَّ  إلىأشارى هبذًه العبارًة ] فىًإْف تػىغىيػَّرى ًبغىْيًر ميمىازًجو [ :  -للي رىضًبىوي ا- فقاؿى  
 :  التػَّغىيػُّرى نوعافً 

 أٍف يكوفى دبيمىازًجو .  أمَّا
 يكوفى بغًَت شليىازًجو .  أكْ 

 كىذا يستلزـي معرفةى حقيقًة اٍلميمازجًة أكالن ؛ لييمًكنى التَّفريقي بُتى احلالتىًُت . 
: اختالطي الشَّيئىًُت ببعًضهما ؛ حىت ال ميًكنى أٍف يػيفىرَّؽى  مىازجةي فحقيقتيهافأمَّا المي 

 بينىهما ، حبيثي يىًصيػٍرىا كالشٍَّيًء الواحًد . 
اًء الطَّهيوًر ، فإنَّوي دبجرًد طرًحًو كمْن أمثلًتًو في الطَّاًىراًت  : أٍف ييلقىى احٍلًبػٍري يف اٍلمى

 ًصيػٍرىا كالشٍَّيًء الواحًد لوننا كطعمنا . فيًو ميتزجي باٍلمىاًء حىت يى 
: البوؿي ، فإنَّوي إذا أيٍلًقيى يف الطَّهيوًر امتزجى معوي ، كخالطىوي كمثاليوي في النَّجاساًت 

 فتجدي رائحةى البوًؿ كطعمىوي كلونىوي يف اٍلمىاًء ظاىرةن . 
          :  اءى الطَّهيورى كىوى ينقلي اْلمى فهذا النَّوعي منى اٍلميمازجًة ال إشكاؿى فيًو ، 

 ًقيى فيًو . أم حبسًب ما أيلا إىل طاىرو ، كإمَّا إىل صلسو ، إمَّ 
 ( .اْلمىاءي ًإْف تػىغىيػَّرى أىخىذى حيْكمى مىا غىيػَّرىهي ) كًمٍن ىينىا ، ًقيلى : 

ًًه كانتقالًًو بال تَّغَتًُّ إىل كمثلي ىذا ال يػيٍبحىثي يف الطَّهيوًر ؛ ألنَّوي موجبه للحكًم بتغَتُّ
احلاالًت اليت يشقُّ :  مثلي النَّوعىًُت اآلخرىيًن ، إال ما كافى منى اٍلمىسائًل مستثٌتن ، 

اًء فيها عٍن غَتًًه ، كاليت سيػينىبّْوي عليها  صوفي   بعدي .  -رىضًبىوي اللي -اٍلمى
  .معى التَّغَتًُّ  كالذم ييبحىثي ىنا ىوى ما حيًكمى ببقائًًو على أصًل الطَّهيوريةً 

كمي فيها بانتقاًؿ  -رىضًبىوي اللي -ختارى اٍلميصىنّْفي ا، كًمٍن ىينىا  صيورنا منى التَّغَتًُّ ال ُيي
اًء منى الطَّهيوريًة ، إال أنَّوي زلكوـه بكراىيَّ  ًة استعماًؿ اٍلمىاء فيها ، كىيى كسطه اٍلمى
 غَتًّْ حقيقةن .  بُتى الباقي على أصًل الطَّهيوريًة ، كبُتى اٍلميت
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 ________________________________________
 ، أىْك ديْىنو  طىًع كىافػيْورو كىقً 

________________________________________ 
كًقطىًع الكىافيوًر كعيوًد القىمىارًم كالدُّىًن كضلوًىا ، ،  كىوى التَّغيػُّري بغًَت اٍلميمازًج 

بىٍل ديكنىوي حقيقةن كشرعنا ،  ،كىوى النَّوعي السَّابقي ، فالتَّغيػُّري ىينىا ليسى كتغَتًُّ اٍلميمازًج 
 .فاٍلميغىيػّْري لىػٍم ميتزًٍج ًبًو اٍلمىاءي امتزاجنا كامالن ، كإَّنَّىا جاكرىهي كلىػٍم يتحلٍَّل فيًو 

أنػَّهىا تأخيذي حيكمى اٍلمىكركًه ،  مذىبي بعًض علماًء األصوؿً كمثلي ىذًه احلالًة 
فاحليكمي بكراىًتًو مٍن جهًة توسًُّطًو بُتى الطَّهيوًر الباقي على األصًل ، كاٍلميتغَتًّْ 
اخلارًج عًن األصًل ، سواءن كافى تغيػُّريهي بطاىرو ، أٍك صلسو ، كىذا أصله عندى طائفةو 

     القوؿى ، الفقهيُّ عندى مىٍن ُيتاري ىذا  كبيٍت عليًو احليكمي  ،علماًء األصوًؿ  منٍ 
 .كلوي نظائري كثَتةه 

اًء الطَّهيوًر قطعي ] كىًقطىًع كىافػيْورو [ :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  أم إذا كيًضعى يف اٍلمى
  شلازجو ؛ ألفَّ قطعى الكافوًر اجلامدةى ىذا التَّغيػُّرى حىصىلى بغًَت فغيػَّرىٍتوي ، فإفَّ  الكافورً 

اًء كاٍلميمازًج .   ال تتحلَّلي يف اٍلمى
 : ىوى الطٍّْيبي اٍلمىعركؼي . كالكافوري 

 . لقىًطرىاًف ، كالزّْفًت ، كضلوًهكعيوًد القىمىارًمّْ ، كا  ،ما كافى مثليوي : كفي حكًمًو 
اءً  ني جبميًع أنواًعوً الدُّى] أىْك ديْىنو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي   ، ال يتحلَّلي يف اٍلمى

ٍتىزًٍج ًبوً   .  فالسٍَّمني كالزَّيتي مىثالن إذا كىقىعى ًمٍنهما شىيءه يف ادلاًء مل يىتحلٍَّل ًفيًو ، كمل ميى
، فلىٍم ييوجٍب سىٍلبى  ًلضىٍعًف تىٍأًثَتًهً  ،حيكمى التَّغَتًُّ بغًَت شلازجةو  أىخىذى ، كًمٍن ىينىا 

 ًء كصفى الطَّهيوريًة .اٍلمىا
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  ________________________________________
 كيرًهى   ،، أىْك سيخّْنى بًنىًجسو  ي  ائً مى  حو لْ مً  كْ أى 

________________________________________ 
  : [ الملحي  ي  ائً مى  حو لْ مً  كْ أى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

           مائيِّا ؛ ألنيوي ييستخلىصي منهيما .                                                                                           أكْ أٍف يكوفى جبليِّا ،  إمَّا
ككيًضعى يف ماءو طهورو فإنَّوي ال يسلبيوي الطَّهيوريةى ؛ ألنَّوي رىجىعى  فإذا كافى الملحي مائيِّا
اًء  إىل أصًلًو كىوى اٍلمىاءي  الطَّهوري ، فيكوفي حينئذو كالَّثلًج كالىبػىرىًد إذا أيًذيٍػبىا يف اٍلمى

 الطَّهيوًر .
بًليِّا  كأمَّا إذا كافى الملحي أصليوي مْن غيًر اْلمىاءً  أىٍك ميستخلصنا منى ، ، سواءه كافى جى

فيًو ؛ ألنَّوي حينئذو فإنَّوي يسليبي اٍلمىاءى الطَّهيوريةى إٍف كيًضعى ، األراضي السَّبخًة كضلوًىا 
يكوفي اٍلمىاءي الطَّهوري قٍد تغيػَّرى طعميوي بطاىرو ، كاحلكمي بسلًبًو الطَّهوريةى مفهوـي عبارًة 

 .  -رىضًبىوي اللي -اٍلميصىنًّْف 
ى ] أىْك سيخّْنى بًنىًجسو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي          أفَّ اٍلمىاءى  -رىضًبىوي اللي -بػىُتَّ
 لكنَّوي ييكرهي استعماليوي .  ،خّْنى بنجسو فهوى طهوره إذا سي 

أنَّوي لىػٍم يتغيػٍَّر بشيءو شلازجو ، كإَّنَّىا تغيػَّرى دبجاكرةو ، فنجاستيوي  كالسَّببي في ذلكى :
 .ليسىٍت دبؤثرةو كاٍلميمازًج 

أجزاءو  : أنَّوي إذا سيخّْنى بالنًَّجًس لىػٍم يسلٍم غالبنا مٍن صيعودً  كىذا مبنيّّ على
 .  -رىضًبىهيمي اللي -كما علَّلى بًو بعضي الفقهاًء ،  خفيفةو منى النَّجاسًة إليًو 

 : أنَّوي ال ييكرىهي .  ركايةه  -رىضًبىوي اللي - كعًن اإلماـً أحمدى 
مىٍن قىصىرى حيكمى الكراىًة على حالًًو  -رىضًبىوي اللي - كمْن أصحاًب اإلماـً أحمدى 

 . لىػٍم ييٍكرىٍه  ساخننا ، فإذا بػىرىدى 
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ـي اٍلمرداكمُّ              اخًلالؼى يف ىذًه اٍلمىسألًة ،  -رىضًبىوي اللي -كقٍد ذىكىرى اإلما
ركايتاًف : إفَّ أصحَّها فيها " كأفَّ لألصحاًب فيًو أربعةى عشرى طريقنا كقاؿى : 

 .مطلقنا"
         إذا لىػٍم يوجٍد غىيػٍريهي ، كىذا ما عىبػَّرى عنوي بعضي العلماًء  كمحلُّ الكراىًة :

 " ًإْف لىْم يىْحتىْج ًإلْيًو " ًبقىٍولًًو :  -رىضًبىهيمي اللي -
 كيف حيكًم اٍلميسخًَّن بالنًَّجًس : اٍلميسىٌخني باٍلمىغصوًب على اٍلمىذىًب .

  .أم صارى مكركىنا  : ] كيرًهى [ -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 ضدُّ اٍلمىحبوًب .  كالمكركهي في اللُّغًة :

الذم ييثابي تارًكيوي ، كال ييعاقبي  : ) فهوى  كأمَّا في اصطالًح علماًء األيصوؿً 
 فاًعليوي ( .

كعليًو ، فالتَّعبَتي بكوًف اٍلمىاًء مكركىنا يف ىذًه الصُّوًر السَّابقًة يدؿُّ على أنَّوي باؽو 
ًل ، أعٍت كوفى اٍلمىاًء طهورنا ، كأفَّ األفضلى أٍف يستعملى طىهيورنا غَتىهي ، على األص

 صىحٍَّت طهارتيوي .                     مىلى ىذا ادلٍكريكهى لكٍن لو اٍستػىعٍ 
مىٍن جعلى الكراىةى يف حاًؿ كيجيوًد غَتًًه ، فإذا لىػٍم  -رىضًبىهيمي اللي - كًمْن أىًل العلمً 

ٍد غىيػٍرى  ٍمنىا .جيًى  هي لىػٍم يكٍن مكركىنا عندىىيم كما قدَّ
     أفَّ ىذًه الكراىةى مبنيَّةه على  -رىضًبىهيمي اللي - كالَّذم عليًو طائفةه منى العلماءً 

ٍمنىا ًمٍن أنَّوي ميتػىرىدّْده بُتى ما ىوى باؽو على األصًل ، كما ىوى منتقله عٍنوي ،      ما قدَّ
الذم  كبُتى اٍلميتغَتًّْ  الطَّهيوًر الباقي على أصًلًو ، بُتى :  أم أنَّوي في مقاـو كسطو 

 حيًكمى بانتقالًًو عٍن أصًل الطَّهوريًة .
 فهوى متغيػّْره بشيءو يسَتو ، لىػٍم يتمحٍَّض خيليوصنا كاألصًل .

 كلىػٍم يتمحٍَّض تغيػُّرنا كاٍلميتغَتًّْ اٍلمينتقًل عًن األصًل .
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 ________________________________________
ًإْف تػىغىيػَّرى ًبميْكًثًو   كى

________________________________________ 
  . كىوى الكراىةي أيعًطيى حيكمنا يناسبيوي ، ، كًمٍن ىينىا 

ٍمنىا ،   -رىضًبىهيمي اللي -ئفةه مٍن علماًء األيصيوًؿ كىذا األصلي مشى عليًو طا كما قدَّ
 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اجلٍىًمٍيعً - الفيقهاءً طائفةو من كىوى معتىبػىره عندى 

ًإْف تػىغىيػَّرى ًبميْكًثًو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي        اجلملةهبذًه  -رىضًبىوي اللي -شىرىعى ] كى
     كىوى الذم ال ييكرىهي استعماليوي ، النَّوًع الثَّاني ًمنى الطَّهيوًر المتغيًَّر ، يف بياًف 
ٍمنىا .معى كونًًو م  تغيػّْرنا كما قدَّ
ًإْف تػىغىيػَّرى ًبميْكًثًو [ فقوليوي :  اًء لوننا ] كى     ، أٍك طعمنا ، أم تغيػَّرىٍت أكصاؼي اٍلمى

 أٍك رائحةن .
  .سببيَّةه : أم بسبًب طوًؿ بقائًًو يف موضًعًو ، فالباءي : ًبميْكًثًو [ ] 

     ( فال يضرُّهي ،  اآلًسنً ميكًث بػ) كييسمَّى ىذا النَّوعي اٍلميتغيػّْري بسبًب طيوًؿ الٍ 
ًًه بطيوًؿ اٍلميكًث .  كقٍد كانىًت اآلباري كالربىؾي كاٍلميستنقعاتي يػيتىطىهَّري دباًئها معى تغَتُّ

         : دبا ثبتى عٍن أيْـّ اٍلميؤمنُتى عائشةى  -رىضًبىهيمي اللي - كاستدؿَّ لىوي بعضي العلماءً 
 -عىلىٍيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -يف الصَّحيحىًُت مٍن حديًث ًسٍحرًًه  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-

)) يىا عىاًئشىةي ، :  -عىلىٍيًو الصَّالًة كىالسَّالـي -كاستخراًجًو مٍن بئًر ًذم أىٍركىافى ، كقولًًو 
 . لىكىأىفَّ مىاءىىىا نػيقىاعىةى اْلًحنَّاًء   ، كىالًل 

     ) كىأفَّ ماءى البئًر تغيػَّرى إمَّا لرداءتًًو كطيوًؿ إقامًتًو ،  رىضًبىوي اللي :-قاؿى القيرطِبُّ 
 . ػىًء اليت أيلًقيىٍت يف البئًر ( اكإمَّا ًلمىا خالطىوي منى األشيا
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________________________________________
 أىْك ًبمىا يىشيقُّ صىْوفي اْلمىاًء عىْنوي 

________________________________________ 
الذم ذكره عليو  فً و آسنان بالوصٍ ونً مع كى  و لو بادلاءً صفً مبٍته على كى كاالستدالؿي بًو 
 . الصالة كالسالـ

بُتى أٍف يكوفى التَّغيػُّري بسبًب طيوًؿ اٍلميكًث يف األرًض   كليسى ىناؾى فرؽه 
 كاٍلميستنقعاًت كالربىًؾ .

     الًقرىًب كأكاين النُّحاًس ، : مثلي  ،ًب طيوًؿ اٍلميكًث يف اآلنيًة أك يكوفى بسب
           أًك فيمىا ييسمَّى ، كيف زمانًنا إذا طاؿى ميكثي اٍلمىاًء يف خزاناًت اٍلًميىاًه 

ا ىو بسببو ( ، فال يػيؤىثػّْري ،  اْلمىواصيرً ) ػػ بػ يشقُّ كالتَّغَت يف ىذًه الصُّوًر كأمثاذًلا إَّنَّ
 . ٍنبًعوً صىوف ادلاء عنو أشبوى بالتَّغَتًُّ دبً 

أم تػىغىيػَّرى بشيءو ] أىْك ًبمىا يىشيقُّ صىْوفي اْلمىاًء عىْنوي [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
اًء عنوي ، فالتَّعبَتي باٍلمىشقًة اٍلميوجبًة لصعوبًة الشٍَّيًء يستلزـي       يصعيبي صوفي اٍلمى

 .  ما يتعذَّر صىوف ادلاًء عنومٍن باًب أكىل كأحرل ، كىوى ما ىوى أعلى منها 
كالطُّحلًب الذم يوجدي يف اٍلميستنقعاًت كالبيحَتاًت ،   ،فإذا تغيػَّرى اٍلمىاءي بنابتو فيًو 

كما يقعي يف البساتًُت حيثي تسقطي   ،كالربىًؾ ، أٍك تغيػَّرى بورًؽ شجرو يسقطي فيًو 
    رّْياحي إىل أفواًه اآلباًر فتسقطي فيها ، فتغيػّْري طعمى اٍلمىاء ، أكراقيها ، مثيَّ ربرّْكيها ال

أٍك ربرّْكيها إىل الربىًؾ كاٍلميستنقعاًت اٍلمىوجودًة داخلى البساتًُت أًك الغاباًت ، فجميعي 
اًء بًًو .  ذلكى يشقُّ صوفي اٍلمىاء عنوي ، كال يػيؤىثػّْري تغيػُّري اٍلمى
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 ________________________ ________________
 ًمْن نىاًبتو ًفْيًو  ، كىكىرىًؽ شىجىرو 

________________________________________ 
 بيانيَّةه .] ًمْن [ :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ىذا كثَته يف الباديًة حيثي  ] نىاًبتو ًفْيًو  ، كىكىرىًؽ شىجىرو [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

شجرةه ، مثلي شجرًة اللَّوًز ، كىذًه الشَّجرةي تسقطي أكراقيها ،  تكوفي على البئرً 
فتسقطي يف البئًر ، مثيَّ تصبحي رائحةي ماًء البئًر كرائحًة كرًؽ اللَّوًز ، أٍك تسقطي شبرتػيهىا 

 فيتغيػَّري اٍلمىاءي بطعًمها . 
يػيؤىثػٍّْر ، كىوى أيضنا   فإذا تغيػَّرى اٍلمىاءي على ىذا الوجًو الذم يشقُّ صوفي البئًر عنوي لىػمٍ 

      كثَته يف اٍلميستنقعاًت كالربىًؾ اليت توجدي داخلى الغاباًت كالبساتًُت ، فكثَتنا 
ما ذبديىا مغطاةن بأكراًؽ األشجاًر خاصةن يف فصًل اخلريًف ، كذبدي طعمى اٍلمىاًء 

 فلىٍم يىضيرَّ . ،عنوي متغيػّْرنا بطعًم ذلكى الورًؽ ، كلكنَّوي تغيػُّره يشقُّ صوفي اٍلمىاًء 
مياهي السُّيوًؿ كاألمطاًر فإنػَّهىا ذبرؼي التػُّرىابى ، كيتغيػَّري  كفي حكًم ىذًه الحالًة :

 لونػيهىا كطعميها دبا يشقُّ صونػيهىا عنوي . 
فهذًه الصُّوري موجبي الرّْخصًة فيها كجودي احلرًج ، فلىٍو قػيٍلنىا : إفَّ التَّغيػُّرى مؤثره 

النَّاسى يف حرجو كعيسرو عظيمو ، خاصةن مىٍن كافى مٍن سيكاًف الغاباًت ألكقٍعنىا 
كالبوادم كاٍلميسافرًينى ، كقٍد دلٍَّت نيصيوصي الشَّريعًة على انتفاًء احلرًج كالعيسًر يف 

انىوي -كما يف قولًًو   --شرًع الًل  ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  چ :  -سيٍبحى

 چۓ
(4   . 

                              
 . 87/ احلٍىٌج ، آية :  (ُ)
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 ________________________________________
 ةو تى يْ مى  ةً رى اكى جى مي بً  كْ أى 

________________________________________ 
اٍلميرىادي بًو اٍلميالصقةي ؛ ألفَّ رلاكرةى [ ةو تى يْ مى  ةً رى اكى جى مي بً  كْ أى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

يتًة للماًء الطَّهيوًر ال تضرُّ إذا لىػٍم تكيٍن ميلتصقةن ، كتضرُّ إذا كانىٍت ملتصقةن بًو   . اٍلمى
 يف حاًؿ التصاًقها :  -رىضًبىهيمي اللي -مثيَّ فىصَّلى بعضي العلماًء 
 . عمي كالطَّ  وفي اللَّ فحىكىمى بضىرىرًًه إذا تغيػَّرى 

  . ري ثػّْ ؤى : ال تػي  غيريهي  كقاؿى ،  ري ثػّْ ؤى : تػي  همبعضي  فقاؿى  : ائحةً في الرَّ  فى لً ختي كاي 
 ًبقىٍولًًو : سألةً مى إىل ىذه الٍ  العلماءً  بعضي  أشارى  كقدٍ 

 قْ صً لى  فْ ضىرَّ إً ا كى قن لى طْ رُّ مي ضي ْق      يى صً تى لْ ْم يػى ذىْا لى ري إً اكً جى مي سى الْ يْ لى 
 اؽً قى ًد الشّْ مى تى عْ ي مي يًح فً الرّْ اًؽ      كى فى التػّْ ًم بً ػػػػػػعْ الطَّ ًف كى وْ ي اللَّ فً 
    أفَّ النَّجاسةى ال تضرُّ ميطلقنا ( يعٍت  قْ صً تى لْ يػى  مْ ا لى ذى إً  ري اكً جى مي الْ  سى يْ لى ) فقىٍوليوي : 

اًء الطَّهيوًر ، سواءن كانىتٍ    ، أٍك قريبةن منوي  اٍلمىاءً  عنً  بعيدةن  إذا لىػٍم تكيٍن ملتصقةن باٍلمى
ا لىػٍم تالصٍقوي ما ـى أنػَّهى  .أٍك رائحتىوي  فيًو ،سواءن غيػَّرىٍت لونىوي، أٍك طعمىوي، ري ثػّْ ؤى ال تػي  فإِنا دا

 فإنَّوي يىضيرُّ . ،( أم أنَّوي إذا كافى ميلتصقنا بالطَّهيوًر  كىضىرَّ ًإْف لىًصقْ كقػىٍوليوي : ) 
 ستنقعً مي يف الٍ  وجودً مى الٍ  اٍلمىاءً  لوفي  رى يػَّ غى يعٍت إذا تػى  ( مً عْ الطَّ كى ،  فً وْ ي اللَّ فً  ) كقػىٍوليوي :
  .هبا فإفَّ ذلكى التَّغيػُّرى يسليبي اٍلمىاءى الطَّهيوريَّةى باالتػّْفىاًؽ  وي كطعمي 

على أرجًح قولىي كأمَّا إذا كافى التَّغيػُّري يف الرَّائحًة فقٍط ، فإنَّوي يسلبيوي الطَّهيوريَّةى 
في نظرم -رىًحمىهيمي اللي -العيلماًء  كاللي أعلمي . ،يف ىذًه اٍلمىسألًة  
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 ________________________________________
   أىْك ًبطىاًىرو ، لىْم ييْكرىهْ ،  أىْك سيخّْنى بًالشَّْمسً 

________________________________________ 
مراديهي أفَّ اٍلمىاءى اٍلميسخَّنى  ] أىْك سيخّْنى بًالشَّْمًس [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 بالشَّمًس ال يتأثػَّري بتسخيًنًو هبا ، كال يسلبيوي الطَّهيوريَّةى . 
رىًضيى اللي -: حبديًث أيْـّ اٍلميؤمنُتى عائشةى  كالذينى قاليوا بمنًع التَّطهًُّر ًبًو يستدلُّوفى 

كىقىْد سىخَّْنتي مىاءن ًفي الشَّْمًس  --عىلىيَّ رىسيْوؿي الًل  دىخىلى  )) قالىٍت : -عىنػٍهىا
رىاءي ؛ فىًإنَّوي يػيْوًرثي اْلبػىرىصى  يػْ       ركاهي الدَّارقيطٍتُّ ،     فػىقىاؿى : ل تػىْفعىًلي يىا حيمى

 كىوى حديثه موضوعه . 
)) أىنَّوي كىافى يىْكرىهي :  --بناءن على أثًر عيمىرى  -رىضًبىهيمي اللي -ككرىىوي بعضي العلماًء 

ركاهي البيهقيُّ بسندو الْغًتسىاؿى بًاْلمىاًء اْلميشىمًَّس ، كىقىاؿى : ًإنَّوي يػيْوًرثي اْلبػىرىصى    
  ضعيفو .

هيم مىنْ  بػىٌتى ذلكى على قوًؿ بعًض األطباًء : إنَّوي ييوًرثي اٍلبػىرىصى ، كإذا ثبتى فيًو  كًمنػْ
دفعنا لذلكى الضَّرىًر ، كأمَّا إذا لىػٍم يثبٍت فإفَّ األصلى ؛ ماليوي ضىرىره لىػٍم جيىيًز استع
ـي أحمدي  ،طهوريػَّتيوي كسالمتيوي   على جواًز الطَّهىارىًة بًو . -رىضًبىوي اللي - كقْد نصَّ اإلما

، كحىكىى  -رىضًبىهيمي اللي - قوؿي جماىيًر أىًل العلمً كالقوؿي جبواًز الطَّهارًة بًًو ىوى 
 مي اإلصباعى عليًو .                بعضيهي 
كاحلىطىًب ، كالفحًم ، ،  أم سيخّْن بطاىرو ] أىْك ًبطىاًىرو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

ما جازى استعماؿي كالغاًز ، كالكهرباًء يف زمانًنىا ، فيجوزي استعماليوي بال كراىةو ، مثلى 
 اٍلًميىاًه احلارًة يف العيوًف احلارًة . 

 ةي يف زمانًنا جيوزي استعماؿي ماًئها بال كراىةو . ربائيَّ هٍ نىاتي الكى خّْ يًو ، فاٍلميسى كعل
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________________________________________                                                                                                                                                                                                   
تىْجًدْيًد كي   ةو بَّ حى تى سْ مي  ةو ارى هى ي طى فً  لى مً عْ تػي اسْ  فً إً كى  لىةو ضيْوءو ، كىغيْسًل جيْمعىةو ، كىغىسْ كى

 هى ثىانًيىةو كىثىالًثىةو كيرً 
________________________________________ 

: كىيى أفَّ اٍلمىاءى شديدى احلرارًة ، أٍك شديدى  إل أفَّ ىنا مسألةن ينبغي التَّنبيوي عليها
كدًة قٍد يتساىلي البعضي عندى استعمالًًو يف إدارتً  ًو على األعضاًء كغسًلها على الربي

دبراعاًة األصًل الشَّرعيّْ اٍلميوجًب  كىذا ييوجبي التَّنبيوى عليًهمالوجًو اٍلميعترًب ، 
اًء إىل صبيًع البشرًة اٍلمىأموًر بغى   ًلها . سٍ لوصوًؿ اٍلمى

اًء ( : الضَّمَتي اْستػيْعًملى  )[  لى مً عْ تػي اسْ  فً إً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  عائده إىل اٍلمى
العطًف ييشًعري بانفصاًؿ ىذا النَّوًع منى اٍلمىكركًه عمَّا قبلىوي ؛  الطَّهيوًر ، ككأنَّوي هبذا

ألفَّ الذم قبلىوي كافى التَّغيػُّري فيو ًحسّْيِّا ، كأمَّا ىذا النَّوعي فإفَّ التَّغيػُّرى فيًو ليسى يف لوفو 
    ًة بأمّْ صفةو غيػَّرى اٍلمىاءي بسبًب الطَّهارًة اٍلميستحبَّ كال طعمو كال رائحةو ؛ ألنَّوي لىٍو ت

    ، ستحبَّةو فإنَّوي يصَتي طاىرنا بال إشكاؿو ، كإَّنَّىا اٍلميرادي أٍف ييستعمىلى يف طهارةو مي 
كال يتغيػَّرى أحدي أكصاًفًو ، كحينئذو يكوفي ىذا النَّوعي منى اٍلًمياًه كيرًهى استعماليوي مٍن 

فصارى غَتى الذم قبلىوي ، كانفصلى عنوي مٍن ىذا ، جهًة التَّعبًُّد كىوى أمره معنومّّ 
 الوجًو .

تىْجًدْيًد كي  ةو بَّ حى تى سْ مي  ةو ارى هى ي طى فً  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  ضيْوءو ، كىغيْسًل جيْمعىةو ، كى
 ةه . حبَّ تى سٍ : إمَّا كاجبةه ، أٍك مي الطَّهىارىةي [ هى لىةو ثىانًيىةو كىثىالًثىةو كيرً كىغىسْ 

ىيى األصليَّةي ، كىيى اليت تكوفي لرفًع احلىدىًث األصغًر ، أًك األكرًب ،  فالواجبةي :
اءى  فإذا توضَّأى ًمنى احلىدىًث األصغًر ، أًك اغتسلى منى احلىدىًث األكرًب فإفَّ اٍلمى

 اٍلميستعملى يف الطَّهارتًُت ماءه مستعمله يف طهارةو كاجبةو . 
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   بأىٍف كافى الويضيوءي كالغيٍسلي غَتى كاجبو ، كأمَّا إذا كانىت طهارتيوي مستحبَّةن :  
على القوًؿ بعدـً -غيٍسلي اجليميعىًة  كفي الغيْسًل :، ذبديديهي  كمثاليوي في الويضيوًء :

يًن ، فإنَّوي مستعمله يف طهارةو غىٍَتً كاجبةو .  -كجوبًوً   أًك الغيسًل للعيدى
وًء ؛ ألنٌػهىا ليسىٍت ضي الثَّانيًة كالثَّالثًة يف الوي اٍلمىاءي اٍلميستعملي يف الغسلًة  كيلتحقي ًبًو :
وًء ال يقتضي التّْكرارى ،  ضي كىل ىيى الواجبةي ؛ ألفَّ األمرى يف آيًة الوي بواجبةو ، فاألي 

 كما ىوى مقرَّره يف األيصيوًؿ .
ى أفَّ اٍلمىاءى اٍلميستعملى يف الطَّهىارىًة اٍلمي  -رىضًبىوي اللي -فاٍلميصىنّْفي  ستحبًَّة مكركهه ، بُتَّ

 كىذا يستلزـي احلكمى بكوًف اٍلمىاًء ال زاؿى طىهيورنا .
ٍمنىاهي ًمًن اعتباًر بعًض العلماًء  كالحكمي بالكراىًة مبنيّّ على             : ما قدَّ

دًُّد اٍلمىوجوًد فيًو اٍلميوجًب للشَّكّْ ال للجزـً حبكًمًو ، فأيعًطيى  -رىضًبىهيمي اللي - للًتَّ
ًؾ ، ال سيما يف حاًؿ كجوًد غَتًًه ، ال ربرمينا ؛ اٍلمىكركًه  حكمى  ترغيبنا يف الًتَّ

 للحالًؿ .
ـي :  كاألصلي عندىىم في ىذا أنَّوي مبٍتّّ على طريًق الوىرًع ، كما نبَّوي عليًو اإلما

يف ترًكًو   فصارى من جنًس اٍلميشتبًو الَّذم رغَّبى الشَّرعي ،  كغَتيهي  -رىضًبىوي اللي -البػىهيويتُّ 
قاؿى :  --أىفَّ النَِّبَّ  --كما يف الصَّحيحىًُت مٍن حديًث النُّعماًف بًن بشَتو 

نػىهيمىا أيميْوره ميْشتىًبهىاته ل يػىْعلىميهينَّ   ـى بػىيّْنه ، كىبػىيػْ )) ًإفَّ الحىالؿى بػىيّْنه ، كىًإفَّ اْلحىرىا
ره ًمنى النَّاًس ، فىمىًن اتػَّقىى الشُّبػيهىا ًثيػْ رىأى ًلًديًْنًو كىًعْرًضًو    .كى   ًت اْستىبػْ

أنَّوي إذا استيعًملى يف طهارةو  ] ًفي طىهىارىةو ميْستىحىبَّةو [:  -رىضًبىوي اللي - كمفهوـي قػىْوليوي 
 ، كىذا على اٍلمىذىًب . -تػىعىاىلى -كاجبةو سلبىوي الطَّهيوريَّةى كما سيأيت بيانيوي بإذًف الًل 
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________________________________________
ري ، ًثيػْ ًإْف بػىلىغى قػيلَّتػىْيًن كىىيوى اْلكى  ي  تػىْقرًيْػبنا  مىا خىْمسي مىًئًة رىْطلو ًعرىاقً كىىي )  كى

________________________________________ 
ًإْف بػىلىغى قػيلَّتػىْيًن [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي   ما يػيقىلُّ :  ةي لَّ كالقي ،  ةو لَّ قػي  ثٌتمي  : افً تى لَّ القي  ] كى

 . دبعٌت ُييٍمىل 
 چەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ چ  : -تػىعىاىلى - قػىٍوليوي  كمنوي 

 .  يحي الرّْ  وي تٍ أم ضبلى   4
 كالًشرىابً  األزيارً  مثلي  ةي اجلرَّ  كىيى ،  باليدً  لي مى ا ربي هى ألنػَّ ؛  ةن لَّ قػي  القيلَّةي  تً يى مّْ كسي 
،  اهب وفى قي كيستػى  اهى ونػى لي ُيمً  الباديةً  أىلً  بعضي  إىل اآلفى  كال زاؿى ،  اآلفى  وجودةً مى الٍ 

   -- النًَّبيُّ  لى ئً سي فى )) ، م إىل منازذلًً  وي ونى كجيلبي ،  من اآلبارً  اٍلمىاءى  افيه وفى يضعي 
    الًل حديًث عبدً كما يف  ؟    عىًن اْلمىاًء ، كىمىا يػىنػيْوبيوي ًمنى الدَّكىابّْ كىالسّْبىاعً 

 اْلمىاءي  غى لى ا بػى ذى إً  )) : فقاؿى ، الَّذم أخرجىوي اخلمسةي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-بًن عيمىرى ا
كصحَّحىوي غىيػٍري كاحدو منى األئمًة : منهيمي احلاكمي ،     ثى بى خى الْ  لً مى حْ يى  مْ لى  نً يْ تػى لَّ قػي 

 ( الكالـى على سنًدًه . شرًح البػيليوغً ) ، كابني حبَّافى ، كذكٍرنىا يف  كابني خزميةى 
     : أفَّ اٍلمىاءى إذا بلغى قػيلَّتىًُت ، ككقعىٍت فيًو صلاسةه لىػٍم تغيػٍّْرهي ، فإنَّوي باؽو  كمعناهي 

 على أصًل ًخلقًتًو ، كىوى طىهوره .
جىعىلى  --( ؛ ألفَّ النَِّبَّ  نً يْ تػى لَّ القي مسألًة كتػيٍعرىؼي ىذًه اٍلمىسألةي يف الطَّهارًة بػ) 

ـي ، الضَّابطى فيها بالقيلَّتػىٍُتً  كىيى مٍن مشهوراًت مسائًل الطَّهىارىًة ، كاحلديثي اٍلميتقدّْ
 ىوى األصلي فيها . 

  : أنَّوي يقوؿي دبفهوـً ىذا احلديًث الدَّاًؿ  -رىضًبىوي اللي - كحاصلي كالـً اْلميصىنّْفً 
كالكثًَت منى اٍلمىاًء ، دبعٌت أنَّوي لىٍو كافى اٍلمىاءي على اعتباًر القيلَّتػىٍُتً حىدِّا بُتى القليًل 
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لىػٍم يتغيػٍَّر ؛          فإنػَّنىا ضلكمي بتنجًُّسًو كلىوٍ ، ككقعىٍت فيًو صلاسةه ، ديكفى القيلَّتىًُت  
 سواءن غيػَّرىٍتوي ، أٍك لىػٍم تيغيػٍّْرهي . ، ، كالقليلي ينجسي دبالقاًة النَّجاسًة ألنَّوي قليله 

الًل بًن عيمىرى ، كقاؿى بًو رلاىده ، كىوى قوؿي أيب عيبيدو مركمّّ عًن عبدً  القوؿي  كىذا
 راىويًو .  القاسًم بًن سالـو ، كإسحاؽى بنً 

 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اجلٍىًمٍيعً - كىوى مذىبي الشَّافعيًَّة كالحنابلًة في اْلمىشهورً 
 كإٍف كانيوا  ،إىل عدـً اعتباًر القيلَّتػىٍُتً  ةي كذىبى الحنفيَّةي ، كالمالكيَّةي ، كالظَّاىريَّ 

ا ييٍضبىطي بًو . ، قًد اختلفيوا يف التَّفصيًل   فهيٍم متَّفقوفى على أفَّ القيلَّتػىٍُتً ليسىتىا حدِّ
اًء تفريقنا بُتى القليًل كالكثًَت  -رىضًبىهيمي اللي - ثيمَّ انفردى الحنفيَّةي  بضابًط حركًة اٍلمى

 ينػىهيم .على ًخالؼو ب

اًف القيرآًف عبدً على أفَّ العربةى بالتَّغَتًُّ ، كىوى قوؿي حرًب األي  كالباقوفى     الًل مًَّة كتيرصبي
، كعطاءو ، كعكرمةى ، كسعيًد بًن جيبَتو ،  -عىنػٍهيمىا رىًضيى اللي -بًن عبَّاسو ا

 كاحلسًن البَّصرمّْ ، كعبًد الرَّضبًن بًن أيب ليلى . 
، كاختارىىا شيخي اإلسالـً ،  -رىضًبىوي اللي -الثَّانيةي عًن اإلماـً أضبدى  كىوى الرّْكايةي 

ـي ابني القيّْ   .  -رىضٍبىةي الًل عىلىى اجلٍىًمٍيعً -ًم كتلميذيهي اإلما
شرًح كقٍد بيػٍَّنتي األدلةى ، ككجوى ًداللًتها كمناقشةى العلماًء ذلا ، كالتػٍَّرجيحى يف ) 

 ( . البػيليوغً 
 أفَّ اٍلمىاءى إذا كقعىٍت فيو صلاسةه :  لّْ الًخالًؼ بينىهم في ىذًه المسألًة :كبيافي مح

 أٍف يتغيػَّرى .  ًإمَّا
 ال يتغيػَّرى .  أكْ 

 : فباإلصباًع أنَّوي ميتػىنىجّْسه سواءن بلغى القيلَّتًُت ، أٍك كافى دكنػىهىا .فًإْف تغيػَّرى بالنَّجاسًة 
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 : كأمَّا إذا لىْم يتغيػَّْر 
 أٍف يكوفى اٍلمىاءي بلغى قػيلَّتًُت فأكثرى . فإمَّا 
    . أٍف يكوفى دكنػىهيمىاكإمَّا 

      : فإنػَّهيم ميتَّفقوفى على عدـً تىأىثُّرًًه ، كأنَّوي طىهيوره باؽو فإْف كافى بلغى القيلَّتيًن 
  ركًة بالضَّابًط اٍلمىعركًؼ إال أفَّ احلنفيَّةى ييفرّْقيوفى باحل ،على أصًلًو ؛ ألنَّوي لىػٍم يتغيػٍَّر 

                                                                             يف مذىًبهم .  
 : فهوى زللُّ اخًلالًؼ . كأمَّا إذا كافى ديكفى القيلَّتيًن 
سواءن   ،سًة حىكىمى بكونًًو صلسنا دبجرًد مالقاتًًو للنَّجا فمىْن قاؿى باعتباًر القيلَّتينً 

،  -رىضًبىوي اللي -كانىٍت قليلةن ، أٍك كثَتةن ، كىذا ىوى الذم مىشىى عليًو اٍلميصىنّْفي 
 . -رىضًبىهيمي اللي -كىوى اٍلمىذىبي عندى احلنابلًة ، كالشَّافعيًَّة 

العربةى ىوى ما ذىىىبى إليًو القائلوفى بأفَّ  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - كالذم يترجَّحي في نظرم 
كما يف حديًث أيب سعيدو اخليدرمّْ   -عىلىيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -بالتَّغَتًُّ ؛ كذلكى لقىٍولًًو 

-- : فدؿَّ  )) ًإفَّ اْلمىاءى طىهيْوره ل يينجّْسيوي شىْيءه     اٍلميتقدّْـً يف بئًر بيضاعةى
بًداللةو صحيحةو معتربةو ،  على أفَّ األصلى طهوريػَّتيوي ، كال ُيكمي باالنتقاًؿ عنها إال

 كىيى التَّغيػُّري ألكصاًفًو .                                   
 ففيًو منطوؽه ، كمفهوـه .  يًن :كأمَّا حديثي القيلَّتى 

 حيثي إنَّوي موافقه للمذىًب اٍلميرجًَّح . ؛ ال إشكاؿى فيًو  فمنطوقيوي :
فإنَّوي ميعىارىضه  إلثباًت حيكًم ىذًه اْلمىسألًة :كأمَّا مفهوميوي الَّذم استدلُّوا ًبًو 
ـً     ؛  )) ًإفَّ اْلمىاءى طىهيْوره ل يينجّْسيوي شىْيءه    : دبنطوًؽ حديًث بيضىاعىةى اٍلميتقدّْ

ـى أنَّوي لىػٍم يتغيػٍَّر ،   ألنَّوي داؿّّ على أفَّ اٍلمىاءى زلكوـه ببقائًًو على أصًل الطَّهيوريًَّة ما دا
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 ________________________________________
ري بػىْوًؿ آدىًمي  ، أىْك عىًذرىتًًو اْلمىائًعىًة فػىلىْم تػيغىيػّْْرهي   فىخىالىطىْتوي نىجىاسىةه غىيػْ

________________________________________ 
ـي ىذا اٍلمىنطوؽي ؛  ـى  ،" أىنَّوي ًإذىا تػىعىارىضى اْلمىْنطيْوؽي كىاْلمىْفهيْوـي :  فالقاعدةفيػيقىدَّ قيدّْ

 اْلمىْنطيْوؽي عىلىى اْلمىْفهيْوـً " .
اًء ، فال ييلتفىتي عندى كيقيوًع  يترجَّحي كهبذا كيلًّْو  القىٍوؿي بأفَّ العربةى حبيصيوًؿ التَّغَتًُّ يف اٍلمى

إىل حركةو ، كال إىل غَتًىا ، كإَّنَّىا ييلتفىتي إىل النَّجاسًة فيًو إىل كثرةو أىٍك ًقلَّةو ، كال 
تأثًَت النَّجاسًة فيًو بتغيَتًىا ألحًد أكصاًفًو على الوجًو اٍلميعترًب ، كىذا ىوى األصلي ، 

 كاللي أعلمي .
    ، رىضًبىوي اللي للقيلَّتىًُت خبمًس مئًة رطلو فهوى اٍلمىذىبي -كأمَّا ربديدي اٍلميصىنًّْف 

 ( ، كىوى ربديده تقريبًػيّّ . اإلنصاؼً صباىَتي األصحاًب كما يف ) كعليًو 
ري بػىْوًؿ آدىًمي  ، أىْك عىًذرىتًًو اْلمىائًعىًة  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  ] فىخىالىطىْتوي نىجىاسىةه غىيػْ

 [ .  فػىلىْم تػيغىيػّْْرهي 
      -رىضًبىوي اللي -فرَّؽى فكدخلىٍت فيًو ، ، امتزجىٍت بًو  :أم ] خىالىطىْتوي [ قولو :

ائًع منى النَّجاساًت الذم مييىازًجي كيتحلَّلي ، كبُتى اجلامًد الذم ال يتحلَّلي    .بُتى اٍلمى
هي احلنابلةي  ـي أضبدي  -رىضًبىهيمي اللي -كىذا أىخىذى        مٍن دليًل السُّنًَّة ، فاستنبىطى اإلما

مىسألًة مٍن حديًث النَّهًي عًن البوًؿ يف اٍلمىاًء التَّفريقى يف أصًل الٍ  -رىضًبىوي اللي -
ائًم ، كما يف الصَّحيحىًُت مٍن حديًث أيب ىيريرةى  قاؿى :  --أفَّ النَِّبَّ  --الدَّ

اًئًم الًَّذم ل يىْجًرم ، ثيمَّ يػىْغتىًسلي ًفْيًو    .   )) ل يػىبػيْولىنَّ أىحىديكيْم ًفي اْلمىاًء الدَّ
خصَّ البوؿى ، ديكفى الغائًط ، كنظٍرنىا فوجٍدنىا الفرؽى  --لنَِّبَّ أفَّ ا ككجهيوي :

اًء : بينىهما    .خًبالًؼ الثَّاين  ،أفَّ األكؿى ميتزجي باٍلمى
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 ________________________________________
 فىطىهيْوره ،  مىكَّةى  أىْك خىالىطىوي اْلبػىْوؿي أىْك اْلعىًذرىةي ، كىيىشيقُّ نػىْزحيوي ، كىمىصىاًنًع طىرًْيقً 

________________________________________ 
العىًذرىةى اٍلمىائعةى ، كأحلقيوىا بالبوًؿ  -رىضًبىهيمي اللي - مثيَّ استثٌتى بعضي فيقهاًء احلنابلةي 

 ، كىوى مبٍتّّ على سينَّةو صحيحةو .  فهذا ىوى كجوي التَّفريقً لويجيوًد اٍلمىعٌت فيها ، 
كىيىشيقُّ نػىْزحيوي ، كىمىصىاًنًع ،  وي اْلبػىْوؿي أىْك اْلعىًذرىةي ] أىْك خىالىطى  : -رىًحمىوي اللي - قػىْوليوي 

اٍلمىاءي الطَّهيوري إذا خالطىٍتوي صلاسةي  -رىضًبىوي اللي -مراديهي  [ فىطىهيْوره ،  طىرًْيًق مىكَّةى 
ائعًة أًك اجلامدًة  إذا ذابىٍت فيًو ، كشقَّ نزحيوي عيٍرفنا ، اآلدميّْ مٍن بولًًو أٍك عىًذرىتًًو اٍلمى

      كىوى ما يصعيبي على الرَّجيًل اٍلميعتدًؿ القوًة ، كما نصَّ عليًو بعضي الفيقهاًء 
 عدـً التَّغَتًُّ . :  بشرطً ، ، فإنَّوي ييغتفىري كقوعيها فيًو  -رىضًبىهيمي اللي -

     ؾي اليت يىستًقي منها احليجَّاجي كًىيى الربى ، دبصانًع طريًق مكَّةى :  كمىثَّلى لذلكى 
فيها اٍلًمياهي ، كينتفعيوفى هبا ، كال يلتفتيوفى إىل  ذبتًمعي يف سفرًًىم إىل مكَّةى ، فكانىٍت 

ما كىقىعى فيها مٍن صلاسًة البوًؿ كالعىًذرىًة ، كقٍد حىكىى اإلصباعى على حكًم اٍلمىسألًة 
ـي ابني اٍلمينذًر كشيخي اإلسالـً ابني تيميَّ   .  -اللي  رىضًبىهيمىا-ةى غَتي كاحدو ، منػٍهيمي اإلما

ائعًة  أفَّ :  كمفهوـي كالًموً  ما ال يشقُّ نزحيوي ينجسي ببوًؿ اآلدميّْ كعىًذرىتًًو اٍلمى
  .كاجلامدًة إذا ذابىٍت فيًو كلىٍو بػىلىغى القيلَّتىًُت 

ـي ابني مفلحو  ينجسي على اٍلمىذىًب كًإٍف لىػٍم يتغيػٍَّر ؛  ":  -رىضًبىوي اللي -قاؿى اإلما
اًئًم الًَّذم )) ل يػىبػيْولى يرفعيوي :  --حلديًث أيب ىيريرةى   نَّ أىحىديكيْم ًفي اْلمىاًء الدَّ

 " .    ل يىْجًرم ثيمَّ يػىْغتىًسلي ًفْيًو   
أفَّ البوؿى كالعىًذرىةى كسائًر :  ركايةه أيخرل -رىضًبىوي اللي - كعًن اإلماـً أحمدى 

  .سي هبما ما بػىلىغى القيلَّتىًُت ًإالَّ بالتَّغَتًُّ جي نٍ يػى فال ، النَّجاساًت 
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 ________________________________________
     ، ًلطىهىارىةو كىاًملىةو ،  ةه أى رى مْ اً  وً بً  تْ لى خى ،  ره يػْ سً يى  ره وْ هي طى ،  لو جي رى  ثى دى حى  عي فى رْ ل يػى كى 

   عىْن حىدىثو 
________________________________________ 

  . قاؿى يف التَّنقيًح اٍلميشبًع : ) اختارىهي أكثري اٍلميتأخّْرًينى ، كىيوى أظهري ( ا.ق
 ةه أى رى مْ اً  وً بً  تْ لى خى ،  ره يػْ سً يى  ره وْ هي طى ،  لو جي رى  ثى دى حى  عي فى رْ ل يػى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

الطَّهيورى إذا انفردىٍت بًو اٍلمىرأةي معناهي أفَّ اٍلمىاءى [  ًلطىهىارىةو كىاًملىةو ، عىْن حىدىثو 
                                  بىوي ذلكى الطَّهيوريَّةى .                       لى بشرًطًو سى 

حديثي أيب داكدى ، كأضبدى يف مسنًدًه عًن احلىكىًم  كالدَّليلي على ىذًه المسألًة :
)) نػىهىى أىْف يػىتػىوىضَّأى الرَّجيلي ًبفىْضًل  : --أفَّ رسوؿى الًل  --بًن عمروك ا

ْرأىًة     . طىهيْوًر اْلمى
يدؿُّ على أنَّوي إذا ربقَّقىٍت ىذًه  [ ثى دى حى  عي فى رْ ل يػى كى ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

اًء الطَّهيوريَّةى ، فال ييوًجبي التَّطىهُّري بًو ارتفاعى احلىدىًث .  األكصاؼي حيًكمى بسلًب اٍلمى
فقاليوا ببقائًًو على الطَّهيوريًَّة ؛ ألنػَّهىا األصلي ، كلىػٍم يعتربيكا ،  كخالىفى الجمهوري 

 النَّهيى موجبنا لفساًد اٍلمىاًء كسلًب الطَّهيوريًَّة عنوي . 
، كأصليوي يف الصَّحيًح :  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-حبديًث ابًن عبَّاسو  كأكَّديكا ذلكى :

ٍفنةو ، فىأىرىادى  --كىاًج النَِّبّْ أىفَّ بػىٍعضى أىزٍ   -عىلىيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -اغتىسىلى يف جى
          : -عىلىيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -االغتساؿى ًمنػٍهىا ، فقالىٍت : ًإينّْ كيٍنتي جينيبنا ، فقاؿى 

مذمُّ ، ، ركاهي أبو داكدى  )) ًإفَّ اْلمىاءى ل ييْجًنبي    كابني ًحبَّافى ، كابني ماجوى ، كالًتّْ
  يف صحيًحًو ، فدؿَّ على أنَّوي باؽو على أصًل الطَّهيوريًَّة ، كأفَّ استعماؿى اٍلمىرأًة لوي 

 ( . شرًح البػيليوغً كللحديًث ًعلَّةه بيػَّنَّاىا يف ) ، ال ييوًجبي زكاذلىىا 
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ى   أفَّ ىذا احليكمى ميقيَّده حبالةو خاصةو ، كىيى :  -رىضًبىوي اللي -كقٍد بُتَّ
 يكوفى يسَتنا .  أفْ 

 زبلوى بًو اٍلمىرأةي .  كأفْ 
 ترفعى بًو حدثنا كامالن .                                                                                        كأفْ 

ره [ًو : فخرجى ًبقىٍولً   على اٍلمىذىًب .  ُتً الكثَتي ، كالفرؽي بينىهما بالقيلَّتى  ] يىًسيػْ
 كيكوفى معىها الغَتي .، أٍف ال زبلوى  ] خىلىْت ًبًو [كخرج ًبقىٍولًًو : 

ةً  ْلوى رىًضيى اللي -: فهوى مبٍتّّ على حديًث أيْـّ اٍلميؤمنُتى عائشةى  كأمَّا اشتراطي الخى
ًمْن ًإنىاءو  --)) أىنػَّهىا كىانىْت تػىْغتىًسلي ، كىرىسيْوؿي الًل ًُت : يف الصَّحيحى  -عىنػٍهىا

، فجيًمعى بينىوي كبُتى حديًث النَّهًي باشًتاًطها ، كىكذا بالنٍّْسبىًة للتَّفريًق  كىاًحدو   
 .                            بُتى الرَّجيًل كاٍلمىرأًة ، إضافةن إىل كونًًو يف اٍلمىرأًة أقول ثػيبيوتنا منوي يف الرَّجيلً 

نًع .  ] ًاْمرىأىةه [كخرجى ًبقىٍولًًو :   الرَّجلي ، ففضلةي طيهيورًًه ال تأخيذي احلكمى باٍلمى
اًء لغىٍسًل   مثلي غىيػٍري الطَّهىارىًة ،  ] ًلطىهىارىةو كىاًملىةو [كخرجى ًبقىٍولًًو :  : أٍف زبلوى باٍلمى

 . أك رًٍجلىيػٍهىا، كفَّيػٍهىا 
: أٍف زبلوى  ، مثلي لىٍو خىلىٍت لبعًض الطَّهىارىًة ، ديكفى بعًضها  ما لكى ُيريجي بوً ككذ
وًء فتغسلى كجهىها ، مثيَّ تنقطعى خلوتػيهىا بديخيوًؿ زكًجها ، كضلًو ذلكى منى ضي للوي 

 الصُّوًر . 
   :  مثلي خرجى بوصًف احلىدىًث اخلىبىثي ، ] عىْن حىدىثو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

اًء الذم  أٍف تػىٍغًسلى ًبًو صلاسةن يف بدفو ، أٍك ثوبو ، أٍك مكافو ، مثيَّ تػيٍفًضلي منى اٍلمى
 استعملىٍتوي يف ذلكى فضلةن ، فإنػَّهىا باقيةه على الطَّهيوريًَّة .
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 ________________________________________
 ًبطىْبخو  وي حي يْ رً  كْ أى ،  وي مي عْ طى  كْ أى ،  وي ني وْ لى  رى يػَّ غى تػى  فْ إً كى 

________________________________________ 
شىرىعى اٍلميصىنّْفي [  وي حي يْ رً  كْ أى ،  وي مي عْ طى  كْ أى ،  وي ني وْ لى  رى يػَّ غى تػى  فْ إً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

اْلمىاءي النَّوًع الثَّاني مْن أنواًع اْلًميىاًه ، كىوى هبذًه اجليملًة يف بياًف  -رىضًبىوي اللي -
 .  الطَّاًىري 

ري ميطىهّْرو لًغىْيرًًه    كاٍلمىاءي الطَّاًىري : )   ،فكلُّ طهورو طاىره طىاًىره ًفي نػىْفًسًو ، غىيػْ
 ال العكسي .              

ريجي ًبًو النَّجسي  طىاًىره ًفي نػىْفًسوً  كقوذلييم : )   .( قػىٍيده ُيى
ري ميطىهّْرو ًلغىْيرًهً كقوذلييم : )  ريجي ًبًو الطَّهيوري .  غىيػْ  ( قػىٍيده ُيى

كنظرنا ألفَّ اٍلمىاءى ينتقلي مٍن أصًلًو اٍلمىوصوًؼ بالطَّهيوريًَّة إىل النَّوعًُت اآلخريًن كُها : 
ى  أفَّ التَّغيػُّرى يكوفي يف أحًد  -رىضًبىوي اللي -الطَّاًىري ، كالنًَّجسي عٍن طريًق التَّغَتًُّ ، بػىُتَّ

اًء ا  .  كالرَّائحةي  ، كالطَّْعمي ،  اللَّْوفي :  كىيى لثَّالثًة ، أكصاًؼ اٍلمى
        بٍل لىٍو حصلى التَّغيػُّري يف كاحدو ًمٍنها  ،أٍف تكوفى رلتمعةن  كأنَّوي ل ييشتػىرىطي 

يكوفي كافينا ، كىذا ما أشارى إليًو حينما عىطىفى األكصاؼى الثَّالثةى بعضىها  فإنَّوي 
 ( . أىكْ على بعضو بػ) 

ٺ  ٺ  چ  : -تػىعىاىلى -الباءي سببيَّةه ، كقىٍولًًو ] ًبطىْبخو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 چٿ
  .أم بسبًب ذنًبًو   4)

 

                              
 . 4/ العنكبوت ، آية :  (ُ)
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________________________________________ 
 أىْك سىاًقطو ًفْيًو ، أىْك ريًفعى ًبقىًلْيًلًو حىدىثه 

________________________________________ 
انىوي -كقولًًو   چڑ   ڑ  ک  ک  چ  : -سيٍبحى

 أم بسبًب ما قدَّمىٍت يداؾى .   4)
اًء الثَّ   أٍك كيلّْها بسبًب الطَّبًخ الثًة ، أٍك أكثرًىا ، أم حصلى تغيػُّري أحًد أكصاًؼ اٍلمى

كانتقلى ، كىذا النَّوًع الثَّاين مٍن أنواًع اٍلًمياًه ، كىوى الطَّاىري ، لىمَّا كافى أصليوي طهورنا 
باإلشارًة إىل صيوىرو  -رىضًبىوي اللي -اعتٌت اٍلميصىنّْفي ، إىل كونًًو طاىرنا بسبًب التَّغَتًُّ 

كىلىٍحمو ، ككردو ،  منى اٍلميغىيػّْرىاًت اٍلميؤثرًة ، كًمنػٍهىا الطٍَّبخي ، فإذا طيًبخى بالطَّهيوًر طاىره 
رنا ، ؤثػّْ أٍف يكوفى الطَّبخي مي :  بشرطً هوريةى ، سىلىبىوي الطُّ ، كضلوًًه ، كبىاقالءى ، كزىعفرافو 

اًء   أٍك كلُّها .، أٍك أكثريىا ، كُيصلي ذلكى إذا تغيػَّرى بسبًبًو أحدي أكصاًؼ اٍلمى
أم أٍف يقعى فيًو شيءه طاىره ، فييغيػّْرى ] أىْك سىاًقطو ًفْيًو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 . لونىوي ، أٍك طعمىوي ، أٍك رائحتىوي 
اًء ،  ًمْثلي  : أٍف يسقطى فيًو دىقيقه ، أٍك ًحبػٍره ، كضلويهي منى الطَّاىراًت اليت سبتزجي باٍلمى

 أٍك رائحتىوي .، كتغيػَّرى لونىوي ، أٍك طعمىوي 
اًء الطَّهيوًر ] أىْك ريًفعى ًبقىًلْيًلًو حىدىثه [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  أم أفَّ استعماؿى اٍلمى

 دىًث ييوجبي احلكمى بسلًبًو الطَّهيوريَّةى .يف رفًع احلى 
اٍلميرىادي بًو أٍف يكوفى ديكفى القيلَّتًُت ، فلىٍو كافى  ] بًقىًلْيًلًو [:  -رىًحمىوي اللي - قػىْوليوي 
الربىًؾ ، كاٍلميستنقعاًت ، كانغمسى فيها لرفًع حىدىثو : مياًه  ًمْثلي ًُت فأكثرى ، قػيلَّتى 

                              
 . َُ/ احلٌج ، آية :  (ُ)
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نػَّهىا ال تتأثػَّري ، إال إذا تػىغىيػَّرى اٍلمىاءي ، كىذا ما يفيديهي مفهوـي أصغرى ، أٍك أكربى ، فإ 
 : ] ًبقىًلْيًلًو [ .قولًًو 
شامله لألصغًر كاألكرًب ، فلىٍو أفَّ رىجيالن اغتسلى  ] حىدىثه [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

كى اٍلمىاءى اٍلميستعملى ًُت ، كحىًفظى ذللرفًع حدثو أكربى يف بًركةو صغَتةو ديكفى القيلَّتى 
فيها ، أًك اغتسلى يف طشتو ، كحىًفظى اٍلمىاءى فيًو ، مثيَّ أرادى ىوى أٍك غَتيهي أٍف يرفعى بًو 

ثنا مرَّةن ثانيةن  لىػٍم يرتفٍع ؛ ألنَّوي أصبحى ماءن طاىرنا ، ال طىهيورنا ، دبعٌت أفَّ رفعى ، حىدى
 وريًَّة ، كأصبحى طاىرنا ، ال طىهيورنا . احلىدىًث بًو أكَّالن سىلىبىوي كصفى الطَّهي 

 في ىذًه المسألًة ، كذلكى على ثالثًة  -رىضًبىهيمي اللي -كقًد اختلفى العلماءي 
 :أقواؿو 

ـى ،  القوًؿ األكؿً  أال يػىتػىغىيػَّرى  بشرًط :: إفَّ اٍلمىاءى طىهيوره يف صبيًع ما تقدَّ
 باالستعماًؿ . 

 اٍلمىشهوًر ، كقوؿه للشَّافعيًَّة ، كركايةه عندى احلنابلًة كىذا ىوى مذىبي اٍلمىالكيًَّة يف
 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اجلٍىًمٍيعً -اختارىىا شيخي اإلسالـً ، كىوى مذىبي الظَّاىريًَّة 

 . -رىضًبىهيمي اللي -كىوى مذىبي اجلمهوًر إنَّوي طاىره كليسى بطىهيورو ، : القوًؿ الثَّاني 
نَّوي صلسه ، كىوى قوؿي القاضي أيب ييوسيفى منى احلنفيًَّة ، كبعًض : إالقوًؿ الثَّالًث 

 . -رىضٍبىةي الًل عىلىى اجلٍىًمٍيعً -احلنابلة 
      : دبا ثبتى يف حديًث كقًد استدؿَّ أصحابي القوًؿ األكًؿ على مذىًبهم 

)) ًإفَّ :  -عىلىيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -اٍلميتقدّْـً مٍن قولًًو  --أيب سعيدو اخليدرمّْ 
اًء أنَّوي طهوره ،  اْلمىاءى طىهيْوره ل يينجّْسيوي شىْيءه    فدؿَّ على أفَّ األصلى يف اٍلمى

كاستعماليوي ىينىا يف رفًع احلىدىًث لىػٍم يؤثػٍّْر يف لونًًو ، كال طعًمًو ، كال رًُيًو ، فوجبى 
 قاءي على األصًل اٍلميوجًب للحيكًم بطهوريًَّتًو . الب
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 -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-الًل بًن عبَّاسو دبا ثبتى يف حديًث عبدً :  كاستدلُّوا أيضنا
فدؿَّ على أفَّ استعماؿى  )) ًإفَّ اْلمىاءى ل ييْجًنبي    قاؿى : --اٍلميتقدّْـً أفَّ النَِّبَّ 

بىٍل ىوى باؽو  اٍلمىاًء يف رفًع اجلنابًة ، أًك احلىدىًث عمومنا ال ييوجبي سلبىوي الطَّهيوريَّةى ، 
 عليها ما لىػٍم يػىتػىغىيػٍَّر .

   : دبا ثبتى  كاستدؿَّ أصحابي القوًؿ الثَّاني القائلوفى بكونًًو طاىرنا ل طهورنا
           قاؿى :  --أفَّ النَِّبَّ  --ًث أيب ىيريرةى يف صحيًح ميسًلمو مٍن حدي

ػػنيبه    اًئًم كىىيػػوى جي ػػاًء الػػدَّ ػػديكيْم ًفي اْلمى       ككجوي الدّْللًة : )) ل يػىْغتىًسْل أىحى
اًء إال أنَّوي يسلبيوي الطَّهيوريَّةى ، فيصبحي  ٍنًعًو ًمنى االغتساًؿ يف اٍلمى طاىرنا إنَّوي ال معٌت ًلمى

 ال طهورنا .
        : دبا ثبتى كاستدؿَّ أصحابي القوًؿ الثَّالًث ، كىيمي القائلوفى بالنَّجاسًة 

)) ل يػىبػيْولىنَّ  قاؿى : --أفَّ النَِّبَّ  --يف الصَّحيحىًُت مٍن حديًث أيب ىيريرةى 
 .  ًسلي ًفْيًو   أىحىديكيْم ًفي اْلمىاًء الدَّاًئًم الًَّذم ل يىْجًرم ، ثيمَّ يػىْغتى 

اًد حكًمهما ،  --: أفَّ النَِّبَّ  ككجوي الدّْللةً                  صبىىعى بينىهما ؛ الربّْ
 أفَّ االغتساؿى يسلبي اٍلمىاءى الطَّهىارىةى كالبوًؿ فيًو .  أم

اًء الطَّهيوًر على إزالًة اخلىبىًث ؛ جبامًع حيصيوًؿ  الطَّهىارىًة كما قاسيوا رفعى احلىدىًث باٍلمى
 يف كلٍّ ، فيحكمي بنجاسًتًو كغيسالًة النَّجاسًة اٍلميتغيػّْرىًة هبا .

ىوى القوؿي ببقاًء اٍلمىاًء على الطَّهيوريًَّة  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - كالذم يترجَّحي في نظرم 
 ًلمىا يلي :
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 : لصحًة ًداللًة السُّنًَّة على ذلكى .أكَّلن  
ائًم : : كأمَّا االثانينا  اًء الدَّ فييجىابي ستدالؿي حبديًث النَّهي عًن االغتساًؿ يف اٍلمى
ـى يف داخًل  عنوي : بأفَّ علَّتىوي ىوى خشيةي إفساًد اٍلمىاء على الغًَت ؛ ألفَّ االستحما

اًء ييؤذم مىٍن يريدي شيٍربىوي ، كاالنتفاعى بًو ، كلذلكى جاءى اإلذفي باالغًتاًؼ منوي ،  اٍلمى
أقول شلا ذكريكهي . لّْةي كىذًه الع

: كأمَّا االستدالؿي حبديًث النَّهي عًن البوًؿ فهوى مبٍتّّ على ًداللًة االقًتاًف ، ثالثنا 
اليت يف  كىيى ضعيفةه ، كما ىوى ميقرَّره يف األيصيوًؿ ، إضافةن إىل أفَّ الرّْكايةى 

 يىضعيفي هبا ما ذكريكهي .  ثيمَّ يػىْغتىًسلي ًفيًو    )) :الصَّحيحً 
زاع إذا النّْ  خارج عن موضع النزاع ، ألف زللَّ : فهوى قياسه  كأمَّا القياسي المذكوري 

وا عليو تغٌَت ادلاء فيو بسبب الغيسالة ، فيمكن اسي  ادلاء ، كاألصل الذم قى مل يتغَتَّ 
 .  قلبو بأنو ال يسلب الطهورية كالغسالة إذا مل تتغَتَّ 

         يف الصَّحيحىًُت قاؿى :  --: حديثي جابرو على عدـً النَّجاسًة  كًممَّا يدؿُّ 
فػىتػىوىضَّأى ، كىصىبَّ ، يػىعيْوديًني كىأىنىا مىرًْيضه ل أىْعًقلي  -- اءى رىسيْوؿي اللً )) جى 

 .  عىلىيَّ ًمْن كىضيْوئًًو   
اًء اٍلميست يترجَّحي كعليًو ، فإنَّوي  ما لىػٍم  ،عمًل يف رفًع احلىدىًث القوؿي بطهوريًَّة اٍلمى

 يتغيػٍَّر أحدي أكصاًفًو . 
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 ________________________________________
  لو يْ لى  ـً وْ نػى  نْ مً  مو ائً قى  دي يى  وً يْ غيًمسى فً  كْ أى 

________________________________________ 
اًء . ] غيًمسى ًفْيًو [:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي   أم أدخلىها يف ذلكى اٍلمى
يًن ،  ] يىدي [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي    يدؿُّ على أنَّوي ال ييشتػىرىطي غمسي كلتا اليدى

كاٍلمىذىبي على أنَّوي جيبي غسلي اليديًن للميستيقًظ ًمٍن نوـً  ،كأفَّ الواحدةى كافيةه 
                                                بيانيوي .    -ًإٍف شىاءى اللي -اللَّيًل كما سيأيت 

 قاؿى : --يف الصَّحيحىًُت أفَّ النَِّبَّ  --: حديثي أيب ىيريرةى  كدليلي ذلك
هي ًفي اإًلناىًء ًحتَّى يػىْغًسلىهىا قىظى أىحىديكيْم ًمْن نػىْوًمًو فىال ييْدًخْل يىدى    )) ًإذىا استػىيػْ

هي سىلىبى اٍلمىاءى الطَّهيوريَّةى ، كأصبحى طاىرنا .  ثىالثنا     ، فإذا غمسى يدى
أنَّوي يأمثي دبخالفًة النَّهي الوارًد يف ىذا  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - كالرَّاجحي في نظًرم 

، كإال بىًقيى على  احلديًث الصَّحيًح ، كأمَّا اٍلمىاءي فإٍف تػىغىيػَّرى حيًكمى بسلًبًو الطَّهيوريَّةى 
كمي بانتقالًًو عنوي دبجرًد الغىٍمًس    -عىلىيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -لقىٍوًلًو ؛ األصًل ، كال ُيي

      ًإفَّ اْلمىاءى طىهيْوره  )) اٍلميتقدّْـً : --كما يف حديًث أيب سعيدو اخليدرمّْ 
  .    ل يينجّْسيوي شىْيءه 

أفَّ نوـى النَّهاًر ال يأخيذي احليكمى  مفهوميوي : ] ًمْن نػىْوـً لىْيلو [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
يًن قبلى إدخاذًلما يف اإلناًء  كىذا مبٍتّّ على مذىًب احلنابلًة أفَّ األمًر بغسًل اليدى

 سلصوصه بنوـً اللَّيًل ، ديكفى نوـً النَّهاًر .
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 ________________________________________ 
   أىْك كىافى آًخرى غىْسًلةو زىالىْت ًبهىا النَّجىاسىةي فىطىاًىره ،  لًلويضيْوءً نىاًقضو 

________________________________________ 
 --يف حديًث أيب ىيريرةى  -عىلىيًو الصَّالةي كىالسَّالـي -: ًبقىٍولًًو كاستدلُّوا 

ـً  قاليوا : كالبيتوتةي ال تكوفي  )) فىًإفَّ أىحىدىكيْم ل يىْدًرم أىْينى بىاتىْت يىديهي ؟    :اٍلميتقدّْ
 إال باللَّيًل . 

        بأنَّوي خىرىجى سلرجى الغالًب ؛ ألفَّ النَّوـى يكوفي يف اللَّيًل غالبنا ، كما قاؿى  :كأيًجيبى 
 چٹ  ڤ  ڤ  چ:  -تػىعىاىلى -

الًب لىػٍم يعتىبػىٍر مفهوميوي كإذا خرجى سلرجى الغ  4)
 . "ْر مىْفهيْوميوي ْخرىجى اْلغىاًلًب لىْم يػيْعتىبػى ًإفَّ النَّصَّ ًإذىا خىرىجى مى  "للقاعدًة األيصيوليًة : 

راجعه إىل النَّوـً ، فال بيدَّ مٍن أٍف يكوفى  [نىاًقضو لًلويضيْوًء ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
أفَّ النَّوـى اليسَتى ال يؤثػّْري ؛ ألفَّ الًعلَّةى اٍلمىنصيوصى  كمفهوميوي :ناقضنا للويضيوًء ، 
 عليها لىػٍم تتحقٍَّق .

إزالةي ] أىْك كىافى آًخرى غىْسًلةو زىالىْت ًبهىا النَّجىاسىةي فىطىاًىره [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 -تػىعىاىلى - بيانيوي بإذًف الًل ، كما سيأيت النَّجاسًة على اٍلمىذىًب جيبي فيها التَّثليثي 

فإذا كانىًت الغىسلةي آخرى غسلةو زالىٍت هبا النَّجاسةي ، فإفَّ أثرى النَّجاسًة فيها يكوفي 
خاصةن على مذىًب مىٍن ، ضعيفنا ، ًإٍف لىػٍم يكيٍن مينعدمنا ، معى مالحظًة قوًَّة الوارًد 

 ، كعكًسًو . يػيفىرّْؽي بُتى كيريكًد النَّجاسًة على اٍلمىاًء 
 
 

                              
 . 65/ األنعاـ ، آية :  (ُ)
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________________________________________ 
   ةو اسى جى نى بً  رى غيػَّ ا تى مى :  النًَّجسي كى 

________________________________________ 
كمي بكوًِنىا باقيةن على أصًلهىا كىوى الطَّهيوريَّةي  ، فهيى  كعليًو ، فإفَّ ىذًه الغىسلةى ال ُيي

طاىرةه يف نفًسها ، لكنَّها غىيػٍري مطهرةو لغَتًىا ؛ لزكاًؿ اخلىبىًث هبا ، كارتفاًع احلىدىًث 
مًة معنا .   باليسًَت يف اٍلمىسألًة اٍلميتقدّْ

النَّوعي الثَّالثي ىذا ىوى [  ةو اسى جى نى بً  رى غيػَّ ا تى مى :  النًَّجسي ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
، كىوى اٍلمىاءي اٍلميتنجّْسي ، أم الذم أصابػىٍتوي صلاسةه كغيػَّرىٍتوي فسلبىٍتوي  اْلًميىاهً مْن أنواًع 

 الطَّهيوريَّةى . 
اًء كانتقالًًو عًن الطَّهيوريًَّة ىوى تأثػُّريهي  ككما تقدَّـ معىنىا يف الطَّاًىًر أفَّ العربةى يف تغَتًُّ اٍلمى

     ثرًىا ، أٍك كيلّْها ، فًإٍف كافى تغيػُّريهي بطاىرو يف أحًد أكصاًفًو الثَّالثًة ، أٍك يف أك
كىمي بانتقالًًو إىل النَّجسً فإنَّنا ضلكمي بانتقالًًو إىل الطَّاىًر ، كًإٍف كافى بنجسو فإنَّوي   .ُيي

، كأصلي النًَّجًس : القىذىري يف ليغًة  ] النًَّجًس [بػ -رىضًبىوي اللي -كعىبػَّرى اٍلميصىنّْفي 
ًضدُّ النَّظافًة كالنَّقاًء منى الدَّنًس ، إال أفَّ الشَّرعى خصَّها بنوعو  فالنَّجاسةي :العرًب ، 

 خاصٍّ منى القىاذيكراًت ، كىوى الذم حىكىمى الشَّرعي بنجاسًتًو ، كبوًؿ اآلدىًميّْ .
 لغَتًًه . ميطهّْرو يف نفًسًو ، كغَتي  طاىرو غَتي  ماءه :  كاْلمىاءي النَّجسي 

كمي بزكاًؿ الطَّهيوريًَّة ،  ] مىا تػىغىيػَّرى بًنىجىاسىةو [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  مراديهي أنَّنا ضلى
اًء دبادةو صلسةو ،  : أٍف تيلقىى  مثلي كحلييوًؽ كصًف النَّجاسًة مىت ما حصلى تغيػُّري اٍلمى

 ؤثرًة . فييطبخى معىها ، كُيصلى التَّغيػُّري بصفًتًو اٍلمي ، فيًو ، أٍك تيسخَّنى فيًو 
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 ________________________________________  
ره   أىْك لقىاىىا كىىيوى يىًسيػْ

________________________________________ 
ـي ابني اٍلمينذًر  اًء إذا تغيػَّرى  -رىضًبىوي اللي -كقٍد حىكىى اإلما اإلصباعى على صلاسًة اٍلمى

 يوً فً  تٍ عى قػى كى  اذى إً ،  رى يػٍ ثً كى الٍ  أىكً ، لى يٍ لً قى الٍ  اٍلمىاءى  فَّ أى  ىلى عى  واعي صٍبى أى كى )  : ًبقىٍولًوً  بالنَّجاسة
 ( .  سه صلىً  وى هي فػى ،  ةن حى ائً رى  كٍ أى ،  انن وٍ لى  كٍ أى ،  امن عٍ طى  تٍ رى يػَّ غى فػى ،  ةه اسى صلىى 

ـي  قاؿى  ،  ادن اكً رى  كٍ أى  اين ارً جى ،  ارن يػٍ ثً كى  كٍ أى  الن يٍ لً قى  افى كى  اءن وى سى : )  -رىضًبىوي اللي - وكمُّ النَّ  اإلما
  .(  اءً مى لى العي  اعً صبًٍ إً بً  سه صلىً  وى هي فػى ،  ارن يػٍ سً يى  كٍ أى ميتػىفىاًحشنا  ارن يػُّ غى تػى  رى يػَّ غى تػى 

ـي  مي منهي ًمنى العلماًء ، ك  كاحدو  ري يػٍ غى  وي لى قى نػى  اإلصباعي  كىذا          أيضنا  قي وفَّ مي الٍ  اإلما
 ( . ينً غْ مي الْ )  يف

الضَّمَتي عائده إىل النَّجاسًة ، أم أفَّ اٍلمىاءى ] أىْك لقىاىىا [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 القى النَّجاسةى .

ره [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  كىوى ما ديكفى القيلَّتًُت ، فييحكمي ، أم قليله  ] كىىيوى يىًسيػْ
(  اإلنصاؼً ) يفنىصَّ  -رىضًبىوي اللي -أضبدى كىوى ركايةه عًن اإلماـً ، بكونًًو صارى صلسنا 

ا اٍلمىذىبي ، كعليها صباىَتي األصحاًب ، كىيى مبنيَّةه على حديًث  على أنػَّهى
ٍمنىا أفَّ القيلَّتى  أفَّ العربةى بالتَّغَتًُّ ، كىيى الرّْكايةي الثَّانيةي يف اٍلمىذىًب  ًُت ، كقٍد قدَّ الرَّاجحى 

 .  -رىضًبىوي اللي -كاختارىىا شيخي اإلسالـً 
فًإٍف حصلى فاجلميعي على أفَّ اٍلمىاءى  ،: إذا لىػٍم ُيصًل التَّغيػُّري الًؼ كمحلُّ الخً 

 ينجيسي .
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________________________________________  
 فىًإْف أيًضْيفى ًإلىى اْلمىاًء النًَّجًس طىهيْوره ، أىًك انْػفىصىلى عىْن مىحىلّْ نىجىاسىةو قػىْبلى زىكىاًلهىا

________________________________________ 
ىذا على  ] أىًك انْػفىصىلى عىْن مىحىلّْ نىجىاسىةو قػىْبلى زىكىاًلهىا [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

اٍلمىذىًب ًمٍن أفَّ ميالقاةى الطَّهيوًر اليسًَت للنَّجاسًة ميوجبه للحكًم بنجاسًتًو ، فإذا 
موضعو صلسو عىًملى فيًو ، كحىكىمى بكونًًو باقينا على األصًل صبَّ اٍلمىاءى الطَّهيورى على 

ـى أنَّوي يف زللّْ التَّطهًَت ما لىػٍم يتغيػٍَّر ، أٍك ينفصٍل .  ما دا
        فًإًف اٍنفصلى ، كفارؽى زللَّ النَّجاسًة ، كىيى باقيةه لىػٍم تػىزيٍؿ حيًكمى بتأثُّرًًه هبا 

ٍمنا بيانػى ، (  للنَّجاسةً مسألًة اْلميالقاًة ) ػ كػ أفَّ العربةى  هىا ، كأفَّ كقٍد قدَّ الرَّاجحى 
 بالتَّغَتًُّ يف صبيًع ىذًه اٍلمىسائًل .

 الضَّمَتي عائده إىل النَّجاسًة .  [ قػىْبلى زىكىاًلهىا]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
كٍم بكونًًو متنجّْسنا ، أنَّوي إذا انفصلى بعدى زكاذًلا ؛ لىػٍم  كمفهوـي ىذًه العبارًة :  ُيي

ـى يف قػىٍولًًو ،  بٍل ىوى طاىره  ] أىْك كىانىْت آًخرى غىْسلىةو زىالىْت  : -رىضًبىوي اللي -كما تقدَّ
 . ًبهىا النَّجىاسىةي فىطىاًىره [

يافي اٍلميرىادي بًو ب] فىًإْف أيًضْيفى ًإلىى اْلمىاًء النًَّجًس طىهيْوره [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
اًء اٍلميتنجًّْس ، كىذًه الطَّريقةي تيعرىؼي بػ)  ( ، طريقًة اْلميكاثرًة مسائًل تطهًَت اٍلمى
اًء اٍلميتنجًّْس ماءن طهورنا فوؽى القيلَّتى  ًُت إذا كافى اٍلمىاءي قٍد كىيى أٍف يىصيبَّ على اٍلمى

ـى .   تنجَّسى دبا تقدَّ
 دّْمًة ، فاحًتيجى إىل بياًف حكًمها . : أنػَّهىا عكسي الصُّوًر اٍلميتقكمناسبتػيهىا 
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  ________________________________________
رى تػيرىابو ، كىنىْحًوًه  ره غىيػْ ًثيػْ ره ، غىيػْ ، كى ًثيػْ هي كى  ري ميتػىغىيّْرو ، طىهيرى أىْك نيًزحى ًمْنوي فػىبىًقيى بػىْعدى

________________________________________ 
ره [:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  ًثيػْ أم ماءه طهوره قػيلَّتاًف فأكثري ؛ ألفَّ الكثَتى ما بلغى  ] كى

أفَّ القليلى الًَّذم ىوى ديكفى القيلَّتىًُت  كاشتراطي كونًًو كثيرنا مبنيّّ على، القيلَّتىًُت فأكثرى 
ـى ، فال بيدَّ مٍن أٍف يك  ؛ وفى اٍلمىاءي اٍلمىصبوبي كثَتناينجسي دبالقاًة النَّجاسًة كما تقدَّ

كىمى بنجاسًتًو ، أٍك يغلبى النَّجاسةى حبيثي تزكؿي دبكاثرتًًو كتذىبي .   حىت ال ُيي
ره [ :قػىْوًلًو كعليًو ، فإفَّ مفهوـى  ًثيػْ أنَّنا لىٍو أضٍفنىا ما ديكفى القيلَّتىًُت إىل النًَّجًس  ] كى

      كحيًكمى بتأثًُّر اٍلميضاًؼ دبالقاتًًو للنَّجًس ؛  لىػٍم يىٍطهيٍر ، بٍل بىًقيى على أصًلًو ،
  . ألنَّوي يسَته كىرىدى على متنجّْسو ، فتنجَّسى دبجرًد مالقاتًوً 

رى تػيرىابو [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  أىفَّ التػُّرىابى إذا كيًضعى يف ماءو مراده بو :  ] غىيػْ
اًء لىػٍم ُييٍكىٍم ، ٍرهي يسَتو كقعىٍت فيًو صلاسةه ، كلىػٍم تػيغىيػّْ  مثيَّ استقرَّ التػُّرىابي يف قاًع اٍلمى

 بطىهيوريًَّة اٍلمىاًء . 
اليت تأخذ أم اٍلمىوادي اٍلميؤثرةي يف النَّجاسًة  ] كىنىْحًوًه [:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 .  حكم الًتاب يف التطهَت
ري بى ] أىْك نيًزحى ًمْنوي فػى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  ره ، غىيػْ ًثيػْ هي كى ميتػىغىيّْرو ، طىهيرى [  ًقيى بػىْعدى

: ماًء بئرو فوؽى  ًمْثلي أم أفَّ اٍلمىاءى إذا كقعىًت النَّجاسةي فيًو ، ككافى كثَتنا فغىيػَّرىٍتوي ؛ 
القيلَّتىًُت ، فإذا نزٍحنىا النَّجاسىةى ، كاٍلمىاءى اٍلميتغيػّْرى هبا ، مثيَّ بىًقيى بعدى ذلكى ماءه كثَته 

اًء اجلديًد ،   : فهناؾى شرطاًف حكٍمنىا بكونًًو طهورنا ؛ ألنَّوي كاٍلمى
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________________________________________
ًإْف شىكَّ ًفي نىجىا  بػىنىى عىلىى اْليىًقْينً ، سىًة مىاءو ، أىْك غىْيرًًه ، أىْك طىهىارًتًًو كى

________________________________________ 
         :ًبقىْوًلًو : أٍف يكوفى الباقي فوؽى القيلَّتىًُت ، كىوى ما أشارى إليًو الشَّرطي األكؿي 

ره [ ًثيػْ  . ] فبىًقيى بػىْعدىهي كى
        : ًبقىْوًلًو : أٍف يكوفى غىيػٍرى ميتػىغىَتّْو يف أكصاًفًو ، كىوى ما أشارى إليًو كالشَّرطي الثَّاني 

 . ميتػىغىيّْرو [ ري ] غىيػْ 
كىٍم بالطَّهيوريًَّة    على اْلمىذىًب .فإذا زبلَّفى الشَّرطاًف ، أٍك أحديُها لىػٍم ُيي

اًء على أصًلًو ، سواءن كافى تكوفي العربةي بزكاًؿ النَّ  كعلى ما ترجَّحي  جاسًة ، كبقاًء اٍلمى
أٍف ال يكوفى ميتغيػّْرنا يف أحًد :  بشرطً  هيما ،مل يبليغٍ أٍك ، ما بقيى يبليغي القيلَّتىًُت 

 أكصاًفًو .
، ] كىًإْف شىكَّ ًفي نىجىاسىًة مىاءو ، أىْك غىْيرًًه ، أىْك طىهىارًتًًو  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
يف بياًف مسائلى تػىعيمُّ هبا البػىلىول ،  -رىضًبىوي اللي -شىرىعى اٍلميصىنّْفي  عىلىى اْليىًقْيًن [بػىنىى 

اًء كغىٍَتًًه طهارةن ، كصلاسةن ( .الشُّكي مسألةي  كىيى )  وًؾ ، كالتباًس حاًؿ اٍلمى
ـى التَّغيًَت الٍ  كاْلميناسبةي  ى لنىا أحكا ًن الذم ميستيقى : ظاىرةه ، حيثي إنَّوي بعدى أٍف بػىُتَّ

 يؤثػّْري يف الطَّهوًر ، شىرىعى يف بياًف مسائًل الشُّكوًؾ يف التَّغَتًُّ . 
 : ىوى استواءي االحتمالًُت ، ديكفى أٍف يوجدى مرجّْحه ألحًدُها على اآلخًر . كالشَّكُّ 

، ْك طىهىارًتًًو ] كىًإْف شىكَّ ًفي نىجىاسىًة مىاءو ، أىْك غىْيرًًه ، أى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
اًء  بػىنىى عىلىى اْليىًقْيًن [  ىل كقعت فيو: أٍف يىشيكَّ  مثلي كالشَّكُّ يف صلاسًة اٍلمى

      ، كىذا أكثري ما يقعي على مذىًب مىٍن يعتربي القيلَّتىًُت ،  أك مل تقعالنَّجاسًة 
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مييزي ؛ ألفَّ النًَّجسى لوي لوفه أفَّ العربةى بالتَّغَتًُّ فإنَّوي ميكنيوي التَّ  كأمَّا  على الرَّاًجح
كرائحةه كطعمه مييػّْزيهي عًن الطَّهيوًر ، فلىٍو تأثػَّرى هًبىا كيلّْها أٍك ببعًضها فإنَّوي ميكني معرفةي 
ى       ذلكى ، كال يقعي الشَّكُّ إال يف القليًل النَّادًر ، خبالًؼ مذىًب القيلَّتىًُت ، فبػىُتَّ

 مى اٍلمىسألًة أنَّوي جيبي عليًو البقاءي على اليقًُت . أفَّ حيك -رىضًبىوي اللي -
 " .اْليىًقْيني ل يػيزىاؿي بًالشَّكّْ  كىذًه اٍلمىسألةي مبنيَّةه على القاعدًة الشَّرعيًَّة : "

        : أدلةي الكتاًب ، كالسُّنًَّة ، كالعملي عليها عندى أىًل العلمً  كقْد دلَّْت عليها
 .  -رىضًبىهيمي اللي -

فإنَّوي يبقى على اليقًُت ، كييلًغي ، فإذا كافى ميتيقننا طهارةى شيءو ، كشىكَّ يف صلاسًتًو 
 الشَّكَّ .
بىًقيى ، لىٍو كافى على يقُتو بنجاسًة شيءو ، كشىكَّ يف كونًًو صارى طاىرنا كىكذا 

، أك يغلب على ظنّْو إف عيمل  على النَّجاسًة ، كألغى شىكَّ الطَّهىارىًة حىت يستيقنىوي 
 . بالغالب

اًء الطَّهيوًر اليسًَت على كفي مسألًتنا  : لىٍو شىكَّ يف كقوًع قطرًة البوًؿ يف اٍلمى
اٍلمىذىًب ، فإنَّوي ال ُيكمي بنجاسًتًو حىت يتيقنى كقوعىها فيًو ، كعليًو يف ىذًه احلالًة 

اًء .، أٍف يبقى على اليقًُت   كىوى طهوريةي اٍلمى
بأىٍف كافى اٍلمىاءي ، أًك الثَّوبي متنجّْسنا ، كشىكَّ يف زكاًؿ  كىكذا لىْو كافى العكسي 

اًء أنَّوي بلغى القيلَّتىًُت على  صلاسًتًو كذىاهًبىا باٍلميكاثرًة ، كأىٍف يىشيكَّ يف قىٍدًر اٍلمى
يوجبي  اٍلمىذىًب ، بػىٌتى على اليقًُت اٍلميوجًب لكونًًو متنجّْسنا حىت يستيقنى دبا

 احليكمى بطهارتًًو .
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 ________________________________________
ـى اسًتْعمىاليهيمىا ًإًف اْشتىبىوى طىهيْوره بًنىًجسو ، حىري   كىلىْم يػىتىحىرَّ ،  كى

________________________________________ 
ًإًف اْشتىبىوى طىهيْوره بًنىًجسو :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  اًء  [ ] كى اشتبوى اٍلمىاءي الطَّهيوري باٍلمى

ـى  : -رىضًبىوي اللي -النًَّجًس فإفَّ الواجبى عليًو تركيهما ، كىوى ما بيػَّنىوي بقولًًو  ] حىري
   أم كُيرـي عليًو استعماذلييما سواءن كانىا رلتمعىًُت ، أٍك منفردىيًن ، اسًتْعمىاليهيمىا [ 

استعملى أحدىُها على ىذا  أكً إذا استعملىهيما ،  كال صالتيوي كال تىًصحُّ طهارتيوي 
احتملى أٍف يكوفى النًَّجسي ، فيكوفي  لىًو استعملى أحدىىماكذلكى ألنَّوي  ؛الوجوً 

 متنجّْسنا باستعمالًًو .
 : إمَّا أٍف يقعى منوي تقديي الطَّهيوًر ، أٍك النًَّجًس .  كإذا استعملىهما معنا فإنَّوي 

ـى  وًء منى األكًؿ ، ضي : صارى متطهّْرنا بالوي  الطَّهيورى ، ثيمَّ تطهَّرى بالنًَّجًس بعدىهي فًإْف قىدَّ
 وًء منى الثَّاين ، فلىٍم يطهيٍر بدنيوي ، كال ثوبيوي . ضي متنجّْسنا بالوي 
هي غىيػٍرى   : صارى ميتنجّْسنا باستعماًؿ النًَّجًس أكالن ، مثيَّ  كإْف عكسى   كافى الطَّهيوري بعدى

وؤيهي إذا ثػىلَّثىوي ضي ؛ ألنَّوي ال تزكؿي النَّجاسةي إال بالتَّثليًث على اٍلمىذىًب ، فيكوفي كي  رليٍدو 
 ميزيالن للنَّجاسًة ؛ ال رافعنا للحىدىًث . 

ال رافعنا للحىدىًث وؤيهي ميزيالن للنَّجاسًة ، ضي : يكوفي كي  كعلى عدـً اشتراًط التَّثليثً 
أٍف يينجّْسى نفسىوي ، كجيبي عليًو العدكؿي للتَّيمًم فيحرـي عليًو استعماذليما ؛ خوؼى 

 إذا لىػٍم جيٍد طهورنا .
أم أنَّوي ال يلزميوي التَّحرّْم كاالجتهادي يف ىذًه ] كىلىْم يػىتىحىرَّ [ :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

لتَّحرّْم ؛ قياسنا اٍلمىسألًة ؛ ألنَّوي اشتباهي مباحو حبراـو ال ذبيزيهي الضَّركرةي ، فلىٍم جيىيًز ا
 ةو . على اشتباًه أيخًتًو بأجنبيَّ 
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  ________________________________________
 اقػىتػيهيمىا ، كىل خىْلطيهيمىاكىل ييْشتػىرىطي لًلتػَّيىمًُّم ًإرى 

________________________________________ 
أٍف يكوفى عددي  بشرًط :بالتَّحرّْم ،  ركايةه أيخرل -رىضًبىوي اللي - كعًن اإلماـً أحمدى 

ا بواحدو ، ككافى النًَّجسي غىيػٍرى بوؿو .   الطَّهيوًر زائدن
أٍف ينظرى إىل الدَّالئًل كاألىمىاراًت اليت تيرجّْح أحد االحتمالُت فيعملى :  كالتَّحرّْم

 . هبا
       تػيهيمىا ، كىل خىْلطيهيمىا [ ] كىل ييْشتػىرىطي لًلتػَّيىمًُّم ًإرىاقػى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

  .ييشتػىرىطي لصحًة تيمًُّمًو أٍف يريقىهيما ، كال أٍف ُيلطىهما  أم : ال
ـي اإلراقةً  قاؿى : إفَّ شرطى صحًة التَّيمُّمً أٍف ال جيدى ، ؛ فألفَّ مىٍن قاؿى هبا  أمَّا عد

 چڃ  ڃ  ڃچ  : -تػىعىاىلى -اٍلمىاءى ؛ لقىٍولًًو 
 كىذا ماءه . ،   4)

: بأفَّ اٍلمىاءى موجوده حقيقةن ، مفقوده حيكمنا ، فكافى كجوديهي كعدميوي على  كييجىابي 
 حدٍّ سواءو . 

؛ فألفَّ اليقُتى بوجوًد الطَّهيوًر يف أحًدُها ، فال بيدَّ مٍن  كأمَّا اشًترىاطي الخىْلطً 
  . حىت يىصَتى كادلٍعديكـً فيباحي التَّيمم خلًطهما لزكالًوً 

: أفَّ جهالةى عًُت الطَّهيوًر ، كعدـى القدرًة على سبييزًًه ذبعليوي كالنًَّجسى   كجوابيوي 
كالشٍَّيًء الواحًد ؛ فكافى كخلًطهما معٌتن ، كإٍف لىػٍم يكونىا سلتلطىًُت حقيقةن ، 

 فاكتيًفيى ًبًو ، كلىػٍم يلزـٍ خلطيهما بالفعًل .
 

                              
 . 5/ اٍلمىائدة ، آية :  (ُ)
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 ________________________________________
ا  ادن احً ا كى ءن وْ ضي ا كي مى هي نػْ مً  أى ضَّ وى تػى ،  رو اىً طى بً  وى بى تى شْ ا فً إً كى  ا غىْرفىةه ، كىًمْن ىىذى ًمْن ىىذى

 ةه غىْرفى 
________________________________________ 

[  ادن احً ا كى ءن وْ ضي ا كي مى هي نػْ مً  أى ضَّ وى تػى ،  رو اىً طى بً  وى بى تى شْ ا فً إً كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
اًء الطَّهيوًر ، كاٍلميرىادي أٍف يشتبوى طهوره بطاىرو ، كتعتبػىري   ىذهً الضَّمَتي عائده إىل اٍلمى

 .  ثانيةن  مسألةن 
 ماءه  : فيوً  اينكالثَّ ،  طهوره  ماءه  : فيوً  ُهاأحدي  سطالفً  ؾى عندى  لىٍو كافى  كمثاليها :

    وي فإنَّ  ا الطَّاًىري أمَّ ،  الطَّهىارىةي  بوً  حُّ صً تى الذم  هي كحدى  ىوى  الطَّهيورى  اٍلمىاءى  فإفَّ ،  طاىره 
ا اني طاىرن كالثَّ ،  اىما طهورن أحدي  إذا كافى  لْ فهى ، ا ثن بى خى  كال يزيلي ، ا ثن دى حى  ال يرفعي 

 ؟ نحكمي بنفًس حيكًم اْلمىسألًة اْلميتقدّْمةً 
: ال ؛ ألفَّ الطَّاًىرى اٍلميشتبوى بالطَّهيوًر ليسى كالنًَّجًس يستضرُّ البدفي  كالجوابي 

،    بٍل إفَّ التَّطىهُّرى ًبًو يزيدي البدفى نقاءن كنظافةن حسِّا ، بصبًّْو عليًو ، كالتَّطهًُّر منوي 
نَّوي توضَّأى كىجىبى عليًو أٍف يتوضَّأى منػٍهيمىا ، حىت يتحقَّقى أ، ال شرعنا ، كًمٍن ىينىا 

ثيوي .  بطهورو ، كارتفعى حىدى
ا غىْرفىةه [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  ا غىْرفىةه ، كىًمْن ىىذى  أم أنَّوي يتوضَّأي ] ًمْن ىىذى

،  وءً ضي ، يأخذي مٍن كلّْ ماءو غىرفةن حىت ييًتمَّ أعضاءى الوي  كضوءين يف كيضيوءو كاحدو 
خذ غرفة من الثاين لغسل كٌفيو ، مث يأخذ فيأخذ غرفة لغسل كفيو من األكؿ مث يأ

 غرفة للمضمضة كاالستنشاؽ من األكؿ مث الثاين كىكذا حىت ييتمَّ الوضوء ، 
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  ________________________________________
 ةو سى جى نى بً  ةه رى اىً طى  ابه يى ثً  تْ هى بػى تى اشْ  فً إً كى ،  كىصىلَّى صىالةن كىاًحدىةن 

________________________________________ 
كالسَّبب يف ذلك : أنو إذا فصلهما ترٌدد يف نٌيتو ألنو ال يستطيع أف جيـز أيهما 
الٌطهور ، فإذا توضأ منهما على ىذه الصفة مل ُيصل الًٌتٌدد ، ككقعت النية على 

  . صفتها ادلعتربة
ةن [  ] كىصىلَّى صىالةن  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  أم أنَّوي ال ييصلّْي بكيلّْ كيضيوءو كىاًحدى

 . صالةن ، بٍل ييصىلّْي مرَّةن كاحدةن 
     كعدـي كجوًب تكراًر الصَّالًة بال ًخالؼو يف مذىًب احلنابلًة ، أم أفَّ الالزـى 

 يف حقًّْو صالةه كاحدةه ، ىذا مٍن جهًة الوجوًب كاللُّزكـً .
ًلمَّا كافى األصلي [  ةو سى جً نى بً  ةه رى اىً طى  ابه يى ثً  تْ هى بػى تى اشْ  فً إً كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

: ًلمىاذا  فإنَّوي يىرًدي السُّؤىاؿي اٍلًميىاًه ،  فيو أحكاـاٍلميصىنّْفي  يبٌُت يف ىذا الباًب أٍف 
كما ىيى اٍلميناسبًة يف ذكرًًه الشتباًه الثَّوًب ًب يف ىذا اٍلمىوضًع ؟ أدخلى مسائلى الثّْيا

 الطَّاًىًر بالنًَّجًس ، كالثَّوًب احلالًؿ بالثَّوًب اٍلميحرَّـً ؟
( فتيضمُّ اٍلمىسألةي لنظَتًِتا ،  النَّظائرً  أفَّ ىذا ما ييسمّْيو العلماءي بػ) :كالجىوابي 

كًإٍف كانىًت اٍلمىسألةي اٍلمىضمومةي ال تندرجي يف الباًب الذم ذيًكرىٍت فيًو اٍلمىسألةي 
سوَّغى ، ا كانىًت اٍلمىسألتاًف جيمعيهما أصله كاحده يف حكًم االشتباًه األيكىل ، فلىمَّ 

ذلكى ضمَّ مسألًة الثّْياًب اٍلميشتبًة يف صلاسًتها إىل مسألًة اٍلًمياًه إذا اشتبوى طهوريىا 
 بطاىرًىا أٍك صلًسها ، كًإٍف كانىٍت مسائلي الثّْياًب ال تتصلي بباًب اٍلًمياًه . 
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________________________________________
 ادى زى كى ،  ـً رَّ حى مي الْ  كً أى ،  النًَّجسً  دً دى عى بً  الةن صى  بو وْ ثػى  لّْ ي كي ى فً لَّ صى ،  ًبميحىرَّمىةو  كْ أى 

 . الةن صى 
________________________________________ 

  ٍلمىسألةي مقركنةن بأيخًتهافهذا النَّوعي منى اٍلمىسائًل يػيٍبحىثي يف مظانًّْو ، كال تيذكىري ا
اليت تشاهًبيهىا يف األصًل إال إذا كانىًت اٍلمىسألةي الثَّانيةي ليسى ذلا موضعه تيوردي فيًو  
        كمسألًتنا ، أىٍك تردَّدىٍت مناسبتيها بُتى أكثرى مٍن موضعو ، فيجتهدي العلماءي 

 يف حبًثها يف أنسًب اٍلمىواضًع . -رىضًبىهيمي اللي -
تتعلَّقي بشرًط طهارًة الثَّوًب يف الصَّالًة ،  -رىضًبىوي اللي -فهذًه اٍلمىسألةي اليت ذكرىىا 

ه عندى ك  ، العورةً  ري تػٍ سى  الةً الصَّ  صحةً  شرطً  كمنٍ ،  يى صلّْ يي  أفٍ  فلىٍو أفَّ إنساننا أرادى 
 منى  نػٍهيمىامً  النًَّجسى  يعرؼى  أفٍ  كال يستطيعي ،  اين طاىره كالثَّ ،  صلسه  ُها: أحدي  ثوبافً 

  ؟ كمي فما الحي ،  الطَّاًىرً 
  . صالةن  كيزيدى ،  النًَّجسً  بعددً  يى لّْ صى يي : بأنَّوي يلزميوي أٍف  -رىضًبىوي اللي - فأجابى 

 إذا كافى  وي فإنَّ ،  ُتً ي يف ثوبى صلّْ يي ،  منها صلسه  كاحده ،  أثوابو  ه ثالثةي عندى  تٍ كانى   وٍ فلى 
أنَّوي صلَّى بثوبو  فإذا فػىعىلى ذلك اٍستػىيػٍقىنى ،  يقيننا طاىره  اينى الثَّ  فإفَّ  ،ا صلسن  األكؿي 

 طاىرو .
مراديهي أٍف تكوفى الثّْيابي زلرَّـه على  [ ًبميحىرَّمىةو  كْ ] أى  : -رىًحمىوي اللي - قػىْوليوي 

كالثّْياًب اٍلمىغصوبًة ، فإنػَّهىا إذا اشتبهىٍت بغًَت اٍلمىغصوبًة كىيى ، اٍلميكلًَّف لبسيها 
          فإنَّوي يكوفي حكميها حيكمى اشتباًه الثّْياًب الطَّاىرًة بالنَّجسًة ، ، الؿي احل

        ،  النًَّجسً  دً دى عى بً  الةن صى  بو وْ ثػى  لّْ ي كي ى فً لَّ ] صى :  -رىضًبىوي اللي -كىوى ما بيػَّنىوي بقولًًو 



ـي الًميىاه                                                ا  96   ق 4141الميراجعةي الثَّانية           أىْحكى

، أم يصلي  النًَّجسً  بعددً ي صلّْ يي  احلالةً  ففي ىذهً  [ الةن صى  ادى زى كى ،  ـً رَّ حى مي الْ  كً أى  
 . كاحدةن  صالةن  كيزيدي ،  كبعدًد الثّْياًب اٍلميحرَّمةً ، بعدًد الثّْياًب النَّجسًة 

احتملى أٍف ، أٍك ما دكنىوي ًو اقتصىرى على عدًد النًَّجًس ففي حاًؿ االشتباًه بالنَّجًس لى 
فإنَّوي يستيقني حينئذو أنَّوي صلَّى ، ًجسًة ، كأمَّا إذا زادى ثوبنا يكوفى صلَّى يف الثّْياًب النَّ 

  .يف ثوبو طاىرو 
على القوًؿ يف اٍلمىذىًب أفَّ الصَّالةى هبا لنّْسبًة للثّْياًب اٍلميحرَّمًة ، كىكذا احلاؿي با

 . ال تصحُّ 
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 ________________________________________
 ةً يى اآلنً  ابي بى 

________________________________________  
 بُتَ  يف احلائلِ  الفتحةُ  ىوَ  : ابي بى الْ [  ةً يى اآلنً  ابي بى ]  : -َرِِحَُو اللُ -قاؿى اْلميصىنِّفي 

  إىل داخٍل ، وعكِسِو . خارجٍ  هبا من   لُ توص  يُ  ُتِ يئَ الش  
 اجلهلُ  وىوَ ،  خارجٍ  من   لُ توص  يَ  اإلنسانَ  ا ؛ ألن  أبوابً  العلمِ  مباحثُ  يت  وا : سٍّ قالُ 

 أدركَ  فقد   األبوابِ  ىذهِ  ا من  شيئً  قرأَ  ن  فمَ ، دبا فيها  العلمُ  وىوَ ،  إىل داخلٍ ، هبا 
  . وِ دبنافعِ  رتفقَ او ،  الذي فيوِ  اخلَتَ  أدركَ  البيتَ  دخلَ  ن  كمَ ،  ا ي فيهَ ذِ ال   العلمَ 

  مجُع إناٍء ، ومجُع اآلنيِة َأَواٍن ، اآلنيةي : ] بىابي اآلنًيىًة [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 وأَوعيٍة وِوعاٍء وأََواٍع .، كَأسقيٍة وِسقاٍء وَأساٍق 

ىَو الوعاُء الذي ُُيَفُظ فيِو  اإلناءي :] بىابي اآلنًيىًة [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ُء .  الش ي 

        أوعيُة ال َماِء اليت ُُيَفُظ فيها ، ومَجََعَها ال ُمَصنٍُّف  كاْلميرىادي باألكاني ىينىا :
 :  بطبيعًتها واعه عديدةه فهيى أن؛ لتَ َعدُِّدىا واختالِف أنواِعها ،  -َرِِحَُو اللُ -

َعِة .  فًمْنها  ما ىَو مَن اخَلَشِب ، كالَقص 
 ما ىَو مَن احلديِد ، كاإلبريِق .  كًمْنها
ِت .  كًمْنها ِر ، كالط ش   ما ىَو مَن النَُّحاِس والصُّف 

كذلكى تعدَّدىْت أنواعيها مْن حيثي حيكًم ومَع تعدُّد أنواِعها ِخل َقًة وطبيعًة ، 
  الشَّرًع عليها :

 أحل ُو الش رُع . :  فنوعه 
 حر َمُو . :  كنوعه 
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 ________________________________________
ننا   وي الي مى عْ تً اسْ كى  هي اذي خى تِّ ا احي بى يػي  كيلُّ ًإنىاءو طىاًىرو ، كىلىْو ثىًميػْ

________________________________________ 
ََ َمُو حموالذي أحل ُو كثٌَت ، والذي حر   ،  دوٌد حمصوٌر ، وىَو أقلُّ اما ُأحل  لنا وأُبِي

] بىابي ِبَقو لِِو :  -َرِِحَُو اللُ -فلم ا تعد َدت  أنواُعها ، واختلَفت  أحكاُمها مَجََعَها 
 اآلنًيىًة [ .

 إىل ماءٍ  ربتاجُ : فكما ىَو معلوٌم أن  الط َهارََة أمَّا مناسبةي ىذا الباًب لًلطَّهىارًًة 
إىل  تاجُ ُيَ  وُ فإن   اإلنسانُ  ِبوِ  رُ ه  طَ تَ الذي ي َ  ا ال َماءُ أم  ، هبا  مُّ تِ تَ  وصفةٍ ،  وِ بِ  رُ ه  طَ تَ ي ُ 

 ماءً  -اضيمَ ال   معنا يف البابِ  مَ كما تقد  - ال َماءُ  يكونُ  قد   وُ فإن  ،  وُ ملُ ُيَ  وعاءٍ 
 ؟  يتطه َر ِبوِ  أن   جيوزُ  ل  فهَ ،  جنسٌ  اإلناءَ  ولكن  ،  اطهورً 

      ، كاإلناِء مَن الذ ىِب  مٍ حمر   يف إناءٍ  وُ ولكن  ، ا طهورً  ال َماءُ  يكونُ  قد  كذلَك و 
  وما ُحكُم طهارتِِو ؟ ؟ وِ بِ  رَ يتطه   أن   جيوزُ  ل  فهَ  أِو الفضِة ،

؛  وِ بِ  رُ طه  تَ الذي ي ُ  ال َماءِ  ا أوعيةُ هَ ألن   ؛  اآلنيةِ  على أحكامِ  الكالمِ  منَ  د  بُ  ا الفإذً 
 .[  ةً يى اآلنً  ابي بى ]  : -يوِ لَ عَ  اللِ  ةُ ِح َ رَ - فقاؿى 
 : ِمن  ِصيِغ الُعُموِم .] كيلُّ [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 نكرٌة ، والن كرُة تفيُد الُعموَم . :] ًإنىاءو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
  صفٌة َخص َصِت العموَم ال َموجوَد يف قَ و لِِو :: ] طىاًىرو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 . ] ًإنىاءو [ 
نناكيلُّ ًإنىاءو طىاًىرو   ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي   [ وي الي مى عْ تً اسْ كى  هي اذي خى تِّ ا احي بى يػي  كىلىْو ثىًميػْ

 ؟  يف األواين األصلُ  : ما ىوَ  سائله  كى سألى  وْ فلى  ، اجلملُة كالقاعدةِ  ىذهِ 
  . مثينةً  ت  كانَ   و  ولَ ،  طاىرةً  ت  إذا كانَ  ومباحةٌ  ا جائزةٌ هَ أن    األصلُ :  تقوؿي 
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 فيسةِ الن  و  مينةِ الث   عادنِ مَ ال   ىا منَ غَتِ  أو  ،  واىرِ اجلَ  أوِ ،  اسِ مَ ل  األ منَ  اإلناءُ  كانَ   و  فلَ 
  . وُ ستعمالُ او ،  هُ اذُ زبٍَّ ا باحُ يُ  وُ فإن  

 لوُ  باحُ يُ  وُ فإن  ، ىا غَتِ  أو  ،  واىرِ كاجلَ   مثُتٍ  من معدنٍ  يف كأسٍ  بَ رِ ا شَ إنسانً  فلو أن  
 .  ذلكَ 

ٍل ، أو  بإزالِة جناسٍة .   وىكذا َلو  تطه َر منها بُوُضوٍء ، أو  ُغس 
ُكلُّ ىذِه األواين غاليها ورخيُصها ، جيٍُّدىا ورديُئها ما داَمت  طاىرًة فإن ُو يُباُح 

 للُمسلِم استعماذُلَا . 
يئ  جب    حب  خب  چ  : قاَل يف كتاِبوِ  -تَ َعاىَل - اللَ  ألن  مجيِع ذلَك ؛ ِحلُّ  فاألصلُ 

 چمب  ىب  يب   جت     حت  خت
(4) .  

 چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ :  -تَ َعاىَل -وقاَل 
(2) .  

  .: أي ِمن  أجِلكم  چوئ  چ 
َر لَبٍِت آدَم حىت يدل  الد ليُل على  فدل ِت اآليتاِن على أن  األصَل ِحلُّ مجيِع ما ُسخٍّ

َذت  منها األواين  كًمْن ذلكى :الت حرمِي ،      فَيِحلُّ االنتفاُع هبا ، ال َمعادُن إذا ازبُّ
  ما لَ م  يَ ُنص  الش ر ُع على ربرمِي شيٍء منَها ، كالذ ىِب والفضِة .

  . هُ اذُ وازبٍّ ،  وُ استعمالُ  لكَ  باحُ يُ  وُ أن   يف اإلناءِ  ا األصلُ فإذً 
  فيِو . األشياءِ  فظِ حل اإلنسانُ  وُ جيعلُ  يف البيتِ  يكونُ :  خاذي كاالتِّ 

: كأواين األكِل ، والشُّر ِب ، والط بِخ ، والن ظافِة ، يستعمليوي في مصالًحًو  أكْ 
 والصٍّناعِة . 

                              
  . 13( / اجلاثية ، آية : 1)

   . 22( / البقرة ، آية : 2)
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 ________________________________________ 
 ةو ضَّ فً كى  بو ىى ذى  ةى يى  ننً الَّ إً 

________________________________________ 
     فاألصُل فيها احِللُّ ، وَلو  كاَنت  مثينًة غاليَة القيمِة ، فال حرَج على ال ُمسلِم 

 ِل ، واالستنجاِء .منها بالُوُضوِء ، واالغتسا ويَ َتطه رَ ، يف استعماذِلا 
   مفاىيُم ال ُمتوِن معتربٌة ، فلم ا قاَل :  ] كيلُّ ًإنىاءو طىاًىرو [:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

: أن  اإلناَء الن ِجِس ال جي وُز استعمالُُو يف الط َهاَرِة ؛  مفهوميوي رو [ ] كيلُّ ًإنىاءو طىاىً 
 ألن   ُو ينجٍّ  ُس م  ا يُ  وَضُع فيِو من  م  اٍء ، وغ  َتِِه .

ال جيوُز  والفضةِ  ىبِ الذ   آنيةُ  [ ةو ضَّ فً كى  بو ىى ذى  ةى يى  ننً الَّ إً  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ال َمقصوُد  [ ةو ضَّ فً كى  بو ىى ذى  ةى يى  ننً الَّ إً  ]تثناُء ِبَقو لِِو : فاالس، للُمسلِم أن  يستعمَلها 

تِّخىاذيهي ، ] يػيبىاحي اِبِو االستثناُء مَن اإلباحِة اليت نص  عَليَها يف قَ و لِِو قبَل ذلَك : 
اُذىا فيكوُن ال َمعٌت إال  كىاْسًتْعمىاليوي [  واستعماذُلا ؛  آنيَة ذىٍب وفض ٍة ؛ فال يُباُح ازبٍّ

لىهىا ًفي اْلحيْكًم " ( ًإالَّ ) " أىفَّ مىا بػىْعدى ألن  القاعدَة يف اأُلُصوِل :  ميخىاًلفه ًلمىا قػىبػْ
أن  يكوَن استعماذُلا يف الط َهاَرِة ، أو  غَتِىا ، فال جيوُز  كيستوم في التَّحريًم :

 كاَنت  مَن اآلنيِة القدميِة   الت وضُُّؤ من ها ، وىكذا االغتساُل واالستنجاُء ، وسواءً 
أو  غَتِىا ، فيحرُم الت طهُُّر من  صنابَِت الذ ىِب والفضِة ، وكذلَك االغتساُل منها ، 

َِ واألحواِض ال َمطلي ِة هبما ، فجميُع ذلَك حُمر ٌم .   أِو االستحماُم يف ال َمساب
         ُحذيفَة بِن اليمانِ  : ما ثبَت يف الص حيَحُِت من  حديثِ كاألصلي في تحريًمًو 

ُهَما- )) ال تىْشرىبيوا ًفي ننًيىًة الذَّىىًب  قاَل : --َأن  الن ِب   -َرِضَي الُل َعن  
نْػيى ا ؛ كىاْلًفضًَّة كىال تىْأكيليوا ًفي ًصحىاًفًهمى   كىلىكيْم ًفي اآلًخرىًة ((ا فىًإنػَّهىا لىهيْم ًفي الدُّ

عِن األكِل والشُّر ِب ، ومها يف مقاِم احلاجِة  -س المُ َعَليِو الص الُة َوال-فنهى 
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اِذىا واستعماذِلا فيما ُدوَن ذلَك ؛  ،الض روريِة           فنب َو بذلَك على ربرمِي ازبٍّ
ألن  استعماذَلا يف الط َهارَِة ليَس بضروريٍّ ، فإذا حر َم استعماذَلا يف الض روريٍّ 

باِب أوىل وأحرى أن  ُيرٍَّم استعماذَلا فيما ىَو ُدوَن ذلَك ،  ال ُمحتاِج إليِو فِمن  
ِل واالستنجاِء ، وإذا َحُرَم استعماذُلا يف الض رورياِت واحلاجي اِت  كالُوُضوِء والُغس 

مَن األكِل والشُّرِب واالغتساِل والط َهاَرِة ، فِمن  باِب أوىل أن  ُيرٍَّم يف 
 يت خَذىا للزٍّينِة .  : أن   ًمْثلي الت حسيني اِت ، 

         ، واختارَُه بعُض ال ُمتأخريَن مَن الشُّراِح  كقاؿى بعضي الحنابلًة منى اْلميتأخرينى 
اُذ ، وال بأَس بذلَك  -َرِِحَُهُم اللُ -   .: إن ُو جيوُز االزبٍّ

 كالقوؿي باْلمىنًع مبنيٌّ على ما يلي :
ُيُرُم استعماذُلا يف األكِل والشُّرِب بنصٍّ الش رِع  : القياُس ، وىَو أن ُو إذا كانَ أكالن 

اُذىا مَع عدِم احلاجِة من  باِب أوىل وأحرى ، ، مَع وجوِد احلاجِة  َفأَلن  ُيُرَم ازبٍّ
 والقياُس ُحج ٌة شرعي ٌة . 

ليُل : أن  األصَل يف الش رِع أن  ما حُرَم استعمالُُو حُرَم ازباُذُه حىت يدل  الد  ثانينا 
 كآالِت الل هِو وال َمعازِف .،  على الت خصيِص 

اَذ يدُعو إىل االستعماِل ال ُمحر ِم ، وما دعا إىل حراٍم فهَو حراٌم ، ثالثنا  : أن  االزبٍّ
       بإراقِتها كما  --ولذلَك حر َم الش رُع عليَنا إمساَك اخلمِر ، وأََمَر الن ِبُّ 

ألن  إمساَكها داٍع إىل ؛  --يِث أنِس بِن مالٍك يف الص حيَحُِت من  حد
اِذ ومنِعِو يف مسألِتَنا .   تناوذِلا ، فصاَر أصالً شرعيًّا يف ربرمِي االزبٍّ

وربرمُي األكِل والشُّر ِب يف آنيِة الذ ىِب والفضِة بلَغ أعلى درجاِت الت حرمِي ؛ لُوُروِد 
َها- من  حديِث أُمٍّ سلمَة الوعيِد الش ديِد فيِو كما يف الص حيَحُتِ  -َرِضَي الُل َعن  
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  ________________________________________
 ىثى نػْ ى أي لى عى  وْ لى كى ،  اهى الي مى عْ تً اسْ ا كى ىى اذي خى اتِّ  ـي ري حْ يى  وي نَّ إً فى كىميضىبَّبو ًبًهمىا ، 

________________________________________ 
الًَّذم يىْشرىبي ًفي ننًيىًة الًفضًِّة ًإنَّمىا ييجىرًجري ًفي ًبْطًنًو  )) قاَل : --أن  الن ِب  

  .(( نىارى جىهىنَّمى 
 على اعتبارِِه ِمن  كبائِر الذُّنُوِب . -َرِِحَُهُم اللُ -َنص  بعُض العلماِء ، وِمن  ُىَنا 

أي أن  الت حرمَي ال خيتصُّ باإلناِء  ] كىميضىبَّبو ًبًهمىا [:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 َبل  يشمُل مجيَع األواين اليت فيها ذىٌب أو  فض ٌة :، اخلالِص مَن الذ ىِب والفض ِة 

 كاَنت  خالصًة ِمن  أحِدمها ، أو  كاَنت  مطلي ًة ِبِو .   سواءن 
 كاَنت  نسبُة الذ ىِب والفض ِة ىَي األكثُر ، أِو األقلُّ .   كسواءن 
 أو  أطراُفها .ها ، كاَنت  مضب بًة ، أو  اُمو َىًة ، أو  طُِلَي هبا خارُجها أو  داخلُ   كسواءن 

 فجميُع ذلَك حمر ٌم ؛ لُعُموِم احلديِث . 
أن ُو ال فرَق يف آنيِة الذ ىِب بَُت قليِل الذ ىِب  كىذا في قوًؿ جمهوًر العلماءً 

لن صٍّ ، وسيأيت أن  الض ب َة اليسَتَة مستثناٌة وكثَتِِه ، وىكذا الفض ُة ؛ لُعُموِم ا
ليِل .  بشروِطها ؛ لُوُروِد الد 

أي يف مذىِب -فيِو إشارٌة إىل ِخالٍف مذىِبٍّ  ] كىلىْو [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
َجو َز للمرأِة ُدوَن  بو اإلشارة إىل قول َمن  فتعبَتُُه هبذِه الصٍّيغِة َقَصَد  -احلنابلةِ 

اَذ األواين واستعماذَلا إذا كاَنت  مَن الذ ىِب أِو الفض ِة ،  كىوى قوؿه الر ُجِل ازبٍّ
  ضعيفه .

حرمَي ىَو مذىُب اجلماىَِت أن  الت   -َوال ِعل ُم ِعن َد اللِ - كالذم يترجَّحي في نظًرم 
 واإِلناِث . عامٌّ شامٌل للذُّكوِر 
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  ________________________________________
هىا  كىتًصحُّ الطَّهىارىةي ًمنػْ

________________________________________ 
       يف حديِث ُحذيفَة  -َعَليِو الص الُة َوالس المُ -قَ و لُُو  كقْد دؿَّ على ذلكى :

ُهَما-بِن اليماِن ا ِم :  -َرِضَي الُل َعن   نْػيىا ، كىلىكيْم ًفي فً  ))ال ُمتقدٍّ ًإنػَّهىا لىهيْم ًفي الدُّ
كما َنص  عليِو ُشر اُح احلديِث ، وىَي تدلُّ على   ،فهذِه اجلملُة تعليليٌة  اآلًخرىًة ((

 أن  ربرمَي ىذِه األواين عامٌّ شامٌل للِجنَسُِت ، ُدوَن تفريٍق بيَنهما .
مَن اإلناِء  ي يشربُ ذِ ال   كانَ   و  أي ولَ  ى [ ثى نػْ ى أي لى عى  وْ لى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

، ُدوَن  يٍّ لِ احل ُ  ذلا الذ ىُب والفض ُة منَ  باحُ نثى يُ األُ  فإن   ، ناثِ اإلِ  منَ  ويستعمُلوُ 
؛   عامٌّ  ربِ والشُّ  لألكلِ  حرميَ الت   فإن   ،االزباِذ واالرتفاِق هبما يف مأكٍل أو  مشرٍب 

،            ارِ ف  أي للكُ ((  ايى نػْ ي الدُّ فً  مْ هي ا لى هى نػَّ إً فى  )):  -المُ الس  وَ  الةُ الص   يوِ لَ عَ - وِ لَقو لِ 
 . أي للمسلِمُتَ  (( ةً رى ي اآلخً فً  مْ كي لى كى  ))

، ما فيهِ  وشربَ  أكلَ  ن  على مَ  نُ ؤمَ : ال يُ  -َرِِحَُهُم اللُ - العلماءً  بعضي  قاؿى 
نيا امها وآنيتِ مهيف صحافِ  ربِ والشُّ  باألكلِ  ةِ والفض   ىبِ بالذ   نتفعَ او  مع  يف الدُّ

 ربُ اشُحرَِم  كما،   يف اآلخرةِ  منُهما -العَ وَ  ل  جَ - اللُ  وُ مَ رِ َُي   أن   اعتقاده للتحرمي
 ةَ المَ الس   اللَ  لُ أَ س  نَ - نياعليها يف الدُّ  وِ بإدمانِ  اآلخرةِ  رَ خَ  -اللِ بِ  اذُ يَ عِ ال  وَ - اخلمرِ 

َا ىَو من  ، وىذا ليَس  -ةَ يَ افِ عَ ال  وَ  على سبيِل اجلزِم ؛ ألن ُو لَ م  يَرِد  نصٌّ بإثباتِِو ، وإَّن 
 باِب الت خويِف مَن ال ُمحر ِم والت ساىِل يف أمرِِه .

هىا [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  َُّ الط َهاَرُة مَن اإلناِء إذا   ] كىتىًصحُّ الطَّهىارىةي ًمنػْ أي َتِص
 كاَن من  ذىٍب أو  فض ٍة ، وُيكُم بارتفاِع احَلَدِث ، وزواِل اخلََبِث إذا تطه َر منُو .
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أن  َمن  توض َأ ، أِو اغتسَل من   -َرِِحَُهُم اللُ - كىذا ىوى مذىبي جمهوًر العلماءً  
ِو ، وأن  الت حرمَي لإلناِء ال يستلزُم بُطالَن إناِء ذىٍب أو  فض ٍة ُحِكَم بصحِة ُوُضوئِ 

وِء والُغسِل ؛ ألن  اجلهَة ُمنفك ٌة بَُت ال َمشروِع وال َممنوِع ، فإذا تطه َر ضُ عبادِة الوُ 
َنا بكونِِو طاىرًا ؛ ألن ُو َصب  ال َماَء على األعضاِء ، وأجراُه عليها  منها حكم 

َنا بكونِِو ُمتطهٍّرًا ؛ لَقو لِِو بالصُّورِة الش رعي ِة ال ُمع َعَليِو الص الُة -تربِة ، فحكم 
َِ ُمسِلٍم من  حديِث أُمٍّ سلمَة   -َوالس المُ  َها-كما يف صحي    :  -َرِضَي الُل َعن  

وىذا قد  أفاَض ال َماَء على جسِدِه ،  )) ثيمَّ تيًفْيًضْينى عىلىْيًك اْلمىاءى فػىتىْطهيرًْينى ((
َنا بكونِِو متوضًٍّئا ؛ لوجوِد الفعِل فنحكُم بكو  نِِو طاىرًا ، وىكذا إذا توض َأ حكم 

 بصورتِِو الش رعي ِة ال ُمعتربِة ، وكوُن اإلناِء حُمر ًما ال تأثََت لُو يف الط َهاَرِة نفِسها .
            قاَل : --أن  الن ِب   --ففي الص حيَحُِت من  حديِث أيب ُىريرَة 

فدل  على أن  َمن   يػىْقبىلي اللي صىالةى أىحىدًكيْم ًإذىا أىْحدىثى حىتَّى يػىتػىوىضَّأى (( ال ))
    توض َأ بصبٍّ ال َماِء على أعضاِء الوضوِء بالصُّورِة الش رعي ِة أن ُو ارتفَع حدثُُو ، 

 وىَو ُىَنا كذلَك . 
الِة على صحِتها على أن  طهارَتُو صح -َرِِحَُهُم اللُ -فالجمهوري  يحٌة للنُُّصوِص الد 

،  الد ال على الت حرميوالفض ِة ؛ ِلُمخالفِتِو الن هَي  وىَو آمٌث باستعماِل آنيِة الذ ىبِ 
حيُث لَ م  يرجِع الن هيُّ إىل ذاِت ال َمنهيٍّ عنُو ، َبل  لشيٍء ؛ فانفك ِت اجلهُة بيَنهما 

  .لوعاُء خارٍج عن  ذاتِِو ، وىَو اإلناُء وا
أم ا ال َماُء ال ُمستعمُل يف الط َهاَرِة فهَو باٍق على األصِل ال ُموجِب العتباِر الت طهُِّر 

 صحيًحا .  ِبوِ 
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 ________________________________________
رىةن ، ًمْن ًفضَّةو ، ًلحىاجىةو   ًإالَّ ضىبَّةن يىًسيػْ

________________________________________ 
إحدى إىل عدِم صحِة الط َهارَِة ، وىَو  -َرِِحَُهُم اللُ - كذىبى بعضي العلماءً 

رِحهم الل وىي من ادلفردات ، والرواية الثانية   يف مذىِب احلنابلةِ الروايتُت 
  . كاجلمهور رِحهم الل ، وعلى ىذه الرواية يكون النهي موجباً للفساد

كالذم يترجَّحي في نظرم            ىَو مذىُب اجلمهوِر ؛ لصحِة  -ِعن َد اللِ  َوال ِعل مُ -
ما ذكُروُه من  ِداللِة األدلِة على اعتباِر الط َهارَِة ، وصحِتها ، وإمِثِو بال ُمخالفِة 
للن هيٍّ ، وأن  اجلهَة منفك ٌة حيُث لَ م  يرجِع الن هيُّ إىل ذاِت العبادِة ، وىَي الُغسُل 

َا   واللُ أعلُم . ،رجَع ِلَما ىَو منفكٌّ عنَها وىَو االناُء والُوُضوُء وإَّن 
رىةن [ ، ] ًإالَّ [ : : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  أداُة استثناٍء ،  ] ًإالَّ ضىبَّةن يىًسيػْ

  .إخراُج بعِض ما يتناولُُو الل فُظ  كاالستثناءي :
 اجِة جائزٌة .فيكوُن ال َمعٌت أن  الض ب َة اليسَتَة مَن الفض ِة للح
ِبيُب اإلناِء يكوُن على طرِفِو كضب ِة الباِب .  وتض 

)) أىفَّ :  --واستثناُء ىذِه ال َمسألِة مَن الت حرمِي مبٍتٌّ على ما َوَرَد عن  أنٍس 
        ((انىْكسىرى فىاتَّخىذى مىكىافى الشَّْعًب ًسْلًسلىةن ًمْن ًفضَّةو  -- قىدىحى النًَّبيِّ 

 الُبخاريُّ .رواُه 
 : ثالثةى شيريكطو للحيكًم بالرُّخصًة ، كىيى  -َرِِحَُو اللُ -وقد  ذََكَر ال ُمَصنٍُّف 

 : أن  توجَد احلاجُة . الشَّرطي األكؿي 
 : أن  تكوَن الض ب ُة مَن الفض ِة . كالشَّرطي الثَّاني
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 ________________________________________
  ةو اجى حى  رً يْ غى ا لً هى تػي رى اشى بى مي  هي رى كْ تي كى 

________________________________________ 
 : أن  تكوَن يسَتًة . كالشَّرطي الثَّالثي 

: أن  ال يُ َباِشَر بالشُّر ِب مَن الض ب ِة كىناؾى شرطه رابعه مختصٌّ باالستعماًؿ كىوى 
  .وَنص  ال ُمَصنٍُّف على كراىِتِو 

فبقَي على ، ؛ ألن ُو لَ م  تشمل ُو الرُّخصُة  كىوى أقولإىل الت حرمِي ،  كذىبى غيريهي 
 األصِل .

ليَل ال ُمرخٍَّص َوَرَد هبا ، فال جيوُز الذ ىُب كأمَّا اشتراطي كوًنها مْن فضَّةو  : فألن  الد 
ِد ما يستثنيِو ، فَبِقَي على األصِل ال ُموجِب للت حرمِي .   لعدم ُوُرو 

 فمفهوُمُو أن ُو إذا كاَنت  كثَتًة لَ م  ذُبز  ؛ إعماالً لألصِل .  :كأمَّا اشتراطي اليسيًر 
( : ) على  اإلنصاؼً والَفر ُق بَُت الكثَِت واليسَِت راجٌع إىل الُعر ِف ، قاَل يف ) 

َِ ِمَن ال َمذىِب ، وِقيَل : ما استوَعَب أحَد جوانِب اإلناِء ، وِقيَل :      الص حي
 ا.ه.ما الَح على بُ ع ٍد ( 

 [ اهى تػي رى اشى بى مي  هي رى كْ تي كى ]  ،[  ةو اجى حى  رً يْ غى ا لً هى تػي رى اشى بى مي  هي رى كْ تي كى  ] : -رىًحمىوي اللي - وي قولي 
 يكونَ  ن  أَ :  ، ًمْثلي  احلاجةُ  تِ دَ جِ وُ  ن  فإِ : [  ةو اجى حى  رً يْ غى لً  ]،  ةِ ب  الض   مباشرةُ : أي 

        يشربَ  ن  أَ  ال يستطيعُ  حينئذٍ ، فإن ُو  ربِ الشُّ  موضعُ  ىوَ  نكسرَ االذي  وضعُ مَ ال  
  .، وىذا ال إشكاَل فيِو ، أعٍت يف حاِل وجوِد احلاجِة  ذلكَ  لوُ  فيجوزُ ُو ، ن  إال مِ 

: ) ويباشُر هبا الشُّر َب ِإن  كاَنت  يف موضِعِو ،  -َرِِحَُو اللُ -قاُل شيُخ اإلسالِم 
َي رب َي فِإن  لَ م  ُيتج  إليِو فُهَو منهيٌّ عنُو نَ ه  ٍَّ الوجَهُِت ، ويف اآلخِر نَ ه  رمٍي يف أص

 .   تنزيٍو ( اى



 ةً يى اآلنً  ابي بى             ق 4141الميراجعةي الثَّانية 

 

 407 

 

________________________________________
  ارً فَّ كي الْ  ةي يى ننً  احي بى تػي كى 

________________________________________ 
ىَو القوُل  كاألقولفال ُمراُد ِبِو يف حاِل عدم وجوِد احلاجِة ،  ] تيْكرىهي [أم ا قولُُو : 

، والرُّخصُة ال يُتَجاوُز هِبا حماذلُّا ، فمحلُّ  حرميُ الت  ىَو  صلَ األ ألن  ؛  بأن ُو حُمر مٌ 
الرُّخصِة ىنا إصالُح اإلناِء ، ومباشرُة الشُّرِب مَن ال َموضِع الذي فيِو الض ب ُة من  

 ،صِل ال ُموجِب لتحرميِِو ُدوِن حاجٍة ترفٌُّو غَُت داخٍل يف الرُّخصِة ، فَبِقَي على األ
  . لكراىتوال 

َ  أن   بعدَ [  ارً فَّ كي الْ  ةي يى ننً  احي بى تػي كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي   -اىَل عَ ت َ  َرِِحَُو اللُ - لنا بُت 
وأن  األصَل جواُز االنتفاِع هبا ، إال إذا كاَنت  مَن الذ ىِب ، عموًما  وايناأل أحكامَ 

 : على قسمينً  اري فَّ كالكي ،  ارِ ف  أواين الكُ  ُحكمِ  َشرََع يف بيانِ أِو الفض ِة ، 
،  ساويٌّ  ينٌ دِ  ذلم يف األصلِ  الذينَ  ، وُىمُ  الكتابِ  أىلِ  من   ارٌ ف  : كُ  األكؿً  القسمً 

ھ   ہ  ھ  ھچ :  -تَ َعاىَل -؛ لقولِِو  صارىوالن   اليهودُ طائفتاِن :  م  وىُ 

 چھ    ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   
(4) . 

 ونكاُح نساِئهم .، وىوالِء ُىُم ال ذيَن ُأِحل  لَنا أكُل ذبائِحهم 
،  ُتَ شركِ مُ وال  ،  ُتَ يٍّ ثنِ كالوَ ،   ساويٍّ  ينٍ دِ  على غَتِ  ارٌ ف  : كُ اني الثَّ  كالقسمً 

 .نكاَح نساِئهم  وال، لَ م  ُيل  لَنا الش رُع أكَل ذباِئحهم  ، وىوالءِ  ُملحِدينَ وال  
 
 

                              
 . 151/ األنعام ، آية :  (1)
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 : لها حالتافً  ارً فَّ الكي  أكانيى ك  
 م جديدةً هُ ن   كاألواين اليت تأيت مِ ،   ستعمل  تُ  لَ م   جديدةً  تكونَ  ن  : أَ كلى األي  الحالةي 

ِر ، واخلشِب ، وحنوِِه ، من  مواد   عةً مصن   طاىرٍة ، كاحلديِد ، والنُّحاِس ، والصُّف 
على  دليلٌ  ىناكَ  وليسَ ، ا هَ طهارت ُ  اليقُتَ  ألن   ؛هبا  االنتفاعُ  وجيوزُ ،  طاىرةٌ  هِ فهذِ 

        األصِل ال ُموجِب لطهارِِتا ، وإباحِة استعماذِلا ، على  ىفنبق ، جاسةِ الن  
 يُوجُب االنتقاَل عنُو . إذا كاَن ُىناَك ما إال

 تَ رأي  ، و  مستعملةً  ت  كانَ   ن  فإِ  ، مستعملةً  ارِ ف  أواين الكُ  تكونَ  ن  : أَ  انيةي الثَّ  الحالةي 
      فباإلمجاعِ :  جاسةُ الن   وفيوِ  اإلناءَ  : َأن  ترىًمْثلي ، فيها   جاسةِ م للن  استعماذلَ 

     ، فيها خرٌ  ُصب   اكأسً    أن   و  فلَ ،  حىت يُ غ َسلَ  وُ استعمالُ  وال جيوزُ ،  جنسٌ  وُ أن  
 . ها ها وتنظيفِ لِ س  غَ  إال بعدَ  ااستعماذلُ  ال جيوزُ  وُ فإن  

فإن ُو جنٌس ، ويُ غ َسُل لُيطه َر ،   ،وىكذا الوعاُء إذا طُبَخ فيِو ِخن زيٌر ، أو  ُوضِع فيِو 
جيُب عليِو غسُلُو  فإن وُ  كما َلو  أراَد ال ُمسلُم أن  يستعمَل إناًء طاىرًا فيِو جناسةٌ 

 .وتطهَتُُه 
 ولَ م  جيدِ ،  جرت عادِتم بغسلها بعد استعماذلااألواين  ىذهِ  ت  ا إذا كانَ وأم  

       فمىًن العلماًء مىْن قاؿى :،  واشربُ  وا فيها أو  أكلُ  قد   واوكانُ ، ىا غَتَ  اإلنسانُ 
يف  ا ثبتَ مَ لِ لُو استعماذُلا ، ما داَم أن ُو لَ م  جيد  غَتَىا ، فيغسُلها ويستعمُلها ؛ 

       ، اللِ  : يا رسولَ  ، قالَ  -- شٍتٍّ اخلُ  أيب ثعلبةَ  حديثِ  من   ُتِ حيحَ الص  
 فْ  أى الَّ إً ، ال  )):  --؟ فقاَل هم يف آنيتِ  كلُ نأأف،  كتابٍ   أىلِ  قومٍ  ضِ  بأر  إينٍّ 

 آنيةَ  على أن   ىذا احلديثُ  فدل   ((ا هى يػْ ا فً وْ لي كي   مَّ ثي ، ا ىى وْ لي سً اغْ فى  ،ا ىى رى يػْ ا غى كْ دي جً ال تى 
، إال َأن  ال جيَد ال ُمسلُم غَتَىا ، فيغسُلها ، فيها  ؤكلُ ا ال يُ هَ اليت يستعملون َ  ارِ ف  الكُ 

  مث يستعمُلها . 
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 حديثِ  ، كما َوَرَد يف ارِ ف  الكُ  آنيةِ  من   -- ِبٍّ الن   لُ ك  أَ : كال ييْشًكلي على ىذا 
 وي افى ضى تى سْ اً  -- يَّ بً النَّ  أفَّ )) :  يف مسنِدهِ  أِحدَ عنَد  --أنِس بِن مالٍك 

انػْ مً  -- يُّ بً النَّ  لى كى أى فى ،  ةو خى نً سى  ةو الى ىى إً كى ،  زو بْ ى خي لى عى  مٌّ دً وْ هي يػى   .((  هى
       : --أنِس بِن مالٍك ُِت من  حديِث حيحَ يف الص   ثبتَ ما  اأيضً  وكذلكَ 

هىا (( . --)) أىفَّ اْمرىأىةن يػىهيْودىيَّةن أىتىْت رىسيْوؿى الًل    ًبشىاةو مىْسميْومىةو فىأىكىلى ًمنػْ
ُهَما-من  حديِث ِعمراَن بِن احُلصُِت  حيحُتِ الص  وما َوَرَد يف  أَن  ُهم    -َرِضَي الُل َعن  
ُرو نَ يف  -- ِبٍّ الن  َكانُوا َمَع  َنَما ُىم  َيِسي   ِإَذا  َسَفٍر فَ َعِطُشوا َعَطًشا َشِدي ًدا ، فَ بَ ي  

رَأٍَة َساِدلَ  ِ  ةٍ ُىم  بِام  َ َمزَاَدتَ ُت  َها بَ ُت  َلي    ،  --فَان طََلُقوا هِبَا ِإىَل َرُسو ِل الِل ، رِج 
َها ، وكانُوا حنًوا من  أربعَُت َرجُ  اًل وتزوَُّدُىم منها ، وذكَر احلديَث ، وفيِو ُشر بُ ُهم ِمن  

، فدل  على جواِز االنتفاِع  )) أىنَّوي اْغتىسىلى جينيبه مْن ذىًلكى اْلمىاًء ((ويف روايٍة : 
 ِبِو واستعمالِِو يف األكِل والشُّرِب والط هارِة بُدوِن تفصيٍل .

على الظ نٍّ ُب : ِإن  كاَنت  آنيتُ ُهم على حالٍة يَغلُ  ألنَّوي يمكني الجوابي بأىْف ييقاؿى 
 والظ اىِر ال ُموجِب للحكِم بالس المِة .  استعماذُلا ، وإعماُل األصلِ طهارتُ َها جاَز 

      يف ُوُضوئِِو من  َمزادِة ال ُمشركِة ؛  -َعَلي ِو الص الُة َوالس المُ -حالِِو  كىذا ًمْثلي 
ر ِب ِإال  إذا كاَنت  طاىرًة ساِلمًة الشُّ  ألن  ال َمزادَة ال ميكُن حباٍل َأن  يُ و َضَع فيَها ماءُ 

 مَن الد نِس والن جاسِة ، وىذا ما يفعُلُو ال ُمسِلُم وغَتُُه .
ُلُو من  طعاِم اليهوديٍّ واليهودي   كمثليوي : ِة ؛ ألن  اآلنيَة ال يُوضُع فيها الط عاُم أك 

       ُن للض يِف أكثَر للض يِف إال  بعَد غسِلها وتنظيِفها ، َبل  قد  ُيتاُط اإلنسا
 اما ُيتاُط لنفِسِو ، فظاىُر حاذِلا أن  َها طاىرٌة ، والط عاُم  ال ذي ُوِضَع فيَها طاىٌر .
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: فإن  السُّؤاَل فيِو جاَء عِن استعماِل آنيِتهم اليت  -- كأمَّا حديثي أبي ثعلبةى  
وَن اخلِن زيَر ، فاجتمَع احَلرَاُم يستعملونَ َها ، وأىُل الكتاِب يشربُوَن اخلُُموَر ، ويأكلُ 

َأن  يستعمَل آنيَتهم ، واستثٌت حالَة  --يف ال َمأكوِل وال َمشروِب ، فَمنَ َعُو الن ِبُّ 
ا على وجٍو يضمُن مَعُو سالمَة اإلناِء مَن ِد احلاجِة ، فأجاَز لُو استعماذلَ وجو 

ال ُمحر ِم الن جِس ، والفرُق بَُت احلالتُِت ظاىٌر ، فجاَز يف األوِل األكُل والشُّرُب ؛ 
 لغلبِة الس المِة والط هارِة ، وُحرٍَّما يف الث اين لغلبِة الن جاسِة . 

ألوانيِهم  ،  -َلي ِو الص الُة َوالس المُ عَ -بأن  استعماَلُو  كما أنَّوي يمكني أىْف يجابى :
،  حيُث لَ م  جيد  غَتَىا ، وأن  َها مغسولٌة :  وىَو ضيٌف عليِهم ربق َق فيِو الش رطانِ 

ُوُضوئِِو يف  وىكذا احلالُ ،  كما تقد َم مَن أن  الضٍّيافَة تُ رَاَعى فيها سالمُة اإلناءِ 
 . واللُ أعلمُ  ، غَُت ُمسل ٍم من  ىذا الوجِو األخَتِ  فالت عارضُ ،  من  َمزادِة ال ُمشركةِ 

 مْن حالتىيًن : ال تىخليو فإفَّ أكاني الكيفَّارً وبناًء على ما تقد َم ، 
: الِقَرِب ال َمصنوعِة من  ُجُلوِد  ًمْثلي أن  تكوَن من  مواد  جنسٍة ، الحالًة األيكلى : 

السٍّباِع واخلِنزيِر وحمر ِم األكِل ، فال إشكاَل يف ربرمِي استعماذِلا فيما ُتشتَ َرُط لُو 
 كاألكِل والشُّرِب والُوُضوِء واالغتساِل وحنوِِه .،  الط هارُة 

  و :كال تخلي أن  تكوَن مصنوعًة من  مواد  طاىرٍة ،  الحالًة الثَّانيًة :
      أن  تكوَن جديدًة لَ م  تستعمل  ، فاألصُل طهارتُ َها ، إال  إذا كاَن ىناَك  إمَّا

األواين اجلديدِة ًمْثلي : ما يدُعو إىل االنتقاِل عنُو ، فَنبَقى على يقُِت طهارِِتا ، 
 اليت يصنعونَ َها للُمسلِمَُت . 

األواين اليت ينقُلوَن فيها ْثلي : مً وىكذا إذا كاَنِت األواين على ظاىِر الس المِة ، 
 . ِمن  ماِء مزادِة ال ُمشركِة كما تقد مَ  -- النِب ال َماَء ، ولذلَك انتفعَ 
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________________________________________
  اهى الي حى  لى هً جي  فْ إً  مْ هي ابػي يى ثً كى ،  مْ هي حي ائً بى ذى  لَّ حً تى  مْ لى  وْ لى كى 

________________________________________ 
واستعمَلها الُكف اُر ، وال نعلُم َىل  ىَي طاىرٌة أو  جنسٌة ، إذا لَ م  تُكن  كذلَك  كأمَّا

أن ُو ال جيوُز لَنا استعماذُلا إال  إذا لَ م  جند   --فظاىُر حديِث أيب ثعلبَة اخُلَشٍت 
 .مُث  نستعمُلها ، غَتَىا فنغسُلها 

 م  أوانيهِ  ستعمالُ ا لكَ  أي يباحُ [  مْ هي حي ائً بى ذى  لَّ حً تى  مْ لى  وْ لى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
( إىل اخِلالِف يف ال َمذىِب ، وىَو قوُل َمن   لىوْ فأشاَر ب )  ؛ م  هُ ذبائحُ  ل  ربَِ  م   لَ  و  ولَ 

وُىم  أىُل ، يقوُل بتخصيِص اجلواِز بالُكف اِر ال ذيَن أحل  الُل لنا أكَل ذبائِحهم 
  فال يباُح استعماُل أوانيهم .، ُدوَن غَتِىم ِمَن ال ُمشرِكَُت والوثِنيٍَُّت ، الكتاِب 

 َ          ألواين الُكف اِر عام ٌة ، وال زبتصُّ دبَن  أحل   أن  اإلباحةَ  -َرِِحَُو اللُ -فبُت 
حديِث ال َمزادِة ، فإن  ال َمرأَة كاَنت  ِمَن ال ُمشرِكَُت ال ذيَن :  بدليلً لَنا ذبائَحهم ؛ 

 لَ م  ربل  ذبائُحهم .
 ا ثالثي لهى  ارً فَّ الكي  [ ثيابي  اهى الي حى  لى هً جي  فْ إً  مْ هي ابػي يى ثً كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 : حاالتو 
جديدًة  ارِ ف  الكُ  بالدِ  من   تأيتَ  ن  كأَ ،   س  بَ ل  لَ م  ت ُ  جديدةً  تكونَ  ن  : أَ  كلىاألي  الحالةي 

 ، اليت يصنُعونَ َها من  مواد  طاىرٍة ، وبطريقٍة ال ُشبهَة فيها يابِ كالثٍّ  ، لَ م  ُتستعمل  
،  فرِ والكُ  ركِ الش   ديارِ  من   جاءَ  و  ولَ ،  جديدٍ  ثوبٍ  أيُّ ف ،ا يقينً  هارةُ ها الط  فحكمُ 

، أو  يوجَد ناقٌل عِن  عليوِ  أو  ،  فيوِ  جاسةَ حىت أرى الن  ،  طاىرٌ  وُ أن   : اليقُتُ  تقولُ 
 اليقُِت بُشبهٍة قويٍة ، وحنوِىا .
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)) أىفَّ  يف الص حيَحُِت : -َرِضَي الُل َعن  َها-: حديُث عائشَة  كدليلي ىذًه الحالةً  
موضٌع باليمِن  كسىحيوؿي : كيفِّنى ًفي ثىالثىًة أىثْػوىابو بًْيضو سىحيْولًيَّةو ((  --النًَّبيَّ 

ُتصَنُع فيِو ىذِه الثٍّياُب ، وكاَنِت اليمُن أرَض أىِل الكتاِب حىت آخِر حياِة الن ِبٍّ 
--  ، حديُث ُمعاٍذ  كما يشهدي لذلكى :--   ا بَ َعثَُو يف الص حيَحُِت َلم  
)) ًإنَّػكى تىػْأًتي قػىْومنا  إليها يف آخ ِر حياتِِو ، فقاَل لُو : -َعَلي ِو الص الُة َوالس المُ -

فدل  ىذا على جواِز لبِس الثٍّياِب ال ُمصن عِة يف بالِد الُكفِر من   أىْىػلى ًكتىابو ((
 مواد  طاىرٍة . 

   ،  جنسٌ  وُ أن   : وي فحكمي ،  جاسةُ ن  ال الكافرِ  ى على ثوبِ رَ ت ُ  ن  : أَ  انيةي الثَّ  الحالةي 
وال جيوُز استعمالُُو فيما ُتشتَ َرُط لُو الط هارُة ِإال  بعَد إزالِة الن جاسِة ، وال إشكاَل يف 
ذلَك ؛ ألن  الن جَس مَن الثٍّياِب ُيُرُم استعمالُُو على ىذا الوجِو ِمَن ال ُمسلِم 

الِة على اشًتاِط الط هارِة .لألدلِة ؛ والكافِر    الش رعي ِة الد 
     ،  الكافرُ  وُ ا يستعملُ ثوبً  : إذا كانَ  اليت فيها اإلشكالُ  : وىيَ  الثةي الثَّ  الحالةي 
 ؟ طاىره  أكْ ،  نجسه  ىوى  لْ فهى ،  وتُ جناس لمعولَ م  تُ 
حىت  ا طاىرةٌ هَ أن    فاليقُتُ ،  فيها اليقُتَ  لُ عمِ أُ  ارِ ف  الكُ  : ثيابُ  العلماءً  بعضي  قاؿى 

َُ  ن  مَ  عليها ، ىذا مذىبُ  جاسةَ ى الن  رَ أَ  ؛ بناًء على األصِل من  فيها  يتسام
 .طهارِِتا 
 جناسُتها .  اىرُ الظ   ارِ ف  الكُ  : ثيابُ  اني يقوؿي الثَّ  المذىبي 

كتاِب : : فِإن  كاَن اَمن  يتوق ى الن جاساِت كأىِل الكالمذىبي الثَّالثي التَّفصيلي 
 ُحِكَم بطهارِِتا . 

 وِإن  كاَن اَمن  ال يتوق وَن الن جاسَة كال ُمشركَُت : ُحِكَم بالن جاسِة . 
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________________________________________
 كىال يىْطهيري ًجْلدي مىْيتىةو ًبًدبىاغو 

________________________________________ 
الِف ما إذا  تَِلي العورَة ؛ كالسٍّرواِل ، واإلزاِر ، وحنومها ، خبخاص ًة يف الثٍّياِب اليت 

 العورَة ، كالِعمامِة ، والط اقيِة ، وحنوِىا .كاَن اما ال يَِلي 
؛ ألن ُو مبٍتٌّ على مراعاِة األصِل  -َوال ِعل ُم ِعن َد اللِ -  كىذا ىوى األرجحي في نظرم

وَ ال ُموجِب للُحكِم بالط هارِة ، واستث ى ظنُّ الن جاسِة فيِو باعتقاِد ناِء ما يَ ق 
 أو  ُمراعاِة ال َمكاِن .، الش خِص 

         معناُه أن  جلَد ال َميتِة : ] كىال يىْطهيري ًجْلدي مىْيتىةو ًبًدبىاغو [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
  .م  يُدبَغ  يف كلتا احلالتُِت ُدِبَغ ، أو  لَ  ال يطهُر إذا ُدِبَغ ، فهَو جنسٌ 

 :كىذًه المسألةي فيها قوالًف مشهوراًف 
            كىوى مذىبي الجمهوًر : أن ُو إذا ُدِبَغ ُحِكَم بطهارتِِو ،  القوؿي األكؿي 

 .مْن حيثي الجملًة  -َرِِحَُهُم اللُ -
َِ ُمسِلٍم من  حديِث عبدِ : دبا ثبَت  كاستدلُّوا            الِل بِن عب اٍس يف صحي

ُهَماَرِضَي - ًإذىا ديًبغى اإًلىىابي  )) يقوُل : --قاَل : سَِع ُت َرُسو َل الِل  -اللُ َعن  
 .  ((فػىقىْد طىهيرى 

ْيميْونىةى ، ويف روايٍة ِلُمسِلٍم :  )) أىنَّوي مىرَّ عىلىى شىاةو مىْيتىةو تيصيدِّؽى ًبهىا عىلىى مىْوالةو ًلمى
ابػىهىا كىدىبػىْغتيميْوهي كىانْػتػىفىْعتيْم ًبًو ، فػىقىاليو فػىقىاؿى : ىىالَّ أىخىذْ  ا : ًإنػَّهىا مىْيتىةه ، تيْم ًإىى

ـى أىْكليهىا ((فػىقىاؿى  على َأن  جلَد  -َعَلي ِو الص الُة َوالس المُ -، فقد  نص   : ًإنَّمىا حىري
 ال َميتِة يطهُر بالد بِغ .
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با ُُ فكما أن  الذ كاَة تَ ع َمُل يف طهارِة حل   ِم احليواِن ال ُمباِح األكِل ، كذلَك الدٍّ
َعَلي ِو الص الُة -يَ ع َمُل يف طهارِة اجللِد يف ال َميتِة ال ُمحر مِة األكِل ، ولذلَك قاَل 

ُهَما-كما يف حديِث عبِد الِل بِن عب اٍس  -َوالس المُ     عنَد أِحدَ  -َرِضَي الُل َعن  
 ًدْيمي طيْهريهي (( .)) ًدبىاغي األى يف مسنِدِه : 
  . -َرِِحَُهُم اللُ -كىوى مذىبي الحنابلًة ،يطهُر جلُد ال َميتِة بالد بغِ  ال:القوؿي الثَّاني

أنػَّهيم أىتىاىيْم   )): حبديِث عبِد الِل بِن ُعَكي ٍم عن  أشياٍخ من  ُجهيَنَة :  كاستدلُّوا
ْيتىًة  أىالَّ ًن يْ رى هْ ْك شى رو ، أى هْ شى تى بً وْ مي قػىْبلى أىْف يى  -- ًكتىابي النًَّبيِّ  تػىْنتىًفعيوا ًمنى اْلمى

 أخرَجُو اخلمسُة .  ((بًًإىىابو ، كىال عىصىبو 
       وقوِعِو يف آخِر حياتِِو :  بدليلً ؛ لكونِِو متأخرًا ؛ فقاُلوا : إن  ىذا احلديَث ناسٌخ 

 . -َعَلي ِو الص الُة َوالس المُ -
ىَو القوُل بطهارِة جلِد ال َميتِة بالد بِغ  -َوال ِعل ُم ِعن َد اللِ - كالذم يترجَّحي في نظرم 

 وذلَك ِلَما يلي : 
 : لصحِة ِداللِة السُّن ِة الص حيحِة على ذلَك كما تقد َم بيانُُو .أكالن 
 فييجابي عنوي مْن كجهىيًن :الِل بِن ُعكيٍم : وأم ا االستدالُل حبديِث عبدِ ثانينا 
 -َرِِحَُهُم اللُ -: ضعُف إسناِدِه ، فقد  ضع َفُو غَُت واحٍد مَن األئمِة  كؿً األ الوجوً 

     أن ُو َرَجَع عن  ىذا احلديِث يف آخِر حياتِِو ،  -َرِِحَُو اللُ - وعِن اإلماِم أِحدَ 
مذيُّ  (  شرًح البػيليوغً ذلَك عنُو ، وبي  ن ا يف )  -َرِِحَُو اللُ -كما نَ َقَل اإلماُم الًتٍّ

 الكالَم على سنِدِه .
َُّ منُو ؛  الوجوي الثَّاني : لو ُسلٍَّم ربسيُنُو ، فإن ُو ال يَ ق َوى على معارضِة ما ىَو أص

ََ . ألن  احلديَث احلسَن ال  يعاِرُض الص حي
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________________________________________
، ا هى نػي بػى لى كى ،  اةً يى حى ي الْ فً  رو اىً طى  افو وى يػى حى  نْ مً  سو ابً ي يى فً  غً بْ الدَّ  دى عْ بػى  وي الي مى عْ تً سْ اً  احي بى يػي كى 
  ةه سى جً ا نى هى ئً ازى جْ أى  لُّ كي كى 

________________________________________ 
مُث  إن  دعوى الن سِخ للت حرمِي حمتملٌة ؛ ألن نا ال ندري أي ُُّهما َسَبَق ، وخالَل الش هِر 
َهُم منُو أن  الص حابَة  والش هريِن قد  يطرأُ الت شريُع ، خاصًة وأن  حديَث اجلمهوِر يُ ف 

ُهم  َرِضَي الُل -  -َعَلي ِو الص الُة َوالس المُ -االنتفاِع ، مُث  َنص  كانُوا يروَن ربرمَي   -َعن  
 على ِحلٍِّو ، وحينئٍذ تكوُن دعوى نسِخ الت حرمِي أقوى من  دعوى نسِخ احِللٍّ .

ُكلٍّ ، فليَس ىناَك ما يدلُّ على الن سِخ صراحًة ، وكونُُو قبَل الوفاِة بشهٍر  وعلى
 سناِد .أو  شهريِن ال يستلزُم الن سَخ ، مَع ما يف احلديِث من  ضعِف اإل

ال َمذىِب ال َمرجوِح ، وىَو أن ُو ال يطهُر جلُد مشى على  -َرِِحَُو اللُ - فُ نٍّ صَ مُ فال  
 .  ال َميتِة بالد بغِ 

 رو اىً طى  افو وى يػى حى  نْ مً  سو ابً ي يى فً  غً بْ الدَّ  دى عْ بػى  وي الي مى عْ تً سْ اً  احي بى يػي ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
َنا بنجاسِتِو على القوِل  وِ بنجاستِ  القولِ ىذا على [  اةً يى حى ي الْ فً  ، فإن نا إذا حكم 

      ؛  عنَدىم ائعاتِ مَ ال   ونَ دُ ،  يف اليابساتِ  وِ بِ فإن ُو جيوُز االنتفاُع  ،ال َمرجوِح 
 ؟ لها لذم يحدثي ا ما يتةِ مَ ال   يف جلدِ  ت  عَ ضِ وُ  و  لَ  ائعاتِ مَ ال   ألن  

  . سُ تتنج  : الجوابي 
فإن ُو جيوُز االنتفاُع جبلِد ال َميتِة ال َمدبو ُِ يف اليابِس  القوًؿ الرَّاجحً وأم ا على 

 . ؛ ألن ُو طاىٌر  وال َمائعِ 
 اللَ  ألن   ؛ ها جنسٌ ولبنُ [  ةه سى جً ا نى هى ئً ازى جْ أى  لُّ كي كى ، ا هى نػي بػى لى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

--   هِ وال غَتِ ، ها نِ لب بُتَ  ق  فرٍّ يُ  م   ولَ ،  يتةَ مَ ال   مَ حر  . 
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 ________________________________________
 . وً تً تى يْ مى كى   وى هي فػى  حي   نْ مً  نى يْ بً ا أي مى كى ،  هً وً حْ نى كى ،  رو عْ شى  رى يػْ غى 

________________________________________ 
  ببقائِِو على أصِل الط هارِة ما لَ م  ُيُدث  فيِو تغيٌَت يف صفاتِِو ،  كىناؾى قوؿه 

 ؛ لعموِم الن صٍّ ال ُمحرٍِّم للميتِة ؛  -َوال ِعل ُم ِعن َد اللِ - أرجحي في نظًرمواألوُل 
جعَل الت حرمَي موجًبا للحكِم بالن جاسِة كما يف حديِث الن هي  --وألن  الن ِب  

قاَل :  -- ِم احُلُمِر األىليِة الثابت يف الص حيَحُِت من  حديِث أنٍس عن  حلو 
هىيىاًنكيْم عىْن ليحيْوـً :  --)) فػىنىادىل مينىاًدم رىسيْوًؿ الًل  أفَّ اللى كىرىسيْولىوي يػىنػْ

 (()) فىًإنػَّهىا رًْجسه أىْك نىجىسه ويف روايٍة ِلُمسِلٍم :  اْلحيميًر ؛ فىًإنػَّهىا رًْجسه ((
فكاَنت  طاىرًة حالاًل ، مُث  َلم ا َحُرَمت  نص  على جناسِتها ، فدل  على أن  الت حرمَي 

 موجٌب للُحكِم بالن جاسِة . 
ِل ،  [ اهى ئً ازى جْ أى  لُّ كي كى ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  أي اليت ربلَُّها احلياُة : كالَيِد ، والرٍّج 

 والر أِس ، فكلُّها جنسٌة ، وال جيوُز االنتفاُع هبا ؛ لعموِم الت حرمِي . 
 :  مشهورافً  قوالف فيوً  للعلماءً ف يتةً مى الْ  ري عْ شى كأمَّا 

 لكَ  جيوزُ  وُ دبعٌت أن  ،  احلياةُ  وُ لُّ ربِ  اما ال يعتربُ  يتةِ مَ ال   رَ شع   على أن   العلماءِ  فجماىَتُ 
  كما ماعِ  باإلج وِ بنجاستِ  حكمُ  وال ي، منها  جزُّ  ا يُ  ه ِ يف حيات وُ ألن  ؛  ِبوِ  تنتفعَ  ن  أَ 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ     چ : -اىَل عَ ت َ - قالَ 
(4) 

 هبيمةِ  ورِ عُ شُ  من   ستخلصُ وما يُ ،  برِ والوَ ،  وفِ الصُّ  على طهارةِ  القرآنِ  دليلُ  فدل  
 يف حالِ  القةِ منها باحلِ  ذُ خَ ؤ  ت ُ  األنعامِ  هبيمةِ  ورَ عُ شُ  أن   ونَ تعلمُ  م  وأنتُ ،  األنعامِ 

                              
 . 08حل ، آية : / الن   (1)
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 جوازِ  وعدمِ ،  رِ ع  الش   بنجاسةِ  حلكمَ  ها احلياةُ لُّ ربِ  ورُ عُ الشُّ  تِ كانَ   و  فلَ ، ا حياِتِ 
 لعباِدِه دل  ذلكَ بالصُّوِف والَوبِر ، وأحل ُو  -ُسب َحانَوُ -، فَلم ا امنت   وِ بِ  االنتفاعِ 
؛ إذ  ال تأثََت  وِ بِ  االنتفاعُ  جيوزُ  فإن ُو طاىرٌ  ،إذا ُجز  منَها  يتةِ مَ ال   رَ شع   ن  على أَ 

  للموِت فيِو ، خبالِف أجزائِها اليت ربلُّها احلياُة .
ْيتىًتوً  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي    [ ، قوليوي : ] أيبًْينى [  ] كىمىا أيبًْينى ًمْن حىي  فػىهيوى كىمى

   ما ُقِطَع مَن احليواِن يف حاِل حياتِِو َأَخَذ ُحكَم ميتِتِو ، أن  : ُقِطَع ، ومعناُه : أي 
  .فإذا كاَنت  ميتُتُو جنسًة حمر مًة ، كاَن ذلَك اجلزُء ال َمقطوُع جنًسا حمر ًما 

ارِِتا ، وِحلٍّها ، فإن ُو إذا ُقِطَع والعكُس بالعكِس ، فَلو  كاَنت  ميتُتُو حمكوًما بطه
  . مكِ كالس  كاَن ذلَك اجلزُء طاىرًا ُمباًحا ،  ، منُو جزٌء ، وىَو َحيٌّ 

طاىرنا ،  بنى الذَّ  كوفي لْ فهى ،  ت  وفر   ةٌ حي   وىيَ ،  سكةٍ  بَ نَ ذَ  عَ طَ ا قَ إنسانً  أن   و  لَ ف َ 
 ؟  كيجوزي لوي أكليوي 

َعَلي ِو الص الُة -؛ لقولِِو  هاأكلُ  ها جيوزُ نفسَ  مكِ الس   ميتةَ  ؛ ألن   م  عَ : ن َ  الجوابي 
َ  عنُو ِمن  حديِث أيب ُىريرَة  -َوالس المُ  ال ُمتقدٍِّم يف ُحكِم ماِء  --فيما ص

  . (( وي ػتي ػتى يْ مى  لُّ حً الْ ،  هي اؤي مى  ري وْ ػهي الطَّ  وى ػىي  ))البحِر : 
  ؟ لً جْ الرِّ  هً ىذً  فما حكمي ،  ةٌ حي   وىيَ ،  شاةٍ  لَ ج  رِ  عَ طَ ا قَ إنسانً  أن   و  لكن لَ 

 اةِ الش   وميتةُ ،  اةِ الش   كميتةِ   : أن  َها تأُخُذ ُحكَم ميتِتها ، فهَي تكونُ الجوابي 
 ا ُيكمُ هَ ا فإن   حياِتِ  يف حالِ  ت  عَ طِ ها إذا قُ لُ رج   ، كذلكَ  ، وُيُرُم أكُلها جنسةٌ 

 أجزاِئها اليت تقبُل احلياَة . ، ومجيعِ ها بنجاستِ 
   : ال حنكُم جبواِز َقط ِع ذيِل الس مكِة ، وجزئِها ؛  إال أنَّوي في المسألًة األكلى

عن  تعذيِب احليواِن ، كما يف حديِث  --وقد  نَ َهى الن ِبُّ ٌة ، ألن ُو تعذيٌب وُمث ل
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ُهَما-الِل جابِر بِن عبدِ   َعَلي ِو الص الُة -يف الص حيَحُِت عنُو  -َرِضَي الُل َعن  
َبِت اذلِر َة  -َوالس المُ    .يف حديِث الُكسوِف يف قصِة ال َمرأِة اليت عذ 

َِ ُمسِلٍم من  حديِث ابِن عب اٍس  ُهَما-ولَِنهِيِو كما يف صحي     :  -َرِضَي الُل َعن  
  . يػىوىاًف غىرىضنا (()) ًعًن اتِّخىاًذ اْلحى 

َِ ُمسِلٍم       الِل بِن ُعَمرَ من  حديِث عبدِ وورَد فيِو الوعيُد الش ديُد كما يف صحي
ُهَما- رنا كىىيْم يػىْرميونىوي :  -َرِضَي اللُ َعن   يىافو ًمْن قػيرىْيشو قىْد نىصىبيوا طىيػْ )) أىنَّوي مىرَّ ًبًفتػْ

رىأيكا اْبنى عيمىرى تفرَّقيوا لَّ خىاًطئىةو ًمْن نػىْبًلًهْم ، فػىلىمَّا كىقىْد جىعىليوا ًلصىاًحًب الطَّْيًر كي 
ا ، ًإفَّ رىسيْوؿى اللً   --فػىقىاؿى اْبني عيمىرى : مىْن فػىعىلى ىذا ؟ لىعىنى اللي مىْن فػىعىلى ىىذى

ْيئنا ًفْيًو الرُّْكحي غىرىضنا ((  حليواِن ، فدل  على عدِم جواِز تعذيِب الىعىنى مىًن اتَّخىذى شى
فال جيوُز ، وقطُع ذيِل احليواِن وُعضوِِه يف حاِل حياتِِو داخٌل يف ىذا ال َمعٌت 

  .اختيارًا 
 .: فحكُمُو أن ُو طاىٌر ، وجيوُز أكُلُو ِلَما تقد َم ، واللُ أعلمُ لكن  َلو  حصَل اضطرارًا 
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 ________________________________________
 االْسًتْنجىاءً  ابي بى 

________________________________________
 ، وً جٍ الن   منى  استفعاؿه :  االٍسًتٍنجىاءي  ] االْسًتْنجىاء [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
" أم قطىٍعتيها ، كالسُِّتي كالت اءي ، يػيقىاؿي :" قبىىٍوتي الش جىرىةى  يءً للش   طعي القى : وي كأصلي 

  للط لًب .
 كاغبجارةً  اءً مى بالٍ  كالغائطً  البوؿً  قطعي  يى : ظبيِّ  -رىضًبىهيمي اللي - العلماءً بعضي  قاؿى 

 قاءً كالن   كبالط هىارىةً ،  قاءي كالن   الط هىارىةي  لوي  تٍ حصلى  وي إذا فعلى  فى كل  مي الٍ  ستنجاءن ؛ ألف  ا
 . الن جىاسىةً  أثري  نقطعي ي

     ،  الط هىارىةً  أنواعً  اين منٍ الث   وعً بالن   قي يتعل   وي ؛ ألن   مهم   بابه  االٍسًتٍنجىاءً  كبابي 
       يكوفى  أفٍ  يى لِّ صى يي  أفٍ  أرادى  نٍ مى  ل  كي   رى مى أى  -- اللى  ف  فإً ،  بثً اػبىى  طهارةي  كىوى 
 :  هارتينً الطَّ  حصَّلى  قدْ 
 . دثً اغبىى  نى مً  :كلى الي 

 .  بثً اػبىى  نى مً  : انيةى كالثَّ 
منى الن جىاسىًة ،  كاٍلمىكىافً ،  كالبدفً ،  الث وبً  اءي هبا نقى  ادي رى : فيػي  بثً خى الى  ا طهارةي فأمَّ 

ى  اًء ، حيثي بُت  فيًو طهارةى  -رىضًبىهيمي اللي -العلماءي  كىيى اليت يتعل قي هبا بابي االٍسًتٍنجى
 البدًف من اػبارًج ، كحيكمى إزالًة الن جىاسىًة عًن الث وًب ، كاٍلمىكىاًف .

،      فيػيرىادي هبا الويضيوءي كالغيٍسلي ، كما ىوى بدؿه عنػٍهيمىا :  ثً دى الحى  ا طهارةي كأمَّ 
  . كىوى التػ يىمُّمي 
              ذىكىرى ىذا الن وعى يف ىذا اٍلمىوضًع ، كجعلىوي يف صدًر  -رىضًبىوي اللي -كاٍلميصىنِّفي 

 ( ؛ ألف  طهارةى اػبىبىًث مٍن حيثي الويقيوًع تسًبقي طهارةى اغبىدىًث . كتاًب الطَّهىارىةً ) 
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انىوي -ما أشارى إليًو دليلي الت نػزيًل يف قولًًو  كالصلي في ذلكى : ۋ   ۋ      چ:  -سيٍبحى

 چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ ۅ  ۅ 
، فجعلى  (4)

ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ    چالت يمُّمى كىوى طهارةي اغبىدىًث بعدى طهارًة اػبىبىًث يف قولًًو : 

كىذا مٍن حيثي الويقيوع غالبه ، أم أف  الغالبى أف  اإلنسافى يتطه ري ،  چۉ
 منى اػبىبىًث ، ُثي  يتوض أي ، كيتطه ري بطهارًة اغبىدىًث . 

ـى كثَته منى األئمًة كالعلماًء ىذا البابى على باًب الوضوًء ، كباًب الغيٍسًل      كقد 
 من اعبنابًة .

 سمي إلى ثالثًة أقساـو :ثيمَّ طهارةي الخىبىًث تنق
 إزالةي اػبىبىًث عًن البدًف . الكًؿ :

 إزالتيوي عًن الث وًب .  كالثَّاني :
 إزالتيوي عًن اٍلمىكىاًف .  كالثَّالًث :

اًء متعلِّقه بإزالًة اػبىبىًث عًن البدًف ؛ ألف  اٍلميرادى ًبًو إزالةي الن جىاسىًة عًن  كبابي االٍسًتٍنجى
درجيوا  -رىضًبىهيمي اللي -خرجى اإلنسافي الفىٍضلةى ، لكن  العلماءى كاألئمةى البدًف إذا أ

على ذًٍكًر اآلداًب الش رعي ًة يف ىذا الباًب عمومنا ، حبيثي بيػ نيوا ما كىرىدى مٍن ىدًم 
 كسين ًتًو ، كما تقتضيوي أيصيوؿي الش ريعًة كمقاصديىا منى اآلداًب القولي ةً  --الن ِبِّ 

 كالفعلي ًة ، قبلى قضاًء اغباجًة ، أٍك أثناءىىا ، أٍك بعدىىا .
لذلكى ييعتبػىري ىذا البابي أشبىوى باعبامًع ؽبذًه األيميوًر كيلِّها ، كإال فاألصلي أن وي متعلِّقه 
بإزالًة الن جىاسىًة أًك اػبىبىًث عًن البدًف ، كإزالتيوي عًن البدًف مٍن موضعو ـبصوصو ، 

 ٍن كيلِّ البدًف .كليسى مً 

                              
 . 43/ النِّساء ، آية :  (1)
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 ابً ػبػ) ب:  هميو بعضي سمِّ كيي ( ،  االْسًتْنجىاءً  بابً ػ) ب:  هميو بعضي سمِّ يي  ىذا البابي 
 ( .  الءً الخى  كآدابً ،  الءً الخى  بابً ػ) هم بيو بعضي سمِّ كيي (، اجةً ػالح اءً ػقض آدابً 

 األحاديثً  ذلكى منى  طى ستنبى ( ا الحاجةً  قضاءً  آدابً  بابي : )  يقوؿي  نْ فمى 
    --اليت عبػ رىٍت بقضاًء اغباجًة ، كًمنػٍهىا حديثي أنًس بًن مالكو  الص حيحةً 

تىًبْعتيوي أىنىا كىغيالـه  وً تً اجى حى لً  خىرىجى ا ذى إً  -- النًَّبي  كىافى  ))يف الص حيحىًُت قاؿى : 
 . ((ًمنَّا مىعىنىا ًإدىاكىةه ًمْن مىاءو 

 -- سلمافى  حديثً  ( فقًد استنبىطى ذلكى منٍ  االْسًتْنجىاءً  بابً ػ) ب:  اهي ظب   نْ كمى 
لىةى ًلغىاًئطو أىْك بػىْوؿو ،  فْ ا أى انى هى نػى لىقىْد  )):  يف صحيًح ميسًلمو ، كفيوً   نىْستػىْقًبلى اْلًقبػْ

          بىأىقىلَّ ًمْن ثىالثىًة أىْحجىارو ،  يى جً نْ تػى سْ نى أىْك أىْف  ، أىْك أىْف نىْستػىْنًجىى بًاْليىًمينً 
 . (( أىْك أىْف نىْستػىْنًجيى ًبرىًجْيعو أىْك ًبعىْظمو 

    -عىلىٍيًو الص الةي كىالس الـي -( فإن وي يستأنسي بقولًًو  باًب االْسًتطىابىةً بػ)  كمىْن عبػَّرى 
)) ًإذىا أىتىى أىحىديكيمي اْلغىاًئطى قاؿى :  --أىف  الن ِب   --يف حديًث أيب ىيريرةى 
لىةى  ، ركاهي أبو داكدى  (( كىال يىْستىًطْب بًيىًمْيًنوً ، كىال يىْستىْدًبْرىىا ، فىال يىْستػىْقًبًل اْلًقبػْ

 كابني ًحب افى بسندو حسنو . ، كالبيهقيُّ 
    -- ( فإن وي ييستأنىسي لوي حبديًث أنسو  باًب آداًب الخىالءً ػ) بظب اهي كمىْن 

كىافى ًإذىا دىخىلى اْلخىالءى قىاؿى : اللَّهيمَّ  --)) أىفَّ النًَّبيَّ كما يف الص حيحىًُت : 
بىاًئًث (( . ْبًث ، كىاْلخى  ًإنِّي أىعيْوذي ًبًك ًمنى اْلخى

 تعبَتاته ميٍستىقاةه من السُّن ًة .  ىذًه كيل هىا
: ىوى اٍلمىكىافي اػبايل الذم ليسى فيًو أىحىده منى الن اًس ؛ ألف  اٍلمىواضعى اليت  كاْلخىالءي 

 تيقضىى فيها اغباجةي تكوف خاليةن منى الن اًس .
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االٍسًتٍنجىاءي يستلزـي كجودى ميٍستػىٍنجو ،  : ] بىابي االْسًتْنجىاًء [ -رىًحمىوي اللي -كقػىْوليوي  
 جنى ًبًو ، كًفٍعلو حيصلي ًبًو االستنجاءي . كميٍستػىٍنجنى منوي ، كميٍستػىنٍ 

  : أقساـو  إلى ثالثةً  تنقسمي  الخالءً  كآدابي 
 .  اغباجةً  قضاءً  موضعً  دخوؿً  قبلى  آدابه  : الكؿً  القسمً 

 . اغباجةً  قضاءً  أثناءى  آدابه  :الثاني ك 
 . اغباجةً  منى  الفراغً  بعدى  آدابه  : الثً الثَّ ك 

 ريعةً الش   وؿً صي أي  منٍ  تٍ ذى أيخً  كٍ ، أ -- الن ِبِّ  عنً  فيها أحاديثي  تٍ دى رى ا كى هى لُّ ككي 
 : كىيى جميعيهىا،  العامةً 
 ما ىوى قويل  .  ًمْنها

 ما ىوى فعلي  . كًمْنها
 : الحاجةً  قضاءً  قبلى  تكوفي التي  ا اآلدابي فأمَّ 

هىا القولي    نى مً  كى بً  ذي وْ عي ي أى نِّ إً  مَّ هي اللَّ  )) :: فإذا أرادى ديخيوؿى اػبالًء قاؿى  فًمنػْ
 ، كىوى أدبه قويل  .  اغباجةً  قضاءى  قي يسبً  فهذا أدبه  (( ثً ائً بى خى الْ كى ،  ثً بْ خي الْ 

ً الن اًس  كأمَّا الًفعًلي   ا عٍن أىعُتي : فًمٍنوي اإلبعادي ، كاالستتاري ، فيطليبي مكاننا بعيدن
 ساترنا .

 : الحاجةً  أثناءى قضاءً  تكوفي  التي ا اآلدابي كأمَّ 
هىا الفعلي  :  ؛  كال غائطو ،  ىا ببوؿو كال يستدبرى ،  بلةى القً  ال يستقبلى  أفٍ  ًمٍثلي  فًمنػْ

 -- الن ِب   أف   --مٍن حديًث أيب أيوبى األنصارمِّ  ُتً حيحى يف الص   ا ثبتى مى لً 
    ،  ؿو وْ بػى ا بً ىى كْ ري بً دْ تى سْ ال تى كى ،  ةى لى بػْ قً وا الْ لي بً قْ تػى سْ ال تى فى  طى ائً غى الْ  مي تي يْ تػى ا أى ذى إً  )) : قاؿى 

 ، كىوى أدبه فعلي  .  ((وا بي رِّ غى  كْ أى ، وا قي رِّ شى  نْ كً لى كى ،  طو ائً ال غى كى 
 



 االْسًتْنجىاءً  ابي بى          ق 4141الميراجعةي الثَّانية 

 

 424 

 

________________________________________
 ثً بْ خي الْ  نى مً  اللً بً  ذي وْ عي أى ،  اللً  مً سْ بً : ))  ؿي وْ قػى  الءً خى الْ  ؿً وْ خي دي  دى نْ عً  ب  حى تى سْ يي 
 (( ثً ائً بى خى الْ كى 

________________________________________ 
هىا القولي   : مثلي أٍف ال يرد  الس الـى على مىٍن سل مى عليًو كىوى يقضي حاجتىوي ،  كًمنػْ

:  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كما ثبتى يف صحيًح ميسًلمو مٍن حديًث عبًد الًل بًن عيمىرى 
 فػىلىْم يػىريدَّ عىلىْيًو (( . ، يػىبػيْوؿي فىسىلَّمى  --ْوؿي الًل )) أىفَّ رىجيالن مىرَّ كىرىسي 

 : الحاجةً  من قضاءً  الفراغً  بعدى  التي تكوفي  ا اآلدابي كأمَّ 
 .  (( كى انى رى فْ غي  )) : فإذا خرجى منى اػبالًء قاؿى  القولي  :ا هى نػْ فمً 

هىا الًفعًلي   ِـّ رًٍجلىوي الييمٌت ، كيؤخِّرى الييسرل  كًمنػْ  . اػبركجً  عندى : مثلي أٍف ييقدى
    صبيًع األحواًؿ على  مشتمالن  الحاجةً  في قضاءً  -- النًَّبيِّ  ىدمي  فأصبحى 

يف صبيًع ذلكى  -عىلىٍيًو الص الةي كىالس الـي -يف قضاًء اغباجًة مستوفينا ؽبا ، كىدييوي 
 أكملي اؽبدًم كأسبُّوي . 

 سأذكري  أم يف ىذا البابً [  االْسًتْنجىاءً  ابي ] بى  : -رىًحمىوي اللي - في نِّ صى مي الْ  قاؿى 
 . باالٍسًتٍنجىاءً  قةً تعلِّ مي الٍ  ةً رعي  الش   كاٍلمىسائلً  األحكاـً  منى  لةن صبي  لكى 

عندى إرادًة االنساًف أم [  الءً خى الْ  ؿً وْ خي دي  دى نْ عً  ب  حى تى سْ يي  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 ديخيوؿى اػبالًء .               

يدؿُّ على أف  ىذًه السُّن ةى تكوفي يف اٍلمىواضًع ] ديخيْوًؿ [ :  -رىًحمىوي اللي -كقػىْوليوي 
 .  ىييِّئىٍت لقضاًء اغباجةً اليت 
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  مْن حالتىيًن :كال خيليو اٍلمىوضعي الذم يريدي اإلنسافي أٍف يقضيى حاجتىوي فيًو  
ي أن لقضاًء اغباجًة ،  الحالًة الكلى : دكراًت اٍلًمياًه اٍلمىوجودًة  مثلي :أٍف يكوفى ميهى

 يف زمانًنا .
ي   كالحالًة الثَّانيًة : البػىرىارم  مثلي :أو يف أصًلًو لقضاًء اغباجًة ، أٍف يكوفى غىيػٍرى ميهى

اليت تكوفي يف الص حراًء كالفىلىواًت ، فهذًه اٍلمىواضعي يقضي اإلنسافي حاجتىوي فيها 
 ديكفى أٍف يكوفى فيها بًنىاءه ـبصوصه ميعىد  لقضاًء اغباجًة .

 ٍكًر يف اغبالتىًُت ؟مىت يكوفي ىذا االستحبابي لقوًؿ الذِّ  كحينئذو يىًردي الس ؤىاؿي :
اٍلميعدِّ لقضاًء  اؼبكافى يقوليوي قبلى أٍف يدخلى  أنَّوي في الحالًة اليكلى : كالجىوىابي :

ال جيوزي يف موضًع قضاًء اغباجًة ، فيكوفي عندى إرادًة الدُّخيوًؿ ؛ ألف  الذٍِّكرى 
  .، فيقوليوي قبلى الدُّخيوًؿ لذلكى اغباجةً 

اٍلميرادي  : ] ييْستىحىب  ًعْندى ديخيْوًؿ اْلخىالًء [ -رىضًبىوي اللي -يكوفي قػىٍوليوي ، كًمٍن ىينىا 
 بًو أن وي يستحبُّ ًلمىٍن أرادى الدُّخوؿى ، أم قبلى دخولًًو مباشرةن .

  .فإن وي ليسى ىناؾى موضعه حيريـي عليًو الذٍِّكري فيًو  كأمَّا في الحالًة الثَّانيًة :
 مىت يقوليوي :  -رىضًبىهيمي اللي - اختلىفى العلماءي  ،كًمٍن ىينىا 

يُّوئًًو لقضاًء  -رىضًبىهيمي اللي - فقاؿى بعضي العلماءً  : يقوليوي عندى رفًع ثوبًًو ، كتػىهى
 اغباجًة . 

 إذا جلسى قبلى أٍف خيرجى منوي شيءه .  كقاؿى بعضيهم :
حديثي الت سميًة ، كأنػ هىا سًته  يػيقىوِّيوً  ًإالَّ أفَّ القوؿى الكؿى ككال القولًُت لوي كجهيوي ، 

      عٍن أعًُت اعًبنِّ ، كىيى إَّن ىا تكوفي عندى ابتداًء رفًع الث وًب ككشًف العورًة ، 
 كًمٍن ُثى  يكوفي ذًٍكري االستعاذًة مقاربنا ؽبىا . 
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لىيًو الص الةي عى -لقولًًو ؛  " [ اللً  مً سْ بً قػىْوؿي : " ] :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ري مىا بػىْينى أىْعييًن :  --كما يف حديًث عليِّ بًن أيب طالبو   -كىالس الـي  )) سىتػْ

ـى ًإذىا دىخىلى أىحىديىيمي اْلخىالءى  أىْف يػىقيْوؿى  " ًبْسًم الًل " (( : اْلًجنِّ كىعىْورىاًت بىًني آدى
مذمُّ .  أخرجىوي أضبدي ، كأبو داكدى ، كالًتِّ

ـى ذًٍكرى الت سميًة ( بسًم الًل ) فمن السُّن ًة أٍف يقوؿى :  إذا أرادى ديخوؿى اػبالًء ، كقد 
 ُثي  ييسمِّيى اللى بعدى ذلكى .، على االستعاذًة ، كحيتملي أٍف يبدأى باالستعاذًة 

    ثبتى ًلمىا ؛  " [ ثً ائً بى خى الْ كى  ثً بْ خي الْ  نى مً  اللً بً  ذي وْ عي أى " ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  
  -- النًَّبي   افى كى )) :  قاؿى  وي أن   -اهي ضى رٍ أى كى  - أنسو  حديثً  منٍ  ُتً حيحى يف الص  

   ،  (( ثً ائً بى خى الْ ًث كى ْلخيبْ ا نى مً  كى بً  ذي وْ عي ي أى نِّ إً  مَّ هي اللَّ  : اؿى قى  الءى خى الْ  لى خى ا دى ذى إً 
 .  ُتً حيحى يف الص   ابتي الث   ىذا ىوى 

،   )) أىعيْوذي ((، كاالقتصاري على قوًؿ :  )) اللَّهيمَّ ((كثبتى يف السُّنىًن حذؼي : 
كالن سائيُّ ، كأبو داكدى ، الذم أخرجىوي أضبدي  --كما يف حديًث زيًد بًن أرقمى 

،  -رىضًبىوي اللي -كاغباكمي كصح حىوي ، كىوى ما مىشىى عليًو اٍلميصىنِّفي ، كابني ماجوى 
 كمعٌت اغبديثىًُت كاحده .               

: ) يىا اللي ( ، حيًذؼى حرؼي النِّداًء ، كعيوِّضى عنوي باٍلًميًم ، )) اللَّهيمَّ ((  كأصلي :
؛ ألن وي صبىٍعه بُتى البدًؿ كاٍلميبدًؿ ، كأجازيكا كًمٍن ىينىا منعيوا أٍف يقوؿى : ) يىا الل هيم  ( 

ـي ابني مالكو   :بقولًوً  -رىضًبىوي اللي -ذلكى يف قريًض الشِّعًر ، كقٍد أشارى إىل ذلكى اإلما
" اللَّهيمَّ " بًالتػَّْعوًْيًض      كىشىذَّ " يىا اللَّهيمَّ " ًفي قىرًْيضً   كىالىْكثػىري

 : كمٍن شواىًدًه قوؿي الش اعرً 
 ًإنِّػػػػػػي ًإذىا مىػػػػػػػػػػػػا حىدىثه أىلىمَّا       نىادىْيتي : " يىاللَّػػػػػػػهيمَّ يىاللَّػػػهيمَّا "
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أم ألتجئي ، كأعتصمي ، كأحتمي بالًل ،  ] أىعيْوذي بًالًل [:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  
 كأصلي العوًذ : الل وذي كاللُّجوءي . 

 -رىضًبىوي اللي -بالض مِّ ، كغلط  اػبط ايبُّ  ] ًمنى اْلخيبيًث [:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 -رىضًبىوي اللي -بأن وي ركايةه يف اغبديًث ، كذىكىرى القاضي ًعياضه  كتػيعيقِّبى اإلسكافى ، 

ألكثرينى بالض مِّ ، حيثي ًقيلى : إف  ركايةى ا؛ أنػ هىا ركايةي األكثرينى ، كلىػٍم ييسىل ٍم 
ـو  كاإلسكافي يف ) اػبيٍبًث ( صر حى ًبًو أئمةي اللُّغًة كاإلماـً أيب عيبىيدو القاسًم بًن سال 

 . -رىضًبىوي اللي -
بالض مِّ : صبىٍعي خىًبٍيثو ، فييحمىلي على ذيكيوًر الش ياطًُت ،  : )) كىاْلخيبيًث ((

 ًو بعضي أئمًة اللُّغًة .كباإلسكاًف الش رُّ ، كما فس رىهي بً 
 : الش يطافي . كًقيلى : الكيفري ،  كًقيلى 

ا تػيفىس ري بًإنىاًثهم ، ، ثي بذيٍكراًف الش ياطًُت : فًإٍف فيسِّرى اػبيبي  كأمَّا الخبائثي    فإنػ هى
ذى بالًل فإنػ هىا فيسِّرىٍت باٍلمىعاصي ، كحينئذو كأن وي استعا، ثي بالش ياطًُت كًإٍف فيسِّرى اػبيبٍ 

 . كىي اؼبشتملة على الدعوة ؼبعصية الل تعاىل منى الش ياطًُت عيميومنا كمٍن أفعاؽًبىا
ا مٍن ضررمها ، كاللي أعلمي .  كًقيلى   : إف  اػببائثى البوؿي كالغائطي ، كيكوفي ميستعيذن

بىاًئًث [كيكوفي قوليوي بعدى ذلكى   -األكثرًينى على ركايًة -اٍلميرادي ًبًو  : ] كىاْلخى
 الش ياطُتي عيميومنا ، ذكرانػيهيم كإناثػيهيم .
انىوي -للميسلًم يعصميوي ًبًو  -تػىعىاىلى -كىذا الدُّعاءي الن بومُّ ًحٍرزه منى الًل        -سيٍبحى

أن وي ربضريهي  --مٍن أذيًة الش ياطًُت كشركرًىم يف ىذا اٍلمىوضًع الذم أخبػىرى الن ِبُّ 
)) ًإفَّ قاؿى :  --أىف  الن ِب   --كما يف حديًث زيًد بًن أرقمى الش ياطُتي ،  

ًذًه اْلحيشيْوشى ميْحتىضىرىةه ، فىًإذىا أىتىى أىحىديكيمي اْلخىالءى فػىْليػىقيْل : أىعيْوذي بًالًل ًمنى   ىى
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________________________________________
 " كى انى رى فْ غي : "  وي نْ مً  جً كْ ري خي الْ  دى نْ عً كى 

________________________________________ 
بىاًئًث (( أخرجىوي أضبدي ، كأبو داكدى ، كالن سائيُّ ، كابني ماجوى ،  اْلخيْبًث كىاْلخى

                                                                                       . كاغباكمي كصح حىوي 
صبىٍعي ًحػيشٍّ ،  كالحيشيوشي :أم ربضريىا الش ياطُتي ، ضىرىةه (( )) ميْحتى  : كقوليوي 

شِّ صباعةي الن لًل : ) كأصلي اغب -رىضًبىوي اللي -بالض مِّ كالكسًر ليغتاًف ، قاؿى اػبطايبُّ 
  . ػىبييوًت ( اككانيوا يقضيوفى حوائجىهيم إليها قبلى أٍف يت لذيكا الكينيفى يف الالكثيفةي 

بقولًًو : ) يقضيوفى حوائجىهيم إليها ( أنػ هيم يقصديكفى ىذًه  -رىضًبىوي اللي - كمراديهي 
 اٍلمىواضعى مٍن أجًل قضاًء حاجًة البوًؿ كالغائًط . 

انىوي -ميلتجئنا إليًو ، فشيرًعى للميسلًم أٍف يقوؿى ىذا الدُّعاءى ميعتصمنا بربًِّو  ؛  -سيٍبحى
 الن صَتي .كنًٍعمى ، فإن وي نًٍعمى اٍلمىٍوىلى 

 إذا أرادى  وي ؛ ألن   جى خيري  أفٍ  أم بعدى  [ وي نْ مً  جً كْ ري خي الْ  دى نْ عً كى ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  
 موضعى  فإذا جاكزى ،  اغباجةً  قضاءً  موضعى  اكزى حىت جيي  مى يتكل   أفٍ  لوي  عي شرى ال يي  كجى ري اػبي 

 .                [ كى انى رى فْ غي  ]:  قاؿى  اغباجةً  قضاءً 
 م  هي الل   كى أسألي  أكٍ ،  كى انى رى فٍ غي  رٍ فً غٍ : ا وي كأصلي  [ كى انى رى فْ غي ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

  فهوى مصدره منصوبه بإضماًر الط لًب كاٍلمىسألًة . ، كى انى رى فٍ غي 
 ضرباتً  منٍ  اإلنسافً  رأسى  ري يستػي  وي ؛ ألن   ٍغفىري مً الٍ  كمنوي ،  ري تػٍ الس   وي أصلي :  فري كالغى 
 .  يف اغبربً  الحً السِّ 
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  ________________________________________
 " يانً افى عى كى ، ل ذى ي الى نِّ عى  بى ىى ذْ م أى ذً الَّ  للً  دي مْ حى الْ " 

________________________________________ 
 منوي  نٍ لىػٍم يكي  فٍ كأى   العبدً  ذنبى  رى فى إذا غى  اللى  ؛ ألف   مغفرةن  غفرةي مى الٍ  تً يى وا : ظبيِّ قالي 

    ،  وي مؤنتى  فيى ككي ،  وي عنو ذنبي  سيًتى ،  نبً ا من ذلكى الذ  خالين  وي كأن    فأصبحى ،  ذنبه 
 .  وي كأذيتى ،  الحً السِّ  ر  شى  فيى كي   رى فى غٍ مً الٍ  سى بً إذا لى  اإلنسافى  كما أف  

      عائشةى  حديثً  كما يف -- عن الن ِبِّ  ثابته  دعاءه  كقوليوي : ] غيْفرىانىكى [
      -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -كافى يقوؿي  وي أن  اػبمسًة  عندى  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-

  . (( كى انى رى فْ غي  )) : عندى خيريكًجًو منى اػبالءً 
 وً لحاجتً  وً قضائً  بعدى  -- النًَّبيِّ  في استغفارً  -مٍ هً يٍ لى عى  اللً  ةي ضٍبى رى - كللعلماءً 
 : قوالفً  وً كخركجً 

     مدةى ليٍبًثًو على اػبالًء ،  -تػىعىاىلى -أن وي استغفرى مٍن ترًكًو ذًٍكرى الًل  أحديىما :
ال يهجري ذًٍكرى الًل إال عندى اغباجًة ، فكأن وي رأل ىيجرافى الذٍِّكًر يف  --ككافى 

 تلكى اغبالًة تقصَتنا ، كعد هي على نفًسًو ذنبنا ، فتداركىوي باالستغفاًر .
     --أف  معناهي الت وبةي مٍن تقصَتًًه يف شيكًر النِّعمًة اليت أنعمى اللي  كالثَّاني :

هًبا عليًو فأطعمىوي ، ُثي  ىضمىوي ، ُثي  سه لى خركجى األذل منوي ، فرأل شيكرىهي قاصرنا 
 عى إىل االستغفاًر منوي .ًز عٍن بػيليوًغ حقِّ ىذًه النِّعًم ، ففى 

 ["  يانً افى عى كى ، ل ذى ي الى نِّ عى  بى ىى ذْ م أى ذً الَّ  للً  دي مْ حى الْ "  ] : -مىوي اللي رىحً -قػىْوليوي 
، كلذلكى  باإلنسافً  ألضر   يف اعبسمً  يى قً بى  وٍ لى  وي ؛ ألن   اػبارجً  رً ذى أذل القى  :الذل 

 كبُتى  وي بينى  يلى حً  وٍ كلى ،  قراره  لوي  ا استقر  مى لى  كاحدةن  ساعةن  البوؿً  منى  عى نً ا مي إنسانن  أف   وٍ لى 
     ،  وي حاجتي  جى ا حىت زبري ل هبدى تى الفػٍ ، نيا بالدُّ  دً تى فػٍ : اً  لوي  يلى كقً ،  وً حاجتً  قضاءً 
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 إلخراجً  الس اعاتً  ثى ديكي  أفٍ  -شىفىاىيمي اللي - ُتى شلولً مى رضى كالٍ مى الٍ  ببعضً  يبلغي  كقدٍ 
انىوي - وً فضلً  قدارى مً  مي ال يعلى  عظيمةه  اللً  منى  نعمةه  فهيى ،  هً جسدً  منٍ  وً فضلتً   -سيٍبحى
عىلىيًو الص الةي - يقوؿى  أفٍ  بى فناسى ،  -- وى إال ىي  فيها بالعبدً  وً طفً كلي  وً كرضبتً 

 كدفعً ، ا كحصوؽبً  مً عى النػِّ  على جلبً  حمودي مى الٍ  وي ألن  ؛  [ للً  دي مْ حى الْ  ] : -كىالس الـي 
 . -- اكزكاؽبً  مً قى النػِّ 

[ "  يانً افى عى كى ، ل ذى ي الى نِّ عى  بى ىى ذْ م أى ذً الَّ  للً  دي مْ حى الْ "  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
، كاٍلميرادي هبا سالمتيوي ًمٍن شيريكًر ىم ككبوً ،  ياطُتً الش   كرً ري شي  نٍ مً  عافاةي مي الٍ :  يلى قً 

ـى يف حديًث زيًد  الش ياطًُت كأذيًتهم يف اغبيشيوًش كأماكًن قضاًء اغباجًة ، كما تقد 
 . -- بًن أرقمى ا

،  رابً كالش   عاـً ذلكى الط   حببسً  يف اعبسمً  وجودً مى الٍ  ررً الض   منى  عافاةي مي الٍ  : يلى كقً 
  . ككالىيمىا صحيحه  ، على ىذا الفضلً  دى مى كحيي  رى شكى يي  أفٍ  فاستوجبى  ، وي عى فػى دى  فاللي 

، )) اْلحىْمدي لًل الًَّذم أىْذىىبى عىنِّي الىذىل :  --كحديثي أنًس بًن مالكو 
     حديثه ضعيفه ، كلذلكى ال جيوزي أٍف يقولىوي معى اعتقاًد نسبًتًو ((  كىعىافىاًني
، كلىٍو قاؿى ىذا على سبيًل الشُّكًر فال بأسى بًًو ؛ الندراًجًو ربتى  --إىل الن ِبِّ 

ّـٍ دل ٍت عليًو نيصيوصي الش   على جلًب النِّعًم  --رًع ، كىوى شكري الًل أصلو عا
 كدفًع النِّقًم ، كلكن ال ييؤمىري الن اسي ًبًو تشريعنا . 
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 ________________________________________
 اجن كْ ري ى خي نى مْ يي الْ كى ، الن وْ خي ل دي رى سْ يي الْ  وً لً جْ رً  مي يْ دً قْ تػى كى 

________________________________________ 
 [ اجن كْ ري ى خي نى مْ يي الْ كى ، الن وْ خي ل دي رى سْ يي الْ  وً لً جْ رً  مي يْ دً قْ تػى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

ـى أف    :  على قسمينً  اػبالءً  آدابى تقد 
 . ةه قولي   آدابه :  الكؿً  القسمً 

 .  ةه فعلي   آدابه اني : الثَّ  القسمً ك 
ى اٍلميصىنِّفي   :--أدبىًُت قولي ًُت ثبتىٍت هبما السُّن ةي عٍن رسوًؿ الًل  -رىضًبىوي اللي -فبُت 

)) ًبْسًم الًل ، أىعيْوذي بًالًل ًمنى الخيْبًث قبلى دخوًؿ اػبالًء ، كىوى قوليوي :  الكؿى :
بىاًئًث (( .   كىاْلخى

 . )) غيْفرىانىكى ((بعدى اػبركًج منو ، كىوى قوليوي :  كالثَّاني :
      اإلنسافى  أف   التي منها :كبعدى بياًِنما شىرىعى يف بياًف بعًض اآلداًب الفعلي ًة ، 

 كجى ري اػبي  كإذا أرادى ، مٌت اليي  وي لى جٍ رً  رى خ  كأى ، رل سى اليي  وي لى جٍ رً  ـى د  قى  اػبالءً  وؿى خي دي  إذا أرادى 
على  مُتً اليى  تكريى  تٍ دى صى قى  ريعةى الش   سرل ؛ ألف  اليي  رى خ  كأى ، ٌت مى اليي  وي لى جٍ رً  ـى د  قى 

  . على اليسارً  فةه مشر   لةه مفض   اليمُتً  فجهةي ،  اليسارً 
 ةً ن  اعبى  أصحابى  اللي  لى فجعى  : ذلكى  على ةً كالس نَّ  الكتابً  وصي صي ني  تْ دلَّ  قدْ ك 

 وي كتابى   ناؿى  نٍ مى  عيدى الس   لى جعى ك ،  -مٍ هي نػٍ مً  مٍ اكي ي  إً كى  ا اللي نى لى عى جى - اليمُتً  أصحابى 
  عً مٍ اعبى  قابلً يف مي  اإلفرادً  ا بصيغةً ىى ا ذكرى حينمى على الشِّماًؿ  اليمُتى  فض لى ، ك  وً بيمينً 

 چڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  : -اىلى عى تػى - كما قاؿى 
          : فقاؿى  ، (4)

                              
 . 44حل ، آية : / الن   (1)
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 قابلً يف مي  عي مى ذبى  كالعربي ،  عى مى فجى  چں چ : كقاؿى ،  دى رى فػٍ فأى  چڱ  ڱچ 
 : -اىلى عى تػى - اللي  كما قاؿى ،   إذا كافى يػىٍقبىلي الت ثنيةى كاعبىٍمعى  دً رى فٍ ا للمي تعظيمن ؛  اإلفرادً 

 چپ  پ  پچ 
 عريب   أسلوبه  كىوى ،  ورى النُّ  دى رى فػٍ كأى ،  ماتً لي الظُّ  عى مى فجى  (2)

  . عً مٍ على اعبى  دً رى فٍ مي الٍ  على تشريفً  يدؿُّ 
     صح  عنوي كما  --ألف  الن ِب   ؛ اؿً مى الشِّ  على جهةً  فةه مشر   اليمُتً  فجهةي 

افى يػيْعًجبيوي ػ)) أىنَّوي كى :  نً ػيحيحى الص  يف  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-يف حديًث عائشةى 
ْأنً ػًو ، كىتػىرىج لً ػني ًفي تػىنػىع لً ػالتَّيم       ًو كيلًِّو (( كمفهوـي ذلكى :ػًو كىطيهيْورًًه ، كىًفي شى

 أن وي جيعلي الشِّماؿى ًلمىا عدا ذلكى .
استحبُّوا عندى ديخيوًؿ اػبالًء أٍف يػيقِّدـى رًٍجلىوي  -رىضًبىهيم اللي -كعليًو ، فإف  العلماءى 

 الييسرل ، كعندى اػبيريكًج أٍف يػيقِّدـى رًٍجلىوي الييمٌت .                           
 ،كابني ًحب افى ، كأبو داكدى ، الذم أخرجىوي أضبدي  --حديًث أيب ىيريرةى كيف 

ًإذىا تػىوىضَّْأتيْم  مْ تي سْ بً ا لى ذى إً  )) : قاؿى  -- كابني خيزديةى أف  الن ِب   أىكا ، كى فىاْبدى
 اعبهةى  ـي دِّ قى يػي  وي فإن   ، ذاءن حً  أكٍ  باءةن عى  أكٍ ، ا ثوبن  اإلنسافي  إذا لبسى : أم  بًأىْيمىاًنكيْم ((

 .سرل اليي  على اعبهةً  لو جٍ كرً ،  قٍّ كشً ،  دو يى  نٍ مٌت مً اليي 
؛  ا لليمُتً تشريفن ؛ سرل ر اليي خ  كأى ، مٌت اليي  وي لى جٍ رً  ـى قد   من اػبالءً  كجى ري اػبي  فإذا أرادى 

 ـي دِّ قى يػي  لللالءً  وؿً خي يف الدُّ ، ك  يف ىذًه اغبالةً  وؿً خي الدُّ  منى  أفضلي  كجى ري اػبي  ألف  
  . على الفاضلً  فضوؿى مى الٍ 

 

                              
 . 1/ األنعاـ ، آية :  (2)
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 ________________________________________
 لو عْ نػى كى ،  دو جً سْ مى  سى كْ عى 

________________________________________
مٌت اليي  وي لى جٍ رً  ـى قد   سجدى مى الٍ  لى خى دى  نٍ فمى [  دو جً سْ مى  سى كْ ] عى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

، مٌت اليي  رى كأخ  ، سرل اليي رًٍجلىوي  ـى قد   كجى ري اػبي  سرل ، كإذا أرادى اليي  رى كأخ  ،  وؿً خي للدُّ 
لألصل العاـ الذم ذكرناه من تفضيل اليمُت على الشماؿ ، كذكره البلارم يف 
صحيحو عن عبدالل بن عمر رضي الل عنهما معلقان بصيغة اعبـز أنو ] كاف يبدأ 

 .  برجلو اليمٌت كإذا خرج بدأ برجلو اليسرل [
اٍلميرادي بًًو عندى ليٍبًس النػ ٍعًل ، كىوى ما يلبىسيوي يف رًٍجًلًو ، فإذا أرادى  كقوليوي : ] كىنػىْعلو [

ـي رًٍجلىوي الييمٌت ،  أٍف يلبسى اغًبذاءى يفعلي ما يفعليوي عندى ديخيوًؿ اٍلمىسجًد ، فيػيقىدِّ
       كيؤخِّري الييسرل ، كالعكسي إذا أرادى أٍف خيلعىوي ؛ غبديًث أيِـّ اٍلميؤمًنُتى عائشةى 

)) أىنَّوي كىافى يػيْعًجبيوي التَّيم ني ًفي تػىنػىع ًلًو ،  :يف الص حيحىًُت  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-
ْأنًًو كيلًِّو (( ًلًو ، كىطيهيًورًًه ، كىًفي شى كىتػىرىج 

           : -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-، فقوؽبيىا  
الت يمُّنى عندى ليٍبًس النػ ٍعًل ، كتقديى اليساًر عندى  يدؿُّ على أف  منى السُّن ةً  )) تػىنػىع ًلًو ((

 خلًعًو كنزًعًو .
        يف الص حيحىًُت أف  الن ِب   --كقٍد جاءى ذلكى صرحينا يف حديًث أيب ىيريرةى 

--  ْأ قاؿى ْأ بًاْليىًمْيًن ، كىًإذىا نػىزىعى فػىْليىْبدى : )) ًإذىا انْػتػىعىلى أىحىديكيْم فػىْليىْبدى
زىعي (( ،بًالشِّماًؿ  عىلي ، كىآخىرىىيمىا تػينػْ  كالل فظي للبيلارمِّ . لًيىكيًن اْلييْمنىى أىكَّلىهيمىا تػينػْ
    : سجدً مى إىل الٍ  وً بيتً  نٍ م جى خيري  أفٍ  أرادى  مىنٍ في -رىضًبىهيمي اللي - العلماءي  كاختلفى 

 رى خِّ ؤى أك يػي ،  كالغايةً  قصودً مى الْ  لشرؼً ؛ منى اليي  وي لى جْ رى  ـى دِّ قى يػي  أفْ  الفضلي  لً فهى 
  ؟ لنَّوي الفضلي عندى الخيريكًج عيمومنا ؛ منى اليي 
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ىذًه  أىـٍ نستثٍتعلى األصًل مٍن مراعاًة اغباًؿ ،  ىىٍل نبقى كبعبارةو أيخرل :
 لشرًؼ اػبىارجً مٍن أجًلًو ؟؛ اغباالًت 

 .  -رىضًبىهيمي اللي - كالىيمىا قوؿه لبعًض العلماءً 
 نبقى على األصًل ، فإن وي يقوؿي بتقدًي الييسرل عندى اػبيريكًج سواءن  فمىْن قاؿى :

 ؛ ألف  الت شريفى راجعه  كىوى أقولكافى ٍلمىسجدو ، أك لغَتًًه ، أم ال ييستثٌتى ، 
 .  إىل اغباؿً 

ـي الييسرل يف اػبيريكًج إال إذا كافى خارجنا  كمىْن قاؿى باالستثناءً   قاؿى : يػيقىدِّ
ـي الييمٌت  التفاتنا منوي إىل الغايًة ، ككأنػ هيم ؛ للمسجًد ، كما فيًو فضله ، فإن وي يػيقىدِّ

ثبتى يف نظريكا إىل أن وي دبجرًد خركًجًو للمسجًد فهوى يف صالةو كقيربةو كطاعةو ، كما 
: )) ًإذىا تػىوىضَّأى قاؿى  --أىف  رىسيٍوؿى الًل  --حديًث كعًب بًن عيجرةى 

يْػًو ؛  ػػنَّ يىػدى ا ًإلىى اْلمىْسًجًد فىػال ييشىبِّكى أىحىديكيْم فىأىْحسىنى كيضىْوءىهي ، ثيمَّ خىرىجى عىاًمدن
مذمُّ .، ركاهي أبو داكدى  (( فىًإنَّػػوي ًفػي صىػػالةو   كالًتِّ

  ؛ ًلمىا يلي : -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً -أرجحي في نظًرم كاألكؿي 
 أن وي إعماؿه لألصًل .  أكالن :
صفًة  أن وي مبٍت  على مراعاًة اغباًؿ نفًسًو عندى اػبيريكًج ، بغىضِّ الن ظًر عنٍ  ثانينا :

 الت كرًي .اػبيريكًج ، فهوى أقول يف 
ـى أف  الزـى القوًؿ الث   ثالثنا : اين أف  مىٍن خىلىعى ًحذاءىهي للدُّخيوًؿ للىمسجًد أٍف يػيقىدِّ

الييمٌت عندى اػبىٍلعى ، كيؤخِّرى الييسرل ، كىذا ـبالفه للسُّن ًة كما قد ٍمنىا يف حديًث 
 يف االنتعاًؿ . -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-عائشةى ، كأيب ىريرةى 
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 ________________________________________ 
 لرى سْ يي الْ  وً لً جْ ى رً لى عى  هي ادي مى تً اعْ كى 

________________________________________ 
ٍلًع النِّعاًؿ بُتى كونًًو لقيٍربىةو أٍك لغَتًىا ، دؿ  على أف  العربةى  فلىم ا لىػٍم تػيفىرًِّؽ السُّن ةي يف خى

  أعلمي . -تػىعىاىلى -كاللي  ،يف مراعاًة الت كرًي باغباًؿ نفًسًو ، ال دبا يػىؤيكؿي إليًو 
   لصالةو ، أٍك تعليمو ، جى رى خى  وٍ كلى ،  نػزؿً مى الٍ  منى  كجً ري لللي  سراهي يي  ـي دِّ قى يػي  إن وي ف،  كعليوً 

 .  أٍك جهادو ، أٍك غَتًىا من الط اعاتً 
اليت  اآلدابً  منى  اىذل [ رى سْ يي الْ  وً لً جْ ى رً لى عى  هي ادي مى تً اعْ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 وي لى جٍ رً  كينصبى ، اليسرل  وً لً جٍ على رً  يعتمدى  أفٍ ها كقضائً  اغباجةً  فعلً  عندى  عي شرى تي 
أخرجىوي  --عٍن سيرىاقىةى بًن مالكو  ضعيفه  حديثه :  ذلكى  كفي، مٌت اليي 

أىْف نػىتًَّكئى عىلىى اْلييْسرىل  --: )) أىمىرىنا رىسيْوؿي الًل البيهقيُّ ، كالط رباينُّ ، كفيًو 
 . كىأىْف نػىْنًصبى اْلييْمنىى ((

 كجً ري ػبي  كأيسري ،  بالبدفً  أرفقي  وي : إن   يقولوفى  األطباءى  ذلكى بأف   العلماءً  بعضي  لى كعل  
 .  اػبارجً 

   ؛  ةن ن  ى سي كال حييكى ،  بالبدفً  فقً الرِّ  جهةً  ا منٍ مشركعن  كافى   كهي ماذكري  حَّ صى  فْ فإً 
؛  فال بأسى  بالبدفً  فقً الرِّ  بابً  منٍ  اإلنسافي  وي فإذا فعلى ،  فه عٍ ضى  فيوً  اغبديثى  ألف  
 .  وً يف فعلً  كال حرجى ،  ريعةً الش   مقاصدً  منٍ  بالبدفً  فقى الرِّ  ألف  

فاألصلي أن وي يقعدي لقضاًء حاجًتًو ، كيراعي ما ىوى أظبحي  كأمَّا مْن حيثي الصلً 
ػبيريكًج اػبارًج ، كىذا خيتلفي حبسًب اختالًؼ األشلاًص ، كحبسًب اختالًؼ 

 اغباجةى .عًة اٍلمىكىاًف الذم يقضي فيًو األمكنًة ، كطبي
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________________________________________ 
 هي اري تى تً اسْ كى ،  اءو ضى ي فى فً  هي دي عْ بػي كى 

________________________________________ 
إذا  لإلنسافً  عي شرى أم يي [  هي اري تى تً اسْ كى ،  اءو ضى ي فى فً  هي دي عْ بػي ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

،  فيها أحده  اليت ليسى  اػبالءً  كاألرضً ،  يف فضاءو  ككافى  وي حاجتى  يقضيى  أفٍ  أرادى 
ا عٍن أعًُت الن اسً        كاإلنسافي ،  منكشفه  الفضاءى  ؛ ألف   أٍف خيتارى مكاننا بعيدن

 . ًتى يستى  كأفٍ ،  دى بعً يي  أفٍ  لوي  عى ًر شي ، ف وي رل عورتي تي  أفٍ  ني ديكي  يف الفضاءً  إذا جلسى 
  : أمرافً  لوي  عي شرى فيي 
بًن شيعبةى  غَتةً مي الٍ  كما يف حديثً ،   -- الن ِبِّ  ةي ن  سي  كىوى  : في المذىبً  عدي البي 
--  مذمِّ ، ، عندى أيب داكدى عىلىيًو -: أن وي ذىكىرى ذىابىوي  كفيوً كالن سائيِّ ، كالًتِّ

       ،  ((ي نِّ عى  دى عى بػْ أى  : ))لقضاًء حاجًتًو ، ككىصىفىوي بقولًػًو  -الص الةي كىالس الـي 
 . حديثه حىسىنه كىوى 

        ،  فرةو حي  عنٍ  حبثى  منبسطةن  األرضي  تً فإذا كانى  : ري تً يستى  -اأيضن -ككذلكى 
؛ وي كقضى حاجتى ، فيها  نزؿى  فرةً كاغبي   األرضً  منى  طمئن  مي الٍ  دى جى كى  فٍ فإً ،  شاخصو  كٍ أ

 فٍ كأى ،   شاخصو بيىٍستىًتي  أكٍ ، عليو  ره رى فيها ضى  نٍ ما لىػٍم يكي ،  يف االستتارً  أبلغي  وي ألن  
    أبلغي  وي ألن  ؛  لوي مستقبالن  وي حاجتى  كيقضيى ،  وي فيستقبلى  ، لٍّ تى  أكٍ ،  إىل ىضبةو  يأتى 
 على العُتً  رى ذ  عى تػى  وي شلصي  دى عي إذا بػى  وي ألن  ؛  دي عً بٍ يػي  يف الفضاءً : وا قالي ، ك  االستتارً  يف
    ذلكى أبلغي  فيكوفي ،  فجأةن  إنسافه  وي لئال يدمهى ؛  ًتي كيستى ،  وً على عورتً  طالعي اال

 .  وً عورتً  كصيانةً ،  وً ظً يف ربفُّ 
فقضاىا  وً حاجتً  يف قضاءً  لى تساىى  نٍ كمى ،  اغباجةً  يف قضاءً  االستتارً  أمري  عيظِّمى  كقدٍ 

  . ةً عى بً كالت   اإلُثً  و منى ال خيلي  وي فإن   اسً الن   ل منى على مرأن  قاتً ري الطُّ  جبوارً 
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 يف قصةً  ُتً حيحى يف الص   -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا- اسو عب   بنً ا يف حديثً  دى رى كى  كقدٍ  
 افً بى ذَّ عى ا يػي مى كى ،  افً بى ذَّ عى ا يػي مى هي نػَّ إً  )) : -- فيهما الن ِبُّ  قاؿى  بافً عذ  يي  ينً ذى الل   ُتً لى جي الر  
 ري تً تى سْ ال يى  )) : ركايةو كيف ،  (( وً لً وْ بػى  نْ مً  هي زً ػنْ تػى سْ ال يى  افى كى ا فى مى ىي دي حى ا أى مَّ أى ،  رو يْ بً ي كى فً 
 . (( وً لً وْ بػى  نْ مً 

كشًف عورتًًو ، كعدـً سًتًىا يف   أم يتساىلي  (( ري تً تى سْ ال يى  )) : العلماءً  بعضي  قاؿى 
ً الن اًس       ا سببن  اليت تكوفي  ا من األمورً هى وا : إنػ  فقالي ،  -اللً بً  اذي يى عً الٍ كى -عن أعُتي

      كىوى أحدي القولىينً ،  -ةى يى افً عى الٍ كى  ةى المى الس   اللى  ؿي أى سٍ نى - كفتنًتوً  القربً  يف عذابً 
 يف تفسًَت ىذا الل فًظ .

 .  ًتى يستى  أفٍ  ينبغي لإلنسافً  وي أن   فالمقصودي 
 اـً كالعو  ،  اعبهلةً  منى  خاصةن  -اللي  مي هي حى لى صٍ أى - فيها كثيره  ئي خطً يي  على مسألةو  وي كأنبِّ 
 كفى فيها دي  وفى كيستنجي ، م عوراتًً  وفى كيكشفي ،  وءً ضي الوي  إىل أماكنً  م يأتوفى هي فإنػ  

 صةي لص  مي الٍ  وءً ضي الوي  فأماكني ،  -العى كى  ل  جى - من اللً  كال خوؼو ،  اسً من الن   حياءو 
  . وي عورتى  يكشفى  أفٍ  فيها لإلنسافً  حي ال يصلي  وءً ضي للوي 

 ورً مي األي  منى  فهذهً ،  وً كرحيً  البوؿً  تً بنى  ًة الن اسً يف أذي بي يتسب   اككذلكى أيضن 
، حي يينصى  فإنو ذلكى  لي عٍ فً  منوي  ًئيري  نٍ كمى ، ها يفعلى  أفٍ  سلمً اليت ال ينبغي للمي  مقوتةً مى الٍ 

،  ُتى سلمً مي الٍ  ذً ؤٍ كال تػي ،  اللى  قً ت  الو :  قاؿي كيي ،  -العى كى  ل  جى - باللً  ؼي كخيو   ري كييذك  
 .  اغباجةً  لقضاءً  موضعان  تٍ ليسى  وءً ضي الوي  أماكنى  فإف  

: قاؿى  --أف  الن ِب   --كقٍد ثبتى يف صحيًح ميسًلمو مٍن حديًث أيب ىيريرةى 
)) اتػَّقيوا اللَّعَّانػىْيًن ، قىاليوا : كىمىا اللَّعَّانىاًف يىا رىسيْوؿى الًل ؟ قىاؿى : الًَّذم يػىتىخىلَّى 

 . ًفي طىرًْيًق النَّاًس ، أىْك ًفي ًظلًِّهْم ((
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________________________________________
 اون خْ ا رى عن ضً وْ مى  وً لً وْ بػى لً  هي ادي يى تً رْ اكى 

________________________________________ 
ى  ربريى البوًؿ يف ىذيًن اٍلمىوضعىًُت ؛ ًلمىا فيهما مٍن  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -فبُت 

لكى اغباؿي فيمىٍن يبوؿي يف أماكًن الويضيوًء ، عظيًم الض رًر على اٍلميسلًمُتى ، فكذ
فهيوى آُثه الن اًس بنىًت البوًؿ كالن جىاسىًة ، عى بُتى كشًف العورًة ، كأذيًة حيثي صبىى 

      ، ما لىػٍم يكيٍن ميضطرنا ًلمىرىضو ، كتعذ رى كصوليوي ًلمىوضًع قضاًء اغباجًة بذلكى 
 . -اًفيىةى نىٍسأىؿي اللى الس المىةى كىاٍلعى -

       "  يءى الش   ادى تى رٍ مأخوذه مٍن قوؽبًًم : " ا [ هي ادي يى تً رْ اكى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 وي رسلي الذم يي  لي جي الر   : ىوى  العربً  غةً يف لي  ائدي ا ، كالر  رائدن  ائدي ي الر  ظبيِّ  وي كمنٍ ،  وي إذا طلبى 

  . بي لى الط  :  يادةي فالرِّ ،  اءى مى الٍ  مي ؽبي  بى لكي يطلي ؛  وا يف سفرو إذا كاني  اسي الن  
 . وي بي لى أم طى  هي [ادي يى تً رْ ا : ]فقوليوي 
ىوى الس هلي ، ًضدُّ : الر ٍخوي  ا [ون خْ ا رى عن ضً وْ مى  وً لً وْ بػى ] لً  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 األرضى  ؛ ألف   خوةى الر   األرضى  طليبي ي وي فإن   يبوؿى  أفٍ  سلمي مي الٍ  أم إذا أرادى الص لًب ، 
                            تتشر بي البوؿى ، فيسلمي مٍن طشاًشًو .                  خوةى الر  

: قاؿى  --أف  الن ِب   --عٍن أيب ميوسى األشعرمِّ  ضعيفه  حديثه :  كفيوً 
داكدى ، كفيًو راكو لىػٍم ييسىم  كأبو ، أخرجىوي أضبدي  )) ًإذىا بىاؿى أىحىديكيْم فػىْليىرتىْد لًبىوًلًو ((

 .   --كىوى الر اكم عٍن أيب ميوسى 
ـي ابني القيًِّم دبعٌت االختب كقٍد فيسِّرى االرتيادي        اًر كالط لًب ، كما ماؿى إليًو اإلما

 منى البوًؿ ، فمعٌت اغبديثً  االستنػزاهً  منى  رعً الش   مقصودى  قي حيقِّ  وي ؛ ألن   -رىضًبىوي اللي -
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كمتنيوي صحيحه ، كإٍف كافى سنديهي فيًو ضىٍعفه ، فإذا طلبى اٍلمىكىافى الرِّخوى حق قى  
 .  البوؿً  منى  مقصودى الش رًع منى االستنػزاهً 

 -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-: حديثي الص حيحىًُت عًن ابًن عب اسو  كقْد دؿَّ على ذلكى 
 .ٍيًهمىا  يف قصًة الر جيلىًُت اٍلميعذ بىًُت يف قربى 

 : قسمىينً إلى  تنقسمي  كالماكني 
 . صلبةن  تكوفى  أفٍ  : الكؿً  القسمً 
 . رخوةن  تكوفى  أفٍ  اني :الثَّ  القسمً 

 كفي كال القسمىيًن : 
 .  طاىرةن  تكوفى األرضي أْف  إمَّا
 . قبسةن  تكوفى  أفْ  اكإمَّ 

 : منقسمىيًن إلى أربعةو فأصبحى القسماًف 
  . باؿى جالسنا :ا ا صلبن طاىرن  اْلمىكىافي  كافى   فْ فإً 

  . باؿى قائمنا :ا ا رخون نجسن  كافى   كإفْ 
  . فيوً  البوؿً  منى  متنعى ا : اا صلبن نجسن  كافى   كإفْ 
  . ياـً كالقً  وسً لي اعبي  بُتى  رى يػِّ خي  :ا ا رخون طاىرن  كافى   كإفْ 
 : وً يف قولً  األربعةى  ورى الصُّ  ىذهً  ضالءً الفي  بعضي  عى صبىى  كقدٍ 

 سً ػػػػػػػػػػػػجً نى  خوو ػرى ػػػػػػػػػبً  عْ ػنى امْ كى ًس      ػػػػػػلً اجْ  بً لْ الص   رً ػاىً لطَّ لً 
 سً ػكً ػعْ تػى  فْ إً  مْ ػقي كى  سْ ػلً ػاجْ كى      بً نً تى اجْ  بى لْ الص   سى ػجً ػكالنَّ 

 :  ورو صي  أربعي  ىذهً 
 ؛ سٍ جلً فاا ا صلبن طاىرن  اٍلمىكىافي  يعٍت إذا كافى  ( سً لً اجْ  بً لْ الص   رً اىً لطَّ لً فقوليوي : ) 

 ألف  البوؿى قائمنا ييؤدِّم إىل تطاييًر الن جاسًة على الث وًب كالبدًف .
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 ثي كما حيدي ،  ا ا قبسن ا رخون مكانن  يعٍت إذا كافى (  سً جى نى  وو خْ رى بً  عْ نى امْ كى كقوليوي : ) 
 وي ثوبي  طى قى ا سى دب ى ري  سى لى إذا جى  وي ؛ ألن   سي ال جيلً فإن وي  اغباجةً  قضاءً  موضعي  إذا امتألى  اآلفى 

 . وً ثوبً  أكٍ  وً على بدنً  البوؿً  طشاشي  تطايرى  أكٍ ،  يف الن جىاسىةً 
       ، ا ا قبسن صلبن  امكانن  أم إذا كافى  ( بً نً تى اجْ  بى لْ الص   سى جً النَّ كى كقوليوي : ) 

 . ؛ ألن وي ال يأميني الت نجُّسى غالبنا أعٍت البوؿى  فيوً  اغباجةي  ىضى قٍ فال تػي 
،  فيوً  سٍ فاجلً  ئتى شً  إفٍ  خوى الر   اىرى يعٍت الط   ( سً كً عْ تػى  فْ إً  مْ قي كى  سْ لً اجْ كى كقوليوي : ) 

   كما ا  قائمن  باؿى  وي أن   -- الن ِبِّ  عنً  صح   كقدٍ ،  ره يػ  ـبيى  فأنتى ،  مٍ فقي  ئتى شً  كإفٍ 
 دال ةه  السُّنةي ، ف -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-بًن اليماًف  ذيفةى حي يف الص حيحىًُت مٍن حديًث 

 ا .قائمن  البوؿً  على جوازً 
 -رىًضيى اللي عىنػٍهىا- عائشةى  ُتى ؤمنً مي الٍ  ِـّ أي  مذىبي  كىوى ،  منوي  العلماءً  بعضي  كمنعى 

((  وهي قي دِّ صى ال تي ا فى من ائً قى  اؿى بى  -- اللً  ؿى وْ سي رى  فَّ أى  مْ كي ثى دَّ حى  نْ مى  )) : تقوؿي  تٍ كانى ك 
مذمُّ ، أخرجىوي أضبدي  كالظ اىري أن وي لىػٍم يبلٍغهىا ذلكى ، كابني ماجوى ، كالن سائيُّ ، كالًتِّ

  . كىوى البوؿي جالسنا -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -فحد ثىٍت دبا رىأىٍتوي مٍن غالًب حالًًو 
  ذيفةى حي  حديثً  منٍ  سلمو مي  يف صحيحً  ثبت عنو عليو الصالة كالسالـ كما كقدٍ 

 اؿى بى فػى  ـو وْ قػى  ةى اطى بى ى سي تى أى  -- النًَّبيَّ  فَّ أى : ))  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-بًن اليماًف ا
  . اقائمن  البوؿً  على جوازً  فدؿ   ((امن ائً قى 

 :  ةو ا لعلَّ قائمن  باؿى  -- النًَّبيَّ  : إفَّ  العلماءً  بعضي  قاؿى 
هيْم مىْن قاؿى   يوً لى جٍ رً  يثٍتى  أفٍ  فال يستطيعي ،  يشتكي ًمٍن مىٍأًبضىٍيوً  كافى  : فًمنػْ

 .  مضطران ال ـبتاران ا قائمن  فباؿى ،  وً حاجتً  لقضاءً  فيجلسى 
هيْم مىْن قاؿى   العربي  تً كانى ك ،  لبً الصُّ  ضً رى مى  منٍ  ستشفاءن اا قائمن  باؿى  : كًمنػْ

 . ا قائمن  بالبوؿً  هرً الظ   أمراضً  تستشفي منٍ 
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لكي يػيقىاؿى : إف  األصلى اٍلمىنعي ، كال ييفعىلي إال مٍن ؛ عيلِّلى هبما  كىذاًف الوجهافً  
 حاجةو . 

        فػىعىلى ذلكى لبياًف اعبواًز ،  --إىل أف  الن ِب   كذىبى طائفةه منى العلماءً 
كأن وي ال حرجى يف البوًؿ قائمنا ، كلىٍو لىػٍم يكيٍن ىناؾى حاجةه ، خاصةن كأن وي لىػٍم يرًٍد 

 ذلكى حىت يػيقىاؿى بتلصيًصًو باغباجًة كالعذًر . نػىٍهي  عنٍ 
 .  --كألن وي لىٍو كافى بوليوي قائمنا لعلًِّة اٍلمىرًض لنب وى على ذلكى الص حايبُّ 

، فيجوزي البوؿي قائمنا  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً -أرجحي القولىيًن في نظرم كىذا القوؿي ىوى 
عىلىيًو -؛ ألن وي ىوى ىدييوي ا جالسن  يبوؿى  أفٍ  أف  األفضلى إال ،  كلىٍو لىػٍم يوجٍد عذره 

 ،يف أغلًب أحوالًًو ؛ كألن وي أبلغي يف االستتاًر كالت حفًُّظ منى البوًؿ  -الص الةي كىالس الـي 
  كاللي أعلمي .

 رً ذى القى  مكافي  باطةى السُّ  ا ؛ ألف  قائمن  القوـً  باطةً سي  عندى  باؿى  : العلماءً  بعضي  كقاؿى 
ذلكى ، كقٍد بػىٌتى  أجلً  منٍ  -صىلىوىاتي الًل كىسىالميوي عىلىيوً -  سٍ فلىػٍم جيلً  ، كالن جىاسىةً 

هيمي اللي -عليها بعضي العلماًء  ـى منى الت فصيالًت يف البوًؿ يف اٍلمىكافً  -رىضبًى  ما تقد 
ا ، كاستثناءي ىذًه اغبالًة للمعٌت اٍلمىذكوًر صحيحه ؛    ألف  يف اغبديًث قائمنا كقاعدن

 ما يدؿُّ عليًو .
،  بي لى ا : الط  نى لٍ قػي  االرتيادي [  اون خْ ا رى عن ضً وْ مى  وً لً وْ بػى لً  هي ادي يى تً رْ اكى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

؛ ألن وي ال يتطايري  ا كافى ا أي  موضعن  لوي  يرتادي  الغائطى  فإف  ،  الغائطي  خرجى :  [ وً لً وْ بػى ] لً 
 .  الص لبًة ، كالٌرخوةً  بطبيعًة األرضً كال يتأثػ ري 

 ك  حيي  أفٍ  يستطيعي  آلةه  هي ا ، كعندى صلبن  اإلنسافي  فيوً  الذم جلسى  اٍلمىكىافي  إذا كافى ك 
 . ها ك  حيي  أفٍ  لوي  األفضلي ، ف هبا األرضى 
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________________________________________
 وً سً أْ ى رى لى إً  هً رً كى ذى  لً صْ أى  نْ مً  وً لً وْ بػى  نْ مً  غى رى ا فػى ذى ل إً رى سْ يي الْ  هً دً يى بً  وي حي سْ مى كى 

________________________________________ 
     : قاؿى يف الص حيحىًُت  --أنًس بًن مالكو  حديثى  :وا على ذلكى لي مى كحى 
،  ًمْن مىاءو  ةن اكى دى م إً وً حْ نى  الـه غي ا كى نى أى  لي مً حْ أى فى  -- النًَّبيِّ  عى مى  ري يػْ سً أى  تي نْ كي )) 

 . (( ػزةن نى عى كى 
 تٍ كانى : وا قالي ،  اغبديدي  كىوى ،  ها الزُّجُّ كيف رأسً ،  غَتةي الص   اغبربةي  ىيى  : زةي ػى نى كالعى 
      عندى قضائًًو للحاجًة ؛ ألف  مٍن فوائًدىا -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -معىوي  لي ربيمى 

 فيقضي فيو حاجتو فيكوففيصَت رىٍخوان ، هبا  حىك وي  بو لٍ صي  موضعو  على إذا مر  
 . أثناءى قضاًء اغباجةً  الن جىاسىةً  منى  يابً كالثِّ  البدفً  ذلكى أدعى لصيانةً 

 لً صْ أى  نْ مً  وً لً وْ بػى  نْ مً  غى رى ا فػى ذى ل إً رى سْ يي الْ  هً دً يى بً  وي حي سْ مى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 .  ( السَّْلتً ) ػب -رىضًبىهيمي اللي - العلماءً  ى عندى سم  ىذا يي [  وً سً أْ ى رى لى إً  هً رً كى ذى 

القطعي ، كمنوي قوؽبيم : " سىلىتى اللي أنفى فيالفو " كأصلي السَّْلًت في ليغًة العرًب : 
 قطعىوي كجدعىوي .: أم 

على  هي ر  دييً  ُثي  ،  رً كى الذ   أصلً  عندى  وً صبعً أ رأسى  يضعى  أفٍ  : كالمرادي بالسَّْلًت ىينىا
 .  دى جً الباقي إذا كي  جرل منى مى الٍ  يى يينقِّ  حىت؛  ؾبرل البوؿً 
،  الوسوسةى  بي جيلً  وي إن   بلٍ ،  صحيحه  دليله  لوي  ، كليسى  لوي  ال أصلى  تي لْ كىذا السَّ 

       ،  وي حاجتى  يقضيى  أفٍ  وا : ينبغي لإلنسافً ، كلذلكى قالي  اإلنسافى  كي كيشكِّ 
ـى  نقطعى ا البوؿى  أف   وً على ظنِّ  فإذا غلبى   . قا

 الوسوسةً  حيصيوؿً  منٍ  ني ال يأمي  فإن وي ،  اػبارجً  يف إزالةً  كيبالغى ،  وسوسى يي  أفٍ  اأم  
 .  كىذا صحيحه ،  العاقبةي  وي معى  دي مى ال ربي  إىل ما كيسًتسلي ،  كِّ كالش  
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  االثن ثى  هي ري تػْ نػى كى 

________________________________________ 
ى  كالـه جيِّده يف ىذًه اٍلمىسألةً  -يوً لى عى  اللً  ةي ضٍبى رى - اإلسالـً  كلشيخً  ىذا لىػٍم  أف   فيوً  بُت 
  يدؿُّ عليًو . -- الن ِبِّ  عنً  صحيحه  نص   فيوً  يثبتٍ 

 طى غى ا ضى مى ل  كي   فى كل  مي الٍ  أم أف  ،  ر  دى  بى لً ا حي مى ل  كي   عً ٍر الذ كىرى كالض   أف   العلماءي  رى كقر  
  . خبيريكًج البوؿً  وي بى كأتعى ،  اهي آذى  هً دً اىي عى تػى  نٍ مً  رى ثػى كٍ كأى ،  عليوً 

، فإذا جلسى كقضى  وً ستطاعتً ا رً على قدٍ  اللى  قيى يت   أفٍ  فً كل  مي نبغي على الٍ مي كالٍ 
،  ط اىرً بال استجمرى  أكً ،  اءى مى الٍ  نتهى صب  ا البوؿى  أف   وً على ظنِّ  بى لى غى ك ، حاجتىوي 

ـى  ُثي    .  وً سعً إال ما يف كً  وي في كلِّ ال يي  كاللي ،  قا
 كسوسةً  فذلكى منٍ  ضوً يف العي  ؾي ا يتحر  شيئن  أف   أكٍ ،  شيءو  كجً ري خبي  أحس   فٍ فإً 

،  هً عضوً  رأسً  أكٍ ،  هً على فلذً  أكٍ ،  وً على ثوبً  لى لى البػى  فيجدى  حىت يستيقنى  يطافً الش  
 نقطعى ا وي أن   وً على ظنِّ  إذا غلبى  اإلنسافى  فإف  ،  شى كيفتِّ  كيبحثى  يذىبى  أفٍ  وي كال يلزمي 

 اللي  في كلِّ كال يي ،  عليوً  اللي  ما أكجبى  فعلى ، كقٍد  عنوي  كأجزأى ،  ذلكى  اهي كفى   وي بولي 
، كإذا استمر  على العمًل بغالًب الظ نِّ ، كعدـً البحًث كالت فتيًش  اهى سعى ا إال كً نفسن 

   عن كيجيوًد شيءو فإن وي سيرعافى ما تذىبي عنو الوساكسي ، كتضعفي تدرجيي ا ، 
، كلذلك قاؿ بعض السلف رضبهم الل ) ايلو عنو (  كما يذكري األطباءي كاٍلميجىرِّبيوفى 

فكِّر فيو ، فإف ذلك أدعى النقطاعو كذىابو بإذف الل أم : أىٍعًرٍض عىٍنوي كال ت
  . تعاىل
ري [  االثن ثى  هي ري تػْ نػى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  بضرًب رأًس الذ كىًر ، كالس ٍلًت غىيػٍري  النَّتػْ

 . ةً السُّن   منى  ري بػى عتى كال يي ،  مشركعو ، كلىػٍم يثبيٍت بًو شيءه ، كفيًو حديثه ضعيفه 
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 ________________________________________
 ءو يْ شى بً  وي لي وْ خي دي  هي رى كْ يي كى ،  اثن و  لى تػى  اؼى خى  فْ إً  هً رً يْ ي غى فً  يى جً نْ تػى سْ يى لً  وً عً ضً وْ مى  نْ عى  وي لي و  حى تى كى 
 ًإالَّ ًلحىاجىةو  ىالى عى تػى  اللً  ري كْ ذً  يوً فً 

________________________________________ 
أم مٍن أجًل أٍف [  يى جً نْ تػى سْ يى لً  وً عً ضً وْ مى  نْ عى  وي لي و  حى تى كى : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 يىستنجيى . 
 اؼى خى  فْ إً  هً رً يْ ي غى فً  يى جً نْ تػى سْ يى لً  وً عً ضً وْ مى  نْ عى  وي لي و  حى تى كى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

حاجتىوي يف مكافو ال يأمني عندى استنجائًًو  أن وي إذا قضى -رىضًبىوي اللي -مراديهي  [ اثن و  لى تػى 
اًء أىٍف يتلو ثى بالن جاسًة أًك القذًر اٍلمىوجوًد يف ذلكى اٍلمىوضًع الذم قضى  باٍلمى
حاجتىوي فيًو ، فإن وي ينتقلي كيتحو ؿي عنوي إىل موضعو آخرى ؛ ليصيوفى بدنىوي كثوبىوي عًن 

واًؿ ، كلذلكى خيتصُّ باالستنجاًء باٍلمىاًء الن جاسًة ، كىذا قٍد يقعي يف بعًض األح
  ديكفى االستجماًر ، كعندى غلبًة الظ نِّ حبصوًؿ الت لوًُّث .

 هي كرى يي  مأ[  ىالى عى تػى  اللً  ري كْ ذً  يوً فً  ءو يْ شى بً  وي لي وْ خي دي  هي رى كْ يي كى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ـى م  اغبى  لى يدخي  أفٍ  سلمً لمي ل  مثلي :،  اللً  ري كٍ ذً  فيوً  بشيءو  اغباجةً  قضاءً  كموضعى  ا

 .  سائلً كالر  ،  العلمً  بً تي ككي ،  ، كاغبديثً  فسَتً الت   بً تي كي 
 فقٍد نصُّوا على حيرمًة إدخالًًو يف أماكًن قضاًء اغباجًة .  كأمَّا القيْرآفي نفسيوي :

    أم فيجوزي لوي إدخاؿي ما فيًو ذًٍكري الًل : ] ًإالَّ ًلحىاجىةو [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 إذا كيًجدىًت اغباجةي .
       الد راىمي ، كالنػُّقيودي إذا كافى مكتوبنا عليها اسمى الًل ،  كمن أمثلًة ذلكى :

 ككافى خياؼي إٍف كضعىها يف اػبارًج أٍف تيٍسرؽى . 



 411    ق 4141لميراجعةي الثَّانية ا         االْسًتْنجىاءً  ابي بى                                              

ككذلكى إذا كانىٍت معوي كيتيبي ًعٍلمو لىػٍم جيٍد مكاننا تيصىافي فيًو ، حبيثي لىٍو كضعىها  
خارجى موضًع اغباجًة تعر ضىٍت المتهافو أكربى ، أٍك خياؼي أٍف تتلفى ، أٍك تيسرىؽى ، 

 فحينئذو ال بأسى أٍف ييدخلىها معوي . 
ًء حاجًتًو ديكني كضعيها فيًو على كجوو ُثي  إذا دىخىلى نىظىرى إىل موضعو غًَت مكاًف قضا

ٍتػىهىني فيًو ،  هي ع مثلي :ال سبي اًء ، كييبعدى يىوي أٍف يضعىها على إبريًق اٍلمى عن  نوي ، كيينحِّ
 موضًع قضاًء حاجًتًو ، أٍك على ًمٍقبىًض الباًب إف أىًمنى سقوطىها . 

) كىيى  ًم أٍف يػيعىظِّمى شعائرى الًل كقٍد دل ًت األيصيوؿي الش رعي ةي على أن وي ينبغي للميسل
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ :  --، كما يف قولًًو كيل  مىا أىْشعىرى اللي بتعظيًمًو ( 

 . (4) چڤ  ڤ ڦ  ڦ   ڦ 
؛    كال شىك  يف أف  القيرىآفى ككيتيبى الت فسًَت كاغبديًث ككبوىىا كيلُّها مٍن شعائًر الًل 

ا الوحيي ، كاألصلي مى ػ، كىي  --وًؿ الًل ػًث رسػالقيرىآًف كأحاديًلمىا فيها مٍن آياًت 
چ    چ : ادىهي على ىذا األصًل الش رعيِّ ػهنا عبػمنبِّ  --اؿى ػا قػفيًو أٍف يكر ـى ، كم

 چڎ  ڈ    ڍ   ڌ  ڌ     ڎ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چ        چ       ڇ  
(2) . 

بػىره دبعٌت اإلنشاًء ، ففيًو  چڍ   ڌ  ڌچ : فقوليوي  دليله على أنو ينبغي خى
 . للمسلم أف ييٍكـر الوحي كيرفعو ، كال يتسٌبب يف امتهانو بأمِّ شيءو 

 
 

                              
 . 32/ اغبٌج ، آية :  (1)

 . 14 -11/ عىبىسى ، آية :  (2)
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________________________________________ 
 يوً فً  وي المي كى كى ،  ضً رْ الى  نى مً  هً وً ني دي  لى بْ قػى  وً وبً ثى  عي فْ رى كى 

________________________________________
ينبغي  مراديهي أن وي  [ ضً رْ الى  نى مً  هً وً ني دي  لى بْ قػى  وً وبً ثى  عي فْ رى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 .  األرضً  منى  انى إذا دى  وي ثوبى  يرفعى  أفٍ  وي حاجتى  يقضيى  أفٍ  إذا أرادى  فً كل  مي على الٍ 

  األصًل الش رعيِّ اٍلميوجًب ًلمىنًع كشًف العورًة ككيجيوًب  كىذا مبنيٌّ على :
ًه أف  الن ِب            --حفًظها ، كما يف حديًث بػىٍهًز بًن حكيمو عٍن أبيًو عٍن جدِّ

نيكى ((، ًإالَّ ًمْن زىْكجىًتكى ، : )) اْحفىْظ عىْورىتىكى قاؿى  ، ركاهي أضبدي  كىمىا مىلىكىْت يىًميػْ
مذمُّ كحس نىوي . ، كابني ماجوى ، كأبو داكدى   كالًتِّ

   كقٍد جازى لوي كشفيها لقضاًء اغباجًة ، فال يكشٍفهىا إال مقاربنا لذلكى ، كذلكى 
نػيوِّ  ؛عندى دينػيوًِّه منى األرًض  كألف  ذلكى أبلغي يف االستتاًر ، فإذا رىفىعى ثوبىوي قبلى الدُّ

 . ا لوي ، ال ؿبيىر منا منى األرًض كافى ذلكى مكركىن 
كييكرىهي لوي الكالـي يف موضًع قضاًء  أم[  يوً فً  وي المي كى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 اغباجًة . 
 عائده إىل اٍلمىوضًع الذم يقضي فيًو حاجتىوي .  ] ًفيًو [كالض مَتي يف قولًًو : 

: قاؿى  --أف  الن ِب   -- كالن هي عٍن ذلكى كىرىدى فيًو حديثي أيب سعيدو اػبيدرمِّ 
ثىاًف ؛      )) ال يىْخريجي الرَّجيالًف يىْضرًبىاًف اْلغىاًئطى كىاًشفىْيًن عىْن عىْورىًتًهمىا يػىتىحىدَّ

كأبو داكدى ، كىوى حديثه ، ركاهي أضبدي ((  يىمقيتي عىلىى ذىًلكى  --فىًإفَّ اللى 
كلىٍو صح  لكافى موجبنا للت حرًي ؛ ألف  مٍقتى الفعًل داؿ  على مىٍقًت ، ضعيفه 
 كالفعلي اٍلميوجبي للمقًت ؿبر ـه شرعنا .، الفاعًل 
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 ________________________________________
 كىبػىْوليوي ًفي شىقٍّ ، كىنىْحًوًه 

________________________________________ 
 أٍك حاجةه للكالـً :، االتي اليت توجدي فيها ضركرةه اغب ىنى ثػْ كتيستى 

شىى على إنسافو اؽبالؾي ، كيكوفى يف حاًؿ قضاًء حاجًتًو  فمثاؿي الضَّركرًة : أٍف خيي
 فيىًصيحى إلنقاًذًه ، كإعالـً الغًَت حبالًًو . 

حىت  يكوفى  أٍف يػىتػٍريؾى صبي ا فيلىشىى ذىابىوي ، كضياعىوي ، فييكلِّمىوي  كمثاؿي الحاجًة :
 ذلكى سببنا يف بقائًًو ، كعدـً ذىاًبًو ، ككبًو ذلكى فبا تدعو اغباجةي إليًو .

: حيثي إف  اغبيكمى بكراىيًة  فيًو فائدةه  : ] كىكىالميوي ًفيًو [ -رىًحمىوي اللي -كقػىْوليوي 
ظًر عٍن  الكالـً ميتعلِّقه حباًؿ كيجيوًد اإلنساًف يف موضًع قضاًء اغباجًة ، بغضِّ الن  

 كونًًو يقضي حاجتىوي ، أٍك ال . 
 فبمجرًد ديخيولًًو للموضًع ديتًنعي منى الكالـً .، كعليًو 
أم كييكرىهي أٍف يبوؿى يف شىقٍّ ، : ] كىبػىْوليوي ًفي شىقٍّ ، كىنىْحًوًه [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 : كاحدي الشُّقوًؽ ، كىوى الص دٍعي يف األرًض . كالشَّق  
 : الثػٍُّقًب .  مثلي أم كبوى الش قِّ منى الفتحاًت ،  ] كىنىْحًوًه [ قوليوي :ك 

للجنِّ ، فإذا باؿى فيها آذاىيم  ذلكى بكوًِنىا مساكنى  كقْد علَّلى بعضي الش راحً 
ىا كالـه ، كيف سندً  --فيؤذكنىوي ، كذكريكا يف ذلكى قصةى موًت سعًد بًن عيبادةى 

 . --صحيحنا عٍن رسوًؿ الًل كال أحفظي يف ىذا شيئنا 
ـ  كاغبشراًت تكوفي غالبنا يف ىذًه اٍلمىواضًع  كمْن أىًل العلمً  مىٍن عل لى ذلكى بأف  اؽبوا

 فإذا باؿى فيها خرجىٍت عليًو ، فما كافى منها مؤذينا كاغبي اًت كالث عابًُت ييؤًذيًو ، 
 ؛ فيقطعي بولىوي ، كريدب ىا يتسب بي يف موتًًو ، كعلى األقلِّ ريدب ىا خرجى عليًو أثناءى البوًؿ 



 االْسًتْنجىاءً  ابي بى          ق 4141الميراجعةي الثَّانية 

 

 417 

 

________________________________________ 
 كىمىس  فػىْرًجًو بًيىًميًنوً 

________________________________________ 
ركؼه عندى األطباًء ، كلىٍو خرجىًت فيضرُّهي ذلكى يف جسًدًه كما ىوى مع، فيػيٍزرًميوي 

، اغبشراتي الص غَتةي تنج سىٍت بالبوًؿ ، فريدب ىا سعىٍت إىل قدىمىيًو كجسًدًه أٍك ثوبًًو 
على عدـً البوًؿ يف ىذًه اٍلمىواضًع  -رىضًبىوي اللي -فتىلو ثى بالن جىاسىًة ، فنب و اٍلميصىنِّفي 

  ًؿ الش ريعًة .كالت نبيوي على ذلكى موافقه أليصيو 
، أم كييكرىهي أٍف ديس  الفرجى باليمُتً : ] كىمىس  فػىْرًجًو بًيىًميًنًو [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

ثبتى يف الص حيحىًُت مٍن حديًث  كظاىر السنة يدؿُّ على الكراىة التحرديية فقد
ػػرىهي بًيىًمْيًنًو قاؿى  --أف  الن ِب   --أيب قتادةى  ػػديكيْم ذىكى : )) ال ييْمًسكىنَّ أىحى

 .  كظاىر النهي التحري، كىىيػػوى يػىبيوؿي ، كىال يػىتىمىسَّحي ًمػػنى اْلخىالًء بًيىًمْيػػًنًو (( 
 .  يف صحيًح ميسًلمو  --حديثي سلمافى الفارسيِّ  كمثليوي :

بيًر ،  جً رْ فى البػ)  -رىضًبىوي اللي - كعىبػَّرى اْلميصىنِّفي   ( ؛ ليدؿ  على مشولًًو للقيبيًل كالدُّ
 سواءن كافى منى اٍلمىرأًة أًك الر جيًل ، فال جيوزي لىٍمسيوي بيميًنًو .

 يدؿُّ على أف  ؿبل  ذلكى أٍف يباشرى الفرجى بيًدًه ديكفى كيجيوًد حائلو .  كالت عبَتي بالل مسً 
    عندى أىًل العلمً  قولينكىوى أحدي الفال بأسى ، : أن و إذا كيًجدى اغبائلي  كمفهوميوي 

 . -رىضًبىهيمي اللي -
      إذا لىػٍم توجٍد حاجةه ، :  محل وي  كالنَّهيي عْن مسِّ الفرًج باليميًن كتحريميوي 

 أٍك ضركرةه . 
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 ________________________________________ 
 اهى ه بً اري مى جْ تً اسْ كى ،  هي ؤي اجى نْ تً اسْ كى 

________________________________________ 
ًر الل مًس بالشِّماًؿ ،  مثلي :،  فًإْف كيًجدىْت فال حرجى     أٍف يكوفى ذلكى لتعذُّ

 كمىٍن كانىٍت يديهي الييسرل مشلولةن ، أٍك مقطوعةن ، أٍك هبا عل ةه سبنعي مباشرتػىهىا . 
بٍل يشملي غَتىهي ، فال جيوزي للمرأًة أٍف ، كاغبيكمي باٍلمىنًع ال خيتصُّ باإلنساًف نفًسًو 

تلمسى ذىكىرى صبيػِّهىا باليمًُت ، كىكذا الط بيبي ، بٍل يقعي الل مسي عندى كيجيوًد 
عىلىٍيًو الص الةي -اٍلميوجًب للتػ ٍرخيًص ؽبم بًو بغًَت اليًد الييمٌت منهم ، كيكوفي نصُّوي 

 نساًف لذىكىرًًه بيميًنًو يف اغبديثىًُت الس ابقىُتً على الن هًي عٍن إمساًؾ اإل -كىالس الـي 
خرجى ـبرجى الغالًب ؛ ألف  الغالبى أٍف ديسكى اإلنسافي ذىكىرى نفًسًو ، كالقاعدةي يف 

   . "أىفَّ النَّصَّ ًإذىا خىرىجى مىْخرىجى اْلغىاًلًب لىْم يػيْعتىبْر مىْفهيْوميوي  األيصيوًؿ : "
، : كييكرىهي استنجاؤيهي أم ا [ هى بً  هي اري مى جْ تً اسْ كى ،  هي ؤي اجى نْ تً اسْ ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

ٍمنىا أف    .ظىاًىرى السُّنًة داؿه على الت حرًي  كاستجماريهي هبا ، أم بيًدًه الييمٌت ، كقٍد قد 
ديبػيرنا ، رىجيالن  كاٍلميرادي باستنجائًًو باليىمُت أٍف يصب  اٍلمىاءى على فرًجًو قػيبيالن كافى أٍك 
اًء لطلًب حصوًؿ الن قاًء .  كافى أٍك امرأةن ، ُثي  يلمسيوي هبا أثناءى االٍسًتٍنجى

ـى يف لىٍمًس الفرًج أن وي ال جيوزي عيميومنا ، سواءن استنجى لنفًسًو  كاغبكمي فيًو كما تقد 
جًز ، كاٍلمىشلوًؿ ، كغسًل فػىرًٍج الص ِبِّ ، كالص بي ًة ، كالعا،  أًك استنجى لغَتًًه 

 ككبوًًىم ، فال جيوزي أٍف يكوفى ذلكى باليىمًُت .
كأم ا االستجماري باليىمًُت فهوى أٍف يأخيذى األحجارى ، كاٍلمىناديلى اليت يريدي أٍف 

هبا اٍلمىكىافى ، صحيحه أف  اٍلميباشرةى للفرًج   يستجمرى هبا بيًدًه الييمٌت ، كينظِّفى 
نديًل ، لكن  الش رعى نػىهىاهي أٍف يفعلى ذلكى بيميًنًو ، كما يف كانىٍت باغبجًر كاٍلمى 
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)) كىال يػىتىمىسَّْح قاؿى :  --أف  الن ِب   --الص حيحىًُت مٍن حديًث أيب قتادةى 
 ، كظاىري الن هًي الت حريي . ًمنى اْلخىالًء بًيىًمْيًنًو ((

       ، خاص ةن  إشكاالن في االستطابةً  -رىضًبىهيمي اللي - كقْد أكردى بعضي العلماءً 
فمىٍن اٍلمىعلوـً أن وي ال جيوزي لوي أٍف دييًسكى ذىكىرىهي ، إذا كانىٍت منى البوًؿ منى الر جيًل 

ٍمنىا ، كىنا ال جيوزي لوي أٍف ديسكى اغبجرى   ، ، أٍك ما يستجمري بًو بيميًنوً  بيميًنًو كما قد 
كىرىهي أثناءى االستجماًر ، فًإٍف أمسكىوي باليمًُت خىالىفى كىوى ال بيد  لوي أٍف ديسكى ذى 

الن هيى الواردى عٍن إمساًكًو هبا ، كًإٍف أمسكىوي بشمالًًو فسيمسكي اغبجرى بيميًنًو 
 ؟  فكيفى يفعىلي فلىالىفى الن هيى الواردى عًن االستطابًة هبا ،  ،كيكوفي ميٍستىًطٍيبنا هبا 

كي سً دييٍ إٌَّنا سكي ذىكىرىهي بيميًنًو ؛ ألف  الن هيى صريحه يف ذلكى ، ك بأن وي ال دي كأيًجْيبى :
اغبجرى باليمًُت ، كيثبِّتػيهىا كال حيرِّكيهىا ، كيكوفي الت حريكي للعضًو باليساًر ، كحينئذو 
ال يكوفي ميٍستىًطٍيبنا بيميًنًو ، كيرتفعي اإلشكاؿي ؛ ألف  االستطابةى باليمًُت تكوفي 

للحجًر كاٍلمىنديًل ، فيمتنعي مٍن فعًل الت حريًك ، كيػيٍبقيها ثابتةن كحيرِّؾي  بتحريًكوً 
 لتحصلى االستطابةي هبا كحدىىىا . ؛ ييسراهي 
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 ________________________________________
 كىاْسًتْقبىاؿي النػَّيػِّرىْينً 

________________________________________ 
 أم كييكرىهي لوي أٍف يستقبلى النػ يػِّرىٍيًن .: ] كىاْسًتْقبىاؿي النػَّيػِّرىْيًن [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

     كالنػ يػِّرىاًف مها : الش مسي كالقمري ، كيًصفىا بذلكى لويجيوًد النُّوًر فيهما ، كما قاؿى 
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ : -تػىعىاىلى -

چڻ
(4) . 

 غبكمي بكراىًة استقباًؿ النػ يػِّرىٍيًن كىرىدى فيو حديثه ضعيفه . كا
 كغَته الرَّْكضً ، كما مىشىى عليو صاحبي  -تػىعىاىلى -ًلمىا فيهما مٍن نيوًر الًل  كًقيلى :

 . -اللي  مرىضًبىهي -
 ألنػ هيمىا مٍن آياًت الًل .  كًقيلى :
 قواؿه ضعيفةه .ككيل هىا أألف  عليهما مىلىكىٍُتً ،  كًقيلى :

ىوى القوؿي بعدـً كراىيًة استقباؽبًًمىا ،  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - كالَّذم يترجَّحي في نظًرم
              ألف  السُّن ةى ثبتىٍت جبواًز ذلكى كما يف الص حيحىًُت مٍن حديثً كاستدبارمًًهىا ؛ 

لىةى ، أن وي قاؿى  --عًن الن ِبِّ  --أيب أيوبى األنصارمِّ  : )) ال تىْستػىْقًبليوا اْلًقبػْ
كمنى اٍلمىعلوـً أف   (( كىال تىْستىْدًبريْكىىا بًبػىْوؿو ، كىال غىاًئطو ، كىلىًكْن شىرِّقيوا أىْك غىرِّبيوا

لىةي بالنِّسبًة  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -ديثى خىاطىبى اغبىذا  بًو أىلى اٍلمىدينًة ، كالًقبػٍ
ًإٍذفه باستقباًؿ اٍلمىشرًؽ كاٍلمىغرًب ،  )) شىرِّقيوا أىْك غىرِّبيوا (( :نيوبنا ، فقوليوي م جى ؽب

 كىذا يستلزـي ال ؿبالةى أٍف يستقبلى النػ يػِّرىٍيًن قطعنا ، خاص ةن عندى الطُّليوًع كالغيريكًب ،

                              
 . 11/ الفيرقاف ، آية :  (1)
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________________________________________
 افو يى نػْ بػي  رً يْ ي غى ا فً ىى اري بى دْ تً اسْ كى ،  ةً لى بػْ قً ال اؿي بى قْ تً سْ اً  ـي ري حْ يى كى 

________________________________________ 
 . جواز استقباؿ النٌَتينفدؿ  على 

[  افو يى نػْ بػي  رً يْ ي غى ا فً ىى اري بى دْ تً اسْ كى ،  ةً لى بػْ قً الْ  اؿي بى قْ تً سْ اً  ـي ري حْ يى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 .  نيافو بي  ا يف غَتً ىى يستدبرى  كٍ ، أ ةى لى بػٍ القً  يستقبلى  أفٍ  فً كل  مي على الٍ  ـي كحيري : أم 

 يف ىذًه اعبملًة يف بياًف اٍلميحر ماًت .  -رىضًبىوي اللي تػىعىاىلى -شىرىعى اٍلميصىنِّفي 
    لألحكاـً الش رعي ًة اٍلميتعل قًة بآداًب اػبالًء ،  -رىضًبىوي اللي -كقٍد بيػ ن ا كجوى ترتيًبًو 

 ُثي  ىينىا تدر جى بذكًر اغبراـً بعدى ذكرًًه للمكركًه كاعبائًز .
ى  لىًة ،  -رىضًبىوي اللي -فبُت   اسًتٍفعىاؿه منى القيبيًل ، االستقباؿي :أن وي حيريـي استقباؿي الًقبػٍ

كىوى ًضدُّ االستدباًر ، كىوى أٍف جيعلى ،  كالسُِّت كالتاء ىنا دبعٌت الفعل كاستقر  
، كاؼبراد باالستقباؿ ىنا أف جيعل القبلة كىي الكعبة أمامو  يءى كراءى ظهرًهً الش  

مواجهان ؽبا أثناء قضائو غباجتو ، كعكسو االستدبار فيجعلها كراء ظهره عند 
 .  قضاء اغباجة

     أىْؿ [] ، [  اىى اري بى دْ تً اسْ كى ،  ةً لى بػْ قً الْ  اؿي بى قْ تً سْ اً  ـي ري حْ يى كى : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
لىًة : للعهًد الذِّىٍتِّ  لىةى اٍلمىعهودةى ، يف الًقبػٍ  . يف الذِّىن أم الًقبػٍ

لىةي اٍلمىعهودةي   : ىيى الكعبةي .  ىناكالًقبػٍ
      ما ثبتى يف الص حيحىًُت مٍن حديًث  كىذا الحيكمي بالتَّحريًم مبنيٌّ على :

        ًإذىا أىتػىْيتيمي اْلغىاًئطى  ))قاؿى :  --أف  الن ِب   --أيب أيوبى األنصارمِّ 
لىةى ، كىال تىْستىْدًبريْكىىا  كالن هيي للت حرًي .   ،  (( أىًك اْلبػىْوؿى فىال تىْستػىْقًبليوا اْلًقبػْ
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 :على ستًة أقواؿو  -رىضًبىهيمي اللي -اختػىلىفى فيها العلماءي  المسألةي  ىذهً ك  
، كىوى مذىبي اغبنفي ًة ، ا مطلقن  كاالستدباري ،  االستقباؿي  ـي حيري :  الكؿً  القوؿً 

ـي ابني حزـو ، كىوى قوؿي أيب أيوبى األنصارمِّ  ، كؾباىدو ،  --كاختارىهي اإلما
       كالن لعيِّ ، كالث ورمِّ ، كاإلماـً أضبدى يف ركايةو اختارىىىا شيخي اإلسالـً ابني تيميةى 

 . -ًمٍيعً رىضٍبىةي الًل عىلىى اعبٍى -
 . ا مطلقن  كاالستدباري  االستقباؿي  جيوزي  اني :الثَّ  القوؿً 

رىضٍبىةي الًل -كىوى مذىبي الظ اىري ًة ، كبعًض الس لًف ، كعيركةى بًن الز بًَت ، كربيعةى 
 . -عىلىى اعبٍىًمٍيعً 

 .  االستقباؿً  كفى دي ،  االستدباري  جيوزي  : الثً الثَّ  القوؿً 
 . -رىضًبىهيمي اللي -كىوى ركايةه عن اإلماـً أيب حنيفةى ، كأضبدى ، كقوؿي بعًض الس لًف 

 .  حراءً الص   كفى دي  نيافً يف البي ،  االستقباؿً  كفى دي  االستدباري  جيوزي :  ابعً الرَّ  القوؿً 
 . -رىضًبىوي اللي -كىو ركايةه عن اإلماـً أيب حنيفةى 

 .  حراءً الص   كفى دي ،  نيافً يف البي  كاالستدباري  اؿي االستقب جيوزي  : الخامسً  القوؿً 
،  -رىضًبىهيمي اللي -كىو مذىبي اعبمهوًر ، كىيمي اٍلمىالكي ةي ، كالش افعي ةي ، كاغبنابلةي 

 . -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-كىو مركم  عن العب اًس ، كعبًد الًل بًن عيمىرى 
 .  قدسً مى الٍ  ككذلكى بيتي ،  غائطو  أكٍ  ببوؿو  ةً لى بػٍ القً  استقباؿي  حيرـي  : ادسً السَّ  القوؿً 

  . -رىضًبىهيمي اللي -كىو قوؿي اغبسًن البىصرمِّ 
،  هىاتػي يػ نٍ ب كقدٍ ،  سألةً مى الٍ  يف ىذهً  -مٍ هً يٍ لى عى  اللً  ةي ضٍبى رى - العلماءً  أقواؿي  ىيى  كىذهً 

ـً أدلتىها ، ككجوى ًداللًتها يف شرًح )  تي رٍ كى كذى   ( .  بػيليوًغ اْلمىرا
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 ًلمىا يلي :ىو القوؿي بالت حرًي ميطلقنا  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - كالذم يترجَّحي في نظًرم
الذم أخرجو  --لصحًة ًداللًة السُّن ًة يف حديًث أيب أيوبى األنصارمِّ  أكالن :

لىةى ، كىال تىْستىْدًبريْكىىا قاؿى  --أف  الن ِب   الشيلاف كفيو : )) ال تىْستػىْقًبليوا اْلًقبػْ
 .  بًبػىْوؿو ، كىال غىاًئطو ، كىلىًكْن شىرِّقيوا ، أىْك غىرِّبيوا ((

 .   يف صحيًح ميسًلمو  --حديثي سلمافى الفارسيِّ  كمثليوي :
ـ  شامله لالستقباًؿ كاالستدباًر يف الص حراًء كالبينيافً      ، كاألصلي  فهذا نػىٍهيه عا

 يف الن هًي أن و ؿبموؿه على الت حرًي حىت يدؿ  الد ليلي على صرًفًو إىل الكراىًة .
الىفىوي  ثانينا :  ،  فإنو داؿه على اإلباحةأن و دليلي حىٍظرو ، كما استدؿ  بو مىٍن خى

 ْمنىا اْلحىاًظرى عىلىى اْلميًبْيًح " .اْلحىاًظري ، كىاْلميًبْيحي قىدَّ " أىنَّوي ًإذىا تػىعىارىضى كالقاعدةي :
أنَّوي كفيًو : )) ، يف الص حيحىًُت  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-أم ا حديثى ابًن عيمىرى  ثالثنا :

ْعبىةً يػىْقًضي حىاجىتىوي عىلىى لىًبنى  --رىأىل النًَّبيَّ   ((تػىْيًن ميْستػىْقًبلى الشَّاـً ميْستىْدًبرى الكى
ال ًذم استدؿ  ًبًو  --على معارضًة حديًث أيب أيوبى األنصارمِّ  فإن وي ال يػىٍقوىل

 كذلكى ًمْن كيجيوهو :مىٍن حر ـى ميطلقنا ، 
قوؿه اشتملى على  أف  حديثى أيب أيوب األنصارمِّ رضي الل عنو الوجًو الكًؿ :

   ٍعله من الن ِبِّ فً  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-ابًن عيمىرى  طابو كتشريعو لأليم ًة ، كحديثى خً 
-- " : قىدَّْمنىا اْلقىْوؿى عىلىى   أىنَّوي ًإذىا تػىعىارىضى اْلقىْوؿي كىاْلًفْعلي  ، كالقاعدةي ،

" ؛ ألف  الفعلى يدخليوي احتماؿي اػبيصيوصيًة ، خًبالًؼ القوًؿ الذم خيوًطبىٍت اْلًفْعًل 
 .  من ىذا الوجو فيكوفي دليلي القوًؿ أرجحى  ؛بًو األيم ةي 

تشريعنا لأليم ًة لىمىا كىقىعى على ىذا  --أن و لو كافى ًفٍعلي الن ِبِّ  الوجًو الثَّاني :
 الوجًو اػبىًفيِّ الذم ال ديكيني أٍف تىط ًلعى عليًو األيم ةي يف األصًل ؛ ألف  كسيلتىوي ؿبر مةه ،
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على ىذًه اغبالًة ، كلذلكى لىػٍم يقٍع  -لس الـي عىلىيًو الص الةي كىا-كىيى قصدي الن ظًر إليو  
ا ، فال شك  أف  ىذا يػىبػٍعيدي معىوي القوؿي بأن وي  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-ًمًن ابًن عيمىرى  قصدن

 . -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -تشريعه لأليم ًة ، كىوى يػيقىوِّم دعول اػبيصيوصيًة لوي 
 

لىًة  الوجًو الثَّالًث : فإف  الن ِب   ،أن وي على القوًؿ بأف  العل ةى يف الن هًي ىيى تعظيمي الًقبػٍ
--  ال ينلًرـي فيًو ىذا اٍلمىعٌت ًلمىكاًف الًعصمًة ، خًبالًؼ عيميوـً األيم ًة ، فقو ل

 يًة .على اػبيصيوص -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-ىذا اٍلمىعٌت القوؿى حبمًل حديًث ابًن عيمىرى 
 

  لىػٍم يعاًرٍض حديثى  -رىًضيى اللي عىنػٍهيمىا-أف  حديثى ابًن عيمىرى  الوجًو الرَّابًع :
مٍن صبيًع الويجيوًه ؛ ألن وي اشتملى على استدباًر الكعبًة ، كحديثي  --أيب أيوبى 

عارضًة الن هًي صبىىعى كال األمرىيًن : االستقباًؿ ، كاالستدباًر ، فال يػىٍقوىل على اٍلمي 
 فيهما ، بٍل تقعي اٍلميعارضةي فيًو مٍن كجوو كاحدو ، كىوى االستدباري ديكفى االستقباًؿ ،

عندى مىٍن حيًمليوي  --كحينئذو يضعيفي متنيوي عٍن معارضًة مًت حديًث أيب أيوبى 
      على اٍلميعارضًة العام ًة ، كيقوؿي جبواًز األمرىيًن يف البينياًف ديكفى الص حراًء ، 

 . -رىضًبىهيمي اللي -كىيمي اعبمهوري 
 

     أف  أحاديثى اعبواًز األيخرل لىػٍم زٍبلي أسانيديىىا من كالـو كما بيػ ن اهي يف  رابعنا :
، كحديثي الن هًي كالت حرًي أصحُّ ثػيبيوتنا ، كأقول ًداللةن على  ) شرًح البػيليوًغ (

 أعلمي .  -تػىعىاىلى -ا على غَتًًه ، كاللي اغبىٍظًر كالت حرًي ، فكافى ميقىد من 
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________________________________________
  وً تً اجً حى  ؽى وْ فػى  وي ثي بْ لي كى 

________________________________________ 
أم كحيريـي أٍف يلبىثى ، دبعٌت أٍف [  وً تً اجً حى  ؽى وْ فػى  وي ثي بْ لي كى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

يقعيدى يف مكاًف قضاًء اغباجًة أكثرى فبا حيتاجيوي ، بٍل عليًو أٍف ييبادرى باػبيريكًج منوي 
                 دبجر ًد انتهائًًو مٍن حاجًتًو ، كطهارتًًو منها . 

 لض رري . أف  السُّن ةى دل ٍت على أنػ هىا أماكني فيها ا كالصلي في ذلكى :
ٍمنىاهي منى األحاديًث ،  كما يىشهىدي لذلكى  عىلىيًو الص الةي -: قوليوي  كمنها: ما قد 

ًذًه اْلحيشيْوشى ميْحتىضىرىةه (( : -كىالس الـي   أم ربضيريىا الش ياطُتي .  )) ًإفَّ ىى
حديث أنس    كالذم تقدـ يف عندى ديخيولًًو  -عىلىيًو الص الةي كىالس الـي -كيف دعائًًو 

)) اللَّهيمَّ ًإنِّي أىعيْوذي ًبكى ًمنى :  ابن مالك رضي الل عنو يف الصحيحُت كفيو قولو
بىاًئًث (( ( الت حريى  الرَّكضً ما ييشَتي إىل ىذا اٍلمىعٌت ، كعل لى يف )  اْلخيْبًث ، ْكاْلخى

كىي ًعل ةه  ، بكشًف العورًة ، أم أن وي سيبقى مكشوؼى العورًة فوؽى قٍدًر اغباجةً 
 كاردةه . 

    : أنػ هىا تقتضي زبصيصى الت حرًي حباًؿ كشًف العورًة ،  كلكْن ييْشًكلي عليها
ٍنًع ، كظاىري كالـً اٍلميصىنًِّف  تػىرىىىا ، كأطاؿى اٍلميٍكثى ػبىرىجى منى اٍلمى           فلىٍو سى

بًل العربةي باٍلمىكىاًف  دو هبذًه اغبالًة ،ال يدؿُّ عليًو ؛ ألن وي غىيػٍري ميقىي   -رىضًبىوي اللي -
، كلذلكى جىعىلى الت حريى مرتػ بنا على إطالًة اللٍُّبًث كاٍلمىقاـً يف اٍلمىكىاًف لغًَت نفًسوً 

شىهىًدٍت بًو  كأف اؼبراد دفع الضرر الذمحاجةو ، كظاىريهي أف  العربةى باٍلمىكىاًف 
 . النصوص اليت ذكرناىا
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 ________________________________________ 
  عو افً نى  لٍّ ظً كى ،  قو يْ رً ي طً فً  وي لي وْ بػى كى 

________________________________________ 
؛  يف طريقو  يبوؿى  أفٍ كحيريـي عليًو أم [  قو يْ رً ي طى فً  وي لي وْ بػى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

  .هم لً هم كأرجي أحذيتً ك م عاؽبً بنً  وي ونى يطرقي  اسى الن   ألف  ؛  ؽً رٍ الط   ا منى طريقن  الط ريقي  يى كظبيِّ 
 . عاؿً النِّ  ؽي رٍ طى  فيوً  عي ييسمى  وي ألن   : يلى كقً 

 من حديثً  سلمو مي  يف صحيحً  ما ثبتى  : ريقً في الطَّ  البوؿً  في تحريمً  كالصلي 
 افً انى عَّ ا اللَّ مى كى  وا :الي ؛ قى  نً يْ انػى عَّ وا اللَّ قي تػَّ اً  )):  قاؿى  -- ِب  الن   ف  أى  -- ريرةى أيب ىي 

 . (( مْ هً لِّ ي ظً فً  كْ ، أى  اسً النَّ  قً يْ رً ي طى ى فً لَّ خى تى م يػى ذً : الَّ  اؿى ؟ قى  اللً  ؿى وْ سي ا رى يى 
ـي  قاؿى  ،  لل عنً  ُتً بى اعبالً  ينً : األمرى  نً يْ انػى عَّ باللَّ  : ) المرادي  -رىضًبىوي اللي - اػبطٌايبُّ  اإلما

يعٍت - نى ، كليعً  ما شيًتمى هي فعلى  نٍ مى  كذلكى أف   ؛ إليوً  ُتً يى اعً ، كالد   عليوً  اسى الن   ُتً لى اغبامً 
 . ػىا(  امى إليهً  ني عٍ الل   فى يٍ ضً ذلكى أي ا لً بن بى ا سى ارى ا صى م  فلى  -وي لعني  اسً الن   عادةي 

أم كحيريـي عليًو أىٍف يبيوؿى يف ًظلٍّ ينتفعي بًًو [  عو افً نى  لٍّ ظً كى : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
  الن اسي .
: اٍلميرادي بو ظلُّ الش مًس ، كىوى اٍلمىكافي الذم تستًتي فيًو الن اسي عادةن ًمنى  كالظِّل  

خاصةن يف حاًؿ اشتداًد  ،الش مًس ، كلذلكى ربتاجي إليًو غالبنا بالنُّزكًؿ كاعبلوًس فيًو 
          نى االنتفاًع بًًو ،رىمىهيٍم مً اغبر  يف كسًط الن هاًر ، فإذا قىضىى حاجتىوي فيًو حى 

ٍنًتنىًة ، كىذا كلُّوي فبا يستضرُّ بًًو  كإذا جلسيوا فيًو تىأىذ كا بالن جاسًة ، كرائحًتها اٍلمي
 اٍلميسلميوفى عام تػيهيم كخاص تػيهيم ، فنيًهيى اٍلميسًلمي عٍن فعًلًو .
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________________________________________
  ةه رى مى ا ثى هى يػْ لى عى  رةو جى شى  تى حْ كتى 

________________________________________ 
ـى يف حديًث أيب ىيريرةى  كالصلي في تحريًم البوًؿ في الظِّلِّ :     --ما تقد 

 :واالي ؛ قى  نً يْ انػى عَّ وا اللَّ قي تػَّ اً  )):  -عىلىٍيًو الص الةي كىالس الـي -مٍن قولًًو  مو سلً مي  يف صحيحً 
ي فً  كْ ، أى  اسً النَّ  قً يْ رً ي طى ى فً لَّ خى تى م يػى ذً : الَّ  اؿى ؟ قى  اللً  ؿى وْ سي ا رى يى  افً انى عَّ ا اللَّ مى كى 
 . (( مْ هً لِّ ظً 

 يدؿُّ على ربرًي قضاًء اغباجًة يف الظِّلِّ . (( مهِّ لً ي ظً فً  كْ أى )) فقوليوي : 
       ال يػيٍفهىمي منوي جوازي الغائًط ؛  : ) بًاْلبػىْوًؿ ( -رىضًبىوي اللي -كتعبَتي اٍلميصنًِّف 

      ألف  الغائطى مثلي البوًؿ ، كقٍد يكوفي أشد  منوي ، فيكوفي مينىبػِّهنا بًًو عليًو ؛ 
 لىػٍم يرًٍد خاص ا بالبوًؿ . --كألف  الن هيى الذم تضم نىوي حديثي أيب ىيريرةى 

:  كفي حكًموً انتفاًع الن اًس إَّنا ىوى بالظِّلِّ ، مبٍت  على أف  غالبى  كالتَّعبيري بالظِّلِّ 
اٍلمىكافي اٍلميت لىذي للت شميًس ، كىوى اٍلمىكافي الذم جيلسي الن اسي فيًو يف الشِّتاًء ربتى 

 الش مًس ؛ طلبنا للدِّؼًء .                
ا ًلمىجالًس الن اًس ، مثلي أماكًن ظبىىرًىً  كىكذا م ، فإنػ هىا يف حكًم : ما كافى ميت لىذن

الظِّلِّ ، فقضاءي اغباجًة فيها ييًضرُّ بالن اًس كالظِّلِّ سواءن بسواءو ، كلذلكى نػىب وى بعضي 
، أك الكراىة على  على استواًئهما يف اغبكًم بالت حريً  -رىضًبىوي اللي -العلماًء 

 . الوجهُت يف اؼبراد من النهي الوارد يف اغبديث

أم كحيريـي عليًو أىٍف يبيوؿى [  ةه رى مى ا ثى هى يػْ لى عى  ةو رى جى شى  تى حْ تى ] كى  : -اللي  وي مى حً رى - وي قولي 
 ربتى شجرةو عليها شبرتػيهىا . 
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 ________________________________________
 كىيىْستىْجًمري ثيمَّ يىْستػىْنًجي بًاْلمىاءً 

________________________________________ 
ديثه ضعيفه عندى الط رباينِّ كغَتًًه ، كلكن وي مٍن جهًة اٍلمىعٌت : ح كقد كىرىدى فيوً 

صحيحه ، فإف  السُّن ةى ثبتىٍت بتحرًي الت للِّي كقضاًء اغباجًة يف الط ريًق كالظِّلِّ كما 
ـى ، كاٍلمىعٌت فيًو كجودي الض رًر كما بيػ ن اهي ، كىوى موجوده ىنا حيثي إن وي يستضرُّ  تقد 

 -رىضًبىوي اللي - كمذىبي بعًض العلماءً الش جًر ، فيكوفي مىٍسًقينا بالن جاسًة ،  شبري 
ربريي أكًل الث مًر اٍلميٍسقىى بالن جاسًة كاعب اللىًة ، كإذا لىػٍم تستضر  الث مرةي فإف  مىٍن 

 جرًة .يريدي أىٍف جيٍتى شبرةى الش جرًة سيتأذ ل بالن جاسًة اٍلمىوجودًة ربتى الش  
هىا ثىمىرىةه [  كمفهوـي قوًلًو : كما نص  ،  أنػ هىا إذا لىػٍم يكيٍن عليها شبرةه فال حيريـي ] عىلىيػْ

هي بأال  يكيوفى ُثى  ًظل  يػيٍنتػىفىعي بًًو .   عليًو بعضي الشُّر اًح ، كقي دى
إىل القوًؿ بكراىيًة البوًؿ ربتى الش جرًة  -رىضًبىهيمي اللي - كذىبى بعضي العلماءً 

اٍلميثمرًة ؛ ألف  الث مرةى تسقطي منى الش جرًة على الن جاسًة فتىتػىنىج سي ، كلىػٍم يقوليوا 
 فجعليوهي مكركىنا . ،بالت حرًي ؛ ألف  تػىنىجُّسى الثِّماًر على ىذا الوجًو غَتي ميتػىيػىق نو 

اسًتٍفعىاؿه االستجماري : ] كىيىْستىْجًمر  ثيمَّ يىْستػىْنًجي بًاْلمىاًء [  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
اًر ، كىوى اغبىصىى الص غَتي .  منى اعًبمى

مأخوذه ًمٍن " قبىىٍوتي الش جىرىةى ،  : االستنجاءي  : ] يىْستػىْنًجي [ -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 كأن وي يقطعي األذل عنوي .   كىأيقٍبىٍيتػيهىا " إذا قطٍعتيها ،

، كىيى ما ارتفىعى عىًن األرًض ؛ ألن وي يستىًتي بًًو عىًن  إن وي مأخوذه ًمنى الن ٍجوىةً  كًقْيلى :
 الن اًس .                                                            
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أم جيمىعي يف تطهَتًًه ْنًجي بًاْلمىاًء [ : ] كىيىْستىْجًمر  ثيمَّ يىْستػى  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
لفرًجًو ًمنى اػبارًج بُتى االستجماًر كاالستنجاًء ، كىذا أبلغي ما يكوفي يف الط هارًة 

   .كقطًع اػبارًج ؛ ألف  ًكلىٍيًهمىا مشركعه 
               كاعبمعي بينػىهيما لوي أصله يف السُّن ًة مٍن حديًث أيِـّ اٍلميؤمنُتى عائشةى 

هيْم أىثػىرى اْلغىاًئًط قالىٍت :  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا- )) ميْرفى أىْزكىاجىكينَّ أىْف يػىْغًسليوا عىنػْ
ركاهي أضبدي ،  (( كىافى يػىْفعىليوي   --، كىًإفَّ رىسيْوؿى الًل  أىْستىْحًييًهمْ كىاْلبػىْوًؿ فىًإنِّي 

ٍنبىلو (  ) شرًح اْلمينتهى كقاؿى يف              ..ق ا( : ) كىاٍحتىج  بًًو أىضبدي يف ركايًة حى
أنػ هىا عبػ رىٍت بأثًر الغائًط كالبوًؿ ، كاألثري إَّن ىا يكوفي بعدى  ككجوي االحتجاًج ًبًو :

ةه االستجماًر بالط اىًر ، كلىٍو كافى مراديىا ؾبر دى الغسًل لعبػ رىٍت ًبًو ؾبر دنا ؛ ألن وي إزال
ـي         مٍن دق ًة فهًمًو ،  كىو -رىضًبىوي اللي -لألصًل كاألثًر ، كؽبذا احتج  بًًو اإلما

مذمِّ اليت لىػٍم تنص  على ، ىيى ركايةي اٍلميسنًد ، خبالًؼ ركايًة الن سائيِّ ىذه ك  كالًتِّ
 األثًر ، كعبػ رىٍت باالستطابًة . 

بُتى االستجماًر كاالستنجاًء ، كىوى أبلغي يف فدؿ  ىذا اغبديثي على سين يًة اعبمًع 
إنقاًء اٍلمىوضًع ؛ ألف  قلعى الن جاسًة أك الن باالستجماًر أبلغي فبا لىٍو باشرىىا بغسًلها 

اًء ؛ حيثي تنتشري كربتاجي إىل ماءو كثَتو    .باٍلمى
اًء ، فًإٍف عىكىسى كيرًهى لوي ذلكى  كمحل  الجمًع بينىهما ،   : أىٍف يبدأى باغبجارًة قبلى اٍلمى

 . ؼبلالفتو لظاىر اغبديث،  -رىضًبىهيمي اللي -كما نص  عليًو بعضي األئمًة 
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 ________________________________________
 عىادىةً كىييْجزًئيوي االْسًتْجمىاري ًإْف لىْم يػىْعدي اْلخىارًجي مىْوًضعى الْ 

________________________________________ 
] كىييْجزًئيوي االْسًتْجمىاري ًإْف لىْم يػىْعدي اْلخىارًجي مىْوًضعى اْلعىادىًة [ : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

ى اٍلميصىنِّفي  هبذًه اعبيملًة الش رطى اٍلميعتربى يف إجزاًء االستجماًر ،  -رىضًبىوي اللي -بُت 
اهي لىػٍم جييًٍز  كمفهوميوي :كىوى أٍف ال يتعد ل اػبارجي اٍلمىوضعى اٍلميعتادى ،  أن وي إذا تعد 

 االستجماري ، كجيبي حينئذو أٍف يستنجيى باٍلمىاًء .
      ى اغبىشىفىًة بقدرو زائدو على اغبدِّ اٍلميعتاًد ، أىٍف ينتشرى عل كمثاليوي في البوًؿ :

فينزؿى إىل العضًو ، أٍك يسيلى منى على اغبىشىفىًة حىت يبلغى ، أٍك يسيلى ًمنى اغبىشىفىًة 
 أصلى الذ كىًر .

ًة . كمثاليوي في الغائًط :  أىٍف ينتشرى على الص ٍفحى
   صابىًت البدفى أن وي جيبي غسليها ، : أف  األصلى يف الن جاسًة إذا أ كدليلي ذلكى 

يػًن         مٍن حديًث أيِـّ اٍلميؤمنُتى عائشةى كما دل ٍت عليًو النُّصوصي كمػا يف الص حيحى
    للمرأًة اٍلميستحاضًة : -عىلىٍيػًو الص ػػالةي كىالس ػػالـي -ًمػٍن قولًػًو  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-

ػًلػػي عىػْنػًك ا ـى )) ًاْغسى   .كغَتًًه منى األحاديًث  (( لػدَّ
كجاءىًت السُّن ةي باالستجماًر يف اػبارًج ًمنى الس بيلُتى ، فأخرٍجنىاهي ًمنى األصًل ، 
فوجبى الت قيُّدي فيًو باٍلمىوضًع الذم كىرىدى فيًو النُّصُّ ، كنيبًقي ما عداهي على األصًل 

 .يتعد  فال إشكاؿى فيًو  اٍلميوجًب للغىٍسًل ، فإذا كافى اػبارجي لىػمٍ 
كأم ا إذا تعد ل فإن وي يرجعي فيًو إىل األصًل اٍلميوجًب لغىٍسًلًو ، كمعاملًتًو كسائًر 

اًء . ي فيها االزالةي باٍلمى  الن جاساًت اليت تتعُت 
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________________________________________
 اين قً نْ مي  ارن اىً طى  فى وْ كي يى  فْ ىا أى وً حْ نى كى  ارو جى حْ أى بً  ارً مى جْ تً السْ لً  طي رى تػى شْ يي كى 

________________________________________ 
 [ ارن اىً طى  فى وْ كي يى  فْ ىا أى وً حْ نى كى  ارو جى حْ أى بً  ارً مى جْ تً السْ لً  طي رى تػى شْ يي كى  ]:-رىًحمىوي اللي -قوليوي 

يف ىذًه اعبيملًة يف بياًف الشُّركًط اٍلميعتربًة لصحًة االستجماًر ،  -رىضًبىوي اللي -شىرىعى 
ى أن وي ييشتػىرىطي لصحًة االستجماًر باألحجاًر ككبوًىا   كىوى ما يقوـي مقامىها ًمنى ، فبػىُت 

يصحُّ االستجماري  ، كالوىرىًؽ كالًقمىاًش ، أىٍف يكوفى طاىرنا ، فال اٍلميطىهِّراتً 
ا ثػىبىتى يف بالن جسً  --الًل بًن مسعودو صحيًح البيلارمِّ مٍن حديًث عبدً ؛ ًلمى

اْلغىاًئطى ، فىأىمىرىًني أىْف آتًْيًو بًثىالثىًة أىْحجىارو ،  --)) أىتىى النًَّبي  أن وي قاؿى : 
هي ، فىأىخىْذتي رىْكثىةن ، فىأىتػىْيتيوي ًبهىا فػىوىجىْدتي حىجىرىْيًن ، كىاْلتىمىْستي الثَّاًلثى فػىلىْم أىًجدْ 

 . فىأىخىذى اْلحىجىرىْيًن ، كىأىْلقىى الرَّْكثىةى ، كىقىاؿى : ىىذا رًْكسه ((
ا رًْكسه ((: ) قيوليوي :  -رىضًبىوي اللي -قاؿى اغبافظي ابني حىجىرو  كذا كىقىعى ىينا   )) ىىذى

ىيى ليغةه يف رًٍجسو باعبيًم ، كيدؿُّ عليًو  بكسًر الر اًء ، كإسكاًف الكاًؼ ، فًقيلى :
 .ػ ىًث فإنػ هىا عندىمها باعبيًم ( اركايةي ابًن ماجوى ، كابًن خيزديةى يف ىذا اغبدي

، ًمنى االستجماًر هبا ميعىلِّالن ذلكى بكوًِنًا رجسنا  -عىلىٍيًو الص الةي كىالس الـي -فامتنعى 
  أم قبسنا . 

أم حيصلي هبا الن قاءي كنظافةي اٍلمىوضًع ًمنى  ا [ين قً نْ مي  ]:  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 الن جاسًة اػبارجًة .           

كاٍلميرادي بكونًًو منقينا : أىٍف يكوفى ميزيالن للن جاسًة إذا ميًسحى ًبًو ، فأم ا إذا كافى غَتى 
 ميٍنقو فإن وي اليصحُّ االستجماري بًو .
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 ________________________________________
 ثو كْ رى كى ،  مو ظْ عى  رى يػْ غى 

________________________________________ 
أن وي نػىهىى عًن  --ما ثبتى يف األحاديًث الص حيحًة عىًن الن ِبِّ  كدليلي ذلكى :

ارمُّ يف الذم ركاهي البيل --االستجماًر بالعظًم ، كما يف حديًث أيب ىيريرةى 
ًتًو ، فىكىافى ال يػىْلتىًفتي  --)) ًاتػَّبػىْعتي النًَّبيَّ صحيًحًو ، قاؿى :  ، كىخىرىجى ًلحىاجى

هي  كىال تىْأتًْيًني ، كىدىنػىْوتي ًمْنوي ، فػىقىاؿى : ًاْبًغًني أىْحجىارنا أىْستػىْنًفضي ًبهىا ، أىْك نىْحوى
 ًبعىْظمو ، كىال رىْكثو (( . 

     لىم ا ًقيلى لوي : عل مىكيٍم نبيُّكيمٍ  --حديًث سلمافى كيف صحيح ميسلمو من 
--  : لىةى  ))كيل  شىٍيءو حىىت  اػٍبًرىاءىةى ، فقاؿى أىجىْل ، نػىهىانىا أىْف نىْستػىْقًبلى اْلًقبػْ

ًمْن ثىالثىًة  ًبغىاًئطو ، أىْك بػىْوؿو ، أىْك أىْف نىْستػىْنًجيى بًاْليىًمْيًن ، أىْك أىْف نىْستػىْنًجيى بًأىقىلَّ 
 (( . أىْحجىارو ، أىْك أىْف نىْستػىْنًجيى ًبرىًجْيعو ، أىْك عىْظمو 

  نػىٍهيىوي عًن االستنجاًء بالعظًم : أف  العظمى  -رىضًبىهيمي اللي - كقْد علَّلى العلماءي 
 أملسي ، فال حيصلي ًبًو الن قاءي اٍلمىطلوبي . 

سيهيوكىةه ، كال تنقلعي ًبًو الن جاسةي ،   كيلُّ ما ىوى أملسي ، كفيوً   كفي حكًم ذلكى :
 كالزُّجاًج ، كالرُّخاـً األٍملىًس ، كاغبديًد اٍلمىصقوًؿ ، فهذًه كيلُّها ال حيصلي هبا 

 الن قاءي اٍلمىطلوبي . 
نػىهىى عًن  --ألف  الن ِب  ؛  [ ثو كْ رى كى ،  مو ظْ عى  رى يػْ ] غى :  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 --الًل بًن مسعودو يف صحيًح ميسلمو مٍن حديًث عبدً االستنجاًء هبما ، كما 
هيمي قاؿى :  --أف  الن ِب   )) أىتىاًني دىاًعي اْلًجنِّ فىذىىىْبتي مىعىوي ، فػىقىرىْأتي عىلىيػْ

رىاًنًهْم ، كىسىأىليْوهي الزَّادى ، اْلقيْرآفى ، قىاؿى : فىاْنطىلىقى بًنىا ، فىأىرىانىا آثىارىىيْم ، كىآثىارى نً  يػْ
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 يػىقىعي ًفي أىْيًدْيكيْم أىْكفػىرى مىا يىكيْوفي ، فػىقىاؿى : لىكيْم كيل  عىْظمو ذيًكر ًاْسمي الًل عىلىْيًو 
                :  --لىْحمنا ، كىكيل  بػىْعرىةو عىلىفه ًلدىكىابِّكيْم ، فػىقىاؿى رىسيْوؿي الًل 

ـي ًإْخوىاًنكيمْ )) فىال تىْستػىنْ   .((  جيوا ًبًهمىا ؛ فىًإنػَّهيمىا طىعىا
 ًاتػَّبػىْعتي النًَّبيَّ  ))أن وي قاؿى :  --كيف صحيًح البيلارمِّ مٍن حديًث أيب ىيريرةى 

--  ًتًو ، فىكىافى ال يػىْلتىًفتي ، كىدىنػىْوتي ًمْنوي ، فػىقىاؿى : ًاْبًغًني ، كىخىرىجى ًلحىاجى
هي ، كىال تىْأتًْيًني ًبعىْظمو ، كىال رىْكثو ((أىْحجىارنا أىْستػىْنفً   . ضي ًبهىا ، أىْك نىْحوى

لىم ا ًقٍيلى لوي : عل مىكيٍم  --كيف صحيًح ميسلمو مٍن حديًث سلمافى الفارسيِّ 
أىجىْل ، نػىهىانىا أىْف نىْستػىْقًبلى  ))كيل  شىٍيءو حىىت  اػٍبًرىاءىةى ، فقاؿى :  --نبيُّكيٍم 

لىةى ًبغىاًئطو ، أىْك بػىْوؿو ، أىْك أىْف نىْستػىْنًجيى بًاْليىًمْيًن ، أىْك أىْف نىْستػىْنًجيى بًأىقىلَّ ًمْن  اْلًقبػْ
 . ثىالثىًة أىْحجىارو ، أىْك أىْف نىْستػىْنًجيى ًبرىًجْيعو ، أىْك عىْظمو ((

 ر كًث .فدل ٍت ىذًه األحاديثي الص حيحةي على ربرًي االستنجاًء بالعظًم كال
ـ  شامله لعظًم البهيمًة ميذىك اةن كانىٍت ، أٍك مىٍيتىةن ، كما يشملي صبيعى  كالعظمي ىينا عا
العظًم ًمنى األدميِّ ، كغَتًًه ؛ لعيميوـً الن صِّ ، كًإٍف كافى يف بعًضًو ما يدؿُّ على 

منوي ، كىوى عظمي  فيكوفي مٍن باًب الت نبيًو على ما ىوى أكىل باغبكمً  ،عظًم اغبىيػىوىاًف 
 األدميِّ . 

 : في علًَّة المنعً  -رىضًبىهيمي اللي -كقًد اختلىفى العلماءي 
  .: إف  العظمى كالر كثى زادي إخوانًنا منى اعبنِّ  فقاؿى بعضيهم

ـي  --: حديثي عبًدالًل بًن مسعودو  كما دؿَّ عليوً  فيكوفي اغبديثي  ، اٍلميتقدِّ
نًع منى ا  الستنجاًء بكيلِّ مطعوـو .أصالن يف اٍلمى
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نًع  كقاؿى بعضيهم  : إف  العظمى أملسي ، كال حيصلي الن قاءي بًو ؛ فيكوفي أصالن يف اٍلمى
ًمنى االستنجاًء بكيلِّ ما يف معناهي ، كالزُّجاًج ، كالرُّخاـً ، كاغبديًد اٍلمىصقوًؿ ، 

 .كالفحًم ، ككبوًىا فبا ىوى أملسي ال حيصلي ًبًو الن قاءي 
نًع ًمنى االستنجاًء بًًو كونيوي زادنا لدكابِّ  ًقْيلى : فقٍد  كأمَّا الرَّكثي  : إفى علةى اٍلمى

ـى يف العظًم    .إخوانًنا ًمنى اعبنِّ ، كما تقد 
ـي . --الًل بًن مسعودو حديثي عبدً :  كىوى ما دؿَّ عليوً   اٍلميتقدِّ

نًع أن وي يزيدي اٍلمىوضعى قذرنا إذا كافى مٍن ركثو طاىرو  كًقيلى :   .إف  عل ةى اٍلمى
كأم ا إذا كافى فضلةى غًَت مأكوًؿ الل حًم الن جسةى ، فالعل ةي الن جاسةي على القوًؿ 

 بنجاسًتًو . 
ـى مٍن حديثً   -عىلىٍيًو الص الةي كىالس الـي -قوليوي  كيػيقىوِّيًو : الًل بًن مسعودو دً عب كما تقد 

--  ألقى الر كثةى ، كقاؿى :  -عىلىٍيًو الص الةي كىالس الـي -يف صحيًح البيلارمِّ أن وي
 . (( ًإنػَّهىا رًْكسه  ))

 : ال مانعى ًمنى الت عليًل بالعل تىًُت . -رىضًبىوي اللي - كقاؿى بعضي العلماءً 
 أف  االستنجاءى بالعظًم كالر كًث ال جيزئي . -رىضًبىهيمي اللي - كمذىبي جمهوري العلماءً 

 : إنػ هيما خييىفِّفىاًف الن جاسةى .  -رىضًبىوي اللي - كقاؿى بعضي العلماءً 
 كيدؿ  على ذلكى :،  -كىاٍلًعٍلمي ًعٍندى اللً - أرجحي في نظًرمكمذىبي اعبمهوًر 
    نػىهىى أىْف ييْستػىْنجىى ًبرىْكثو ،  )):  -- الن ِب   أىف   --حديثي أيب ىيريرةى 

  ركاهي الد ارقطٍتُّ كصح حىوي . (( أىْك بػىْعظىمو ، كىقاىؿى : ًإنػَّهيمىا ال ييطىهِّرىافً 
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________________________________________
  افو وى يػى حى بً  لو صً تَّ مي كى ،  ـو رى تػى حْ كمي ،  ـو عاى طى كى 

________________________________________ 
ـى ال ييستنجىى ًبًو ، : ] كىطىعىاـو [  -رىًحمىوي اللي -قوليوي  كىذا ما دؿَّ مراديهي أف  الط عا
ـى ، حيثي عل لى  -- نػىٍهيي الن ِبِّ : عليًو  عًن االستنجاًء بالعظًم كالر كًث كما تقد 

م ، فدؿ  على أف  اٍلمىطعوـى ال جيوزي  ذلكى بكوًِنما مطعومىٍُتً للًجنِّ  ، كدكاهبًِّ
 .  ىذا من جهًة الثرً االستنجاءي بًًو ، 

  : فإف  االستنجاءى بالط عاـً ييؤدِّم إىل تنجيًسًو كإفساًدًه ،  كأمَّا مْن جهًة النَّظرً 
 كىوى ؿبر ـه شرعنا .

أن وي ال ييستنجىى باٍلميحًتـً ، ككيتيًب مراديهي  [ ـو رى تػى حْ ] كمي :  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
العلًم ، ككبوًىا فبا لوي حيرمةه يف الش رًع ، فال جيوزي االستنجاءي بأكراًؽ اٍلميصحًف ، 
كاغبديًث ، كالفقًو ، ككبوًىا منى العلوـً الش رعيًة ؛ فإف  حرمتىها أعظمي مٍن حيرمًة 

 ىل .الط عاـً ، فاٍلمىنعي منى االستنجاًء هبا أك 
أم ال يىستنجىي باٍلميت صًل باغبيواًف ،   [ افو وى يػى حى بً  لو صً تَّ مي ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

: ) ألف  اغبيوافى  -رىضًبىوي اللي -كالذ يًل ، كاليىًد ،  كالرٍِّجًل ، قاؿى شيخي االسالـً 
لًف الد كابِّ ، عًن االستنجاًء بعمىطعيوـى ، كإذا كافى قد نػىهىى ؿبًتـه ، فأشبوى الٍ 

 . ػفالن هيي عًن االستنجاًء هبا أكىل ( اى
: إذا كاف الشرع قد ِنى عن اإلستنجاء بالركث لكونو طعاـ الدكاب مراعيان أم 

حاجتها لألكل فألف يينهى عن اإلستنجاء بأعضائها رعاية غبرمة ذاتا أكىل 
 . كأحرل
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 ________________________________________ 
 فىأىْكثػىري ،  كىييْشتػىرىطي ثىالثي مىسىحىاتو ميْنًقيىةو 

________________________________________ 
  مراديهي أن وي : ] كىييْشتػىرىطي ثىالثي مىسىحىاتو ميْنًقيىةو ، فىأىْكثػىري [  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

زلءي أقلُّ مٍن ثالًث مسحاتو ، قاؿى يف  : بال نزاعو " أم : "  ) اإلنصاًؼ (ال جيي
 .  -رىضًبىهيمي اللي -يف مذىًب اغبنابلًة 

كإذا كافى بثالثًة أحجارو منقيةو أجزأىهي ، كال جيوزي أىٍف ديسحى بأقل  منها ؛ لظاىًر 
ًمنى اغبىجىًر  -رىضًبىوي اللي -السُّن ًة اآلمرًة بتثليًث األحجاًر ، إال ما استثناهي اٍلميصىنِّفي 

 عىبو .الذم لوي ثالثي شي 
     --ما ثبتى يف صحيًح ميسًلمو مٍن حديًث سلمافى  كالصلي في ذلكى :

لىةى ًبغىاًئطو أىْك بػىْوؿو ،  --نػىهىانىا أىم النًَّبيَّ  ))أن وي قاؿى :          أىْف نىْستػىْقًبلى اْلًقبػْ
 .  (( ثىالثىًة أىْحجىارو  أىْك أىْف نىْستػىْنًجيى بًاْليىًمْيًن ، كىأىْف نىْستػىْنًجيى بًأىقىلَّ ًمنْ 

أىتىى النًَّبي   )) قاؿى : --الًل بًن مسعودو صحيًح البيلارمِّ مٍن حديًث عبدً كيف 
--  اْلغىاًئطى ، فىأىمىرىًني أىْف آتًْيًو بًثىالثىًة أىْحجىارو ))  . 

الذم ركاهي أضبدي ، كأبو داكدى  --يف حديًث أيب ىيريرةى  كقْد كردى المري بذلكى 
 كالن سائيُّ ، كابني ماجوى .

عندى أضبدى ، كأيب داكدى ،  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-حديثي أيِـّ اٍلميومنُتى عائشةى  مثليوي ك 
 كالن سائيِّ . 

مٍن ىذا أف  العربةى يف االستجماًر دبسًح  -رىضًبىهيمي اللي - كأخذى بعضي أىًل العلمً 
ؿبلِّ اػبارًج ثالثنا ، سواءن كافى ذلكى باغبىجىًر ، أًك اٍلًمنديًل ، أًك الًقماًش ، أٍك غَتًًه 

 منى الط اىراًت .
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________________________________________ 
 رو تْ ى كً لى عى  وي عي طْ قى  ن  سى يي كى ،  بو عى م شي ذً  رو جى حى بً  وْ لى كى 

________________________________________ 
 كلىم ا كافى الغالبي يف الث الًث أىٍف تزيلى الن جاسةى ًمنى اٍلمىحلِّ أيًمرى هبا . 

كالعربةي حبصوًؿ الن قاًء ، فإذا لىػٍم حيصٍل بالث الًث كجبىًت الزِّيادةي عليها ، كلذلكى 
عند  ، كاٍلميرادي بكوِنا ميٍنًقيةن  ] ميْنًقيىةو [بقولًًو :  -ضًبىوي اللي رى -كصفىها اٍلميصىنِّفي 

 أىٍف يبقى أثره ال يزيليوي إال اٍلمىاءي .  بعض أىل العلم رضبهم الل
 إشارةه فيًو [ :  وْ لى كى ] قوليوي :  ،[  بو عى م شي ذً  رو جى حى بً  وْ لى ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
ـى  الت نبيوي عليًو ، كقٍد صح حى غَتي كاح اٍلمىذىبً يف  ػبالؼً إىل ا دو أن وي    كما تقد 

به ، فمسحى بكيلِّ شيعىًبًو ، كاستتم  ثالثى مسحاتو أجزأىهي ؛ إذا كافى للحىجىًر شيعى 
ًر اٍلمينفرًد . ـى اغبىجى  ألف  كيل  شيعبةو تقوـي مقا

أف  السُّن ةى فيمىٍن استجمرى : أم  [ رو تْ ى كً لى عى  وي عي طْ قى  ن  سى يي ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
بأكثرى مٍن ثالثو أىٍف يوترى ، فلٍو مسحى ثالثنا ، كلىػٍم حيصًل اإلنقاءي ، كزادى رابعةن ، 

  .كأنقىًت اٍلمىوضعى ، فإن وي يزيدي خامسةن ؛ ليحصلى الوترى 
األعداًد الش فعي ًة ، فإن وي يزيدي كىكذا لٍو أنقى بستٍّ ، أٍك بثمافو ، ككبوًىا ًمنى 

 اٍلمىسنوفي .  بالوتر حىجىرنا ، أٍك مسحةن ؛ ليحصلى اإليتاري 
 كأم ا إذا ربص لى اإلنقاءي بوترو ، كلمسو ، أٍك سبعو ، فال إشكاؿى .

         ما ثبتى يف الص حيحىًُت مٍن حديًث  كالصلي في اإليتاًر على ىذا الوجًو :
 . كىمىًن اْستىْجمىرى فػىْليػيْوًتْر (( ))قاؿى :  --أف  الن ِب    -- أيب ىيريرةى 

كالصَّارؼي لألمًر على على سينػِّي ًة اإليتاًر ىينا ،  -رىضًبىوي اللي -كقٍد نص  اٍلميصىنِّفي 
ـي أضبدي ، كأبو داكدى ،  --: حديثي أيب ىيريرةى  ىذا القوؿً  الذم ركاهي اإلما
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ـي الن وكمُّ كابني ماجوى ، ك    --: أف  الن ِب   كفيوً إسنادىهي ،  -رىضًبىوي اللي -حس نى اإلما
  (( كىمىًن اْستىْجمىرى فػىْليػيْوًتْر ، مىْن فػىعىلى فػىقىْد أىْحسىنى ، كىمىْن ال فىال حىرىجى  )) :قاؿى 

 : قوالفً  (( رْ تً وْ يػي لْ مر فػى جْ تى سْ ا نً كمى  )) : -- وً في قولً  للعلماءً ك 
           غائطو  أكٍ  بوؿو  منٍ  اػبارجى  أم قطعى  (( رى مى جْ تى اسْ  نً مى )) :  الكؿي  القوؿي 

ي ،  (( رْ تً وْ يػي لْ فػى ))   معٌت ذلكى . كسنبُتِّ
؛  (( رْ تً وْ يػي لْ فػى ))  هً ككبوً  بالبلورً  بى تطي   نٍ أم مى  (( رى مى جْ تى اسْ  نً مى  ))اني : الثَّ  القوؿي 

كما يف صحيًح  -- اللً  رسوؿي  بذلكى ، كلذلكى قاؿى  في وصى يي  البلورى  ألف  
           يف صفًة أك ًؿ زيمرةو مٍن أىًل اعبن ًة  --البيلارمِّ مٍن حديًث أيب ىيريرةى 

قاؿى أبو اليماًف شيخي  (( ةي وَّ لي الي  مي ىي ري امً جى مى  )) : -مٍ هي نػٍ مً  مٍ اكي ي  إً كى  ا اللي نى لى عى جى -
ًة (()) الي يف تفسًَت  -رىضًبىهيمىا اللي -البيلارمِّ  يعٍت العيٍودى ( ، فاالستجماري )  : ليوَّ

 اؽبجرةً  دارً  إماـً  كىذا قوؿي معناهي الت طيُّبي على ىذا الوجًو ،  يف ىذا اغبديثً 
 نُّ سى وا : يي ، كلذلكى قالي  ًة اللُّغةً ، كقاؿى بًو بعضي أئم -وً يٍ لى عى  اللً  ةي ضٍبى رى - مالكو  اإلماـً 

  ًكترنا كثالثو ، كطبسو ، ككبوًىا منى األعداًد الوًتري ًة . أف يكوف بالبلورً  بي طيُّ ت  ال يف
أف  مىًن استجمرى :  فبيانيوي ، : كىوى تفسَتيهي بقطًع اػبارًج  فأمَّا على القوًؿ الكؿً 

  بعدى بولًًو :
         كتطه رى اٍلمىوضعي بالث الثًة األحجاًر ، كىيى األصلي : ، ًإًف انقطعى اػبارجي 

 فال إشكاؿى . 
 : فتجبي عليًو الزِّيادةي حىت يىٍطهيرى اٍلمىوضعي .  كأمَّا إذا لىْم ينقطْع بذلكى 

 بعددو كترمٍّ ، كاػبمًس كالس بًع : فال إشكاؿى . الت طهَتي  : أىٍف حيصلى  كحينئذو إمَّا
حيصلى بعددو شفعيٍّ ، كاألربًع كالسِّتِّ كالث ماين : فيزيدي كاحدةن ؛ ليحصلى  أىفٍ  كإمَّا

 اإليتاري ، كهبا تكوفي السُّن ةي ، كىكذا اغباؿي يف قطًع الغائًط .
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________________________________________
 كىيىًجبي االْستػىْنًجاءي 

________________________________________ 
     -رىضًبىوي اللي -قىصىدى اٍلميصىنِّفي : ] كىيىًجبي االْسًتْنجىاءي [  -رىًحمىوي اللي - قػىْوليوي 

ى هبذًه العبارًة حيكمى الط هارًة ًمنى اػبارًج  ،         سواءن كانىٍت باالستنجاًء ، أىٍف يػيبػىُتِّ
 أًك االستجماًر ، كىوى أنػ هىا كاجبةه . 

يف األحاديًث  --السُّن ةي الص حيحةي عٍن رسوًؿ الًل  كقد دلَّت على ذلكى :
    ، الكثَتًة اٍلميشتملًة على ؿبافظًتًو على االستنجاًء كاالستجماًر ، كأىٍمرًًه هًبًمىا 

كىافى يىْأًتي   --: )) أىفَّ النًَّبيَّ  --: حديثي أنًس بًن مالكو  كمْن أشهرًىا
نىا كىغيالـه مىًعيى ًإدىاكىةن ًمْن مىاءو كىعىنىػىزةن ، فػىيىْستػىْنًجي اْلخىالءى ، قىاؿى : فىأىْحًملي أى 

 .  بًاْلمىاًء ((
أف  الن ِب  ، عندى البيلارمِّ يف صحيًحًو  --الًل بًن مسعودو حديثي عبدً  ككذلكى 

--  عىلىٍيًو - ، كأىمىرى هبا : )) ًاْئًتًني بًثىالثىًة أىْحجىارو ((قاؿى لوي لىم ا أرادى اػبىالءى
          ،  : )) فىًإنػَّهىا تيْجزًيًو ((، ُثي  عل لى ذلكى األمرى بقولًًو  -الص الةي كىالس الـي 

ـي ابني قيدامةى كغَته  كىذا الت عليلي داؿ  على الوجوًب ، كما قر رىهي   اللي  رىضًبىةي -اإلما
 . -على اعبميع

ليسى اٍلميرادي ًبًو أىف  االستنجاءى  ] كىيىًجبي االْسًتْنجىاءي [:  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
ه ، بٍل جيوزي أىٍف يعدؿى إىل االستجماًر بالط اىًر ًمنى اغبىجىًر ، كاٍلًمنديًل  اًء ميتعُتِّ باٍلمى

، أٍك لىػٍم  دى اٍلمىاءى جى كال جيبي اٍلمىاءي عيننا ، فيجوزي لوي االستجماري بالط اىًر سواءن كى 
ي عليًو كاحده   جيٍدهي ، كسواءن كافى ميقيمنا ، أٍك ميسافرنا ، فهوى ـبيػ ره بينىهما ، كال يتعُت 
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 ________________________________________
 ًلكيلِّ خىارىجو ًإالَّ الرِّْيحى 

________________________________________ 
اًء  -كما قد ٍمنىا-ٍلمىوضعى  إذا تعد ل اػبارجي اال  منهما إً  فيجبي االستنجاءي باٍلمى
 كىًل الفضلي الماءي ، أًك الحجارةي ؟  ،لتطهَتًًه 

     أف  اٍلمىاءى أفضلي ؛ ألن وي أبلغي ، كخاصةن يف النِّساًء ، كما كانىٍت  كالجوابي :
ـى عنػٍهىا ذلكى تأمري بًًو يف حىقِّ  -رىًضيى اللي عىنػٍهىا-أيُـّ اٍلميؤمنُتى عائشةي  ًهن  ، كما تقد 

مذمُّ كغَتيهي .   يف اغبديًث ال ذم صح حىوي الًتِّ
مٍن ألفاًظ  " كيلَّ "فيًو عيميوـه ؛ ألف   ] ًلكيلِّ خىارًجو [:  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

بيًر ، كسواءن كافى مً  نى العموـً ، فيشملي كل  خارجو ، سواءن كافى ًمنى القيبيًل ، أًك الدُّ
    اٍلمىائعاًت ، كالبوًؿ ، كاٍلمىذم ، كالوىدم كالد ـً ، أًك اعبامداًت ، كالغائًط ، 

 فإذا خرجى اػبارجي أكجبى االستنجاءى أًك االستجمارى .
ـى ، كمراديهي ] ًإالَّ الرِّْيحى [  : -اللي  وي مى حً رى - وي لي وْ قػى       -رىضًبىوي اللي -استثناءه فبا تقد 

، كحيًكيى  -رىضًبىهيمي اللي -جيبي االستنجاءي منها ، كىذا بإصباًع أىًل العلًم أن وي ال 
 ي منها . تنجً خالؼه شاذ  أن وي يسى 

  ( ، خركجي الرِّيًح ًبرىذىاًذ الغائطً كىيى ) على مسألةو مهمةو :  كقد نػيبِّو في ىذا
، كييشتػىرىطي  كما يقعي ذلكى يف أحواؿو خاصةو ، كما يف حاًؿ اإلسهاًؿ الش ديدً 

 للزكًمًو كجودي ًداللةو على رذاًذ الغائًط ، كإال لزـى البقاءي على األصًل .
فإف  االستنجاءى لىػٍم يكيٍن مٍن أجًل الرِّيًح ، كإَّنا ىوى مٍن أجًل ، كعلى ىذا القوًؿ 

 خركًج شيءو منى الغائًط معىوي كما ال خيفى .
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______________________________________ __
 مه م  يى ال تػى كى ،  ءه وْ ضي كي  وي لى بػْ قػى  ح  صً ال يى كى 

________________________________________ 
 -رىضًبىوي اللي -مراديهي [  مه م  يى ال تػى كى ،  ءه وْ ضي كي  وي لى بػْ قػى  ح  صً ال يى كى ]  : -اللي  وي مى حً رى - وي لي وْ قػى 

أن وي ييشتػىرىطي لصحًة الوضوًء إذا خرجى اػبارجي اٍلميوجبي لالستنجاًء أىٍف يستنجيى قبلى 
 ، مثلي :كيضيوئًًو ، فلٍو أن وي توض أى بعدى خركًج اػبارًج ، ُثي  استنجى دكفى أىٍف يلمسى 

  ، ككبوًًه فبا ال حيصلي معىوي نقضه ،أىٍف يصيب  اٍلمىاءى على الفرًج ، كدييًٍسكىوي حبائلو 
أٍك يتوض أى ، ُثي  يدخلى الربٍكىةى ؛ ليحصِّلى غسلى الفرًج ، ككبًو ذلكى ، فإن وي ال يصحُّ 

هي بعدى استنجائًًو ،        كىذا ىوى أحدي قولي العلماءً كيضيوؤيهي ، بىٍل عليًو أىٍف يعيدى
 . في المسألةً  -رىضًبىهيمي اللي -

 أن وي يصحُّ الويضيوءي قبلى االستنجاًء .  كالثَّاني :
            --يف حديًث عيمىرى  -عىلىٍيًو الص الةي كىالس الـي -بقولًًو  كاستدل وا :

عىلىٍيًو الص الةي -يف الص حيحىًُت لىم ا ذيًكرى لوي أن وي تصيبيوي اعبنابةي ًمنى الل يًل ؟ فقاؿى 
قاليوا : فجعلى لوي الويضيوءى تػىوىضَّْأ ، كىاْغًسْل ذىكىرىؾى ، ثيمَّ نىْم (( ،  : )) -كىالس الـي 

 قبلى االستنجاًء ، فدؿ  على جواًز األمرىيًن .
  دبا يلي : يترجَّحي  -رىضًبىوي اللي -كما ذكرىهي اٍلميصىنِّفي 

ضيػوًء مػٍن سػورًة أن ػوي األصػلي الػذم دؿ  عليػًو دليػلي الكتػاًب يف آيػًة الوي  أكالن :
ائػدًة ،  ػيػًن :اٍلمى  كذلكى مػْن كجػهى
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انىوي -يف قولًًو  الوجًو الكًؿ : ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ :  -سيٍبحى

 چپ  پ   پ
 أمرى  -اىلى عى تػى - اللى  أف  :  ككجوي الدِّاللةً ،  (4)

هما بينى  لي فصى ال يي  وي على أن   كىذا يدؿُّ ،  الةً إىل الص   القياـً  إرادةً  عندى  وءً ضي بالوي 
 . األصلي  ىوى ، فهذا  االستنجاءً  بفاصلً 

انىوي -يف قولًًو  الوجًو الثَّاني : ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    چ:  -سيٍبحى

 چې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ
، فجعلى الط هارةى باألصًل  (2)

  . كىوى كنايةه عٍن حصوًؿ طهارًة اػبىبىثً بعدى اٍلمىجيًء منى الغائًط ،  كالبدؿً 
        ، ستنجي يى  كافى   وي أن   وً تً ن  كسي  -- ِبِّ الن   ىدمً  منٍ  حفوظى مى الٍ  أف   ا :ثانين 
 .  على االستنجاءً  وءى ضي الوي  ـى قد   وي أن   صحيحو  يف حديثو  عنوي  ظى فً كما حي ، أ ي يتوض   ُثي  

،  اعبمعً  طلقً مي لٍ  الواكى  بأف   : عنوي  ابه جى مي  وً وا بً ستدلُّ االذم  ليلى الد   أف   ا :ثالثن 
 مبٍت   كهي الذم ذكري  على الوجوً  وً بً  االستدالؿي ((  ؾى رى كى ذى  لْ سً اغْ كى ،  أْ ضَّ وى تػى  )) :وي فقولي 

 . ضعيفه  مذىبه  كىوى ،  تيبً الًت   معى  العطفى  تفيدي  الواكى  على أف  
 ظرً الن   ضِّ بغى ،  اعبمعً  مطلقى  تفيدي  الواكى  أف  عندى طائفةو مٍن أئمًة اللُّغًة  حيحي كالصَّ 

       ال يستلزـي  إن وي ف" ،  ري مى عي كى  ده م  ؿبي  اءى جى : "  تقوؿى  فٍ ىذا كأى  ىذا قبلى  كوفً   عنٍ 
  .بىًل اٍلميرادي حصوؿي اٍلمىجيًء منهيما ؛  رى مى عي  قبلى  جاءى  ده ؿبم   يكوفى  فٍ أى 

   ،  ينً األمرى  حصوؿي  هي مرادي  (( ؾى رى كى ذى  لْ سً اغْ كى ،  أْ ضَّ وى تػى ))  : -- ِبِّ الن   ؿي وٍ فقى 
تيًب الذم يفيدي كقوعى    . هً رً كى لذى  وً سلً غى  قبلى  الوضوءى كىوى مطلقي اعبمًع ، كليسىٍت للًت 

                              
 . 1/ اٍلمىائدة ، آية :  (1)

 . 43/ النِّساء ، آية :  (2)
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تيبى ًإٍف دؿ  الد ليلي على إرادتًًو كقىٍصًدًه  كما يف آيًة الويضيوًء ؛ ،  كقٍد تفيدي الواكي الًت 
انىوي -حيثي ذىكىرى فيها  تيًب ، اٍلمىمسوحى بُتى مغسولى  -سيٍبحى    ٍُتً ، فدؿ  على الًت 

  كأن وي مقصوده بُتى أعضاًء الويضيوًء .
بلفظ      مع أنو قد جاء يف ركايةو العطفي بػػ ) ُث ( مرتبان على الوجو الذم ذكرناه

     كىي ركاية أيب نوح كأشار إليها اغبافظ  ) اْغسل ذكرؾ ثم توضأ ثم نىْم (
، كىي تدؿُّ على أف الًتتيبى معترب كأف العطف  ابن حجر رضبو الل يف الفتح

 . بالواك يف الركاية الثانية إَّنا ىو ؼبطلق اعبمع كما قدمنا 
     ،  وءً ضي على الوي  االستنجاءً  تقديً  بوجوبً  القوؿي  يترجَّحي ، كبناءن على ذلكى 

 .كأن وي ال يصحُّ الويضيوءي قبلىوي 
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  ________________________________________
 ءً وْ ضي وي الْ  نً نى سي كى  السِّوىاؾً  ابي بى 

________________________________________ 
بكسِر السٍُِّت ، يُػَقاُؿ :        :  السٍَّواؾُ  [ السِّوىاؾً  ابي بى : ]  -رىًحمىوي اللي -يػىقيوؿي 

  ." َساَؾ فَاُه ، َيُسوُكُو ، َسوًْكا " ، وََجُْعُو : ُسُوٌؾ ، كُكُتٍب 
  .هبا  ؾُ و  سَ تَ اليت يػُ  اآللةُ  وِ بِ  رادُ ويُ لفظُُو  كييطلىقي 

 .   السٍَّواؾِ  لُ عْ بو فِ  رادُ ويُ  طلقي كيي 
وسى أيب مُ  حديثُ :  بها اؾي تى سْ التي يي  اآللةى  وً ا بً رادن مي  السِّوىاؾً  إطالؽً  نْ فمً 

    -- ى النًَّبيِّ لى عى  لى خى دى  وي نَّ أى  ))الث ابُت يف الص حيَحُِت :  -- األشعريٍّ 
:  ؿي وْ قي يػى  وى ىي كى ،  وً انً سى لً  ؼً رى ى طى لى عى  السِّوىاؾي كى ،  وً يْ فً  يى فِّ م تػيوي ذً الَّ  وً ضً رى ي مى فً  وى ىي كى 
  . (( -َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَلْيوِ - عي وَّ هى تػى يػى  وي أنَّ كى ،   عْ أي  عْ أي 

 .  السٍَّواؾِ  آلةَ : يعٍت  (( السِّوىاؾي كى : )) فقولو 
   ابتُ الث   -- ريرةَ أيب ىُ  حديثُ  فمنوُ :  الفعلى  وً بً  ميرادنا السِّوىاؾً  ا إطالؽي كأمَّ 

ى تً مَّ ى أي لى عى  قَّ شي أى  فْ ال أى وْ لى  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   يف الص حيَحُتِ   مْ هي تػي رْ مى ي لى
 وىذا اإلطالُؽ ُىَو اْلُمراُد ُىَنا . ، السٍَّواؾِ  أي بفعلِ  ًعْندى كيلِّ صىالةو (( السِّوىاؾً بً 

        -- الن ِبٍّ  عنِ  الواردةِ  نِ نَ والس   األحكاـِ  بيافُ  بوِ  رادُ مُ الْ :  السِّوىاؾً  ابي كبى 
َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُو - وِ نبيٍّ  هبديِ  السٍَّواؾَ  -- اهللُ  عَ رَ شَ  ، فقدْ  يف السٍَّواؾِ 

 وُ أصحابَ  ويأمرُ ،  ستاؾُ يَ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - فكافَ ،  والفعليٍّ  القولٍّ  -َعَلْيوِ 
          الن ِب   أف   --صحيِح الُبخاريٍّ مْن حديِث أنٍس يف  حىت ثبتَ ،  بالسٍَّواؾِ 

--  َ(( . ي السِّوىاؾً فً  مْ كي يْ لى عى  تي رْ ثػى كْ أى  )) : قاؿ 
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________________________________________
  نو يِّ لى  دو وْ عي بً  ؾي و  سى التَّ 

________________________________________ 
ويف ذلَك  ؛ وءِ ضُ الوُ  صفةِ  وقبلَ ،  وءِ ضُ الوُ  بابِ  قبلَ  العلماءُ  هُ يذكرُ  السِّوىاؾً  كبابي 

      ثبَت يف الص حيَحُِت مْن حديِث أيب ُىريرَة اْلُمتقدٍّـِ ، وفيِو قولُُو  مراعاٌة ِلَما
  . (( الةو صى  لِّ كي   دى نْ عً  السِّوىاؾً بً  مْ هي تػي رْ مى لى ))  : -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -

  . (( وءو ضي كي  لِّ كي ًعْندى   )) :للُبخاريٍّ تعليًقا باجلزـِ  ويف روايةٍ 
 . (( وءو ضي كي  لِّ كي   )) مىعى  :مسنِدِه ويف روايٍة ألمحَد يف 

ُ سأُ  وضعِ مَ أي يف ىذا الْ [  ءً وْ ضي وي الْ  نً نى سي ] كى  : -رىًحمىوي اللي -كقػىْوليوي   لةً َجُ  لكَ  بُتٍّ
 وِ نِ نَ وسُ ،  يف السٍَّواؾِ  -- الن ِبٍّ  هبديِ  قُ اليت تتعل   رعيةِ الش   سائلِ مَ والْ  األحكاـِ  منَ 

 .  وءِ ضُ يف الوُ 
الط ريقُة ، مأخوذٌة مْن " َسَنِن الط َرْيِق " ، ومْن قوِؿ القائِل :  في الل غىًة : ةي نَّ كالس  

 " َسن  اْلَماَء " إذا صب ُو حىت جرى يف طريِقِو . 
ِـّ  من ىدِيِو القولٍّ ، والفعليٍّ  --: ُكل  ما َوَرَد عن الن ِبٍّ  كتشملي بمعناىا العا

 .  ريريٍّ والت ق
   ،  السٍَّواؾِ  نَ مِ  تَػَفع لٌ :  ؾُ سو  الت  [  نو يِّ لى  دو وْ عي بً  ؾي و  سى ] التَّ  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 . السٍَّواؾِ  لُ عْ أي فِ 

       -َرمْحَُة اهلِل َعَلْيِهمْ - العلماءً  عندى  ينً وجهى ال أحدي  ىوى  ىذا لىيِّنو [ : دو وْ عي بً ] 
، وال ربصُل الس ن ُة بغَتِِه ؛ ألف  الش رَع لَػْم  دِ وْ بالعُ  ا يكوفُ شرعً  حمودَ مَ الْ  السٍَّواؾَ  أف  

 يَرِْد ِبِو .
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ي قِ نْ ما يػُ  لٍّ وبكُ ،  دِ وْ بالعُ  لُ حيصُ  السٍَّواؾَ  إىل أف   العلماءً  منى  طائفةه  كذىبى  
 إنقاءُ  ىوَ  رعِ الش   مقصودَ  وا : ألف  قالُ ،  نديلٍ دبِ  أوْ ،  رقةٍ خبِ  اؾَ تَ سْ يَ  فْ كأَ ،   وضعَ مَ الْ 
 .  وضعِ مَ الْ 
كما يف صحيِح الُبخاريٍّ تعليًقا   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وُ قولُ  : ذلكى على  يدؿ  ك 
ٍـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة صيغة ب  ةه رى هى طْ مى  السِّوىاؾي ))  : -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-اجلزـِ عْن ُأ
 .  (( بِّ لرَّ لً  اةه ضى رْ مى ،  مً فى لْ لً 

        (( مً فى لْ لً  ةه رى هى طْ مى  السِّوىاؾي ))  : وُ قولَ  أف   : ىذا الحديثً  منْ  اللةً الدِّ  كجوي 
ُر الفَم ، فكل  ما كاَف كذلَك آِخٌذ حكَمُو .  السٍَّواؾَ  أف  :  أي  يطهٍّ

        ةِ الس ن   نَ مِ  بُ يْ صِ ما يُ  رِ دْ على قَ  ابُ ثَ يػُ  وُ ن  : إ فقاُلوا العلماءً  بعضي  طى كتوسَّ 
        ،  نديلٍ دبِ  أوْ ،  رقةٍ خبِ  كاماًل إذا استاؾَ   ةِ الس ن   فضلَ  ذُ وال يأخُ ،  قاءِ يف الن  
:  واقالُ ،  نديلٍ دبِ  اؾَ تَ سْ يَ  فْ أَ  وأرادَ ،  دَ وْ العُ  دَ قَ كما لو فػَ ،   لٌ ضْ فَ  لوُ  يكوفُ  لكنْ 

 .  كاملةً   ةَ الس ن   وال حُيصٍّلُ ،  رٍ ذَ قَ  نْ مِ  اؿَ زَ ما أَ  رِ دْ على قَ  ابُ ثَ يػُ 
ـُ اْلُموف ُق  : ) والص حيُح أن ُو ُيصيُب بقدِر ما حيصُل مَن  -َرمِحَُو اهللُ -قاَؿ اإلما

 .  ػ ىااإلنقاِء ، وال يًتُؾ القليَل مَن الس ن ِة للعجِز عْن كثَتِىا ( 
ت ُت يف الفِم ، يتف اليابسَ  ألف  ؛  اليابسَ  قَػْيٌد ُُيرِجُ [  نو يِّ ] لى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 فتكثُر أوصالُُو ، وىَي ُمِضر ٌة ، ولردبا أدَمِت اللٍّث َة وَجَرَحْتها .
َها- عائشةَ  ؤمنُتَ مُ الْ  ٍـّ أُ  يف حديثِ :  كلهذا أصله         الث ابِت  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

      يوً لى عى  لى خى دى  لىمَّا كىافى ًفي مىرىًض كىفىاتًوً  --أىفَّ النًَّبيَّ  )):  ُتِ حيحَ يف الص  
      ،  اؾه وى سً  هً دً ي يى فً كى  -وِ يْ بِ أَ  نْ عَ وَ  - قً يْ دِّ الصِّ  رو كْ ي بى بً أى  بني  نً مى حْ الرَّ دي بْ عى 
دىفػىْعتيوي  مَّ ثي ،  وي تي بْ يَّ طى كى ،  وي تي مْ ضى قى فػى السِّوىاؾى  تي ذْ خى أى فى ،  هي رى صى بى  -- النًَّبي   هي أىبىدَّ فى 

 . (( --ًإلىى النًَّبيِّ 
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________________________________________
 تي فتَّ تى ال يػى ،  ر  ضً مي  رى يػْ غى  قو نْ مي 

________________________________________
 اليابسةِ  باألعوادِ  اؾُ تَ سْ ال يُ  وُ وأن  ليػًٍّنا ،  يكوفَ  الس ن َة يف السٍّواِؾ أفْ  على أف  فدؿ  

      .  باشرةً مُ 

، حيصُل باالستياِؾ بِِو الن قاءُ  للموضعِ  فٍ أي منظٍّ [  قو نْ ] مي :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 ألن ُو ُىَو مقصوُد الش رِع مَن السٍّواِؾ .

        أي أف  السٍّواَؾ اْلَمسنوَف ينبغي أْف  [ ر  ضً مي  رى يػْ غى : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
حكم  الض رَر ُمْنَتٍف يفٌر على األسناِف أِو اللٍّث ِة ؛ ألف  ال يكوَف يف استعمالِِو ضر 

َا ُشرَِع للن فِع ، ودفِع ضرِر الَقَلِح و  الشرع         اْلَموجوِد  ننت الفضالت، والسٍّواُؾ إَّن 
 يف األسناِف .

أجزاُؤُه يف الفِم ؛ أي يكوُف بُعوٍد ال تَػَتفت ُت  [ تي فتَّ تى ] ال يػى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ْمَنا .  ألف  ىذا يُؤذي اْلُمستاَؾ خبروِج فُػَتاتِِو ، وقْد يُدِمي اللٍّث َة كما قد 

َواِؾ وىَي : َأْف يكوَف بُعوٍد  -َرمِحَُو اهللُ -وقد ذََكَر اْلُمَصنٍُّف  ىذِه الصٍّفاِت يف السٍّ
 ٍ هبا مقصوُد الش رِع ، ويكوُف  ُمِضرٍّ ، وىذِه الصٍّفاُت يتحق قُ  ، ُمنٍق ، رََت لُتٍّ

 السٍّواُؾ مطهرًة للفِم كما َوَرَد . 
ٍـّ اْلُمؤمنَُت عائشُة  كيشهدي لذلكى  َها-: حديُث ُأ ْمَنا ؛   -َرِضَي اهلُل َعنػْ   كما قد 

مَع اطالِعِو وإقرارِِه داؿٌّ على أن ُو  --ألف  حرَصها على تطييِبِو لرسوِؿ اهلِل 
ِه الصٍّفاِت اليت يتحق ُق هبا اْلَمقصوُد الش رعي  مْن ِفْعِل ينبغي احلرُص على ىذ

 السٍَّواِؾ . 
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 ________________________________________
 ال بًأيْصبيعو ، أىْك ًخْرقىةو 

________________________________________
وكما جاَء أصُل ذلَك بالش رِع ، فإف  الط بَع يؤكٍُّدُه ، حيُث إف  األطباَء يستحب وَف 
ِلُْتَ السٍَّواِؾ ورطَبُو ؛ الشتمالِِو على اْلَمادِة اْلُمساعدِة على تنظيِف الفِم ، إضافًة 

 . تنفع الل ثَة وتقّويها بإذف اهللإىل ما فيها مَن الفوائِد اليت 
أف  السٍَّواَؾ  -َرمِحَُو اهللُ -مراُدُه  : ] ال بًأيْصبيعو ، أىْك ًخْرقىةو [ -ًحمىوي اللي رى -قػىْوليوي 

صبِع واخلِرقِة ، وىذا صحيٌح ، أف  السٍَّواَؾ الذي َوَرَدْت بِِو الش رعي  ال يكوُف باألُ 
ْمَنا .  الس ن ُة يف األصِل بالُعوِد كما قد 

، خاصًة صبِع واخلِرقِة ربرمَي تنظيِف الفِم باألُ  -َرمِحَُو اهللُ -وليَس مراُد اْلُمَصنٍِّف 
        السٍَّواِؾ ، َبْل ذلَك جائٌز ، فال حرَج على اْلُمسلِم عنَد عدـِ وجوِد ُعوِد 

       صبِعِو أْو خِبرقٍة ، خاصًة عنَد عدـِ وجوِد اْلِمسواِؾ ؛ َأْف يدَعَك أسنانَُو بأُ 
       لِة األذى ، فإذا لَػْم يتيس ِر الُعوُد جاَز َأْف يُزيَلُو بأيٍّ وسيلٍة ؛ ألن ُو زُلتاٌج إلزا

ألف  الس ن َة اشتمَلْت على آلٍة ، ومعًٌت ، فاْلَمعٌت اْلَمقصوُد ىَو إزالُة الَقَذِر ، فإذا 
 حاِؿ لَػْم تتيس ِر اآللُة ُشرَِع ربقيُق اْلَمقصوِد شرًعا ، وىَو اْلَمعٌَت ، لكن ُو يف

ْمَنا .  االختياِر   ال يكوُف ُسن ًة مْن ُكلٍّ وجٍو كما قد 
صبِع واخلِرقِة ، أف  السٍَّواَؾ الش رعي  ال يكوُف باألُ  -َرمِحَُو اهللُ -فمراُد اْلُمَصنٍِّف 

وىذا ال مينُع اجلواَز ، فليَس مراُدُه ربرمَي تنظيِف األسناِف بغَِت السٍَّواِؾ الش رعيٍّ ،  
 ىَو موجوٌد يف زمانِنا مَن الت نظيِف باْلَمعجوِف ، وضلوِِه . كما
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________________________________________ 
 اؿً كى الزَّ  دى عْ بػى  مو ائً صى غىْيًر لً ،  تو قْ كى  لَّ كي   فه وْ نػي سْ مى 

________________________________________ 
 : على مسائلى دل ْت ىذِه العبارُة [  تو قْ كى  لَّ كي   فه وْ نػي سْ ] مى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

َواَؾ مسنوٌف ، وإذا كاَف مسنونًا فمعناُه أن ُو مشروٌع ،  المسألًة الكلى : أف  السٍّ
 . -َرمِحَُهُم اهللُ -وىذِه اْلَمسألُة زلل  إَجاٍع بَُت العلماِء 

  .بياُف عدـِ وجوبِِو الت عبَُت بكونِِو ُسن ًة اْلَمقصوُد ِبِو  المسألًة الثَّانيًة :
، ومنُهُم احلنفي ُة ، واْلَمالكي ُة ، والش افعي ُة ، واحلنابلُة  كىذا ىوى مذىبي الجمهورً 

 .  -َرمْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -
: بعُض الظ اىريٍِّة ،  كًقْيلى فقاُلوا بوجوِبِو ،  -َرمِحَُهُم اهللُ - كخالىفىهيمي الظَّاىريِّةي 

 وليَس كل ُهم .
ـً ( ، و )  شىْرًح البػيليوغً وقْد بيػ ن ا ىذِه اْلَمسألَة يف )          ( ،  عيمدًة الحكا

ىَو القوُؿ بعدـِ الوجوِب ؛وذلَك  -اهللِ َواْلِعْلُم ِعْنَد -وأف   الذم يترجَّحي في نظرم 
  ِلَما يلي :

 --يف الص حيَحُِت أف  الن ِب   --حديِث أيب ُىريرَة ظاىُر الس ن ِة يف  أكالن :
ىمىْرتػيهيْم بًالسِّوىاًؾ ًعْندى كيلِّ صىالةو ((قاَؿ  َ  : )) لىْوال أىْف أىشيقَّ عىلىى أيمًَّتي لى ، فبُت 

أن ُو َلْو أوجَب السٍَّواَؾ على أُم ِتِو ألوقَعُهم يف اْلَمشقِة ،  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -
 وىَي منتفيٌة شرًعا ، فانتفى الوجوُب .
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: )) ًاْستىاكيْوا  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -أف  دليَل الوجوِب مبٍتٌّ على قولِِو  ثانينا : 
فال يثبُت  ،رواُه أبو داوَد يف مراسيِلِو عْن عطاٍء ، وىَو حديٌث ضعيٌف  (عىْرضنا (

 ِبِو الوجوُب ، ونَػبػَْقى على األصِل ، وىَو براءُة الذٍّم ِة مْن لُُزوـِ السٍَّواِؾ ووجوِبِو .
جزٍء من  أف  ىذِه الس نػٍّي َة يف ُكلٍّ وقٍت مْن ليٍل أْو نَػَهاٍر ، يف أيٍّ  المسألًة الثَّالثًة :

  .أجزاِئهما ، سواًء كاَف ذلَك يف حاِؿ صياـٍ أْو رَتِِه 
 احلنفي ِة واْلَمالكي ِة ، وبعِض الش افعي ِة ، واحلنابلِة .  كىذا ىوى مذىبي 

بُعُموـِ األدلِة اليت أََمَرْت بالسٍَّواِؾ ، واستحب ْتُو ُدوَف فَػْرٍؽ  كاستدل وا على ذلكى :
ٍـّ َأْف يبقى على ُعُموِمِو حىت يرَد ما ُيصٍُّصُو ، بَُت وقٍت وآخَر ، و  األصُل يف العا

 هاوخص صَ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - لبي نهافَلْو كاَف للسٍّواِؾ أوقاٌت ُدوَف أوقاٍت 
: )) كىبىاًلْغ ًفي االْسًتْنشىاًؽ ًإالَّ أىْف تىكيْوفى مَن الُعُموـِ ، كما قاَؿ يف االستنشاِؽ 

مذي  وصح َحُو عْن لقيِط  ًئمنا ((صىا أخرَجُو أمحُد ، وأبو داوَد ، والن سائي  ، والًتٍّ
، فأحاديُث السٍَّواِؾ الص حيحُة العامُة لَػْم يَرِْد فيها شيٌء مَن  --بِن َصِبََة ا

  كما يف حديِث أيب ُىريرَة   : )) عىلىْيكيْم بًالسِّوىاًؾ (( --االستثناِء : كقولِِو 
--  ُهَماَرِضَي -عنَد ابِن ِحب اَف ، وحديِث ابِن ُعَمَر  . يف مسنِد أمحدَ  -اهللُ َعنػْ

ىمىْرتػيهيْم  --كما يف الص حيَحُِت مْن حديِث أيب ُىريرَة  --وقولِِو  : )) لى
 .     بًالسِّوىاًؾ ًعْندى كيلِّ صىالةو ((

َها-كما حديِث عائشَة   --وقولِِو  ـِ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ : )) السِّوىاؾي  اْلُمتقدٍّ
 . مىْطهىرىةه لًْلفىًم ، مىْرضىاةه لًلرَّبِّ ((

إىل استثناِء ما بعَد زواِؿ الش مِس ِلَمْن كاَف  -َرمِحَُهُم اهللُ - كذىبى بعضي العلماءً 
صائًما ، فقاُلوا : ال ُيْسَتاُؾ ِمْن بعِد الز واِؿ إىل رروِب الش مِس ، وىَو ما أشاَر 

مراُدُه أف  ، [  اؿً كى الزَّ  دى عْ بػى  مو ائً صى غىْيًر لً  ]بقولِِو :  -َرمِحَُو اهللُ -إليِو اْلُمَصنٍُّف 
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       فال يستحب  ،  ،ستحباَب السٍَّواِؾ يف َجيِع األوقاِت إال يف وقٍت واحٍد ا
 ما بعَد زواِؿ الش مِس ِلَمْن كاَف صائًما إىل الُغروِب .  وىوَ 

ٌّ  ] صىاًئمو [ : -َرمِحَُو اهللُ - كقػىْوليوي   . ونفالً ، ا فرضً  ائمَ الص   يشملُ  عا
 : بأدلةو  وا لذلكى كاحتج  ،  -َرمِحَُهم اهللُ - ةِ والشافعي   احلنابلةِ  مذىبي ىوى كىذا 

  : --كما يف الص حيَحُِت مْن حديِث أيب ُىريرَة    -- الن ِبٍّ  قوؿُ  ها :لً أكَّ 
 . (( كً سْ مً الْ  حً يْ رً  نْ مً  اللً  دى نْ عً  بي يى طْ أى  مً ائً الصَّ  مً فى  ؼي وْ لي خي لى  ))

 منْ  اهللِ  عندَ  أطيبُ  وُ أن   وأخِبَ ،  وؼَ لُ اخلُ  امتدحَ  -- الن ِب   : أف   اللةً الدِّ  ككجوي 
 . يُذىبو ، فال ُيشرع فعلووالسٍَّواُؾ بعَد الز واِؿ ،  سكِ مِ الْ  ريحِ 

: )) ًإذىا صيْمتيْم فىاْستىاكيْوا قاَؿ  --أف  الن ِب   --حديُث َعليٍّ  ثانينا :
اًة ، كىال تىْستىاكيْوا بًاْلعىًشيِّ ((  البيهقي  ، والد ارقطٍت  بسنٍد ضعيٍف ،  رواهُ بًاْلغىدى

 ،والعشي  يبدأُ بزواِؿ الش مِس ، أن ُو نَػَهى عِن السٍَّواِؾ يف العِشيٍّ  ككجوي الدِّاللًة :
 فدؿ  على أن ُو ال ُيْسَتاُؾ بعَد الز واِؿ .

: وا فقالُ ،  هيدِ الش   على دـِ  ائمِ الص   فمِ  وؼَ لُ وا خُ قاسُ  حيثُ ،  القياسُ  ثالثنا :
كما ال ُتشرَُع   ،فال ُتشرَُع إزالتُُو بالسٍَّواِؾ بعَد الزواِؿ  ،الصٍّياـِ اخلُُلوُؼ أثُر عبادِة 

منُهما أثَر عبادٍة زلموٍد  إزالُة أثِر الش هادِة بغسِل دـِ الش هيِد ؛ جبامِع كوِف ُكلٍّ 
 .شرًعا 

على  السٍَّواؾِ  دبشروعيةِ  القوؿُ ىَو  -اهللِ  دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ -  كالذم يترجَّحي في نظرم
 : لما يلي كذلكى ؛  ، وال استثناَء ِلَما بعَد الز واِؿ للص ائمِ  وـِ مُ العُ 
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 ________________________________________
 ميتىأىكَّده ًعْندى صىالةو 

________________________________________ 
ٍـّ َأْف يبقى  أكالن : لصحِة ِداللِة الس ن ِة يف ُعُموِمها على ذلَك ، واألصُل يف العا

على ُعُموِمِو حىت يَرَِد ما ُيصٍُّصُو ، ولَػْم يَرِْد دليٌل صحيٌح على زبصيِص ما بعَد 
 الز واِؿ بالنٍّسبِة للص ائِم دبنِعِو مَن السٍَّواِؾ .

ييجابي  يف فضِل ُخُلوِؼ الص ائمِ  --ُىريرَة أف  استدالذَلم حبديِث أيب  ثانينا :
بأف  ُخُلوَؼ الص ائِم َمْنَشُؤُه مَن اجلوِؼ بسبِب اجلوِع والعطِش ، وليَس مَن  عنوي :

    وال ُتْذِىُبو ، حيُث ال عالقَة ألسناِف ال تؤثػٍُّر يف اخلُُلوِؼ ، الفِم ، فإزالُة وسِخ ا
 لُو هِبَا . 

 استدالذِلم العقليٍّ بالقياِس . وِبِو أيًضا ُُياُب عنِ 
بأن ُو حديٌث  ييجابي عنوي :الذي استدل وا بِِو  --أف  حديَث َعليٍّ  ثالثنا :

 ضعيُف اإلسناِد .
: )) رىأىْيتي أن ُو قاَؿ  --أن ُو ثبَتِت الس ن ُة يف حديِث عامِر بِن ربيعَة  رابعنا :
مذي  ؾي ، كىىيوى صىاًئمه (( مىا ال أيْحًصي يىْستىا --النًَّبيَّ  رواُه أمحُد ، والًتٍّ
ٌّ ، حيُث لَػْم يُفرٍّْؽ بَُت ما قبَل الز واِؿ ، وما بعَدُه .،  وحس َنوُ   وىَو عا

القوُؿ جبواِز االستياِؾ يف َجيِع األوقاِت ، واستحبابِِو فيها ُدوَف يترجَّحي  وهبذا ُكلٍّوِ 
 استثناٍء .

َ  ميتىأىكَّده ًعْندى صىالةو [ ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  ُسنػ ي َة  -َرمِحَُو اهللُ -بعَد َأْف بُت 
يف بياِف األوقاِت  -َرمِحَُو اهللُ -السٍَّواِؾ يف ُكلٍّ وقٍت لغَِت صائٍم بعَد الز واِؿ ، َشرََع 
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أف  السٍَّواَؾ : أي  : ] ميتىأىكَّده ًعْندى صىالةو [اليت ىَي آكُد استحبابًا ، وذلَك بقولِِو 
 : نكرٌة عامٌة شاملٌة للن افلِة ، والفريضِة . ] صىالةو [يتأك ُد فعُلُو عنَد صالٍة ، و

 --يف حديِث أيب ُىريرَة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -قولُُو  كالصلي في ذلكى :
ىمى ػلىى أيمَّتً ػقَّ عى ػْوال أىْف أىشي ػ)) لى  : يف الص حيَحُتِ  لِّ ػدى كي ػوىاًؾ ًعنْ ػالسِّ ػهيْم بً ْرتػي ػي لى

 ، وِفْعُل السٍَّواِؾ عنَد الص الة أي قبَل َأْف يُكبػٍَّر تكبَتَة اإلحراـِ . الةو ((ػصى 
 كللعلماًء في ىذًه المسألًة قوالًف : 

،  اإلنسافُ  يستاؾَ  فْ أَ  الةِ الص   قبلَ  عُ رَ شْ يُ  رمحهم اهلل اجلمهورُ  قاؿَ :  الكؿي  القوؿي 
 .  سجدِ مَ يف الْ  ولو كافَ 

، وىَو قوُؿ طائفٍة مْن فُقهاِء  باشرةً مُ  الةِ الص   عندَ  السٍَّواؾِ  كراىيةُ  : انيالثَّ  القوؿي 
على  (( الةو صى  لِّ كي   دى نْ عً : ))  يف قولِوِ  وا احلديثَ ومحلُ ،  -َرمِحَُهُم اهللُ -اْلَمالكي ِة 

 عنَد أمحَد يف مسنِدِه بلفِظ : خرى األُ  وايةِ كما يف الرٍّ   الوضوءِ  عندَ  وِ بِ  رادَ مُ الْ  أف  
 الةِ الص   عندَ  ستاؾُ يَ  اإلنسافَ  إف  : ا نَ لْ نا لو قػُ وا : إن  وقالُ  )) مىعى كيلِّ كيضيْوءو ((

 : محاذيري  تْ لحصلى 
 ةَ ث  اللٍّ  فيجرحُ  ،ا ناشفً  يكوفَ  فْ أَ  ؤَمنُ ال يُ  السٍَّواؾَ  ألف  ؛  ةَ ث  اللٍّ  ا جرحَ دب  رُ  وُ إن   ا :هى لي أكَّ 
 . رمحهم اهلل اجلماىَتِ  قوؿُ  وىوَ ،  صلسٌ  ـُ والد  ،  ـُ الد   فيسيلُ ، يها مِ دْ يُ  أوْ 
 :  الةِ الص   عندَ  ستاؾَ اإذا  اإلنسافَ  أف   : انيهىاث

     كما   قاؿَ  -- الن ِب   ألف  ؛  عليوِ  وىذا شلتنعٌ  : في المسجدً  لى يتفي  فْ ا أى إمَّ 
 دً جً سْ مى الْ ًفي  اؽي صى بي الْ  )) : --بِن مالٍك يف الص حيَحُِت مْن حديِث أنِس 

 . (( ةه ئى يْ طً خى 
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ا فً نظٍّ مُ  فيكوفُ  : وً أسنانً  منْ  السِّوىاؾي  وي الذم أخرجى  رى ذى كالقى  خى سى الوى  عى يبلى  فْ ا أى كإمَّ  
السٍَّواِؾ على  لُ عْ فِ  عُ شرَ فال يُ ،  يوإل الفضلةِ  ىذهِ  بدخوؿِ  وِ لباطنِ  ؤذياً ومُ ،  هِ لظاىرِ 

 .ىذا الوجِو 
قبَل الص الِة ؛ لظاىِر  عُ شرَ يُ  وُ أن   -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - كالًَّذم يترجَّحي في نظرم 

 . الس ن ِة يف ذلكَ 
ا أيضً  ، وكذلكَ  طبِ الر   بالسٍَّواؾِ  تاطُ حيُ  وُ فإن   : ةً ثَّ اللِّ  اءً مى من إدْ  كهي ا ما ذكري أمَّ 
ُُث  إف  ىذا ال يقُع إال يف بعِض ،  ةِ ث  اللٍّ  أذيةِ  وفَ دُ  على العظمِ  السٍَّواؾِ  بإجراءِ  تاطُ حيُ 

األنواِع مَن السٍَّواِؾ ؛ فال يقتضي َمْنَع الُكلٍّ ، فصاَر اْلَمحظوُر يف بعِض األحواِؿ 
 ال يف كلٍّها ، وىذا يقتضي أف  دليَلهم أخص  ِمَن الد عوى . 

       إلمكافِ ؛  حاؿٍ  لٍّ على كُ  فليسَ  : بالمسجدً  صاؽً لبي ا نى مً  كهي ا ما ذكري كأمَّ 
 .  وِ يف ثوبِ  أوْ ،  نديلٍ يف مِ  قَ يبصُ  فْ أَ 

؛  وُ صاقَ بُ  نَ فَ دَ  ُُث  ، سرى اليُ  وِ قدمِ  ربتَ  قَ صَ بَ  : مفركشو  غيرى  المسجدي  كإذا كافى 
 -- الن ِبٍّ  عنِ  --ُِت مْن حديِث أيب سعيٍد اخلُدريٍّ حيحَ يف الص   ا ثبتَ مَ لِ 
ًمًو  : سجدِ مَ يف الْ  قُ يبصُ  نْ فيمَ  قاؿَ  وُ أن   )) كىْليىْبصيْق عىْن يىسىارًًه ، أىْك تىْحتى قىدى

   . مفروشٍ  رَتَ  سجدُ مَ الْ  إذا كافَ  ةُ الس ن   ىيَ  ىذهِ ،  اْلييْسرىل ((
 . ذلكَ  وضلوِ ،  نديلٍ يف مِ  قُ يبصُ  وُ فإن   :ا مفركشن  ا إذا كافى أمَّ 
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________________________________________
 مو فى  رً ي  غى تػى كى  ، اهو بى تً انْ كى 

________________________________________ 
 ُتَ ؤمنِ مُ الْ  ـ  أُ  ألف   ؛ وـِ الن   نَ مِ استيقاٍظ أي [  اهو بى تً انْ كى  : ] -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

         يِّ بً لنَّ لً  د  عً تي  تْ انى كى : ))  كما ثبَت يف الص حيَحُتِ   -اهَ نػْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ -عائشَة 
--  ًاءى ا شى مى  لى يْ اللَّ  نى مً  اللي  وي ثي عى بػْ يى فػى ،  هي رى وْ هي طى كى ،  وي اكى وى س )) .  
ـى ا قى ذى إً  وي أنَّ )) : -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وِ ىديِ  منْ  كافَ و  ًمْن نػىْوًمًو بًاللَّْيًل  ا
َرِضَي اهللُ - اليمافِ  بنِ  ذيفةَ حُ  يف حديثِ  ، كما جاءَ  (( السِّوىاؾً بً  اهي فى  صي وْ شي يى 

ُهَما  .                                                                                    ُتِ حيحَ يف الص   -َعنػْ
 : ينً على الوجهى  السٍَّواؾَ  نُ : ىذا يتضم   العلماءً  بعضي  قاؿى 
  . الةِ الص   أجلِ  منْ  قائمٌ  وُ ألن   ؛ الةً الصَّ  عندى 

 لوُ  عَ ِر ، فشُ  وِ فمِ  رائحةُ  تْ رَ تغيػ   وـِ الن   منَ  وَ نتبَ اا م  لَ  وُ ألن   ؛ وـً النَّ  منى  نتباهً اال كعندى 
 .  بالسٍَّواؾِ  ائحةَ الر   تلكَ  زيلَ يُ  فْ أَ 

أي إذا تغيػ َرْت رائحُة الفِم فإن ُو يتأك ُد  [ مو فى  رً ي  غى تػى ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 السٍَّواُؾ . 

: إم ا بسبِب طُوِؿ الس كوِت ، والص مِت ، أْو باجلوِع ،  كتتغيػَّري رائحةي الفمً 
والظ مِأ ، أْو َأْكِل شيٍء تبقى رائحُتُو بالفِم ، فيتأك ُد يف حقٍِّو السٍَّواُؾ يف ىذِه 

 احلاالِت . 
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 ________________________________________ 
  اضن رْ عى  اؾي تى سْ كيى 

________________________________________ 
ُهَما-حديُث ُحذيفَة بِن اليماِف  كقْد دؿَّ على ذلكى :            -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ـى مً ػافى ًإذىا قى ػ)) كى  : --أف  الن ِب  ، يف الص حيَحُِت  اهي ػْوصي فى ػيىشي ًل ػنى اللَّيْ ػا
        الد لُك ، فهذا احلديُث ِاسَتنَبَط منُو أىُل العلِم  كالشَّوصي : بًالسِّوىاًؾ ((

يف  أف  الن وـَ َمِظن ُة تغَت ِ رائحِة الفِم ، فُفِهَم منُو أف  السٍَّواَؾ متأك دٌ  -َرمِحَُهُم اهللُ -
 ِم .َجيِع األحواِؿ اليت تتغيػ ُر فيها رائحُة الف

 : كجهافً  فيوً  للعلماءً ا ضً رْ عَ  االستياؾُ  ا [ضن رْ عى  اؾي تى سْ يى ] كى : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 األمينِ  وِ فمِ  طرؼِ  منْ  ذَ يأخُ  فْ أَ  السٍّنٍّ ، وىوَ  عرضُ ِو بِ  رادُ مُ الْ  : قاؿى  نْ م مى هي منػْ ف

 ا فيوِ مراعيً  وُ اكُ يستا فيكوفُ ،  إىل اليسارِ  باليمُتِ  فيبدأُ ،  األيسرِ  وِ فمِ  إىل طرؼِ 
 . نٍّ السٍّ  ضَ رْ عَ 

هيم مىْن قاؿى  ، فكأن ُو َيْسَتاُؾ  نٍّ السٍّ  وؿِ بطُ  يكوفُ  وذلكَ ،  الفمِ  عرضُ  ضُ رْ العَ  :كًمنػْ
 . لُكلٍّ ِسنٍّ على ِحَدٍة 

كالراجَّحي في نظرم  ُيَسن  فيها الت ياُمُن .  السٍَّواؾِ  صفةَ  أف   -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ -
فإن ُو لَػْم يثُبْت أصُلُو ؛ ألنػ ُهم بَػَنوُه  االستياؾي عىْرضنا على الوجهىيًن السَّابقىينً كأمَّا 

  .، وىَو حديٌث ال يُػْعَرُؼ لُو أصٌل  : )) ًاْستاكيوا عىْرضنا ((على حديِث 
فَلْم أجْد لُو ، : ) حبْثُت عنُو  -َرمِحَُو اهللُ -قاَؿ الش يُخ أبو عمرِو بُن الص الِح 

 . ػ ىاالً ، وال ذِْكرًا يف ُكُتِب احلديِث ( أص
ـ  ، وىَو الت يم ُن  --فَلْم يثُبْت عِن الن ِبٍّ   يف صفِة السٍَّواِؾ إال األصُل العا

ٍـّ اْلُمؤمِنَُت عائشَة  الذم دؿَّ عليًو : َها-حديُث ُأ  : يف الص حيَحُتِ  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
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______________________________ __________
 اب  غً  ني ىً دَّ يى كى ،  نً مى يْ الى  وً مً فى  بً انً جى ا بً ئن دً تى بْ مي 

________________________________________ 
ًلًو ، كىطيهيْورًًه ، ًكًفي  -- )) أىفَّ النًَّبيَّ  كىافى يػيْعًجبيوي التَّيم ني ًفي تىنع ًلًو كىتػىرىج 
ْأنًًو كيلًِّو (( َواَؾ داخٌل يف ُعُموِمِو ، وما عدا الت يم َن وىَو االستياُؾ  شى على أف  السٍّ

 . --َعْرًضا أْو طُْوالً فإن ُو موس ٌع فيِو ، وليَس فيِو شيٌء زُلد ٌد عْن رسوِؿ اهلِل 
أي يبدُأ ِسواَكُو جبهِة [  نً مى يْ الى  وً مً فى  بً انً جى ا بً ئن دً تى بْ مي : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

ْيِو قبَل الُيسرى منُهما ؛           عائشةَ  ؤمنُتَ مُ الْ  ٍـّ أُ  حديثِ  لظاىرِ اليمُِت مْن َفك 
َها- ـِ  -َرِضَي اهللُ َعنػْ   . اْلُمتقدٍّ

،  األيسرِ  وِ بشقٍّ  وينتهيَ ،  األمينِ  قٍّ بالشٍّ  يبدأَ  فْ أَ  ةَ الس ن   على أف   العلماءُ  ونص  
 . -- ي بالن ِبٍّ أسٍّ الت   منَ  ا فيوِ مَ لِ ؛ ا مسنونً  فةِ الصٍّ  على ىذهِ  السٍَّواؾُ  ويكوفُ 
 ذلكَ  يشملُ ،  رِ عْ للش   يكوفُ  ىافُ دٍّ اال[  اب  غً  ني ىً دَّ يى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 .  حيةِ واللٍّ  أسِ الر   شعرَ 
       الن ِب   كافَ   وقدْ ،  ذلكَ  وُ إذا أمكنَ  وِ حليتِ و  وِ رأسِ  رَ عْ شَ  نُ ىَ دْ يَ  اإلنسافَ  ف  أَ  ةُ والس ن  

--  ٍّهُ رَ عْ شَ  لُ يرج .  
َها-عائشَة  ُتَ ؤمنِ مُ الْ  ٍـّ أُ  حديثُ  : ذلكى  على مشركعيةً  ليلي كالدَّ   -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ـَ ، وفيِو   ، هِ رِ عْ لشَ  وِ لِ يأي ترج (( وً لً ج  رى تػى كى ))  ا :قوذلُ يف الص حيَحُِت ، والذي تقد 
ُلوُ   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -فدؿ  على أن ُو   ولذلكَ ،  كاَف يعتٍت بَشْعرِِه فيدىُنُو ويرجٍّ

 . ن  سَ يُ : وا قالُ 
 بُتَ  ُيمعُ ، أي  وُ حُ سرٍّ ي ُُث  ،  رَ عْ الش   يدىنَ  فْ أَ  رِ عْ الش   لُ يْ جِ ترْ  : العلماءً  بعضي  قاؿى 

  . ودىِنوِ  رِ عْ الش   تسريحِ 
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تسريُح الش ْعِر ، وتنظيُفُو ، وربسيُنُو ، والت دىُُت  لُ يْ جِ رْ التػ   : العلماءً  بعضي  كقاؿى  
 ليَس داخالً يف معٌت التػ ْرِجْيِل لُغًة . 

،  وِ وحليتِ  وِ رأسِ  رِ عْ يف شَ  نَ ىْ الد   يضعَ  فْ أَ  لإلنسافِ  عُ شرَ يُ  وُ أن   ريعةِ الش   مساحةِ  ومنْ 
       وال يبالغُ ،  أرِبَ  أشعثَ  رَ عْ الش   ؾُ فال يًتُ ،  ال يبالَغ يف ذلَك ، وال يُهِملَ و 

  .ا وسطً  يكوفُ  لُو كل  يوـٍ ، وإَّنا سريحِ والت   ىافِ دٍّ يف اال
الذين ،  البدعِ  وأىلِ  ىبنةِ الر   بأىلِ  وَ حىت ال يتشب  ؛ ف اشعثن  وي ال يتركي  وي ا كوني أمَّ 

  .هبم  وُ فال يتشب   فِ قش  والت   دِ زى  يف الت   وفَ يبالغُ 
، كأىِل اخلََنا  وِ نفسِ  يف ذبميلِ  ويبالغُ  كل فُ يت نْ دبَ  وُ ال يتشب   اأيضن  ككذلكى 

ـُ وَ القَ  وىذا ىوَ ، ا وسطً  فيكوفُ ،  واْلُمُجوفِ   شريعةَ  عليوِ  -- اهللُ  لَ عَ الذي جَ  ا
   بَُت اإلفراِط والت فريِط . -- الن ِبٍّ 
قاَؿ :  --أيب ُىريرَة  حديثُ  : رجيلً على التَّ  داكـي ال يي  وي على أنَّ  الدلةً  كمنً 

     ، أخرَجُو أمحدُ ((  أىْف يػىْتمىًشطى أىحىدينىا كيلَّ يػىْوـو  --)) نػىهىانىا رىسيْوؿي الًل 
 وأبو داوَد ، والن سائي  بسنٍد صحيٍح . 

عىًن  -- نػىهىى رىسيْوؿي اللً  )) قاَؿ : --اهلِل بِن ُمَغف ٍل ويف حديِث عبدِ 
مذي  وصح َحُو ،  (( التػَّرىج ًل ًإالَّ ًغب ا رواُه أمحُد ، وأبو داوَد ، والن سائي  ، والًتٍّ

ـُ الن ووي  واحلافُظ العراقي  .   وصح َحُو اإلما
ـُ أمحُد  ِىُن يوًما ، ويوًما ال: معناُه ) :  -َرمِحَُو اهللُ -قاَؿ اإلما  . ػ( اى َيدٍّ

،  األمينِ  وِ حليتِ  قٍّ على شِ  يتَ الز   فيضعَ ،  األمينِ  وِ بشقٍّ  يبدأَ  فْ أَ  نَ ىَ د  اإذا  وُ أن   ةُ والس ن  
     . األمينِ  وِ قٍّ شِ  منْ  يفرغَ  فْ أَ  بعدَ  األيسرِ  وِ قٍّ شِ ُُث  ،  وِ حليتِ  رِ عْ شَ  بتسريحِ  يبدأَ  ُُث  
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________________________________________ 
 ارن تػْ كً  لي حً تى كْ يى كى 

________________________________________ 
َعَلْيِو الص الُة - كما فَػَعلَ  ، ويف رأِسِو كذلَك يبدُأ جبانِبِو األميِن ُُث  األيسِر بعَدهُ 

ٍـّ اْلُمؤمِنَُت ،  يف ُرسِلِو مَن اجلنابِة  -َوالس الـُ  كما يف الص حيَحُِت مْن حديِث ُأ
َها-عائشَة  َلم ا َحَلَق  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -كذلَك ِفْعُلُو ، و  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 ، --كما يف صحيِح ُمسِلٍم مْن حديِث أنِس بِن مالٍك ،  َشعَرُه يف الن ُسِك 
 حيُث راعى تقدمَي شقٍّ رأِسِو األميِن قبَل األيسِر .

: افِتَعاٌؿ ِمَن الُكحِل ،  االكتحاؿُ [  ارن تػْ كً  لي حً تى كْ يى كى : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 . ُتِ يف العَ  حلَ الكُ  يضعَ  فْ أَ واْلُمراُد ِبِو 

 مْ كي يْ لى عى  )) : قاؿَ  -- الن ِب   َأف   --اهلِل بِن عب اٍس حديِث عبدِ يف  جاءَ  وقدْ 
مذي   (( رى عى الشَّ  تي نبً يي كى ،  رى صى و البْ لي جْ يى  وي نَّ إً فى ؛  دً مً ثْ الً بً  والل فُظ لُو ، رواُه الًتٍّ

 .  وحس َنُو ، ورواُه ابُن ماجَو ، وصح َحُو ابُن ِحب افَ 
،  العربِ  غةِ يف لُ  حفوظُ مَ الْ  وىذا ىوَ ،  حجٌر أسوٌد يضرب إىل احلمرة:  دي مً ثْ كالً 
      فلحٍ مُ  بنُ ا م اإلماـُ منهُ ،  واحدٍ  رَتُ  عليوِ  وَ نب   ، وكذلكَ  شواىُد يف الل غةِ  وفيوِ 

 وأنصعُ  ىوىو أقو ،  األسودُ  رُ جَ حلَ ا وُ أن  (  رعيةً الشَّ  اآلدابً ) يف  -اهلِل َعَلْيوِ َرمْحَُة -
 . البصرِ  وقوةِ ،  ُتِ العَ  يف تنظيفِ  وأبلغُ 

ِمُد بكسِر اذلمزِة واْلِميِم ، وبيَنهما ثاءٌ ػ: ) اإِلثْ  -َرمِحَُو اهللُ -قاَؿ احلافُظ ابُن َحَجٍر 
ضم  اذلمزِة : َحَجٌر معروٌؼ أسوُد يضرُب إىل احُلمرِة مثل ثٌة ساكنٌة ، وُحِكَي فيِو 

 . ػ يكوُف يف بالِد احِلَجاِز ، وأجوُدُه يُػْؤَتى بِِو ِمَن أصبهاَف ( اى
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 ىذا الن وَع ِمَن احَلَجِر ؛ ِلَما فيِو ِمَن العل ِة اليت ذكَرىا :  --وقِد امتدَح الن ِب   
ي حيسٍُّن الن ظََر ، ويزيُد نوَر العُِت ، وينظٍُّف الباصرَة أ((  رى صى و البْ لي جْ يى )) فىًإنَّوي 

 . -تَػَعاىَل -وينقٍَّيها شلا يضر ىا بإذِف اهلِل 
 ، كللعلماًء في ذلكى  أي بعدٍد ِوتريٍّ  ا [رن تػْ كً  لي حً تى كْ يى ] كً :  -رىًحمىوي اللي -كقػىْوليوي 
  : كجهافً 

ِحَل الُيمٌت َعٍُت على ِحَدٍة ، مثُل : َأْف ُيكْ َأْف يكوَف الوِتُر يف ُكلٍّ الوجوي الكؿي : 
     : --أف  الن ِب   --ثالثًا ؛ حلديِث عبِد اهلِل بِن عب اٍس ثالثًا ، والُيسرى 

لىةو ، ثىالثىةن ًفي ىىًذًه كىثىالثىةن ًفي ىىًذًه (( )) هىا كيلَّ لىيػْ  كىانىْت لىوي ميْكحىلىةه يىْكتىًحلي ًمنػْ
مذي  وحس َنُو . رواُه أمحُد ،  وابُن ماجَو ، والًتٍّ

 : َأْف يكوَف الوِتُر رلموَع العدِد يف الَعيَنُِت مًعا . الوجوي الثَّاني
      فيكحُل الُيمٌت مر َتُِت ، والُيسرى مر ًة ، فيصبُح اْلَمجموُع ِوترًا وىَو ثالٌث ،

    : --اهلِل بِن ُعَمَر بدِ الُيسرى مر َتُِت ؛ حلديِث عأْو يكحَل الُيمٌت ثالثًا ، و 
   كىافى ًإذىا اْكتىحىلى يىْجعىلي ًفي الييْمنىى ثىالثىةى مىرىًكادى ،   -- )) أىفَّ رىسيْوؿى اللً 

 رواُه الط ِباين  بسنٍد ضعيٍف . كىًفي اْلييْسرىل ًمْركىدىْيًن ((
؛ لقوِة ما استدل وا ِبِو ، وضعِف دليِل  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - كالكؿي أقول في نظًرم

الوجِو الث اين ؛ وألف  ُأُصوَؿ الش ريعِة على الَعْدِؿ حىت يف حاِؿ اإلنساِف مَع نفِسِو ، 
ولذلك ُنَُِي عْن َأْف ينتعَل يف َقَدـٍ ، َوحُيِْفَي اأُلخرى ، كما يف الص حيَحُِت مْن 

ال يىْمًش أىحىديكيْم ًفي نػىْعلو  )) قاَؿ : --َأف  الن ِب   --ريرَة حديِث أيب ىُ 
عنا ًميػْ عنا ، أىْك لًيىْخلىْعهيمىا جى ًميػْ عىْلهيمىا جى ةو ، لًيػىنػْ ، فدؿ  على منِع تفضيِل  (( كىاًحدى

 إحَدامها على اأُلخرى ، وىذا ىَو األصُل .
 سلالٌف ذلذا األصِل مْن جهِة اْلَمعٌت .    فالقوُؿ بزيادِة إحدى الَعيَنُِت على اأُلخرى
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________________________________________
 رً كْ الذِّ  عى مى ،  ءً وْ ضي وي ي الْ فً  ةي يى مً سْ التَّ  بي جً تى كى 

________________________________________
            غَ رَ فػَ  فْ أَ  بعدَ [  ءً وْ ضي وي ي الْ فً  ةي يى مً سْ التَّ  بي جً تى ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

ْمَنا  يف عَ رَ ، شَ  وِ وأحكامِ  السٍَّواؾِ  بيافِ  منْ  -َرمِحَُو اهللُ - بياِف ُسَنِن الُوُضوِء ، وقْد قد 
جعَلُو ُمشتماًل على السٍَّواِؾ وُسَنِن  -َرمِحَُو اهللُ -يف ترَجِة الباِب أف  اْلُمَصنٍَّف 

ٍـّ تشمُل َجيَع ىدِي الن ِبٍّ  سواًء كاَف ،  --الُوُضوِء وبيػ ن ا أف  الس َنَن دبعناىا العا
 ليًّا ، أْو فعليًّا ، أْو تقريريًّا .واجًبا ، أْو رََت واجٍب ، قو 

ي فً  ةي يى مً سْ التَّ  بي جً تى ] كى :  -َرمِحَُو اهللُ -وبدَأ دبا ىَو واجٌب مْن ُسَنِنِو ، فقاَؿ 
 . [ ءً وْ ضي وي الْ 

 : بمعنػىيىينً يُطَلُق يف الل غِة  الواجبُ  [ بي جً تى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
         وُ قولُ :  كمنوي ،  إذا سقطَ "  ءُ يْ الش   بَ جَ وَ "  دبعٌت الس اقِط ، يُقاُؿ : الكًؿ :

 چڭ  ۇ   ۇ  چ  : -اىَل عَ تػَ -
  . على األرضِ  تْ واستقر  ،  تْ أي سقطَ  (ٔ)

  -- النًَّبيَّ  فَّ أى : ))  --ُِت مْن حديِث جابٍر حيحَ يف الص   ما ثبتَ :  كمنوي 
 . ها قرصُ  ورابَ الش مُس ،  تْ دبعٌت سقطَ  (( تْ بى جى ا كى ذى إً  بى رً غْ مى ي الْ لِّ صى يي  افى كى 

،  وحتمٌ  الزـٌ  وُ دبعٌت أن  "  كَ يْ لَ عَ  بٌ اجِ ا وَ ذَ ىَ : "  تقوؿُ ،  زـِ دبعٌت الال   كالثَّاني :
 :  اعرِ الش   قوؿُ :  كمنوي 

 بً اجً كى  ؿى كَّ أى  افى ى كى تَّ حى  مً لْ السِّ  نً عى      ْوامي اىي هى ا نػى رن يػْ مً أى  ؼو وْ عى  وْ نػي بػى  تْ اعى طى أى 

                              
 . ٖٙ، آية :  / احلجّ  (ٔ)
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 . وهُ يفعلُ  فْ عليهم أَ  الزـٍ  أوؿَ : أي  
 . (  وي كي اًر تى  بي اقى عى كيػي ، و لي اعً فى  ابي ثى ما يػي  وى ىي ) :  فالواجبُ  كأمَّا في االصطالحً 

 َلوُ فع فْ فإِ ،  وِ بِ  يقوـَ  فْ أَ  فُ كل  مُ الْ  يلزـُ  وُ أي أن  "  ىذا واجبٌ : "  العلماءُ  فإذا قاؿَ 
 . واستحق  العقوبة يف اآلخرةَأُِثَ  وُ تركَ  فْ وإِ ،  يبَ ثِ أُ 

أي أف  َمْن أراَد َأْف يتوض َأ فيجُب  [ ةي يى مً سْ التَّ  بي جً ] كتى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
مسألًة عليو َأْف يقوَؿ : " ِبْسِم اهلِل " عنَد ُوُضوئِِو ، وتُعَرُؼ ىذِه اْلَمسألُة بػ) 

 -َرمِحَُهُم اهللُ -، للعلماًء ِخالفي ٌة مشهورٌة  ( ، وىَي مسألةٌ  التَّسميًة في الويضيوءً 
  فيها قوالًف :

كىذا ىوى مذىبي إف  الت سميَة ليَسْت بواجبٍة يف الُوُضوِء ،  القوؿي الكؿي :
مَن احلنفي ِة ، واْلَمالكي ِة ، والش افعي ِة ، وىَو روايٌة  -َرمِحَُهُم اهللُ -جمهوًر العلماًء 

 . -َرمْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -أمحَد عِن اإلماـِ 
إف  الت سميَة واجبٌة يف الُوُضوِء ، وىذا ىَو اْلَمذىُب عنَد احلنابلِة ،  القوؿي الثَّاني :

ِثَُت   ، وىَو مْن مفرداِت اْلَمذىِب احلنبليٍّ . -َرمِحَُهُم اهللُ -وقوُؿ بعِض اْلُمَحدٍّ
اليت انفرَد هبا اْلَمذىُب عْن بقيِة اْلَمذاىِب األربعِة  : اْلَمسائلُ  كاْلميرادي بالميفرداتً 

يف مفردات بعض وىَي موجودٌة يف اْلَمذاىِب األربعِة على اختالِفها ، وقْد أُلٍَّفْت 
 مؤل فاٌت .  ادلذاىب

 : بدليِل الكتاِب ، والس ن ِة .  على مذىًبهم -َرمِحَُهُم اهللُ -كقًد استدؿَّ الجمهوري 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :  -تَػَعاىَل -فقولُُو  دليليهيم منى الكتاًب :أمَّا 

 چپ  پ  پ   پ
 -تَػَعاىَل -أف  اهلَل  ككجوي الدِّاللًة :اآلية ،  (ٔ) 

                              
 . ٙ/ اْلَمائدة ، آية :  (ٔ)
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َ صفَة الُوُضوِء الواجبَة يف ىذِه اآليِة الكرميِة ، فلْو كاَنِت الت سميُة واجبًة لنص   بُت 
لت سميِة يف الذ بِح ، ، وقْد نص  على وجوِب اعليها ، ولكن ُو لَػْم ينص  عليها 

 چىئ  ىئ  ی  ی  ی  یچ :  -ُسْبَحانَوُ -، فقاَؿ والص يِد 
(ٔ) . 

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ چ :  -ُسْبَحانَوُ -وقاَؿ 
(ٕ) . 

 چے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳ چ :  -ُسْبَحانَوُ -وقاَؿ 
(ٖ) . 

 چہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ےچ  : -ُسْبَحانَوُ -وقاَؿ 
(ٗ)  

 إف  الس ن َة دل ْت على الت سميِة . فلْو قاؿى قائله :
     أف  الس ن َة دل ْت على أف  َمْن توض َأ دبا يف آيِة الوضوِء أجزأَُه ،  فالجوابي :

فاعَة : حديِث رِ  بدليلً فدؿ  ذلَك على أف  ما زاَد عليها ُسن ٌة ، وليَس بواجٍب ؛ 
تػىوىضَّْأ كىمىا         )) :قاَؿ للُمسيِء صالتِِو  --أف  الن ِب   --بِن رافٍع ا

مذي  وحس َنُو ، واهلُل لَػْم يأُمْر بالت سميِة يف آيِة  ((أىمىرىؾى اللي  رواُه أبو داوَد ، والًتٍّ
 الُوُضوِء .

َتمها عْن فأحاديُث صفِة الُوُضوِء يف الص حيَحُِت ، ور كأمَّا دليليهيم ًمنى الس نًَّة :
، حيُث لَػْم تذُكْر  -َرِضَي اهلُل َعِن اجلَِْمْيعِ -اهلِل بِن زيٍد وعبدِ ُعثماَف ، وَعليٍّ ، 

 يف أوِؿ الُوُضوِء ، فدؿ  ذلَك على عدـِ وجوهِبا . -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -تسميَتُو 

                              
 . 1ٔٔ/ األنعاـ ، آية :  (ٔ)

 . ٕٔٔ/ األنعاـ ، آية :  (ٕ)

 . ٖٙ/ احلّج ، آية :  (ٖ)

 . ٗ / اْلَمائدة ، آية : (ٗ)
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       --فقِد استدل وا حبديِث أيب ُىريرَة  بوجوًب التَّسميًة : كأمَّا القائليوفى  
  ْذكيًر ػْن لىْم يى ػْوءى ًلمى ػ)) ال كيضي  : قاؿَ  --وأمحَد ، أف  الن ِب  ، أيب داوَد  عندَ 

 . اْسمى الًل عىلْيًو ((
       اْلُمراُد ِبِو ال وضوَء صحيٌح ،  )) ال كيضيْوءى ((أف  قولَُو :  ككجوي الدِّاللًة :

 فال يصح  الُوُضوءُ إذا لَػْم يُْذَكِر اسُم اهلِل عليِو .
ىَو القوُؿ بعدـِ وجوِب الت سميِة ؛  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - كالذم يترجَّحي في نظرم 

 وذلَك ِلَما يلي :
ـَ . لصحِة ِداللِة الكتاِب والس ن ِة على ذلَك كما أكالن :   تقد 
ا : --أف  حديَث أيب ُىريرَة  ثانينا : مْن جهِة الكالـِ فيِو ،  ييجىابي عنوي سندن

ـُ أمحُد     . ( ِإن و ال َيِصح  يف الت سميِة َشيءٌ : )  -َرمِحَُو اهللُ -حىت قاَؿ اإلما
َث احلسَن وعلى القوِؿ بتحسيِنِو ، فإن و ال يُعاِرُض ما يف الص حيَحُِت ؛ ألف  احلدي

معموٌؿ ِبِو ما لَػْم ُُياِلْف ما ىَو صحيٌح ، كما ىَو مقر ٌر يف  اأُلُصوِؿ ، وقْد أشاَر 
 بقولِِو : -َرمِحَُو اهللُ -إىل ذلَك بعُض أىِل العلِم 

رى لًلتػَّْرًجْيحً   كىْىوى ًفي اْلحيجًَّة كىالصًَّحْيًح     كىديْكنىوي ًإْف ًصيػْ
 محتمله لمعنيىيًن : -- ُىريرَة أف  منَت حديِث أيب ثالثنا :

أْف يكوَف الن فُي متعلًٍّقا بالصٍّحِة ، كما يقولُُو َمْن حيتج  بِِو ، وحينئٍذ  الكًؿ :
 يكوُف معارًضا لغَتِِه .

 أْف يكوَف الن فُي متعلًٍّقا بالكماِؿ ، وحينئٍذ ال يكوُف معارًضا . الثَّاني :
رَُت معارٍض ،  كالثَّاني :معارٌض ،  أحًدىما : : وإذا ترد َد احلديُث بَُت معنَيُتِ 

وجَب محُلُو على الوجِو الذي ال يُعارُض ، فَحْمُلُو على نفِي الكماِؿ أوىل مْن 
 ىذا الوجِو ، ويكوُف معناُه : ) ال ُوُضوَء كامٌل ِلَمْن لَػْم يذُكِر اسَم اهلِل عليِو ( .
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،  اهللِ  اسمِ  ذكرِ  منْ  ةٌ لَ عِ فْ : تػَ  سميةُ الت  ف[  ةي يى مً سْ التَّ  بي جً ] كتى :  وِ يف قػولِ  ظرُ يبقى الن  
نا ا ىُ هَ ولكنػ   ( ، حيمِ الر   محنِ الر   اهللِ  مِ سْ بِ ) :  الكاملةُ  سميةُ ؟ الت   سميةي التَّ  فما ىيى 

    رً كي ذْ يى  مْ لى  نْ مى لى  )) : وُ قولَ  ألف  ؛  ( اهللِ  سمِ بِ ) :  وِ قولِ  عندَ  فيقفُ (  اهللِ  مِ سْ بِ ) 
ڇ  ڇ  ڍ  چ  : قاؿُ  اهللَ  أف   : بدليلً ،  فقطْ  اهللِ  اسمُ  وِ بِ  رادُ مُ الْ  (( اللً  مى اسْ 

چڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ 
كما يف حديِث  عنَد تذكيِتوِ  -- الن ِب   قاؿَ  ، وقدْ  (ٔ) 

مذي  ، واحلاكُم وصح َحوُ  (( اللً  مً سْ بً  )) : --  جابٍر   ،رواُه أبو داوَد ، والًتٍّ
 .  ( وحَدىا اهللِ  سمِ بِ )  : بػػػػ تكوفُ  سميةَ الت   فإف  ،  على ذلكَ  وبناءً 

 محنِ الر   سمِ بِ )  : يقوؿَ  فْ كأَ ؛   وُ زلل   اجلاللةِ  لفظِ  رَتُ  حيل   ىلْ  : العلماءي  فى كاختلى 
 ( ؟ زيزِ العَ  سمِ ، وبِ  وسِ د  القُ  سمِ ، وبِ  كِ لِ مَ الْ  سمِ ، وبِ  حيمِ الر   سمِ وبِ 

كالذم يظهري  وفَ دُ  على الواردِ  يف األذكارِ  قتصارُ ينبغي اال وُ أن   -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ -
 . فيها  دُ وال ُيُتهَ ،  تبديلٍ  وْ أ تغيَتٍ 

يقتضي  (( اللً  مى اسْ  رً كي ذْ يى  مْ لى  نْ مى لً  )) ال كيضيْوءى  : -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -فقولُُو 
 بعضُ  قاؿَ  ولذلكَ ،  وِ وفضلِ  ىذا االسمِ  لشرؼِ  وذلكَ ؛  َوْحَدهذكَر اسِم اهلِل 

 چڀ  ڀ   ڀ    ڀچ  : -اىَل عَ تػَ - وِ يف قولِ  العلماءِ 
    عٌتمَ ػبِ  } ىىْل {:  يلَ قِ  (ٕ)

 { اللً }  اسمُ  ، فعلى أحِد األقواِؿ يف تفسَتِىا : ِإن وُ ا لو مسيًّ  مُ أي ال تعلُ (  ال) 
 ، حىت قاؿَ  مشر فةٌ  -ُسْبَحانَوُ -وكل  أمسائِِو ،  وِ وىذا لشرفِ ؛  أحدٌ  وِ بِ  لَػْم يتسم  

 حاجةٍ  أي   ِبوِ  ػورب   العبدُ  الذي إذا سأؿَ  األعظمُ  سمُ اال ىوَ  وُ : إن   العلماءِ  منَ  طائفةٌ 
      ،  وِ بعينِ  سمِ على ىذا اال رُ تصَ قْ يػُ  ، ولذلكَ  هُ دعاءَ  ستجابَ ا وِ قلبِ  ا منْ خالصً 

                              
 . ٕٔٔ/ األنعاـ ، آية :  (ٔ)

 . ٘ٙ( / مرمي ، آية : ٕ)
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 ________________________________________
 افي تى خً الْ  بي جً يى كى 

________________________________________ 
 مِ سْ وبِ ،  حيمِ الر   مِ سْ بِ : )  إىل قوؿِ  ؿُ عدَ وال يُ ،  (( اللً  مً سْ بً  )) : وُ قولُ  وىوَ 

 . ( ورَتِىا مَن األمساِء محنِ الر  
 عبادةَ  ئَ يبتد فْ أَ  معناهُ  [ ءً وْ ضي وي ي الْ فً  ةي يى مً سْ التَّ  بي جً ] كتى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 .  -- اهللِ  اسمِ  بذكرِ  الوضوءِ 
يف مذىِب احلنابلِة عنَد أوِؿ واجٍب مْن واجباِت الوضوِء ،  كاجبةه وىذِه الت سميُة 

 َرسِل الكف ُِت عنَد االستيقاِظ مَن الن وـِ .  ًمْثلي :
 َأْف يبتدَئ رسَل كف ْيِو يف رَِت استيقاٍظ .  : ًمْثلي عنَد أو ِؿ اْلُمستحب اِت  كمستحبَّةه 

 عنَد أوِؿ فرٍض :  كفرضه 
 بفرضي ِة اْلَمضمضِة واالستنشاِؽ ، ُيَسمٍّي قبَلهما .  فعلى القوؿً 
، فُيسمٍّي عند إبتداء  بعدـِ فرضي ِتهما ، يكوُف أوُؿ فرٍض ىَو الوجوُ  كعلى القوؿً 

 . سلور
  .أي أف  وجوبَػَها عنَد الذٍّْكِر [  رً كْ الذِّ  عى ] مى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

أنػ َها رَُت واجبٍة عنَد النٍّسياِف ، وىذِه ىَي إحدى الرٍّواياِت عِن اإلماـِ  كمفهوميوي :
ها ِنسيانًا ، فإن ُو ال يُطاَلُب بإعادِة ُوُضوئِِو إذا تركَ ، ، وعليها  -َرمِحَُو اهللُ -أمحَد 

 وجبَ  -العَ وَ  ل  جَ - اهللِ  اسمَ  رِ كُ ذْ إذا لَػْم يَ  وُ ن  أنػ َها واجبٌة فيهما ، أي أ كعنوي :
  ، حىت وَلْو كاَف ناسًيا . وءِ ضُ الوُ  وإعادةُ  وعُ جُ الر   عليوِ 

،  نِتُ ُيَْ ،  نَتَ خَ "  مصدرُ :  افُ تَ اخلِ [  افي تى خً الْ  بي جً ] كيى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 " .  سلتوفٌ ، و  نٌ اتِ خَ  وَ وىُ ، ا انً تَ خِ 
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 . رِ كَ الذ   رأساليت على  ةُ دَ لْ اجلِ  إزالةُ  : جاؿً للرِّ  سبةً بالنِّ  افي تى كالخً 
 بعضُ  اهَ هَ وشبػ  ،  جِ رْ اليت على الفَ  ةِ دَ لْ أعلى اجلِ  إزالةُ  وَ فه : ساءً للنِّ  سبةً ا بالنِّ كأمَّ  

 . (  يكِ الدٍّ  ؼِ رْ عُ ػ) ب -َرمِحَُهُم اهللُ - العلماءِ 
    ختنتَ ، ا -الـُ الس  وَ  الةُ ا الص  نَ يػٍّ بِ ى نَ لَ عَ وَ  وِ يْ لَ عَ -اخلليُل  إبراىيمُ  اختنتَ  نِ مَ  ؿُ وأو  

    كما يف الص حيَحُِت مْن حديِث  -- اهللِ  متثااًل ألمرِ ؛ ا ةً نَ سَ  مثانُتَ  ابنُ  وىوَ 
       ًاْختىتىنى ًإبْػرىاًىْيمي النًَّبي   )):  --قاَؿ َرُسوُؿ اهلِل : قاَؿ  --أيب ُىريرَة 

--  ًْكـ  اهللِ  ابتالءِ  ُعد  ىذا منِ  ، ولذلكَ  (( كىىيوى اْبني ثىمىانًْينى سىنىةن بًاْلقىد 
،  عظيمةً  مشقةً  فيوِ  ف  أَ  شك   ىا الِبَِ وكِ  نٍّ السٍّ  ـِ تقد   معَ  افَ تَ اخلِ  فإف  ،  لوُ  هِ ختبارِ او 

َ  ولذلكَ ،  اهللِ  رَ مْ أَ  متثلَ ا -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وُ ولكن    رَجافُ وتُ  ةِ م  األُ  رُ بػْ حَ  بَػُت 
ۀ  ہ   ہ    ہ     چ : -اىَل عَ تػَ - وِ قولِ  يف تفسَتِ  اسٍ عب   بنُ  اهللِ  عبدُ  القرآفِ 

 چہ
        أف  شلا ابتالُه اهلُل ِبِو اخلَِتاَف ، كما صح  عنُو يف روايِة احلاكِم  (ٔ)
 .  يف ُمستدرِكوِ 

 وضعِ مَ ىذا الْ الط هارِة والن قاِء ، بإزالِة  منَ  ا فيوِ مَ لِ ؛  جاؿِ للرٍّ  اهللُ  وُ عَ رَ شَ  افُ تَ واخلِ 
،  قاءِ والن   هارةِ يف الط   أبلغَ  ذلكَ  كافَ   وُ ، وإذا أزالَ  جاسةُ الن   فيوِ  قْد تَػْعَلقُ الذي 

            : -اىَل عَ تػَ - كما قاؿَ ،   ا ومعًٌت حسًّ  طهارةٍ  نُ يْ دِ  نُ يْ والدٍّ ،  نسِ الد   عنِ  عدِ والبُ 
 چژ  ژ ڈچ 

ڌ   ڍچ  هارةِ الط   منَ واخلَِتاُف ،  (ٕ)

چڌ
يف  اْلَموجودةِ  هوةِ الش   ا منَ زبفيفً ؛  ُشرِعَ  افَ تَ ىذا اخلِ ، كما أف  (ٖ)

                              
 . ٕٗٔ/ البقرة ، آية :  (ٔ)

 . ٙ/ اْلَمائدة ، آية :  (ٕ)

 . 1ٓٔ/ الت وبة ، آية :  (ٖ)
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تعتدُؿ  ا ، ولذلكَ هَ شهوتػُ  تْ تد  شْ اا على حاذلِ  تْ كَ ِر إذا تُ  رأةِ مَ الْ  فإف  ،  رأةِ مَ الْ  
 رَ كَ كما ذَ ،   الش هوُة عنَد نساِء اْلُمسلِمَُت باخلَِتاِف ، خبالِؼ رَتِِىن  ِمَن الكافراتِ 

،  الش هوةِ  ةِ شد   منَ  الكافراتِ  ساءِ يف النٍّ  يوجدُ  أن وُ  -َرمْحَُة اهلِل َعَلْيوِ - اإلسالـِ  شيخُ 
 .  افِ تَ اخلِ  حلٍّ مَ لِ  وذلكَ ؛  ُتَ ؤمنِ مُ الْ  يف نساءِ  ما ال يوجدُ 

،  للمرأةِ  ةُ ف  العِ  وِ بِ  ربصلُ  فلذلكَ ،  نياكالد   ينً الدِّ  مصلحةى  افً تى في الخً  اللي  لى عى كجى 
 موضُع اخلَِتاِف بكامِلهااليت ىَي  ةُ دَ لْ اجلِ  ْستُػْؤِصَلتِ إذا ا رأةُ مَ ، والْ  لِ جُ للر   هارةُ والط  
 تْ كَ ِر إذا تُ ، و  ينَ تأخرِ مُ والْ  ُتَ مِ تقدٍّ مُ الْ  منَ  األطباءُ  كما يقوؿُ ،  ا هَ شهوتػُ  تْ ذىبَ 
 عطيةَ  ٍـّ أُ  يف حديثِ  دَ رَ وَ  ، ولذلكَ  اعتدَلتْ  هابعضُ  ذَ خِ وإذا أُ ، ها تُ مَ لْ رِ  تْ تد  اشْ 
َها-   ( حفةً الت  )  يف -َرمِحَُو اهللُ - مِ القيٍّ  ابنُ  اإلماـُ  إليوِ  كما أشارَ ،   -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 . رواُه البيهقي   تػيْنًهًكي ((ال كى ، ي مِّ شً أى )) :  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -قولُُو 
ـي  : يعٍت ِبِو َأْخَذ اجلِْلَدِة ُكلٍّها ،  كالنهاؾي ،  يءِ أعلى الش   منْ  يكوفَ  أفْ  : كالشما

    أن ُو ينبغي  العلماءِ  عندَ  صحيحٌ  معناهُ  ولكن  ،  ضعيُف اإلسنادِ  حديثٌ  وىوَ 
عنَد َخنْتِ اْلَمرأِة َأْف ال ُتْسَتَأَصَل اجلِْلَدُة ، َبْل يُؤَخُذ مْن أعالىا ؛ ألف  استئصاذَلا 

ـَ .  يُؤدٍّي إىل ذىاِب الش هوِة كما تقد 
الفوائَد اْلُمًتتبَة على ىذِه  َأف  الدٍّراساِت الطٍّبي َة أثبَتتِ  كًمنى الًحكىًم العظيمًة :

َ مْن خالذِلا أف  نسبَة سرطاِف القَ  ِضيِب العادِة اإلسالمي ِة اْلَمحمودِة ، حىت تبُت 
 . ُتَ اْلُمخَتِتنِ َُت ال ذباوُز واحًدا يف اْلمئِة بالنٍّسبِة لغَِت عنَد الرٍّجاِؿ اْلُمخَتِتنِ 

الرٍّجاِؿ على ىَو القوُؿ بوجوبِِو  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - كالذم يترجَّحي في نظًرم
ـً ( ، و )  شرًح البػيليوغً والنٍّساِء ، وذكْرنَا يف )  كتاًب ( ، ويف )  عيمدًة الحكا
يف ُحكِمِو ، وأدل تَػُهم ،  -َرمِحَُهُم اهللُ -( أقواَؿ الُعلماِء  أحكاـً الجراحًة الطِّبيَّةً 

 ودليَل ُرجحانِِو . وما يًتج ُح منها ،
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 :  كما يدؿ  عليوً وظاىُر الن ُصوِص مشروعيُتُو يف حقٍّ الرٍّجاِؿ والنٍّساِء مًعا ، 
     يف الص حيَحيػِن مػْن حديِث أيب ُىػريػرَة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وِ قولِ  ظاىرُ 

-- : ((  ، الْػًفطْػرىةي خىْمػسه : اْلًختىػافي)) .... ادي  منها رَ كَ وذَ  كىاالْسًتْحدى
 .  ساءِ والنٍّ  جاؿِ الرٍّ  بُتَ  ؽَ رٍّ فَ يػُ  فْ أَ  وفَ دُ ،  افَ تَ اخلِ 

ٍـّ اْلُمؤمِنَُت عائشَة  َها-ويف الص حيَحُِت مْن حديِث ُأ أف  الن ِب              -َرِضَي اهلُل َعنػْ
--  أف  اخلَِتاَف يكوُف يف الرٍّجاِؿ  : )) ًإذىا اْلتػىقىى اْلًختىانىاًف ((قاَؿ َ ، فبُت 

           ،  وواجبةٌ  مطلوبةٌ  ةُ ف  ، والعِ  ةِ ف  ا للعِ طلبً  إليوِ  ربتاجُ  رأةَ مَ الْ  وألف  ؛  والنٍّساءِ 
 رأةِ مَ الْ  شهوةِ  اعتداؿُ  ا كافَ م  فلَ " ،  به اجً كى  وى هي فػى  وً  بً الَّ إً  بي اجً وى الْ  م  تً ال يى  امى كى " 

 منوُ  للوجوبِ  أقربَ  ىذا الوجوِ  منْ  افُ تَ اخلِ  كافَ ،   رعِ الش   مقصودُ  وِ بِ  لُ حيصُ 
 . دبِ والن   لالستحبابِ 

الذي رواُه البيهقي  يف ُسَنِنِو  --أيب أيوَب األنصاريٍّ  حديثِ  منْ  دَ رَ ا ما وَ وأم  
          (( اءً سى لنِّ لً  ةه مى رى كْ مى كى ،  اؿً جى لرِّ سينَّةه لً  افي تى خً الْ ))  : قاؿَ  --أف  الن ِبّ 

  . ضعيفٌ  حديثٌ  فهوَ 
 نَتَ ُيُ  فْ أَ  ، واألفضلُ  وغَ لُ البػُ  إذا قاربَ  : كمحل  كجوًب الًختىاًف على اْلميكلَّفً 

 .  أي يف حاِؿ الصٍَّغرِ  ةُ ي  بِ الص   نَتَ وزبُ ،  ِب  الص  
على  وَ ب  كما نػَ  ، افِ تَ يف اخلِ  اهللِ  ودِ دُ حُ  مراعاةُ  واخلاتنةِ  اخلاتنِ  نَ مِ  لٍّ على كُ كينبغي 

 وِ كالمِ   عندَ  ادسِ الس   ءِ يف اجلز (  يغنً مي الْ ) يف  -َرمِحَُو اهللُ - دامةَ قُ  بنُ ا اإلماـُ  ذلكَ 
َ أن وُ  اإلجارةِ أحكاـِ  على ا بصَتً   إذا كافَ إال   ُينِتَ  فْ أَ  على اخلاتنِ  ـُ حيرُ  ، حيُث بُت 
 وبكيفيِة ِفْعِلِو ، وَأْف ال يتجاوَز اْلَموضَع اْلُمعتاَد يف اخلَِتاِف ،  ، وِ بِ ا ِلمً عا،  افِ تَ باخلِ 

   ،  نُ مَ ضْ يَ  وُ فإن   افِ تَ اخلِ  ودَ دُ حُ  ذباوزَ  وْ وىَو رَُت عالِػٍم باخلَِتاِف ، أ نَتَ إذا خَ وأن ُو 
 :ا شرعً  ويأُثُ 
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 ________________________________________
  وً سً فْ ى نػى لى عى  فْ خى يى  مْ ا لى مى 

________________________________________ 
 يف حديثِ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وِ فلقولِ :  اعالمن  نْ يكي  مْ إذا لى  وي ا ضماني أمَّ 

هِ   ، ب  طً  وي نْ مً  مْ لى عْ يػي  مْ لى كى ،  بى بَّ طى تى  نْ مً  )) : عمرِو بِن ُشَعيٍب عن أبيِو عن َجدٍّ
  .رواُه أبو داوَد ، والن سائي  ، وابُن ماجَو ، وىَو حديٌث حسٌن  (( نه امً ضى  وى هي فػى 

 دَ صَ إذا قَ ، ا طبيبً  كافَ   ولوْ ،  منوُ  يُقتص   وُ أن  ، و  يأُثُ  وُ على أن   العلماءي  كأجمعى 
 چٴۇ   ۋچ : -اىَل عَ تػَ - وِ لقولِ  تُ دْ عم  تَ :  وقاؿَ ،  اإلضرارَ 

  نِتُ تَ فيخ (ٔ)
 جاؿِ الرٍّ  نْتِ خَ  عدـِ  منْ  -- اهللِ  ودُ دُ ى حُ راعَ وتُ ،  ساءِ والنٍّ  جاؿِ الرٍّ  نَ مِ  لٌّ كُ 
 نَ مِ  أكثرَ  إىل العورةِ  ظرِ الن   وعدـِ ، وكذلَك العكُس ،  ساءُ النٍّ  دَ جِ إذا وُ  ساءِ للنٍّ 

الكشِف والل مِس  يف  عتِبِ مُ الْ  على احلدٍّ  يادةِ الزٍّ  وعدـِ ،  إليوِ  حتاجِ مُ الْ  الوقتِ 
 .  للعورةِ 
          -َرمِحَُو اهللُ -مراُدُه [  وً سً فْ ى نػى لى عى  فْ خى يى  مْ ا لى ] مى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

أن ُو ُيستثٌَت مْن وجوِب اخلَِتاِف ىذِه احلالُة ، وىَي َأْف يكوَف الش خُص خائًفا على 
 وضعِ مَ يف الْ  يكوفَ  وْ أَ ،  ـِ رِ اذلَ  يخِ والشٍّ ،  نٍّ السٍّ  ككبَتِ ،   نفِسِو الض رَر إذا ُخنِتَ 

 واستفحلَ ،  عليوِ  تْ زادَ  نَتَ اختَ  وِ لَ ، و  دائمٌة ال يُػْرَجى زواذُلا أمراضٌ  أوْ ،  لتهاباتٌ ا
 . حىت يزوؿ الض رر افِ تَ اخلِ  يف ترؾِ  لوُ  صُ خ  فَتُ ، ىا شر  

      إذا لَػْم ُيْد َمْن حُيِسُن اخلَِتاَف ، وخاَؼ على نفِسِو ، أْو ولِدِه شلْن مسألةه : 
 ال حُيِسُنُو ، فإن ُو يُػَؤخٍُّر إىل وجوِد َمْن حُيِسُنُو .

                              
 . ٘ٗائدة ، آية : مَ / الْ  (ٔ)
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________________________________________
 عي زى قى الْ  هي رى كْ كيي 

________________________________________ 
،  الر أسِ  رِ عْ شَ  بعضِ  قُ لْ حَ  ىوَ  : عي زى [ القى  عي زى قى الْ  هي رى كْ يي ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
َرِضَي اهللُ -كما يف حديِث ابِن ُعَمَر  -- الن ِب   ى عنوُ هَ نػَ  وقدْ ،  وِ بعضِ  وترؾُ 

ُهَما عىًن اْلقىزىًع (( ،  --)) نػىهىى رىسيْوؿي الًل يف الص حيَحُِت قاَؿ :  -َعنػْ
 .  بالكراىةِ على القوِؿ  -َرمِحَُو اهللُ -وظاىرُُه الت حرمُي ، وَمَشى اْلُمَصنٍّفُ 

ْلًق التي يكوفي بها اْلقىزىعي ؟ -َرمِحَُهُم اهللُ - العلماءي  فى كاختلى   ما ىيى صورةي اْلحى
 . ، ويًتَُؾ باقَيُو  أسِ الر   وسطَ  قَ لِ حيَ  فْ أَ  : العلماءً  بعضي  قاؿى ف

 يَ قِ بْ ويػُ ، ا فَ والقَ  واأليسرَ  األمينَ  ق  الشٍّ  قَ لِ حيَ  فْ كأَ ،   وُ أطرافَ  قَ لِ حيَ  فْ أَ  هم :بعضي  كقاؿى 
 ةَ المَ الس   اهللَ  ؿُ أَ سْ نَ - عاعِ والرٍّ  ةِ لَ فْ السٍّ  وصنيعُ ،  ، شأُف أىِل الفسادِ  وُ وسطَ 

 .  -ةَ يَ افِ عَ الْ وَ 
 .  وُ نصفَ  ؾَ ويًتُ ،  أسِ الرٍّ  نصفَ  قَ لِ حيَ  فْ أَ  : لى يْ كقً 
 .  العكسُ  أوِ ،  هُ رَ ؤخ  مُ  ؾَ ويًتُ ،  وُ مَ قد  مُ  قَ لِ حيَ  فْ أَ  : لى يْ كقً 
        وُ أن   واألصلُ ،  ص  ها الن  حيتملُ  وُ ها ؛ ألن  لٍّ كُ   ورِ الص   ىذهِ  اعتبارِ  منِ  ال مانعَ و 

بتخصيِص واحٍد منها باحُلكِم  عُ ْر الش   دِ رِ ولَػْم يَ ،  ا متعددةً وجوىً  ص  الن   حتملَ اإذا 
 .  وـِ مُ على العُ  وُ اللتُ ى دِ بقَ تَ فإن ُو 

 :  كجوهه  عً زى قى الْ  تحريمً  في تعليلً  كللعلماءً 
 وفَ ويًتكُ ،  رِ عْ الش   بعضَ  وفَ قُ لِ حيَ  واكانُ   فقدْ ،  ليهودِ ا ةُ هَ مشابػَ  : العلماءً  بعضي  قاؿى 
 .وُ بعضَ 
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حىت  ؿِ دْ بالعَ  اإلنسافَ  رَ مَ أَ  واهللُ ،  وِ يف نفسِ  ا لإلنسافِ لمً ظُ  فيوِ  إف   : همبعضي  كقاؿى  
 . وِ نفسِ  معَ 

       األمينَ  وُ شق   مَ لَ ظَ  األيسرَ  ؾَ رَ وتػَ ،  األمينَ  وُ شق   قَ لَ إذا حَ  وُ ن  أ : ذلكى  كتوضيحي 
 فْ أَ  يَ ُنُِ  ا ، ولذلكَ رًّ حَ  مافُ الز   إذا كافَ  األيسرَ  وُ شق   مَ لَ وظَ ، ا بردً  مافُ الز   إذا كافَ 

كما يف الص حيَحُِت مْن حديِث أيب ُىريرَة   خرىاألُ  ؾَ ويًتُ ،  وِ يْ لَ جْ بإحدى رِ  لَ عِ تَ نْ يػَ 
--   لٍّ والظٍّ  مسِ الش   بُتَ  وسِ لُ اجلُ  ى عنِ هَ ونػَ ،  لْ عِ تَ نْ اليت لَػْم تػَ  لِ جْ للرٍّ  مٌ لْ ظُ  وُ ألن  ،

 إذا كافَ  وُ ؛ ألن  عنَد أيب داوَد وأمحَد يف مسنِدِه  --كما يف حديِث أيب ُىريرَة 
الذي يف  صفَ النٍّ  مَ لَ شتاًء ظَ  وإذا كافَ ،  مسِ الذي يف الش   صفَ النٍّ  مَ لَ ا ظَ صيفً 
 ا حىت معَ مً ظالِ  اإلنسافُ  لئال يكوفَ ؛  عِ زَ القَ  عنِ  يَ ُنُِ  وُ إن  : وا قالُ  ، ولذلكَ  لٍّ الظٍّ 

،  باليهودِ  وٌ ب  شَ تَ  وفيوِ ،  مٌ لْ ظُ  ففيوِ الِعَلِل صحيحٌة وزلتملٌة ،  ىذهِ  ل  كُ و  وِ نفسِ 
 أطراؼَ  رَ صٍّ قَ يػُ  فْ كأَ ،   قصَتِ حىت ولو بالت  ،  وُ رأسَ  قُ لِ حيَ  نْ مَ  بعضُ  وُ ما يفعلُ  ولذلكَ 

اْلَمعٌت  ألف   ؛ ىذا وُ يشملُ  وُ فإن   أسِ الر   ا يف منتصفِ كثيفً   رَ عْ الش   وُيعلَ ،  رِ عْ الش  
 ا نعهدُ ن  وكُ ،  -َرمْحَُة اهلِل َعَلْيِهمْ - العلماءِ  بعضُ  إىل ذلكَ  أشارَ  وقدْ متحقٌٍّق فيِو 

،  رِ عْ الش   يف زبفيفِ  وفَ دُ وا يشد  م كانُ هُ أنػ   ُتَ لِ األو   نَ مِ  -َرمْحَُة اهلِل َعَلْيِهمْ - انَ مشاُيَ 
  . -َرمِحَُو اهللُ - كاختارىهي اْلوىاًلدي ،  عِ زَ قَ الْ  نَ مِ  ذلكَ  وفَ د  عُ وا يػَ وكانُ ،  وِ بعضِ  وفَ و دُ بعضِ 
 العملُ  الذي عليوِ  األصلُ  وىذا ىوَ ،  وُ ل  كُ   يًتَكوُ  أوْ ،  وُ ل  كُ   وُ فَ فٍّ ُيُ  فْ ا أَ : إم  وا كقالي 
َرَؾ  وْ أَ  وُ ل  كُ   فَ ف  ُيُ  وأَ  ، يُػتػَْرؾَ  وْ أَ  وُ ل  كُ   قَ لَ حيُ  فْ أَ  أسِ يف الر   ةَ الس ن   أف   العلمِ  أىلِ  عندَ   يُػتػْ

       ؛  ُثَِ أَ  لَ عَ فػَ  فْ فإِ ،  بالغَتِ  وُ يفعلَ  فْ أَ  ؽِ ال  حلَ على ا ـَ رُ حَ  اامن رى حى  عي زى القى  كإذا كافى 
الذي  اؿُ مَ الْ  وىيَ ،  أُلجرةُ وا جارةُ اإلِ  تِ مَ وحرُ ،  دوافِ والعُ  على اإلُثِ  ُْتٌ عِ مُ  وُ ألن  

 . ِفْعِلِو  يف مقابلِ  عُ دفَ يُ 
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________________________________________
 السِّوىاؾي :  ءً وْ ضي وي الْ  نً نى سي  نْ مً كى 

________________________________________ 
        -- الن ِبٍّ  نِ نَ سُ مْن : أي [  ءً وْ ضي وي الْ  نً نى سي  نْ مً ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 . وءِ ضُ الوُ  أي يف عبادةِ ،  وءِ ضُ يف الوُ 

يف ىذِه اجلملِة يف بياِف بعِض الس َنِن الواردِة عْن  -َرمِحَُو اهللُ -َشرََع اْلُمَصنٍُّف 
 يف  ُوُضوئِِو . --رسوِؿ اهلِل 

على الدٍّاللِة على ىدِي  -َرمِحَُهُم اهللُ -ويف ىذا دليٌل على حرِص األئمِة والعلماِء 
يِن ،  وُسن ِتِو  --الن ِبٍّ  كيَف وقْد جعَلُو اهلُل ُقدوًة للمؤمِنَُت ، وُأسوًة ألُم ِتِو يف الدٍّ

ْينِ - َأْف يُػَنب َو على َأف  ذِْكَر وينبغي  ؟ -َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَلْيِو ِإىَل يَػْوـِ الدٍّ
للس َنِن ليَس معناُه الت ساُىُل فيها وترُكها ، َبِل العكُس ،  -َرمِحَُهُم اهللُ -العلماِء 

احلرص على االئتساء واالقتداء بو عليو الصالة والسالـ بفعلها ، فمراُدُىم بذلَك 
 . وتعليم الغَت ذلا مع تنبيههم على عدـ وجوهبا

ْمَنا األحاديَث الواردَة : ] السِّوىاؾي [  -رىًحمىوي اللي -كقػىْوليوي  أي ِفْعُل السٍَّواِؾ ، وقد 
 --حديُث أيب ُىريرَة  كمنها :يف ُسنػٍّي ِتِو عنَد الص الِة ،  --عْن رسوِؿ اهلِل 

ـُ  ىمىرْ قاَؿ  --أف  الن ِب  ، اْلُمتقدٍّ تػيهيْم بًالسِّوىاًؾ : )) لىْوال أىْف أىشيقَّ عىلىى أيمًَّتي لى
 .  ًعْندى كيلِّ صىالةو ((
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  ________________________________________
 ءو وْ ضي وي لً  ضو اقً نى  لو يْ لى  ـً وْ نػى  نْ مً  بي جً يى كى ، ا الثن ثى  نً يْ فَّ كى الْ  لي سْ غى كى 

________________________________________ 
  : فِّ كى حد  الك ،  فٍّ ثٌت كَ مُ  : افً فَّ الكى  اْلكىفَّْيًن [ لي سْ غى كى : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 مفصلِ  عندَ  افِ ذَ الل   البارزافِ  ومها العظمافِ ،  ندينِ الزٍّ  إىل أصابِع اليدِ  أطراؼِ  منْ 
 دبعٌت ُتْدَفُع . ، األشياءُ  وِ بِ  ف  كَ تُ  وُ ألن  ؛ ا كفًّ   ف  ي الكَ مسٍّ ،  الكفٍّ 
   عنوُ  ثبتَ  -- الن ِب   ألف  ؛ ا [ الثن ثى  نً يْ فَّ كى الْ  لي سْ غى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

،  زيدٍ  بنِ  اهللِ وعبدِ ،  ثمافَ عُ  عنْ ،  ثمافَ موىل عُ  رافَ مِح  حديثِ  منْ  ُتِ حيحَ يف الص  
 استفتحَ  وُ أن  ،  -َرِضَي اهلُل َعِن اجلَِْمْيعِ - نِ نَ الس   يف أيب طالبٍ  بنِ  ليٍّ عَ  وحديثِ 

 . ، فدؿ  ذلَك على ُسنػٍّي ِتوِ  اثالثً  وِ يْ كف    غسلِ ب هُ وءَ ضُ وُ 
       ا ؛ ثالثً  ُتِ الكف   على رسلِ  -- الن ِب   ظَ افَ : إَّنا حَ  العلماءً  بعضي  قاؿى 
 على نقاءٍ  تكوفَ  فْ فينبغي أَ ،  اءَ مَ الْ  اليت تنقلُ  وىيَ ،  وءِ ضُ الوُ  آلةُ  ُتِ ف  الكَ  ألف  

 .  وءِ ضُ الوُ  منَ  قصودِ مَ الْ  أدعى حلصوؿِ  ذلكَ  حىت يكوفَ  وطهارةٍ 
   ُتِ ف  الكَ  رسلُ  [ ءو وْ ضي وي لً  ضو اقً نى  لو يْ لى  ـً وْ نػى  نْ مً  بي جً يى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

  : افً حالتفي الويضيوًء لوي 
 .  وـِ الن   منَ  للمستيقظِ  يكوفَ  أفْ الكلى :  الحالةي 
 .  وـِ الن   منَ  ستيقظِ مُ الْ  لغَتِ  يكوفَ  فْ أَ :  انيةي الثَّ  الحالةي 

 عليوِ  ُيبُ  وُ فإن  :  ارٍ هَ نػَ  أوْ ،  ليلٍ  نوـَ  كافَ   سواءً  وً نومً  ا منْ ستيقظن مي  كافى   فْ فإً 
 -- الن ِب   أف   ُتِ حيحَ يف الص   -- ريرةَ أيب ىُ  حديثِ  لظاىرِ ؛ ا هما ثالثً رسلُ 
ا مى هي لى خً دْ يي  فْ أى  لى بْ ا قػى الثن ثى  وً يْ دى يى  لْ سً غْ يػى لْ فػى  وً ومً نى  نْ مً  مْ كي دي حى أى  ظى قى يػْ تػى سْ ا اً ذى إً  )) : قاؿَ 

 ىذا احلديثُ  فدؿ  ،  (( هي دي يى  تْ اتى بى  نى يْ م أى رً دْ ال يى  مْ كي دى حى أى  فَّ إً فى ؛  اءً نى ي الً فً 
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 فْ أَ  ا قبلَ ثالثً  يديوِ  يغسلَ  فْ أَ  وـِ الن   نَ مِ  استيقظَ  نِ على مَ  ُيبُ  وُ على أن   حيحُ الص  
 . ما يف اإلناءِ هُ دخلَ يُ 

 فْ أَ  وأرادَ ،  ْتُو الص الةُ وحضرَ ،  ميستيقظنا في سائًر أكقاًت يوًموً  ا إذا كافى أمَّ 
  : ثالًث حاالتو  منْ  اهُ و كف  فال زبلُ  أَ يتوض  

 .  أَ يتوض   فْ أَ  ا قبلَ مهيغسلَ  فْ أَ  عليوِ  فيجبُ ، ا مهصلاستَ  يتيقنَ  فْ أَ  الكلى : الحالةً 
 --، فُيَسن  لُو رسُلهما ؛ ِلُمداومِة الن ِبٍّ ا مهُ طهارتػَ  نَ قَ يتيػ   فْ أَ  : انيةً الثَّ  الحالةً 

 . على رسِلهما يف الُوُضوِء 
؛  وال ُيبُ ،  همارسلُ  لوُ  ستحب  ، في طهارِِتمايف  يشك   فْ أَ :  الثةً الثَّ  الحالةً 

 .  اليقُتِ ى على قَ بػْ ويػَ ،  ك  الش   يفيُلغِ ، ا مهصلاستُ  ك  والش  ، ا مهُ طهارتػُ  اليقُتَ  ألف  
سببيٌٍّة ، ، ] ًمْن [ :  [ ءو وْ ضي وي لً  ضو اقً نى  لو يْ لى  ـً وْ نػى  نْ ] مً  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي ك 

 .  بسبِب نَػْوـٍ : أي 
ُيرُُج دبفهوِمِو نَػْوـُ الن هاِر ، ويدؿ  على نػىْوـً لىْيلو [  ] : -اللي  وي مى حً رى - وي قولي ك 

  .زبصيِص وجوِب رسِل الَكف ُِت باالستيقاِظ مْن نوـِ الل يِل ُدوَف نوـِ الن هاِر 
            ، واعتبَػُروا فيِو مفهوـَ قولِِو  -َرمِحَُهُم اهللُ - كىذا ىوى مذىبي الحنابلةً 

يف الص حيَحُِت اْلُمشتمِل  --يِث أيب ُىريرَة يف حد -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -
: )) فىًإفَّ أىحىدىكيْم ال يىْدًرم على األمِر بغسِل الَكف ُِت عنَد االستيقاِظ مَن الن وـِ 

قاُلوا : إف  البيتوتَة ال تكوُف إال بالل يِل ، فال ُيُب يف حاِؿ  بىاتىْت يىديهي (( أىْينى 
 اِر . االستيقاِظ مْن نوـِ الن ه

مراُدُه أف  الن وـَ الذي ُيُب رسُل  [ ءو وْ ضي وي لً  ضو اقً نى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي ك 
الَكف ُِت على اْلُمستيقِظ منُو إَّنا ىَو الن وـُ الذي َيْذَىُب ِبِو الش ُعوُر واإلدراُؾ ، 

  . يُدهُ صاحُبها أيَن باَتْت  حبيُث يُوجُب انتقاَض طهارتِِو ، أْو ال يدري
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 ________________________________________
  ةو ضى مى ضْ مى بً  ةي اءى دى بى الْ كى 

________________________________________ 
يف نواقِض  -تَػَعاىَل -أم ا إذا كاَف نوًما حيس  مَعُو ويشُعُر فال ، كما سيأيت بإذِف اهلِل 

 الُوُضوِء .
؛  ضمضةِ مَ بالْ  البداءةُ  ن  سَ أي يُ [  ةو ضى مى ضْ مى بً  ةي اءى دى بى الْ كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

اهلِل لص حيحِة كحديِث عثماَف ، وعبدِ ثبَت عنُو يف األحاديِث ا -- الن ِب   ألف  
 وِ يْ كف    لَ سَ رَ  فْ أَ  بعدَ يف صفِة ُوُضوئِِو أن ُو  -َرِضَي اهلُل َعِن اجلَِْمْيعِ -بِن زيٍد ، وعليٍّ ا

 ، فبدأَ باْلَمضمضِة أوالً ، ُُث  اتبَعَها باالستنشاِؽ .  ( االثن ثى  قى شى نْ تػى اسْ كى  ضى مى ضْ مى ) 
، ىا رِ حْ يف جُ  تْ كَ إذا ربر  "  ةُ ي  احلَْ  َمْضَمَضتِ : " م قوذلِ  منْ  مأخوذةٌ  : ضمضةي مى كالْ 

 . حريكُ الت    ضمضةِ مَ الْ  فأصلُ 
،  مسألةه  -حريكُ الت   ىيَ  ضمضةَ مَ الْ  إف  : نا على قولِ - عي يتفرَّ : وا قالُ  ولذلكَ 

      ُدوَف ربريٍك ،  باشرةً مُ  ألقاهُ  ُُث  ،  وِ يف فمِ  اءَ مَ الْ  ا أدخلَ إنسانً  أف   وْ : لَ وىيَ 
  . ال يُعَتبَػُر ُمتمضمًضا فإن وُ 

ـْ ال بُد  مَن  وُ حُ رْ طَ  يلزُموُ وال ،  اءِ مَ الْ  ربريكِ  دُ رلر   ضمضةُ مَ الْ  لِ ىَ : وا في اختلى  مَّ ثي  ، أ
 ؟  الط رحِ 

أن ُو ال بُد  ِمَن الط رِح ؛ ألن ُو ىدُي رجحهما في نظرم أ : كجهافً   والعلم عند اهلل 
 ، فصاَر معًٌت شرعيًّا زائًدا .  --الن ِبٍّ 

   فال يكوُف ُمتمضِمًضا على الوجِو اْلُمعتِِب إال إذا أدخَل اْلَماَء وحر َكُو يف فِمِو 
 ُُث  طرَحُو . 
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 ________________________________________
 اؽو شى نْ تً سْ اً  مَّ ثي 

________________________________________ 
  . قِ شَ الن   نَ مِ  االستنشاؽُ [  اؽو شى تنْ سْ ا مَّ ] ثي  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

        ؛  وؽُ شُ الن   ومنوُ  ، إىل أعلى اخلياشيمِ  سِ فَ بالنػ   يءِ الش   بُ ذْ جَ  : قي شى النَّ ك 
 ألن ُو ُيْستَػَعُط عْن طريِق األنِف . 

      ئِِو و ضُ ها يف وُ يًتكْ  مْ ػولَ ، عليها  ظَ افَ اليت حَ  -- الن ِبٍّ  نِ نَ سُ  منْ  ةه نَّ سي  وى كى
     كما ثبَت عنُو يف األحاديِث الص حيحِة كما  -َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَلْيوِ -

ُهَما-اهلِل بِن زيٍد  يف حديِث ُعثماَف ، وعبدِ    . يف الص حيَحُتِ  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
      يجعَل بعَض اْلَماِء اْلَموجوَد ف،  كاحدةو  ف  كى   هما منْ بينى  يجمعى  فْ أى  ةي كالس نَّ 

     ؛  ، فيتمضمَض ِبِو ، ُُث  يستنشَق الباقَي ِمْنُو بأنِفِو ، ُُث  ينثَرهُ  للفمِ  فٍّ الكَ يف 
 -- زيدٍ  بنِ  اهللِ عبدِ  كما يف حديثِ ،  فَػَعَل ذلَك  أَ ا توض  م  لَ  -- الن ِب   ألف  

 . اتٍ فَ رَ رَ  ثالثِ  ا منْ ثالثً  واستنشقَ  فمضمضَ 
َأْف ميضمَض ثالثًا بثالِث ررفاٍت ، ويستنشَق ثالثًا بثالِث  كًمنى الس نًَّة أيضنا

           ررفاٍت ، فإذا استنشَق اْلَماَء دبنَخَرْيِو فإن ُو ينثرُُه بعَد ذلَك ويطرُحُو ، 
 ( . االستنثارً ) ػ ما يُػْعَرُؼ بػ وىوَ 

َعَلْيِو الص الُة - : كما يف الص حيَحُِت عنوُ  قوالن وقد ثبَتْت ِبِو األحاديُث الص حيحُة 
ًإذىا تػىوىضَّأى أىحىديكيْم فػىْليىْجعىْل  )) أن ُو قاَؿ : --مْن حديِث أيب ُىريرَة  -َوالس الـُ 

 .((  ثيمَّ لًيػىْنتىًثرْ ، ًفي أىْنًفًو مىاءن 
يف الص حيَحُِت يف صفِة وضوئِِو  --: كما يف حديِث عبِد اهلِل بِن زيٍد  كفعالن 

ْنثػىرى ثىالثنا (( ، وفيوِ  -الُة َوالس الـُ َعَلْيِو الص  -  . : )) كىاْستػى



 208   ق 4141لميراجعةي الثَّانية ا   بىابي السِّوىاًؾ كىسينىًن اْلويضيْوءً                                        

 ________________________________________
 مو ائً صى  رً يْ غى ا لً مى هً يْ فً  ةي غى الى بى ْلمي اكى 

________________________________________
ُمَفاَعَلٌة ِمَن  المبالغةي :[  مو ائً صى  رً يْ غى ا لً مى هً يْ فً  ةي غى الى بى ْلمي اكى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

  . إليوِ  تَ إذا وصلْ "  الش ْيءَ  تُ غْ لَ بػَ " :  تقوؿُ ،  البُػُلوِغ ، وىَو الُوُصوؿُ 
           االستنشاؽِ  رايةِ  إىل يصلَ واْلُمراُد هبا يف اْلَمضمضِة واالستنشاِؽ : أْف 

       بالغةِ مُ الْ  طريقِ  عنْ  وذلكَ ،  ِة يف مضمضِتوِ ضمضمَ الْ  ورايةِ ،  يف استنشاِقوِ 
    للماِء  حريكِ والت   يف اإلدارةِ  بالغةِ مُ ، والْ  يف االستنشاؽِ  سِ فَ بالنػ   اءِ مَ الْ  يف جذبِ 
 .  ضمضةِ مَ يف الْ  هاةِ إىل الل  أِو اْلُمبالغِة يف إيصالِِو  يف الفِم ،

َا ُىَو يف االشتنشاؽِ  ُدوَف اْلَمضمضِة ؛ ألف  يف األنِف معًٌت  والوارُد يف اْلُمبالغِة إَّن 
 زائًدا عِن الفِم . 

      ةَ ِبَِ صَ  بنِ  قيطِ لَ  حلديثِ ؛  ىذا االستثناءُ  : ] لًغىْيًر صىاًئمو [ -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
-  َالن ِب   ف  أَ  -اهُ ضَ رْ أَ و --  َفى وْ كي تى  فْ  أى الَّ إً  اؽً شى نْ تً ي االسْ فً  غْ الً بى كى  )) : لوُ  قاؿ 
مذي  وصح َحُو ،  (( امن ائً صى     أخرَجُو أبو داوَد ، والن سائي  ، وابُن ماجَو ، والًتٍّ
حاَؿ  وِ يف استنشاقِ  يبالغَ  فْ أَ  لإلنسافِ  ن  سَ ال يُ  وُ على أن   ىذا احلديثُ  دؿ   قدْ ف

 . صياِموِ 
 (( اؽً شى نْ تً ي االسْ فً  غْ الً بى كى  )) : ويف قولو عليو الصالة والسالـ يف ىذا احلديث

 عي يْ يً ضْ تى  عي رى شْ ال يي  وي " أنَّ :  وىوَ  -َرمِحَُهُم اهللُ - العلماءِ  عندَ  على أصلٍ  تنبيوٌ 
 ."  نً نى الس   ًفْعلً بً  اتً مى رَّ حى مي الْ  ابي كى تً رْ ا كْ أى ،  ضً ائً رى فى الْ 
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________________________________________
  ةً فى يػْ ثً كى الْ  ةً يى حْ اللِّ  لي يْ لً خْ تى كى 

________________________________________ 
 ، ودخَل اْلَماُء َحْلَقوُ  يف االستنشاؽِ  إذا بالغَ  أن وُ  :في مسألًتنىا  ذلكى  توضيحي ك 

يف  وعٍ قُ لوُ  ةٍ ن  سُ  يف إصابةِ  ا ال يبالغُ أيضً  وكذلكَ  ، ياـُ الصٍّ  وىوَ ،  الواجبَ  عَ ضي   وُ فإن  
أصر  على استالـِ إذا  وُ فإن  ،  بٌ يْ طِ  رِ جَ على احلَ  زُلرمًا وكاف كافَ   كما لوْ ،   زلظورٍ 
 ربصيلٌ  وذلكَ ،  بَ يْ الطٍّ  سيصيبُ  وُ فإن   ،أْو َلْمِسِو أْو تقبيِلِو يف ىذِه احلالِة  احَلَجرِ 

قاَؿ  ، ولذلكَ  مسٍّ الطٍّْيِب للُمْحرـِِ  زلظورِ على وجٍو يُػْفِضي إىل الُوُقوِع يف  ةٍ ن  لسُ 
     ،  هِ بعدِ  نْ مِ  وُ لُ بػٍّ قَ يػُ  ُُث  ،  الغَتُ  وُ لَ بػٍّ قَ حىت يػُ  وُ : يًتكُ  -ُهُم اهللُ َرمِحَ -بعُض العلماِء 

 .  إذا أذىَب َلْمُس الغَِت وتقبيُلُو ذلَك الطٍّْيبَ  هِ بعدِ  نْ مِ  وُ فيلمسُ  ، الغَتُ  وُ يلمسُ  وْ أَ 
     الن ِب   ؛ ألف   ةِ للس ن   اطلبً  حظورِ مَ الْ  وارتكابُ ،  الواجبِ  ال ينبغي تفويتُ  ولذلكَ 

--  ُال يقَع يف زلظوِر الِفْطرِ حىت  يف االستنشاؽِ  بالغَ يُ  فْ أَ  حايب  ى الص  هَ ا نػَ نَ ى  . 
 اخلَُللِ  نَ مِ  لٌ يْ عِ فْ تػَ  : خليلي [ التَّ  ةً فى يػْ ثً كى الْ  ةً يى حْ اللِّ  لي يْ لً خْ تى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
"  البابِ  لِ لَ خُ  نْ مِ  وُ تُ يػْ أَ رَ : "  تقوؿُ ،  اليت فيوِ  ناسمُ مَ والْ  هُ ؤُ أجزا:  ءِ يْ الش   وُخَللُ 
 .  غَتةُ الص   الفتحاتُ  وىيَ ،  فيوِ  وجودِ مَ الْ  ناسمِ مَ الْ  نَ يعٍت مِ 

 وُ دخلُ فيُ ،  إىل داخل اللحية إيصاُؿ اْلَماءِ كالمرادي بالتَّخليًل في الويضيوء عيميومنا : 
األصابع بإدخالو بينها سواء   ويكوف يف،  َشْعِر الر أسِ كذلك يف ، و  يف شعرىا

 . كانت يف اليدين أو القدمُت
ًثيفةً  كقوليوي : ] كىتىْخًلْيلي اللِّْحيىةً  يدؿ  على أن ُو مسنوٌف ؛ ألف  اللٍّحيَة إذا  [  الكى

أََمَر بغسِل  -تَػَعاىَل -كاَنْت كثيفًة وجَب رسُل  ظاىرِىا ، ُدوَف باطِنها ؛ ألف  اهلَل 
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جهُة يف اللٍّحيِة الكثيفِة ربصُل بظاىرِىا ؛ ال بباطِنها ، فكاَف زبليُل الوجِو ، واْلُموا 
 باطِنها رََت واجٍب . 

مبٍتٌّ على أحاديِث الت خليِل ، وقْد تكل َم العلماُء  كالحكمي بكونًًو سينَّةن في اللِّحيةً 
  خًليًل شىيءه () ال يىًصح  ًفي التَّ  يف أسانيِدىا حىت  قاَؿ بعُضهم : -َرمِحَُهُم اهللُ -

مذيٍّ ، واحلاكِم ، ورَتمها  ومْن أىِل العلِم َمِن صح َح بعَض أحاديِثِو كاإلماـِ الًتٍّ
 كمنى الحاديًث اْلمىشهورًة في التَّخليًل :،  -َرِحَم اهللُ اجلَِْمْيعَ -

أىخىذى  كىافى ًإذىا تػىوىضَّأى  --)) أىفَّ رىسيْوؿى الًل :  --حديُث أنِس بِن مالٍك 
ا أىمىرىًني  نىًكًو ، فىخىلَّلى ًبًو ًلْحيىتىوي ، كىقىاؿى : ىىكىذى كىف ا ًمْن مىاءو ، فىأىْدخىلىوي تىْحتى حى

 رواُه أبو داوَد .  رىبِّي ((
)) أىنَّوي تػىوىضَّأى فىخىلَّلى ًلْحيىتىوي ، فىًقْيلى لىوي : :  --وحديُث عم اِر بِن ياسٍر 

ييخىلِّلي  --؟ فػىقىاؿى : كىمىا يىْمنػىعيًني كىقىْد رىأىْيتي رىسيْوؿى الًل  أىتيخىلِّلي ًلْحيىتىكى 
مذي  .  ًلْحيىتىوي ((  رواُه الًتٍّ

ُهَما-: حديُث عثماَف ، وأيب أيوَب  كمثليوي   عنَد ابِن ماجَو .   -َرِضَي اهللُ َعنػْ
فىًة [  -رىًحمىوي اللي -كقػىْوليوي  ًثيػْ          كمفهوـي ذلكى :ْعِر ، ىَي الكثَتُة الش  : ] اْلكى

أنػ َها إذا لَػْم تُكْن كثيفًة بَأْف كاَنْت قليلَة الش ْعِر ، وىَي اليت تُػَرى البشرُة مْن ربِتها 
أََمَر بغسِل الوجِو  -تَػَعاىَل -َوَجَب َرْسُلها ، وَرْسُل ما ربَتها مَن البشرِة ؛ ألف  اهلَل 

اْلُمواجهُة ، فِإْف كاَنْت يسَتًة حصَلِت اْلُمواجهُة  : ما ربصُل ِبوِ  كاْلميرادي بالوجوً 
  .هبما : بالش ْعِر اليسَِت ، وبالبشرِة ِمَن الوجِو ، فوجَب َرْسُلهما 

 : النَّاظمي بقوًلوً وإىل ذلَك أشاَر 
ْيًن كىشىعىْر      كىْجوو ًإذىا ًمْن تىْحًتًو اْلًجْلدي ظىهىرْ   خىلِّْل أىصىاًبعى اْليىدى

 . -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -وصَف الكثافِة ؛ ألن ُو صفُة حليِتِو  واعتِبَ 
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 ________________________________________
 ني امي يى التػَّ كى ،  كىالىصىاًبعً 

________________________________________
أي وزبليُل األصابِع ، واْلُمراُد هبا أصابُع : ] كىالىصىاًبًع [  -رىًحمىوي اللي -كقػىْوليوي 

       الَيَدْيِن والرٍّْجَلُْتِ ؛ ألف  ما بَُت اأُلصبَعُْتِ قْد ال يصُل إليِو اْلَماُء ، فيحتاُج 
إىل تفق ٍد وعنايٍة ، وىَو ما حيصُل عْن طريِق الت خليِل بإدخاِؿ اخلِْنَصِر بَُت األصابِع 

 ْلَماِء إىل تلَك اْلَمواضِع . للت أك ِد مْن وصوِؿ ا
)) رىأىْيتي قاَؿ :  --على حديِث اْلمستورِد بِن شد اٍد  كاعتباريهي سينَّةن مبني  :

أخرَجُو أبو داوَد ، ًإذىا تػىوىضَّأى دىلىكى أىصىاًبعى رًْجلىْيًو ًبًخْنصىرًًه ((  --رىسيْوؿى الًل 
مذي  ، وابُن ماجَو ، وقْد بيػ ن ا يف ثبوتِِو ، ومسائِلِو  -َرمِحَُهُم اهللُ -كالـَ العلماِء   والًتٍّ

 ( . شرًح البػيليوغً يف ) 
ها فَ اليت شر   اجلهةُ  وىيَ ،  اليمُتِ  نَ مِ  لٌ اعُ فَ تػَ [  ني امي يى التػَّ ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 ةِ ان  ثػَ مُ الْ  يف األعضاءِ  يكوفُ  وذلكَ ،  -- الن ِبٍّ  ىديِ  منْ  زلفوظٌ  كما ىوَ   عُ ْر الش  
مٌت اليُ  هِ يدِ  بغسلِ  فيهما ، فيبدأُ  يتيامنُ  وُ فإن  ،  ُْتِ جلَ والرٍّ  نِ يْ : اليدَ  ذلكَ  يشملُ و 

 يف األعضاءِ  نُ يامُ الت   عُ رَ شْ سرى ، ولكن ال يُ اليُ  مٌت قبلَ اليُ  وِ ورجلِ ، سرى اليُ  قبلَ 
يف  فٌ وتكل   عٌ ىذا تنط   ؛ ألف   األيسرَ  ُُث  ،  األمينَ  وِ وجهِ  شق   فال يغسلُ ،  نفردةِ مُ الْ 

 حَ سَ ومَ ، ا اًل واحدً سْ رَ  وُ وجهَ  رسلَ  وُ أن   -- الن ِبٍّ  ىديُ  كافَ   وقدْ ،  العبادةِ 
 ، إال يف ُرْسِلِو مَن اجلنابِة كما َوَرَد يف الص حيَحُِت . واحدةً  مسحةً  وُ رأسَ 

  ،  ، وبناًء على ذلكَ  ةٌ ن  سُ  نُ يامُ الت   أف  :  أي[  ني امي يى ] التػَّ  : -رىًحمىوي اللي - وي كقولي 
  ؟ وِ ئِ و ضُ وُ  ما حكمُ ، فمٌت اليُ  سرى قبلَ اليُ  هُ يدَ  لَ سَ ا رَ إنسانً  أف   وْ لَ ف
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  ________________________________________
  نً يْ نػى ذي لي لً  دو يْ دً جى  اءو مى  ذي خْ أى كى 

________________________________________ 
، وال إَُث عليِو ، والت ياُمَن ليَس  واألفضلَ  األكملَ  تَ فو   وُ ألن  ؛  صحيحٌ  وُ إن   : نقوؿي 

   . مْن فرائِض الُوُضوءِ 

ٱ  ٻ  ٻ  چ  : وِ يف كتابِ  قاؿَ  -- اهللَ  أف   : وً على صحتً  ليلي كالدَّ 

 چٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ
، امطلقً  دِ اليَ  بغسلِ  رَ مَ فأَ  (ٔ)

 الفضيلةَ  تَ فو   وُ أن   رَتَ ،  اهللُ  رَ مَ ما أَ  لَ ثَ متَ ا مٌت فقدِ اليُ  سرى قبلَ اليُ  لَ سَ رَ  نْ ومَ 
 .  على اليسارِ  اليمُتِ  بتقدميِ 
أي وُيَسن  لُو َأْف يأُخَذ ماًء [  نً يْ نػى ذي لي لً  دو يْ دً جى  اءو مى  ذي خْ أى ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 جديًدا بعَد َمْسِح الر أِس ليمسَح أَُذنَػْيِو . 
واعتباُر ذلَك ُسن ًة يدؿ  على أن و لو َمَسَح األَُذنَػُْتِ بعَد مسِحِو جلميِع الر أِس ُدوَف 

 َأْف يأُخَذ ماًء جديًدا أن ُو ال حرَج عليِو يف ذلَك . 
 حديثُ :  كدؿَّ على سينػِّيًَّة أخًذ اْلمىاًء الجديًد لليذينػىْيًن بعدى مىْسًح الرَّأسً 

يػىتػىوىضَّأي فىأىخىذى ليذينػىْيًو مىاءن  --أىنَّوي رىأىل النًَّبيَّ  : )) --بِن زيٍد  اهللِ عبدِ 
رواُه البيهقي  ، وقاَؿ : ىذا إسناٌد صحيٌح ،  (( ًخالؼى اْلمىاًء الًَّذم أىخىذى ًلرىْأًسوً 

ـُ ابُن اْلمُ  -َرمِحَُو اهللُ -ورواُه احلاكُم ، ونب َو احلافُظ  نذِر على ُشُذوِذِه ، وقاَؿ اإلما
: ) ورَُت موجوٍد يف األخباِر الث ابتِة ال يِت فيها صفُة ُوُضوِء رُسوِؿ اهلِل  -َرمِحَُو اهللُ -
-- ػَأْخُذُه ألُُذنَػْيِو ماًء جديًدا ( اى  . 

                              
 . ٙ/ اْلَمائدة ، آية :  (ٔ)
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________________________________________
  ةي ثى الً الثَّ كى  ةي يى انً الثَّ  ةي لى سْ غى الْ كى 

________________________________________ 
ـُ ُسنػٍّي ِتِو ؛ -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ -كالًَّذم يظهري    .--لعدـِ ثُػُبوتِِو عْن رسوِؿ اهلِل  عد

 . َتُتِ بواجب اتَ أي ليسَ [  ةي ثى الً الثَّ كى ،  ةي يى انً الثَّ  ةي لى سْ غى الْ ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  : قاؿَ  -- اهللَ  أف   ها :كجوبً  عدـً على  ليلي كالدَّ 

 چٻ  پ  پ  پ   پ
،  الواحدةِ  ةِ ر  مَ بالْ  قُ يتحق   لُ سْ والغَ ،  (ٔ)

 . الكتابً  ىذا دليلي  ، لَ ثَ متَ ا فقدِ  واحدةً  ةً مر   لَ سَ رَ  نْ فمَ 
  الوضوُء مر ًة مر ًة كما  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -صح  عنُو  فقدْ  : ةً الس نَّ  ا دليلي أمَّ 

ُهَما-اهلِل بِن عب اٍس يف حديِث عبدِ   وُ على أن   فدؿ  ،  ِعْنَد الُبَخاريٍّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
           ،  َتافِ ن  سُ  الثةَ والث   انيةَ الث   الغسلةَ  وأف  ،  ثليثُ وال الت  ،  ثنيةُ الت   ال ذببُ 

 . َتُتِ بواجب اتَ وليسَ 

                              
 . ٙ/ اْلَمائدة ، آية :  (ٔ)
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 ________________________________________
 وِ تِ فَ صِ وَ  ءِ وْ ضُ وُ الْ  ضِ وْ رُ فػُ  ابُ بَ 

________________________________________ 
    قولُُو :, [  وِ تِ فَ صِ وَ  ءِ وْ ضُ وُ الْ  ضِ وْ رُ فػُ  ابُ بَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - اْلُمَصنِّفُ  قالَ 

 رعُ الش   اليت ألزـَ  الواجباتِ  ألف  ؛  -َرضِبَُو اللُ -صَبُْع فريضٍة , وصبَعها  ] فُػُرْوِض [
 ُتِ رفقَ مِ إىل الْ  ينِ واليدَ ,  الوجوِ  غسلَ  اللُ  ضَ رَ ففَ ,  دةٌ متعد   وءِ ضُ يف الوُ  هبا ُتَ فِ كل  مُ الْ 

 -َرضِبَُو اللُ -صَبََعَها  تْ دَ ا تعد  م  فلَ ,  ُتِ إىل الكعبَ  ُتِ جلَ الر   وغسلَ ,  أسِ الر   ومسحَ 
 .[  ءِ وْ ضُ وُ الْ  ضِ وْ رُ فػُ  ]بقولِِو : 

,  واعبماؿُ  والبهاءُ  سنُ اغبُ  وىيَ ,  ضاءةِ الوَ  نَ مِ  مأخوذٌ [  ءِ وْ ضُ وُ ] الْ وقولُُو : 
يف  ثبتَ كما ,   يف اآلخرةِ  وجَو صاحِبِو وأعضاَءهُ  ضُ ي  بػَ يػُ  وُ ؛ ألن   بذلكَ  فَ صِ وُ 

 -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ تَ مَّ أُ  أنَّ )) :  --الص حيَحُِت مْن حديِث أيب ُىريرَة 
  (( . ءِ وْ ضُ وُ الْ  رِ ثَ أَ  نْ مِ  نَ يْ لِ جَّ حَ ا مُ رِّ غُ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يػَ  ونَ عَ دْ يُ 

ال ذي   --حديِث أيب ُىريرَة يف  ثبتَ  , كما ةٌ معنوي  و  حس ي ةٌ  طهارةٌ  وىوَ 
)) ِإَذا تَػَوضََّأ اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم  قاؿ :  --أخرَجُو ُمسِلٌم يف صحيِحِو أف  الن ِب  

َها  نَػْيوِ َأِو اْلُمْؤِمُن ، فَػَغَسَل َوْجَهُو َخَرَج ِمْن َوْجِهِو ُكلُّ َخِطْيَئٍة َنَظَر ِإلَيػْ َمَع   ِبَعيػْ
ُكلُّ َخِطْيَئٍة    ِمْن َيَدْيوِ فَِإَذا َغَسَل َيَدْيِو َخَرَج  ،ِء اْلَماِء ، َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَما

َها َيَداُه َمَع اْلَماِء ، َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء ، فَِإَذا َغَسَل رِْجَلْيِو  َكانَ  َبَطَشتػْ
َها رِْجالُه َمَع اْلَماِء ، َأْو َمَع آِخِر َقْطِر الْ   َماِء ، َحتَّىَخَرَجْت ُكلُّ َخِطْيَئٍة َمَشتػْ

نُػْوِب  فضي إىل يُ  وءَ ضُ الوُ  أف  , فدؿ  ىذا اغبديُث على  ((َيْخُرَج نَِقيِّا ِمَن الذُّ
  مْن ىذا الوجِو .ا وءً ضُ وُ  وِ بكونِ  فَ صِ فوُ , عٌت مَ والْ  اغبس   صباؿِ 
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 ألعضاءَ  حُ سْ مَ والْ ،  لُ سْ الغَ فهَو )  -َرضِبَُهُم اللُ - وأمَّا في اصطالِح العلماءِ 
( , واْلُمراُد باألعضاِء اْلَمخصوصِة اْلَمغسولِة :  ، بِنيٍَّة مخصوصةٍ  مخصوصةٍ 

 الوجُو , واليَداِف إىل اْلِمرفَقُِت , والر ْجبلِف إىل الكعَبُِت . 
         : فهَو الر أُس , والر ْجبلِف إْف َمَسَح على اػبُف ُِت  وأمَّا العضُو الممسوحُ 

 . أِو اعبورَبُتِ 
: َأْف يقصَد رفَع اغَبَدِث , أِو استباحَة اْلَمحظوِر ,   والمراُد بالنِّيِة المخصوصةِ 

  . -تَػَعاىَل -كما سيأيت بيانُُو يف مسائِل النػ ي ِة وأحكاِمها بإذِف الِل 
 وضعِ مَ أي يف ىذا الْ [ ، َوِصَفِتِو  ءِ وْ ضُ وُ الْ  ضِ وْ رُ فػُ  ابُ ] بَ :  -رَِحَمُو اللُ -قاَل 

 على اللُ  هبا ما أوجبَ  ؼُ عرَ اليت يُ  سائلِ مَ والْ ,  األحكاـِ  منَ  لةً صبُ  لكَ  سأذكرُ 
 .  وءِ ضُ الوُ  ِه يف طهارةِ عبادِ 

يبَدأُوا بذِْكِر  فْ أَ  -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ - العلماءِ  عادةِ  منْ  أف  :  ىذا البابِ  مناسبةُ 
 منْ  غَ رَ إذا فػَ  فَ كل  مُ الْ  ؛ ألف   وءِ ضُ الوُ  بفرائضِ  وفَ ن  ثػَ يػُ  ُث  ,  اغباجةِ  قضاءِ  آدابِ 
              : -تَػَعاىَل -الُل  كما قاؿَ  يل  صَ يُ  ُث   وءِ ضُ بالوُ  بلةِ الص   لعبادةِ  أَ ي  هَ تػَ  وِ حاجتِ  قضاءِ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  چ 

 چٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ ٺ
(4)  

    ؛  وءِ ضُ الوُ  على بابِ  عنوُ  مُ ا نتكل  ن  الذي كُ  اغباجةِ  قضاءِ  آدابِ  بابِ فتقدًُن 
 . للحاؿِ  ناسبِ مُ الْ  تيبِ الًت   بابِ  منْ  إمنا ىوَ 

 
 

                              
 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)
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 ________________________________________
 :  ةٌ تَّ سِ  وُ ضُ وْ رُ فػُ 

________________________________________ 
الُوُضوِء كما ثبَت يف عنَد  يكوفُ  واؾَ الس   ؛ ألف   واؾِ الس   بابَ  اْلُمَصن فُ  أدخلَ  وقدْ 

َلْوال َأْن  ))قاَؿ :  --أف  الن ِب   --صحيِح الُبخاري  مْن حديِث أيب ُىريرَة 
 . (( َأُشقَّ َعَلى أُمَِّتي أَلََمْرتُػُهْم بِالسَِّواِك ِعْنَد ُكلِّ ُوُضْوءٍ 

إىل  عائدٌ [  وُ ضُ وْ رُ فػُ ] :  وِ يف قولِ  مَتُ الض  [  ةٌ تَّ سِ  وُ ضُ وْ رُ ] فػُ  : -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
 .  [ ةٌ تَّ سِ ]  وءِ ضُ يف الوُ  فِ كل  مُ على الْ  اللُ  اليت أوجبَ  الفروضُ : أي ,  وءِ ضُ الوُ 

 ؿبمودٌ  أسلوبٌ  وىوَ ( ,  فصيلِ والتَّ  البيانِ  قبلَ  اإلجمالَ : )  العلماءُ  يوِ ىذا يسم  
      ,  ةِ والس ن   الكتابِ  , وىو من أساليب وُ لَ تفص   ُث  , إصبااًل  يءَ الش   دَ رِ وْ تػُ  فْ أَ 

,  رادِ مُ الْ  لفهمِ  خاطبِ مُ الْ  وكذلكَ ,  امعِ الس   ةُ ئَ يِ هْ تػَ  وىيَ  : ائدةٌ ف وفي ذلكَ 
   ( ,  ينِ اليدَ  لُ سْ وغَ  الوجوِ  لُ سْ غَ  وءِ ضُ الوُ  وفروضُ : )  باشرةً مُ  قاؿَ  وْ لَ َما  خببلؼِ 
 ثَ دَ ؟ فحَ  ةُ ت  الس   ىذهِ  ما ىيَ  ؤاؿُ الس   أَ شَ نَ , (  ةٌ ا ست  هَ إنػ  ) :  ا قاؿَ م  لَ  ُث  إن وُ 

 .  ىذا اإلصباؿِ  تفصيلَ  يعرؼَ  فَ أَ  خاَطبِ مُ والْ  امعِ للس   شويقُ الت  
﮵  ﮶   چ  : -تَػَعاىَل - اللُ  قاؿَ ,  القرآفِ  أسلوبُ  وىوَ  ﮴   ﮳   ﮲       ے       ۓ  ۓ 

 چ﮷ 
  ( . شبودُ  تْ بَ كذ  ,   اغباقةُ : )  يقوؿَ  فْ أَ  باإلمكافِ  وكافَ ,  (4)

ٿ   ٺ  ٺٺٺٿ ڀڀچ  : -تَػَعاىَل - وُ قولُ  وكذلكَ 

چٿ
(2) ،  

                              
 . 3 -1/ اغباقة , آية :  (1)

 . 3 -1/ القارعة , آية :  (2)
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 . انَ ىكذا ىُ , وَ  فصيلِ والت   البيافِ  إىل معرفةِ  وؽَ الش   باإلصباؿِ  فأحدثَ 
عائٌد إىل : ] فُػُرْوُضُو [  الض مَُت يف قولِوِ  [ ةٌ تَّ سِ  وُ ضُ وْ رُ ] فػُ :  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 

 .الُوُضوِء 
" فَػَرَض اغباكُم الن فقَة " , يُػَقاُؿ :منها الت قديُر والَفْرُض في اللَُّغِة يُطَلُق بمعاٍن : 

 چٱ  ٻ  ٻچ :  -ُسْبَحانَوُ -: قولُُو  ومنوُ أي قد َرىا , 
ْرنَاَىا (4) , أي قد 

 فهَي مشتملٌة على أحكاـٍ ُمقد رٍة ال يُػزَاُد عليها , وال يُػنػَْقُص منها .
الفريضُة , وىَي الن صيُب الذي حكَم ِبِو الش رُع  ومنُو :دبعٌت الن صيِب ,  وُيطَلقُ 

 للَوارِث مَن الًت َِكِة .
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  چ :  -تَػَعػاىَل -قػولُػُو  ومنػُو :بػمعػٌت اإلنػػزاِؿ ,  ويُػطػَلقُ 

 چٻ  پ  پ   پ
أي أنزَؿ , على أحِد األوجِو يف تفسَِت اآليِة  (2)

 الكرديِة .
     في مذىِب جمهوِر العلماءِ فبل فَػْرَؽ بيَنُو وبَُت الواجِب  وأمَّا في الشَّرِع :

ـَ معَنا أف  الواجَب :  -َرضِبَُهُم اللُ -    مَن اْلَمالكي ِة والش افعي ِة واغبنابلِة , وقْد تقد 
 ( . َما يُػثَاُب فَاِعُلُو ، َويُػَعاَقُب تَارُِكوُ ) 

زائدٌة على واجباتِِو مْن جهِة أف  تَػرَْكها موجٌب لبطبلِف  َناوفرائُض الُوُضوِء ىُ 
الُوُضوِء , سواًء تَػرََكَها عمًدا أْو سهًوا , خببلِؼ الواجِب الذي يًتت ُب اإلُث على 

  تارِكِو عمًدا , وال يوجُب الُبطبلَف . 
 

                              
 . 1/ الن ور , آية :  (1)

 . 85/ الَقَصص , آية :  (2)
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 ________________________________________
 وِ جْ وَ الْ  لُ سْ غَ 

________________________________________ 
 يءِ على الش   اءِ مَ الْ  صب   ىوَ  : لُ سْ الغَ  [ وِ جْ وَ الْ  لُ سْ ] غَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 أجزاءَ  فأصابَ  , عليوِ  اءَ مَ الْ  تَ إذا صببْ  " اءَ نَ اإلِ  تُ لْ سَ غَ : "  تقوؿُ وإسالُتُو عليِو ؛ 
وساَؿ  هُ أجزاءَ  اءُ مَ الْ  فأصابَ  , عليوِ  اءَ مَ الْ  تَ إذا صببْ "  وَ جْ وَ الْ  تُ لْ سَ غَ " و,  اإلناءِ 

 ةِ رَ شَ إىل البَ  اءِ مَ الْ  إال بوصوؿِ  قُ ال يتحق   لُ سْ الغَ : وا قالُ ,  على ذلكَ  وبناءً علَيها , 
 وسيبلنِِو عليَها .

صبٍّ للماِء وإسالٍة  وفَ دُ ,  وِ ها على وجهِ كَ لَ دَ  ُث  ,  ا مبلولةً يدً  ذَ خَ ا أَ إنسانً  أف   وْ فلَ 
 لِ سْ الغَ  بُتَ  ؽٌ رْ وفػَ ,  ماسحٌ  وَ وإمنا ىُ ,  عليو فإنو ال يكوف غاسبًل للوجولُو 
 . سحِ مَ والْ 
        سيأيت  والوجوُ ,  واجهةِ مُ الْ  منَ  مأخوذٌ [  وِ جْ وَ الْ ]  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 . بيانُُو وربديُدهُ  -ِإْف َشاَء اللُ -

ٱ  ٻ  ٻ  چ  : -تَػَعاىَل -اللِ  قوؿُ  : الوجوِ  غسلِ  فَػْرضِ على  ليلُ والدَّ 

چٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ
 چپ   پ چ : وُ فقولُ  (4) 

 وُ فَ رَ ا صَ ذَ  إِ الَّ إِ  بِ وْ جُ وُ ى الْ لَ عَ  لُّ دُ يَ  رَ مْ األَ  نَّ " أَ :  وؿِ صُ يف األُ  والقاعدةُ ,  رٌ مْ أَ 
غسِل ٌر يدؿ  على وجوِب أَمْ  چپ   پ چ : , فقولُوُ "  ؼُ ارِ الصَّ 

 , وأن ُو مْن فرائِض الُوُضوِء .الوجوِ 
 

                              
 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)
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________________________________________
 وُ نْ مِ  فُ نْ األَ وَ  مُ فَ الْ وَ 

________________________________________ 
وغسَل وجَهُو , ولَػْم  أَ توض   -- الن ِب   فإف   وقْد أكََّدِت السُّنَُّة ىذِه الفرضيَة :

 رافَ ضِب  حديثِ  ففي الص حيَحُِت منْ يف حديٍث صحيٍح أن ُو تَػَرَؾ ذلَك ,  يثُبْت عنوُ 
،  ءٍ وْ ضُ وَ ا بِ عَ دَ  وُ نَّ أَ )) :  -اهُ ضَ رْ أَ وَ  - ثمافَ عُ  ُتَ ؤمنِ مُ الْ  أمَتِ  عنْ  ثمافَ موىل عُ 

      ، ا الثً ثَ  قَ شَ نْ تػَ اسْ وَ ،  ضَ مَ ضْ مَ تَ  مَّ ثُ ، ا الثً ا ثَ مَ هُ لَ سَ غَ فػَ ،  وِ يْ فَّ ى كَ لَ عَ  أَ فَ كْ أَ فَ 
  . (( ... إخل وَ هَ جْ وَ  لَ سَ غَ  مَّ ثُ 
          لي  عَ  , وحديثِ الص حيَحُِت  يف -- زيدٍ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثِ  : يف مثُلوُ و 
 لَ سَ غَ  وُ وأن   -- الن ِب   وءَ ضُ وُ  تْ فَ صَ ها وَ كل  ,   نِ نَ يف الس   -- أيب طالبٍ  بنِ ا

  . فيوِ  وُ وجهَ 
 فرائضِ  منْ  فرضٌ  الوجوِ  غسلَ  على أف   -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ - العلماءُ  أجمعَ  ولذلكَ 

 العلماءِ  بإصباعِ  هُ ؤُ وضو  , لَػْم يصح   الوجوَ  ولَػْم يغسلِ ,  إنسافٌ  أَ توض   وْ فلَ ,  وءِ ضُ الوُ 
 . -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ -

َ  فْ أَ  بعدَ [  وُ نْ مِ  فُ نْ األَ وَ  مُ فَ الْ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ   وُ غسلُ  جيبُ  الوجوَ  أف   بُت 
َ أف  داخَل  -َرضِبَُو اللُ -َشرََع  يف بياِف ما يُعَتبَػُر مَن الوجِو , وما ال يُعَتبَػُر منُو , فبُت 

الفِم واألنِف يُعَتبَػُر مَن الوجِو , وىذا يقتضي أف  اْلَمضمضَة واالستنشاَؽ الزَِماِف 
 :  وبيانُها فيَما يَِلي , يف ىذِه اْلَمسألةِ  ثةِ وىذا ىَو أحُد أقواِل العلماِء الثَّال

  .أن ُو ليَس مَن الوجِو , فغسُلُو ُسن ٌة , وليَس بواجٍب  القوُل األوُل :
      وىذا ىَو مذىُب اغبنفي ِة , واْلَمالكي ِة , والش افعي ِة , وروايٌة عِن اإلماـِ أضبدَ 

 . -َرِحَم اللُ اعبَِْمْيعِ -



 220  ه 4141الُمراجعُة الثَّانية   َوِصَفِتوِ  بَاُب فُػُرْوِض اْلُوُضْوءِ                                        

أف  داخَلهما مَن الوجِو , فُيعَتبَػُر غسُلُو فرًضا مْن فرائِض الُوُضوِء ,  الثَّاني :القوُل  
  . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -وىذا ىَو مذىُب  الظ اىري ِة , وروايٌة عِن اإلماـِ أضبَد 

أف  الفرَض  أف  داخَل األنِف مَن الوجِو , ُدوَف داخِل الفِم , دبعٌت القوُل الثَّالُث :
ىَو االستنشاُؽ , ُدوَف اْلَمضمضِة , وىَو روايٌة عِن اإلماـِ أضبَد , وقوُؿ بعِض 

 . -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -أىِل اغبديِث 
(  ُعمدِة األحكامِ  و) ( بُػُلوِغ اْلَمرامِ وقْد بيػ ْنُت أدلَتهم , ومناقشاِِتِم يف شرِح ) 

ىَو القوُؿ بعدـِ وجوهِبما يف  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - ي وأنَّ الذي يترجَُّح في نظر 
وذلَك ِلَما  ؛الُوُضوِء , وأف  داخَلهما ليَس مَن الوجِو اْلَمأموِر بغسِلِو يف الُوُضوِء 

 :  يَِلي
 لصحِة ِداللِة الكتاِب والس ن ِة على ذلَك :  أوالً :

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱچ :  -تَػَعاىَل -فقولُُو  أمَّا دليُل الكتاِب :

چپ  پ   پ
أََمَر بغسِل  -تَػَعاىَل -أف  الَل  ووجُو الدِّاللِة :,  (4) 

الوجِو , والوجُو يف حقيقِتِو الل َغويِة : ما ربصُل ِبِو اْلُمواجهُة , وىَي إمنا تكوُف 
 بظاىِر الوجِو , ال بباطِنِو , وىَو داخُل الفِم واألنِف . 

حقيقِة الوجِو ال يشمُل باطَن الفِم واألنِف , وإمنا خيتص  فالل ساُف العريب  يف 
 بظاىِر الوجِو وْحَدُه , والقرآُف نزَؿ بلساِف العرِب , ويُفس ُر ِبِو كما ىَو معلوـٌ .

      --رِفاعَة بِن رافٍع  كما يف حديثِ :  ىذا المعنى ةُ نَّ السُّ  تِ دَ أكَّ وقد 
, رواُه أبو داودَ  (( اللُ  كَ رَ مَ ا أَ مَ كَ   أْ ضَّ وَ تػَ  )) :قاَؿ للُمسيِء صبلتِِو  --َأف  الن ِب  

                              
 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)
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مذي  وحس َنُو ,  ائدةِ مَ الْ  يف آيةِ  تَ وما وجدْ ,  اللِ  كتابَ   أْ أي اقرَ  والن سائي  , والًت 
 . وُ فافعلْ  يف صفة الوضوء

, وظاىُر اآليِة يدؿ   اآليةِ  ظاىرُ وىَو ,  القرآفِ  إىل ظاىرِ  -- الن ِب   هفرد  : وا قالُ 
 .على االكتفاِء بغسِل ظاىِر الوجِو 

أف  ما اُسُتدؿ  بِِو مَن األمِر باْلَمضمضِة ؿبموٌؿ على الن دِب واالستحباِب ,  ثانًيا :
ـُ .   والص ارُؼ لُو عْن ظاىرِِه دليُل الكتاِب والس ن ِة اْلُمتقد 

القوُؿ بعدـِ وجوِب اْلَمضمضِة واالستنشاِؽ , وأنػ ُهما مْن  يترجَّحُ وعليِو , فإن ُو 
 ُسَنِن الُوُضوِء , ال مْن فرائِضِو , واللُ أعلُم .

 ضمضةِ مَ على الْ  داوـَ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - الن ِب   إف   : قائلٌ  قالَ  وْ لَ و 
 ؟  واالستنشاؽِ 

,  عليمِ الت   بابِ  منْ  ننِ على الس   داوـَ  -بلُة َوالس بلـُ َعَلْيِو الص  - الن ِب   أف   فجوابُُو :
ـِ  بابِ  ال منْ                عنوُ  واياتِ الر   بإصباعِ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - اهُ رَ  تػُ اَل أَ ,  اإللزا

 .  أَ يتوض   فْ أَ  قبلَ  وِ يْ كف    إال غسلَ  أَ ما توض  
 قبلَ  ُتِ الكف   غسلَ  بأف   وفَ مُ سل  يُ  واالستنشاؽِ  ضمضةِ مَ الْ  وا بوجوبِ قالُ  والذينَ 

 على أف   فدؿ  ,  بواجبٍ  وليسَ ,  مستحب   وُ أن   وـِ الن   منَ  ستيقظِ مُ الْ  لغَتِ  وءِ ضُ الوُ 
, فبل يَػْقَوى  واجبٍ  غَتُ  ما ىوَ على و ,  واجبٌ  ما ىوَ على  تكوفُ  داومةَ مُ الْ 

كَما ,  , فتارًة تدؿ  على الُوُجوِب  االستدالُؿ هبا استقبلاًل على الوجوِب عموًما
  وِمْنها اْلَمضمضُة واالستنشاُؽ ., كما يف الس َنِن ,  يف الفرائِض , وتارًة ال تدؿ  
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 ________________________________________ 
 نِ يْ دَ يَ الْ  لُ سْ غَ وَ 

________________________________________ 
مْن فرائِض  اينالث   الفرضُ ىذا ىَو  [ نِ يْ دَ يَ الْ  لُ سْ غَ وَ ]  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

    -ِإْف َشاَء اللُ -وسيأيت ,  دٍ  يَ ٌت  ثػَ مُ :  انِ واليدَ ,  ينِ دَ اليَ  غسلُ : الُوُضوِء وىَو 
 . اِه حد  بياُف 

       وِ هما يف قولِ بغسلِ  رَ مَ أَ أف  الَل  الدَّليُل على كوِنِهَما مْن فرائِض الُوُضوِء :و 
چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ : -تَػَعاىَل -

على  داؿ   واألمرُ ،  (4) 
 .نا ىُ  لو وال صارؼَ إال َأْف يصرَفُو صارٌؼ ,  الوجوبِ 

كما ثبَت يف األحاديِث  ُتِ رفقَ مِ إىل الْ  يوِ دَ كلتا يَ   غسلَ  -- الن ِب   وألف  
الِل بِن زيٍد , وَعليٍّ  الص حيحِة يف الص حيَحُِت وغَتِها مْن حديِث ُعثماَف , وعبدِ 

, ولَػْم يثُبْت عنُو يف حديٍث صحيٍح أن ُو تَػَرَؾ غسَل َيَديِو  -َرِضَي اللُ َعِن اعبَِْمْيعِ -
 يف ُوُضوئِِو , فدؿ  على فرضيِة غسِلهما يف الُوُضوِء .

 يف داخبلفِ  رفقافِ مِ والْ ,  ُتِ رفقَ مِ إىل الْ  األصابعِ  أطراؼِ  منْ  لُ سْ الغَ  والواجبُ 
 في قولِ  هُ ؤُ وضو  لَػْم يصح  ,  ُتِ رفقَ مِ الْ  لِ ولَػْم يغسِ ,  َيَديوِ  غسلَ  وْ فلَ ,  لِ سْ الغَ 

 .  -اللُ  مَرضِبَهُ - الجماىيرِ 
ا ليسَ  ُتِ رفقَ مِ الْ  بأف   إىل القوؿِ  -َرضْبَُة اللِ - اىريُّ الظَّ  علي   بنُ  داودُ  وذىبَ 
                                              : -تَػَعاىَل - وِ قولِ يف  {ِإَلى } الَيَديِن يف الُوُضوِء ؛ ألف   يف غسلِ  ُتِ بداخلَ 

                              
 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)
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چپ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ
 الغايةِ  وما بعدَ ,  غايةَ تفيُد ال  (4) 

 چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ : -تَػَعاىَل - وِ كقولِ ,  ها ما قبلَ  الفُ خيُ 
    يلَ الل   فإف   (2)

 هالَ بػْ ا قػَ لمَ  خالفٌ مُ  الغايةِ  ا بعدَ مَ  نَّ " أَ : وؿِ صُ يف األُ  والقاعدةُ ,  وُ صيامُ  جيبُ ال 
 .  ُتِ رفقَ مِ الْ  غسلُ  وا : ال جيبُ قالُ  ولذلكَ ,  "ِفي الُحْكمِ 

 بذلكَ  يمِّ وسُ ,  دِ ضُ العَ  معَ  اعدِ الس   مفصلِ  عندَ  ُمثَػٌت  ِمْرَفٍق , وىوَ  : نِ ارفقمِ والْ 
 .  عليوِ  رتفقَ ا إذا جلسَ  اإلنسافَ  ؛ ألف   االرتفاؽِ  منَ 

؛  لِ سْ يف الغَ  داخبلفِ  ُتِ رفقَ مِ الْ  أف   -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -والذي يترجَُّح في نظري  
 وذلَك ِلَما يلي :

پ   پ  ڀ  ڀ    چ : -تَػَعاىَل - وِ قولِ  يف القرآفِ  لظاىرِ  :أواًل 

چڀ 
هبذا  العربِ  غةِ تأيت يف لُ  وىيَ ( ,  عَ مَ ) دبعٌت  { ِإَلى} , فقولو :    (4) 

 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ : -تَػَعاىَل - وُ قولُ :  ومنوُ  ,اْلَمعٌت 
  اللِ  معَ : أي  (1)

:       أي  چڀ  ڀ   چ : -تَػَعاىَل - وُ قولُ  فيكوفُ ( ,  عَ مَ ) دبعٌت (  ىلَ إِ ) ػ ػف
 . رافقِ مَ الْ  معَ 

 رٍ ظَ نَ  ؿبل   " في الحكم هالَ بػْ لما قػَ  خالفٌ مُ  ايةِ الغَ  ما بعدَ  نَّ " إِ م : قوؽبَ  أف   : ثانًيا
  : حالتانِ  لها ةَ الغايَ  فإف  

 ا . ي  غَ مُ الْ  من جنسِ  تكوفَ  أفْ األولى :  الحالةُ 

                              
 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)

 . 187/ البقرة , آية :  (2)

 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (3)

 . 52/ آؿ ِعمراف , آية :  (4)
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 ا .ي  غَ مُ الْ  جنسِ  من غَتِ  تكوفَ  أفْ  : انيةُ الثَّ  الحالةُ و  
  . تْ دخلَ : ا ي  غَ مُ الْ  جنسِ  منْ  الغايةُ  تِ كانَ   فْ فإِ 
 . لْ لَػْم تدخُ :  وِ جنسِ  غَتِ  منْ  تْ كانَ   فْ وإِ 

يف األصِل مْن أطراِؼ  دَ اليَ  ؛ ألف   دِ اليَ  جنسِ  منْ  ُتِ رفقَ مِ الْ  أف   : ذلكَ  وتوضيحُ 
 جنسِ  ا منْ هَ ألنػ  ؛  تْ دخلَ  چڀ  ڀ   چ : ا قاؿَ م  فلَ ,  نكبِ مَ إىل الْ  األصابعِ 

إخراِجها , إذا ِقيَل , دبعٌت أف  األصَل دخوؽُبا , ولَػْم يَػْقَو الد ليُل على  ينِ دَ اليَ 
 بوجوِد احتماٍؿ يف اغبرِؼ وتردد ِه بَُت معٌت الغايِة واْلَمعي ِة .

چڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ : -ُسْبَحانَوُ -قولُُو  اوأم  
     الغايُة فيِو الل يُل ,  (4) 

 يلُ الل   لِ يدخُ  مْ فلَ ,  وِ بصومِ  أمورُ مَ الْ  هارُ الن   وىوَ , وىَي ليَسْت مْن جنِس اْلُمَغي ا 
           , مَع أف  بعَض العلماءِ  وِ جنسِ  منْ  تْ ليسَ  اهَ ألنػ  ؛ ا ي  غَ مُ يف الْ  الغايةُ  الذي ىوَ 

( , فيكوُف اْلُمراُد إمساَؾ جزٍء  َمعَ ُىنا دبعٌت )  { ِإَلى} قاَؿ : إف   -َرضِبَُهُم اللُ -
    يسٍَت يتحق ُق ِبِو كماُؿ الن هاِر , دبعٌت أن ُو ال يفطُر أثناَء ُغُروِب الش مِس , 

  ولكن بعَد سباـِ الُغُروِب وربق ِقِو , فيكوُف االعًتاُض على ىذا الوجِو غََت وارٍد .
 أَ ضَّ وَ تػَ  )) : -- الن ِب   أف   يف صحيِح ُمسِلمٍ  -- ريرةَ أيب ىُ  ثُ حدي ثالثًا :

 وىذا يدؿ  ,  هُ عضدَ  يغسلَ  فْ أَ  يعٍت كادَ  (( دِ ضُ عَ ي الْ فِ  َأْشَرعَ ى تَّ حَ  وِ يْ دَ يَ  لَ سَ غَ فػَ 
 ولَػْم يًتْكهما . ,  -- الن ِب  غسَلُهما  قدْ  ُتِ رفقَ مِ الْ  على أف  

چڀ  ڀ  ڀ  چ :-ُسْبَحانَوُ -وىذا يفس ُر معٌت اآليِة الكرديِة يف قولِِو 
(2) 

 .أف  اْلُمراَد ِبِو إدخاُؿ اْلِمرفَقُِت 

                              
 . 187/ البقرة , آية :  (1)

 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (2)
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________________________________________ 
 سِ أْ الرَّ  حُ سْ مَ وَ 

________________________________________ 
أف  األصَل يف الَيَديِن أنػ َها مْن أطراِؼ األصابِع إىل مفصِل العضِو مَع  رابًعا :

الكتِف , واْلِمرفقاِف داخبلِف يف حقيقِتها , فَلم ا شكْكَنا يف اغَبْرِؼ : َىْل ىَو 
وىَو دخوؽُبا يف ُمسم ى الَيِد , , داؿ  على الد ُخوِؿ وعدِمِو ؟ رجْعَنا إىل األصِل 

ْمَناُه   على الش ك  , واحتماِؿ عدـِ الد ُخوِؿ .وقد 
وبهذا يترجَُّح قوُل الجمهورِ  بوجوِب غسِل اْلِمرفَقُِت مَع الَيَديِن . -َرضِبَُهُم اللُ - 

  اإنسانً  أف   وْ فلَ ,  قطوعةَ مَ والْ ,  شلولةَ مَ والْ ,  حيحةَ الص   دَ اليَ  شملُ , ت والَيُد عام ةٌ 
 يَ قِ وبَ  تْ عَ طِ قُ  وْ ولَ , عليها  اءَ مَ الْ  فيصب  , ها غسلُ  عليوِ  بَ جَ وَ ,  ءَ شبل   هُ يدُ  تْ كانَ 
 .  القطعِ  بعدَ  يَ قِ ما بَ  غسلُ  عليوِ  جيبُ  وُ فإن   شيءٌ  الفرضِ  منَ 

فيها طبسُة  لقةِ اػبِ  على أصلِ  تْ كانَ   سواءً ,  اما فيهَ  بكاملِ  دِ اليَ  غسلُ  ويجبُ 
 أكثَر فإن ُو جيُب غسُل اعبميِع ؛ وذلكَ أصابَع , أْو زاَدْت إىل ست ٍة أْو سبعٍة , أْو 

 فَ كل  مُ الْ  أف   شك   وال،  چڀ چ : وِ ها يف قولِ بغسلِ  رَ مَ أَ  -- اللَ  ف  أل
 . ىذا اْلَمأموِر بغسِلوِ  يف ا داخلةٌ هَ فإنػ   نقَصتْ  أوْ ,  دِ يف اليَ  وُ لقتُ خِ  تْ زادَ  ِإفْ 

ىَو الفرُض الث الُث مْن فُػُروِض ىذا [  سِ أْ الرَّ  حُ سْ مَ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ -قولو 
           :  تقوؿُ ,  يءِ على الش   دِ اليَ  إمرارُ  : المسحُ و ,  أسِ الر   مسحُ  الُوُضوِء , وىوَ 

 سكبُ : ىنا  سحِ مَ بالْ  رادُ مُ , والْ  عليوِ  ؾَ يدَ  تَ إذا أمررْ "  مِ يْ تِ يَ الْ  سِ أْ رَ بِ  تُ حْ سَ مَ " 
 .إمرارُىا على الر أِس مبلولًة باْلَماِء  ُث  ,  هِ دِ على يَ  اءِ مَ الْ 
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 وؿِ للط   سبةِ وىذا بالن  , ا فَ إىل القَ  اصيةِ الن   منَ  بدأُ ي : وحدُّ الرَّأِس المأموِر بمسِحوِ  
 . ا عرضً  دغِ الص   إىل عظمِ  دغِ الص   عظمِ  منْ  ُث  

ڀ  چ  : -تَػَعاىَل - وُ قولُ  : كوِن مسِح الرَّأِس فرًضاعلى   ليلُ والدَّ 

چٺ
 نَّ أَ  : " وؿِ صُ يف األُ  والقاعدةُ ,  رٌ مْ أَ  {ا اْمَسُحوْ }  : وُ قولَ  فإف  ,  (4) 

 .  عن ظاىره ناىُ  لو صارؼَ وال ، " َما لْم َيْصرِْفو الصَّارُؼ  ، وبِ للوجُ  األمرَ 
كما ثَبَت يف األحاديِث الص حيحِة يف الص حيَحُِت   وِ برأسِ  مسحَ  -- الن ِب   وألف  

 ئِوِ و ضُ يف وُ  سحَ مَ الْ  ؾِ ولَػْم يًتُ ,  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -وغَتِها يف صفِة ُوُضوئِِو 
 . ةَ البت  

ولَػْم  أَ توض   نْ مَ  وأف  ,  أسِ الر   مسحُ  جيبُ  وُ على أن  :  منعقدٌ  العلماءِ  منَ  واإلجماعُ 
 .  هُ ؤُ و وضُ , لَػْم يصح   وِ برأسِ  ديسحْ 

 وِ مِ قد  مُ  منْ : أن ُو بدَأ  في مسِحِو لرأِسوِ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -والسُّنَُّة عنُو 
        يف الص حيَحُِت مْن حديِث  ثبتَ  , كما وِ مِ د  قَ إىل مُ  رجعَ  ُث  ,  اهُ فَ قػَ  غَ لَ حىت بػَ 

 أَ دَ بَ : ))  قاؿَ  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -يف صفِة ُوُضوئِِو  -- زيدٍ  بنِ  اللِ عبدِ 
 .  (( وُ نْ مِ  أَ دَ ي بَ ذِ الَّ  عِ ضِ وْ مَ ى الْ لَ ا إِ مَ ىُ دَّ رَ  مَّ ثُ ،  اهُ فَ قػَ  غَ لَ ى بػَ تَّ حَ  وِ سِ أْ رَ  مِ دَّ قَ مُ بِ 

 يعودُ  ُث  ,  ـِ د  قَ مُ إىل الْ  يصَل هبماا حىت فَ القَ  منَ  يبدأُ  لْ بَ  : العلماءِ  بعضُ  وقالَ 
 . ا فَ إىل القَ 
 لَ بَ قػْ أَ ف )) : وفيوِ يف الص حيَحُِت ,  --ديِث عبِد الِل بِن زيٍد حب :وا واحتجُّ 

 ((رَ بػَ دْ أَ وَ ))  , ـِ د  قَ مُ ا إىل الْ فَ القَ  أي منَ  ((ا مَ هِ بِ   لَ بَ قػْ أَ ف )) : واقالُ  (( ربَ دْ أَ ا وَ مَ هِ بِ 
 ا .فَ ها إىل القَ أي رد  

                              
 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)
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َبَل ِبِهَما ، َوَأْدبَػَر ((أف  قوَلُو   مْن باِب تقدًِن اْلُمؤخ ِر ,  : )) أقػْ والذي يظهرُ 
, ر بَ دْ وأَ  بلَ أقْ :  وفَ م يقولُ هُ أنػ   العربِ  يف لغةِ وتأخَِت اْلُمَقد ـِ , وىَو معٌت معروٌؼ 

 : هُ جوادَ  يصفُ  يسِ القَ  ئِ مر ا قوؿُ :  ومنوُ ,  بلَ أقْ  ر ث  أدبَ  : أن وُ  ىمومرادُ 

 لِ عَ  نْ مِ  يلُ السَّ  وُ طَّ حَ  رٍ خْ صَ  دِ وْ مُ لْ جُ ا       كَ عً مَ  برٍ دْ مُ  لٍ بِ قْ مُ  ر  فَ مِ  ر  كَ مِ 
 ر  الكَ  ( مراُدُه ِبِو : أن و فر  أواًل , ث كر  بعَد ذلَك ؛ ألف   ر  فَ مِ  ر  كَ مِ ) :  وُ قولَ  فإنَّ 

يكوُف قولُُو :        ف,  ر  كِ يَ  ذلكَ  بعدَ  , ُث   أوالً  يفر   الفارسُ , ف فرٍّ  إال بعدَ  ال يكوفُ 
ـِ  ر  فَ مِ  ر  كَ مِ )    . ( مْن باِب تقدًِن اْلُمؤخ ِر , وتأخَِت اْلُمَقد 

على  أقبلَ  ُث  , أواًل  أدبرَ :  وُ أن   األصلَ  فإف  (  اعً مَ  رٍ بِ دْ مُ  لٍ بِ قْ مُ : )  وُ قولُ  كذلكَ و 
يف صفِة مسِحِو  -- حايب  الص   قوؿُ  فيكوفُ ,  غةِ يف الل   فهذا معروؼٌ ,  العدو  

عٌت مَ على ىذا الْ  ؿبموالً  (( رَ بػَ دْ أَ وَ ، ا مَ هِ بِ  لَ بَ قػْ أَ فَ : ))  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -
,  حىت انتهى إىل قَػَفاهُ  باْلَمسِح بيَديِو إىل الَقَفا , فابتدَأ مْن ُمَقد ـِ الر أسِ  أدبرَ  وُ أن  
     بعُد برد ِها إىل اْلَمكاِف الذي بدَأ بِِو , وقْد جاَء ذلَك صرحًيا يف قولِِو  أقبلَ  ُث  
--  : ِوىي روايٌة ثابتةٌ  ثُمَّ َذَىػػَب ِبِهَما ِإَلى قَػَفاُه ((,  )) بَػػَدأَ ِبُمَقدَِّم رَْأِسو . 

بإحَداُهَا إىل  لُ قبِ ويُ ,  أسِ الر   نتصفِ يف مُ  يوِ دَ يَ  يضعَ : وىَو أْف  ثالثٌ  وجوٌ  وىناكَ 
 , وىَو مبٍت  على االحتماِؿ يف الل فِظ , باأُلخرى إىل مؤخ رِهِ  رُ دبِ ويُ ,  ُمقد ـِ الر أسِ 

وأف الواو للجمع بينما معًا وىو قوٌؿ مرجوٌح , وما ذكرناه من مذىب الت قدًن 
َأ ِبُمَقدَِّم رَْأِسِو َحتَّى )) َبدَ :  وفيهاالر وايِة ال يِت يف الص حيَحُِت  والت أخَت تدؿ  عليو

مذىُب  يترجَّحُ وهِبَا  انْػتَػَهى ِإَلى قَػَفاُه ، ثُمَّ َردَُّىَما ِإَلى اْلَمَكاِن الَِّذي َبَدَأ ِمْنُو ((
  .واللُ أعلمُ  ، مْن قاَؿ هبذِه الص فةِ 
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 ________________________________________
  نِ يْ لَ جْ الرِّ  لُ سْ غَ وَ ،  َوِمْنُو اأُلُذنَانِ 

________________________________________ 
    الض مَُت عائٌد إىل الر أِس , ومراُدُه : ] َوِمْنُو اأُلُذنَاِن [  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

: ُعُموـُ نص  اآليِة يف  وقْد دلَّ على ذلكَ أف  األُُذَنُِت ِمَن الر أِس فُتمسحاِف مَعُو , 
چڀ  ٺچ :  -ُسْبَحانَوُ -قولِِو 

فدؿ  على مسِح صبيِع الر أِس ,  (4) 
 -- الس ن ُة , وذلك يف حديِث أيب أُمامةَ  يوواألُُذناِف مْنُو ِخْلَقًة , كما دل ْت عل

   وأبو داوَد ,  أخرَجُو أضبُد , )) اأُلُذنَاِن ِمَن الرَّْأِس ((قاَؿ :  --أف  الن ِب  
مذي  وحس َنُو .   وابُن ماجَو , والًت 

والقياُس داؿ  على ُدُخوؽبِِما , فيجُب مسُحُهما كَطَريَف الر أِس ؛ جبامِع كوِف كل  
ُهَما ُجزًءا ِمَن الر أسِ    .   منػْ

 اللُ  رَ مَ الذي أَ  ابعُ الر   ىذا الفرضُ [  نِ يْ لَ جْ الرِّ  لُ سْ غَ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 .  بلفِ جْ الر   وىوَ ,  وِ بغسلِ 
 غسَل الر ْجَلُِت مْن فرائِض الُوُضوءِ  على أف   -َرضِبَُهُم اللُ - أجمَع أىُل العلمِ  وقدْ 

 جيبُ  ُتِ لَ جْ الر   وا : إف  وقالُ ِمَن الش يعِة ,  وِ خببلفِ  د  تَ عْ يػُ  ال نْ مَ  بعضُ  وخالفَ 
 هما .غسلُ  وال جيبُ , هما مسحُ 

ْمَسُحوا ا}  : وِ على قولِ  معطوؼٌ باعبر  يف قراءٍة  { مْ ِلكُ جُ رْ أَ } وَ :  قاُلوا : إف  قوَلوُ 
 . (وا أرجَلكم امسحُ و  ) : , يكوُف الت قديرِ  , وبناًء على ذلكَ  (2){ِبُرُءوِسُكْم 

                              
 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)

 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (2)
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فيها  اعبر   { مْ ِلكُ جُ رْ أَ } وَ  : -تَػَعاىَل - وُ قولَ  بأف   :عنها  جابُ يُ  القراءةُ  وىذهِ 
 اعر : الش   قوؿُ  : ومنوُ ,  جاورةِ للمُ 

 رِ طْ القَ وَ  رِ وْ مَ ي الْ افِ وَ ا سَ ىَ رَ يػَّ غَ وَ       ي دِ عْ ا بػَ هَ بِ  انُ مَ الزَّ  بَ عِ لَ 
ُمراعاًة  ( معطوٌؼ على الفاعِل , وكونُػَها ؾبرورًة فإف  ذلكَ  والقطرُ : )  األصلَ  فإف  

أنػ َها مرفوعٌة عطًفا  األصلُ فوإال وىَو اْلُمضاُؼ ِلَما قبَلُو , للُمجاوِر اْلَمجروِر , 
 ( .  يافِ وَ سَ وىَو قولُُو : ) , على الفاعِل 

وٍد , الِل بِن مسععْن علي  بِن أيب طالٍب , وعبدِ وىَي مرويٌة  صبِ الن   ا قراءةُ وأم  
ُهمْ -الِل بِن عب اٍس وعبدِ  على  اللةِ يف الد   واضحةٌ  قويةٌ  فهيَ ,  -َرِضَي الُل َعنػْ

 .  سحُ مَ ال الْ ,  لُ سْ هما الغَ رضُ فَ  ُتِ لَ جْ الر   وأف  ,  الوجوبِ 
 والكعبافِ ,  ُتِ إىل الكعبَ  األصابعِ  أطراؼِ  منْ :  اْلَمأموِر بغسِلِهَما ينِ لَ جْ الرِّ  وحدُّ 

 جيبُ  وُ أن   قصودُ مَ , فالْ  ُتِ رفقَ مِ يف الْ  بلؼِ فيهما كاػبِ  بلؼُ واػبِ ,  يف الغايةِ  داخبلفِ 
 . ُتِ الكعبَ  غسلُ 

 غسلَ  وْ هما , فلَ غسلُ  وجيبُ ,  اؽِ الس   يف آخرِ  الناتئافِ  ها العظمافِ  : والكعبانِ 
 : وقاؿَ , هما بغسلِ  رَ مَ أَ  اللَ  ؛ ألف   هُ ؤُ و ضُ وُ  لَػْم يصح  ,  ُتِ الكعبَ  ولَػْم يغسلِ  يوِ لَ جْ رِ 

چٺ  ٺ  ٺ چ
يف  داخلةٌ  الغايةَ  ؛ ألف   ُتِ الكعبَ  أي معَ  (4) 

,  ـِ دَ القَ  نَ وإمنا ها مِ ,  اؽِ الس   ا منَ ليسَ  ُتِ الكعبَ  فإف  , ها جنسِ  منْ  فهيَ , اي  غَ مُ الْ 
ما فهُ ,  ُتِ على الكعبَ  قائمٌ  وِ ووضَعو يف رفعِ  وُ حركتَ  ا ؛ ألف  مَ عليهِ  اىرِ يف الظ   ـُ دَ والقَ 
  . اؽِ الس   ا منَ وليسَ ,  ـِ دَ القَ  منَ 

                              
 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)
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 . فرائضَ  أربعةِ  ا منْ نَ نتهيػْ ا قدِ  نكونُ  ببياِن ما سبقَ و  
وىذا الَفْرُض ُىَو األخَُت مْن فرائِض الُوُضوِء ال يِت اشتمَلْت عليها آيُة الُوُضوِء , 

ـَ بيانُُو يف آيِة الُوُضوِء :  دلَّ عليَهاوفرضي ُتُو    .دليُل الكتاِب كما تقد 
على َغْسِل رِْجَليِو إذا  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -دليُل الس ن ُة دبواظبِتِو :  ودلَّ عليَها

, ولَػْم يثُبْت عنُو يف حديٍث صحيٍح أن ُو تَػَرَؾ  لَػْم يُكْن عليهما ُخف  أْو جوربٌ 
 َغْسَل  رِْجَليِو . 

 على فرضيِة غسِل الر جَلُِت إال خبلفًا شاذًّا .  -َرضِبَُهُم اللُ - وقْد أجمَع الُعلماءُ 
؛  لِ سْ الغَ  منػزلةَ , فإن ُو يُػنَػز ُؿ اْلَمسُح فيِهَما  واعبورَبُتِ  ُتِ ف  على اػبُ  سحُ مَ الْ ا وأمَّ 

 منْ  أكثرَ  عنْ  دَ رَ وَ  , ولذلكَ  تواترةِ مُ الْ  باألحاديثِ  -- الن ِب   عنِ  ذلكَ  لثبوتِ 
 , حىت إف   يوِ ف  على خُ  حَ سَ مَ  --  الن ِب   أف   -- الن ِب   أصحابِ  منْ  ُتَ ست  

؛  ُتِ ف  على اػبُ  سحِ مَ الْ  ةَ ي  نػ  وا فيها سُ أدخلُ تَػُهْم وا عقيدإذا ذكرُ  واعبماعةِ  ةِ ن  الس   أىلَ 
 وُ ؛ ألن   ُتِ ف  على اػبُ   سحَ مَ الْ  ال يروفَ  الذينَ  األىواءِ و  البدعِ  أىلِ  قوؿِ  يف رد   مبالغةً 

(  طلعِة األنوارِ صاحُب )  كما قاؿَ ,   تواترةِ مُ الْ  باألحاديثِ  -- الن ِب   عنِ  دَ رَ وَ 
   : -َرضِبَُو اللُ -

 اُحِظرَ  عٌ مْ جَ  وِ يْ وِ رْ ا يػَ مَ  وَ ػػػػػػػػىْ وَ       ارَ اتػَ وَ ا تػَ مَ  رِ وْ هُ شْ مَ الْ  نَ ػػػػػػػمِ  مَّ ثُ 
 فِ ُخلْ لْ لِ  مٌ ادِ ػػػعَ  نِ يْ دَ يَ الْ  عُ ػػػػػػػفْ رَ       فِّ خُ الْ  حِ سْ مَ ػػا كَ فً رْ عُ  مْ هُ بػُ ذِ كَ 
 ابَ حِ صَ  نْ مَّ مِ  نَ يْ تػِّ سِ  نْ مِ  رُ ثػَ كْ أَ       ابتَ كَ   نْ مَ  وُ ثَ يػْ دِ ى حَ وَ رَ  دْ ػػػػػػػػػقَ وَ 

 -- الن ِب   عنِ  دَ رَ وَ  اإلحراـِ  يف تكبَتةِ  ينِ دَ اليَ  ورفعَ  ُتِ ف  على اػبُ  سحَ مَ الْ  أي أف  
ُهْم -و -َصَلَواُت الِل َوَسبلُمُو َعَلْيوِ - وِ أصحابِ  منْ  ُتَ ست   منْ  أكثرَ  عنْ  َرِضَي اللُ َعنػْ

  , لورود الشرع بو؛  ُتِ جلَ الر   غسلِ  منػزلةَ  ُتِ ف  على اػبُ  سحُ مَ الْ  فيُنػز ؿُ ,  -َأصْبَِعُْتَ 
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________________________________________
 بُ يْ تِ رْ التػَّ وَ 

________________________________________ 
:  قاؿَ  اعبر   قراءةِ يف  (4){ مْ ِلكُ جُ رْ أَ } وَ  : وِ يف قولِ  ينَ رِ فس  مُ الْ  بعضُ  قاؿَ  ولذلكَ 

 .  ُتِ ف  على اػبُ  سحِ مَ الْ  على حالةِ  ا ؿبمولةٌ هَ إنػ  
 ل  كُ   إذا جعلَ "  اءَ يَ شْ األَ  بَ ت  رَ : "  اؿُ قَ يػُ [  بُ يْ تِ رْ التػَّ ] وَ :  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
ـَ ما حق ُو الت قدًُن , وأخ َر  بعضٍ  ها تلوَ وجعلَ ,  وِ منها يف موضعِ  شيءٍ       , فقد 

 ما حق ُو الت أخَُت . 
الذي  تيبِ على الًت   سحَ مَ والْ  لَ الَغسْ  وقعَ يُ  فْ أَ  [ بُ يْ تِ رْ التػَّ ]  : واْلُمراُد بقوِلِو ىنا

  , وِ رأسِ  مسحِ  ُث  ,  يوِ دَ يَ  غسلِ  ُث  ,  وِ وجهِ  بغسلِ  فيبدأُ ,  ائدةِ مَ الْ  آيةُ  وِ بِ  تْ جاءَ 
 ـَ قد   وْ ولَ ,  هِ زِ لَػْم جيُْ  الوجوِ  على غسلِ  أسِ الر   مسحَ  ـَ قد   وْ , فلَ  يوِ لَ جْ رِ  غسلِ  ُث  

 وىكذا .,  هِ زِ لَػْم جيُْ  أسِ الر   على مسحَ  ُتِ لَ جْ الر   غسلَ 
 . ائدةِ مَ الْ  آيةِ  قِ فْ ها على وِ ومسحِ  هابغسلِ  أمورَ مَ الْ  األعضاءَ  يوقعَ  فْ أَ  بُ يْ تِ رْ إذاً التػَّ 

,   الوجوِ  بغسلِ  أمرَ  -- اللَ  فإف   : الكتابِ  دليلُ  عليوِ  دلَّ  رتيبُ وىذا التَّ 
 والواوُ ,  ُتِ لَ جْ الر   بغسلِ  وأتبعَ  ُث  ,  أسِ الر   هما دبسحِ أتبعَ  ُث  ,  ينِ دَ اليَ  الوجوَ  أتبعَ  ُث  

الِة على ال القرائنِ  وجودِ  إال عندَ  العربِ  غةِ يف لُ  تيبَ ال تقتضي الًت   تيِب فهَو الد  ًت 
َأْف  ال يستلزـُ " فإن ُو  ي  لِ عَ وَ  دٌ م  ؿبَُ  اءَ جَ : " مثبًل  تَ لْ إذا قػُ  فأنتَ ليَس بأصٍل فيها ,

 العكس كما جيوز يكوَف ؾبيُء ؿبمٍد سابًقا ِلَمجيِء عليٍّ , َبْل جيوُز ذلَك , وجيوزُ 
 . بٍق مْن أحِدها لآلخرِ َأْف يكوَف ؾبيُئهما مًعا ُدوَف س

                              
 .  6/ اْلَمائدة , آية :  (1)
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تيَب لؤلعضاِء اْلَمذكورِة نصًّا , لكن ُفِهَم  ا فالواوُ إذً   يف آيِة الُوُضوِء ال تفيُد الًت 
تيُب مْن جهِة كونِِو أدخَل اْلَممسوَح وىَو عضُو الر أِس بَُت مغسوَلُِت           الًت 
تيِب , وإذا لَػْم يُكْن مراًدا لذََكَر  وها الوجُو والر ْجُل , وىذا ال معٌت لُو إال إرادَة الًت 
اْلَمغسوالِت أواًل ُث  أتبَعها باْلَممسوحاِت , أِو العكُس , فَلم ا جاَء سياُؽ اآليِة 

تيِب بَُت األعضاِء اْلَمذكورِة وإرا دتِِو ؛ لكونِِو على ىذا الوجِو دؿ  على قصِد الًت 
  .َقَطَع الن ظََت عْن نظَتِِه 

          : ) والكبلـُ العريب  اعبزُؿ ال يُقطُع  -َرضِبَُو اللُ -قاَؿ شيُخ اإلسبلـِ ابُن تيميَة 
 فيِو الن ظَُت عِن الن ظَِت , ويفصُل بَُت األمثاِؿ بأجنِبٍّ إال لفائدٍة , وال فائدَة ىنا 

تيُب ( ا  . ىػإال الًت 
ُمسيِء صبلتِِو كما يف حديِث رِفاعَة بِن رافٍع لل قاؿَ  -- الن ِب   أف  ا : ثانيً 

أخرَجُو أبو داوَد ,  (( -- اللُ  كَ رَ مَ ا أَ مَ كَ   أْ ضَّ وَ تػَ فػَ  )) : --البدري  
مذي  وحس َنوُ   -- اللِ  يف كتابِ  تْ دَ رَ اليت وَ  فةِ أي على الص   , والن سائي  , والًت 

 .بًة َوَرَدْت فيِو مرت   وقدْ 
على  ا على عضوٍ عضوً  ـَ فقد   أَ توض   وُ أن   -- الن ِب   عنِ  ظْ فَ لَػْم حيُ  وُ أن  ا : ثالثً 

 .الكرديِة ِخبلِؼ ترتيِب اآليِة 

 : مْن ثالِث حاالتٍ  ال يخُلو وءِ ضُ الوُ  يف أعضاءِ  تيبَ الًت   أف  :  فائدةٌ 
 .  ومفروضٍ ,  مفروضٍ  بُتَ َأْف يكوَف :  الحالِة اأُلولى
 .  ومسنوفٍ ,  مسنوفٍ  بُتَ َأْف يكوَف  :الحالِة الثَّانيِة 

 .   ومسنوفٍ ,  مفروضٍ  بُتَ َأْف يكوَف  : ةِ الثثَّ الحالِة ال
,  الوجوِ  غسلِ  بعدَ  ينِ دَ اليَ  فكغسلِ :  ومفروضٍ ،  مفروضٍ  بينَ  رتيبُ ا التَّ فأمَّ 

  ., وشرٌط يف صحِة الُوُضوِء  وىَو الزـٌ 
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________________________________________
 االةُ وَ مُ الْ وَ 

________________________________________ 
,  واالستنشاؽِ  ضمضةِ مَ الْ  بُتَ  تيبِ كالًت  : ف ومسنونٍ ،  مسنونٍ  بينَ  رتيبُ ا التَّ وأمَّ 

 . , وىَو مسنوفٌ  ىابعدَ  يستنشقَ  أوالً ُث   ضمضةَ مَ الْ  يوقعَ  فْ أَ ب
 غسلِ  معَ ,  واالسنشاؽِ  ضمضةِ مَ فكالْ :  ومسنونٍ ،  مفروضٍ  بينَ  رتيبُ التَّ ا وأمَّ 

,  وُ وجهَ  يغسلُ  ُث  ,  , وكبلها ُسن ةٌ  االستنشاؽِ  ُث  , أواًل  ضمضةِ مَ بالْ  يبدأُ ,  الوجوِ 
تيُب مسنوٌف أيًضا .   وىَو الفرُض , وىذا الًت 

إذا كاَف  يف الفرائضِ  ا ىوَ إمن َ  -َرضِبَُو اللُ -الذي نص  عليِو اْلُمَصن ُف  تيبُ ىذا الًت  و 
 بَُت عضٍو وعضٍو , كما قد ْمَنا يف ترتيِب اليَديِن بعَد الوجِو . 

ًدا تيُب  وأمَّا إذا كاَن العضُو واحًدا متعدِّ , كاألعضاِء اْلُمثن اِة , فبل جيُب الًت 
 تغسلَ  فْ وأَ , سرى اليُ  مٌت قبلَ اليُ  تغسلَ  فْ أَ  الر ْجَلُِت جيوُز لكَ بيَنها , ففي الَيَديِن و 

 بغسلِ  رَ مَ أَ  -- اللَ  ألف   ؛ ُهمابينػَ  تيبُ الًت   وال يشًتطُ , مٌت اليُ  سرى قبلَ اليُ 
 الن ِب   لُ عْ وفِ ,  وَمْن َغَسَل الُيْسرى قَػْبَل الُيْمٌَت يُعترب َغاِسبًل للَيَدْينِ , ا مطلقً  ينِ دَ اليَ 
-- َما ثبَت يف الص حيَحُِت مْن حديِث لِ ؛  كماؿٌ   بتقدًِن الُيمٌت على الُيسرى

ـ  اْلُمؤمنُتَ   وُ بُ جِ عْ يػُ  --)) َكاَن َرُسْوُل الِل  :قاَلْت  -اهَ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ - عائشةَ  ُأ
  . (( وِ لِّ كُ   وِ نِ أْ ي شَ فِ وَ  هِ رِ وْ هُ طُ وَ ،  وِ لِ رجُّ تَ وَ ، وِ لِ عُّ نػَ ي تػَ فِ  نُ مُّ يَ التػَّ 

بَُت اْلَمفروِض واْلَمسنوِف , وال بَُت  تيبُ الًت   جيبُ  , فإن ُو ال وبناًء على ذلكَ 
 . كالَيَديِن والر ْجَلُتِ ,  األعضاِء اْلُمثن اِة 

 الءِ على الوَ  روضُ الفُ  ىذهِ  تقعَ  فْ أَ  اْلُمراُد هِبا[  االةُ وَ مُ الْ وَ ] :  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
 .  مؤثرٍ  فاصلٍ  وجودِ  وفَ دُ ,  بعضٍ  تِْلوَ ها بعضُ 
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,  وُ وجهُ  ينشفَ  فْ أَ  قبلَ  يوِ دَ يَ  بغسلِ  يقوـُ  ُث  ,  وُ وجهَ  يغسلَ  فْ أَ  : ذلكَ  وتوضيحُ  
الذي  اءُ مَ الْ  ينشفَ  فْ أَ  قبلَ  وُ رجلَ  يغسلُ  ُث  ,  اهُ دَ يَ  تنشفَ  فْ أَ  قبلَ  وُ رأسَ  ديسحُ  ُث  

 العلماءُ  قالَ  ولذلكَ , (  واالةِ مُ الْ ػ) ب العلماءِ  مرادُ  ىوَ  , ىذا وُ رأسَ  وِ بِ  مسحَ 
  . الذي يليوِ  بالفرضِ  يبدأَ  فْ أَ  قبلَ  فروضُ مَ الْ  العضوُ  ال ينشفَ  فْ أَ :  هاضابطُ 
 لَ سَ غَ  قدْ  وكافَ ,  وءِ ضُ الوُ  أثناءَ  اءُ مَ الْ  انقطعَ  ُث  ,  أَ ا توض  إنسانً  أف   وْ لَ  : ذلكَ  مثالُ 
فحينئٍذ  وُ ومشى حىت بلغَ  , اءُ مَ الْ  فيوِ  آخرَ  إىل موضعٍ  وِ موضعِ  منْ  فقاـَ ,  وُ وجهَ 
 :  ننظرُ 

دبعٌت , ا فاصبًل مؤثرً  للعضوِ  وِ وغسلِ ,  اءِ مَ الْ  انقطاعِ  الذي بُتَ  الفاصلُ  كانَ   نْ فإِ 
  ؛  اغبر  و  الربدِ  بشديدِ  ليسَ  الذي ىوَ  عتدؿِ مُ الْ  مافِ يف الز   العضوُ  فيوِ  ينشفُ  وُ أن  

 فيبقى العضوُ ,  ل  يف الظ   اإلنسافُ  إذا كافَ  خاصةً ,  طوبةِ الر   منَ  نوعٌ  فيوِ  اغبر   ألف  
 رَ د  قُ  وْ فلَ ,  حيصُل بِِو الن شاُؼ عاجبلً  يحِ والر   اؽبواءِ  معَ  والربدُ ,  أكثرَ  ا إىل أمدٍ طريً 

 تْ إذا مضَ  : نقولُ ,  ينشفُ  عتدؿِ مُ الْ  مافِ يف الز   العضوَ  أف   دقائقَ  طبسِ مثبًل إىل 
 لَ طَ بَ  اءِ مَ الْ  ِه علىورِ ثُ عُ  بعدَ  يوِ دَ ليَ  وِ لِ سْ وغَ ,  وِ لوجهِ  وِ لِ سْ غَ  ما بُتَ  دقائقَ  طبسُ 

 .                                 هُ ؤُ و ضُ وُ 
 .  ىذا الفاصلُ  فيوِ  رْ ولَػْم يؤثػ  ,  صح   : ذلكَ  ونَ دُ  كانَ   نْ وإِ 

اَف عْن يف حديِث خالِد بِن معددليُل الس ن ِة كما واألصُل في فرضيِة الُمواالِة : 
 لِ جُ الرَّ  َقَدمِ ى لَ ى عَ أَ ا رَ مَّ لَ  -- النَِّبيَّ  نَّ أَ ))  : --بعِض أصحاِب الن ِب  

أخرَجُو أضبُد , وأبو داوَد ,  (( هُ ءَ وْ ضُ وُ  دَ يْ عِ يُ  نْ أَ  هُ رَ مَ أَ  اءُ مَ ا الْ هَ بػْ صِ يُ  مْ لَ  ةٍ عَ مْ لُ  رَ دْ قَ 
على بطبلِف الُوُضوِء لفواِت شرِط اْلُموالِة , وَلْو كاَنْت ليَسْت  فدؿ  والبيهقي  , 

 شرطًا َلَما أمَرُه بإعادتِِو . 
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________________________________________
 اهَ لِّ كُ   اثِ دَ حْ األَ  ةِ ارَ هَ طَ لِ  طٌ رْ شَ  ةُ يَّ النػِّ وَ 

________________________________________ 
 مأخوذةٌ  : ةُ يَّ [ النػِّ  اهَ لِّ كُ   اثِ دَ حْ األَ  ةِ ارَ هَ طَ لِ  طٌ رْ شَ  ةُ يَّ النػِّ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - قولو

 . شديدِ والت  ,  خفيفِ بالت  "  َيةً نِ وَ ,  ةً ي  نِ  وُ يَ وِ نْ يػَ ,  ءَ يْ الش   ىوَ نػَ : " م قوؽبِ  نْ مِ 
,  وُ تَ إذا قصدْ "  ءَ يْ الش   تُ يْ وَ نػَ : "  , تقوؿُ  القصدُ  :معناىا  العربِ  غةِ في لُ  ةُ يَّ والنػِّ 

 ةُ يَّ النػِّ ) :  -َرضِبَُهُم اللُ - م أعٍت العلماءَ وقوؽبُ ,  الفعلِ  أوِ  يف القوؿِ  ذلكَ  كافَ   سواءً 
,  العبادةَ  فُ كل  مُ الْ  يقصدَ  فْ أَ  ىم بذلكَ مرادُ (  اثِ دَ حْ األَ  ةِ ارَ هَ ي طَ فِ  طٌ رْ شَ 

 :  أمَرينِ  مشتمالً على هُ قصدُ  ويكونَ 
 .  -َجل  َوَعبل- للِ  بُ قر  الت   األوِل :

ط هارُة لفعِلِو : كالص بلِة , رفُع اغَبَدِث , واستباحُة ما تشتَػَرُط ال والثَّاني :
 والط واِؼ , وْلَمس اْلُمصحِف . 

ا ـباطبً  -تَػَعاىَل - اللِ  قوؿُ  : ها في العباداتِ ولزومِ  ةِ يَّ النػِّ  في وجوبِ  واألصلُ 
 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  :وُ نبي  

,  رٌ مْ أَ  چڇچ  : -تَػَعاىَل - وُ قولُ , ف (4)
 علوـِ مَ الْ  نَ , ومِ  ينَ الد   ا لوُ ـبلصً  كَ كونِ   أي حاؿَ  چڍ چ : -ُسْبَحانَوُ - وُ وقولُ 

  . للِ  ةِ ي  النػ   إال بتجريدِ  اإلخبلصُ  قُ ال يتحق   وُ أن  
أراَد ا إنسانً  أف   وْ لَ فػَ ,  ةِ بَ رْ القُ  ةِ على ني   العبادةِ  اعتبارُ  وقفُ ذلَك , فإن ُو يتوبناًء على 

,  بلةَ الص   أفعاؿَ  لَ عَ فػَ  أوْ ,  -َجل  َوَعبل- للِ  العبادةَ  يقصدِ لَػْم , و  يَ صل  يُ  َأفْ 
 منْ  يف العبادةِ  د  بُ  ا ال, إذً  ؾبزئةً  عبادةً  رُ بػَ ا ال تعتَ هَ فإنػ  ,  البدفِ  هبا رياضةَ  دَ صَ وقَ 

                              
 . 2ر , آية : مَ / الز   (1)
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, والُوُضوُء عبادٌة مَن العباداِت , فهَو داخٌل ربَت ىذا  -- للِ  ربةِ القُ  قصدِ  
 .  األمِر ؛ فتجُب فيِو النػ ي ةُ 

وأم ا قصُد رفِع اغَبَدِث فهَو أعم  اْلَمقاصِد يف النػ ي ِة يف الط هارِة , وبِِو يرتفُع اغَبَدُث 
 رُة ُدوَف استثناٍء . األصغُر واألكرُب , فيستبيُح ِفْعَل صبيِع ما ُتشتَػَرُط لُو الط ها

؛  -َرضِبَُهُم اللُ - في قوِل الجمهورِ : لزَمُو تعييُنُو  نٍ وأمَّا إذا قصَد استباحَة معيَّ 
: )) ِإنََّما اأَلْعَماُل قاَؿ  --يف الص حيَحُِت أف  الن ِب   --غبديِث ُعَمَر 

على أف   بمنطوِقوِ , فقْد دؿ  اغبديُث  بِالنػِّيَّاِت ، َوِإنََّما ِلُكلِّ ِاْمِرٍئ َما نَػَوى ((
 لُو , لَػْم ينِو شيًئا لَػْم يُكْن  على أف  َمنْ  وبمفهوِموِ َمْن نوى شيًئا كاَف لُو , 

فأخُذوا منُو دليبًل على الت فريِق بَُت ني ِة رفِع اغَبَدِث العامِة , وني ِة االستباحِة 
 اػباصِة . 

 -وىَو قصُد رفِع اغَبَدِث , أِو االستباحِة اػباصةِ - يَّةِ وىذا النَّوُع الثَّاني في النػِّ 
 يف مسألِة ني ِة الُوُضوِء .  -َرضِبَُهُم اللُ -ىَو الذي يقصُدُه العلماُء 

, فإن ُو معلوـٌ مَن  --وىَو اإلخبلُص , وقصُد الُقربِة لِل  وأمَّا النَّوُع األوُل :
  . ةٍ إال بني   ال تصح   العباداتِ  على أف  ُعوا الش رِع بداىًة ؛ ألف  العلماَء أصب

 فْ أَ  العلمِ  ا ينبغي على طالبِ ا نفيسً مبحثً  -َرضِبَُو اللُ - اطِب  الش   اإلماـُ  رَ قر   وقدْ 
فصبًل كامبلً  عقدَ  منُو , حيثُ  األوؿِ  يف اعبزءِ (  وافقاتِ مُ الْ )  وِ يف كتابِ  إليوِ  يرجعَ 
َ  ها يف العباداتِ ولزومِ  ةِ ي  النػ   وجوبِ  لتقريرِ   دليل النقل والعقل عليو ووجو وبُت 
                                                             .هبا  ُتَ فِ كل  لمُ ل وُ وإلزامَ , ؽبا  رعِ الش   اعتبارِ 
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ى وَ إال إذا نػَ ,  اعبنابةِ  منَ  لُ سْ والغُ  وءُ ضُ الوُ  ال يصح   وُ أن   :ىذا  منْ  اىدُ الشَّ 
ـِ  وِ بِ  اإلنسافُ  ا إنسانً  ف  أَ  وْ لَ فػَ ,  رفَع اغَبَدِث , أِو االستباحَة على الت فصيِل اْلُمتقد 

 ظافةَ ن أوْ ,  دَ ر  بػَ ا الت  قاصدً اْلَمأموِر بَغْسِلها وَمْسِحها  أعضاَء الُوُضوءِ  وَمَسحَ  لَ سَ غَ 
  . فعلو على ىذا الوجو عن الوضوء الشرعي هِ زِ لَػْم جيُْ ,  البدفِ 

      , ها حيضِ  منْ  تْ رَ طهُ  مرأةٌ ا أوِ ,  جنابةٌ  يوعل تْ كانَ   وُ أن   وْ لَ  الحالُ  وكذلكَ 
ىذا  فإف  ,  دَ رب  ا الت  قاصدً  وِ انغماسِ  عندَ  وكافَ ,  ةٍ كَ ْر ما يف بِ منهُ  كل    انغمسَ  ثَُ 

ثانيًة , ويلزُمُهَما الُغْسُل مر ًة  برعي الواجِ الش   سلِ عترب ؾبزئًا عن الغُ الغسل ال يُ 
 .  بني ِة رفِع َحَدِث اعبنابِة , واغبيضِ 

، [  اثِ دَ حْ األَ  ةِ ارَ هَ طَ ] لِ  : وِ بقولِ  عنوُ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ  رَ الذي عبػ   ىوَ  وىذا
 أي سواًء كاَنْت ُصغرى , أْو ُكربى . ,  ىنا عام ةٌ  واألحداثُ 

أف  طهارَة اػبََبِث ال ُتشتَػَرُط ؽبا النػ ي ُة ؛ ألنػ َها مَن  ] اأَلْحَداِث [قولِِو :  ومفهومُ 
 واإلصباُع على أف  الوسائَل ال ُتشتَػَرُط ؽبا النػ ي ُة  , الوسائِل , وليَسْت مَن اْلَمقاصدِ 

وعليِو , فإن ُو َلْو باَؿ , ُث  َغَسَل بدنَُو , أْو ثوبَُو , أِو اْلَمكاَف الذي ُيصل ي فيِو , 
فصب  عليها اْلَماَء , وطه َرىا , ولَػْم يستحضِر النػ ي َة عنَد ذلَك , أجزأَُه , 

 وحصَلْت طهارُة اػبََبِث ؛ ألف  النػ ي َة ليَسْت شرطًا يف صحِتها . 
وَغَسَل فرَجُو بقصِد تنظيِفِو , ولَػْم يَػْنِو الط هارَة , أْو َغَسَل البدَف , وىكذا َلْو باَؿ 

أِو الث وَب واْلَمكاَف كارًىا للن جاسِة , قاصًدا الن ظافَة , وليَس الط هارَة الش رعيَة , 
ِء , فإف  الط هارَة الش رعيَة ثابتٌة ؛ ألف  مقصوَد الش رِع يف صبيِع ىذا حصوُؿ الن قا

 .بغض  الن ظِر عْن قصِد الت قر ِب وعدِمِو 
 . العبلمةُ  : غةِ في اللُّ  رطُ [ الشَّ  طٌ رْ شَ  ةُ يَّ النػِّ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ  
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 نْ مِ  مُ زَ لْ ال يػَ وَ ،  مُ دَ العَ  وِ دمِ عَ  نْ مِ  مُ زَ لْ ا يػَ مَ فَ )  : العلماءِ  ا في اصطالحِ وأمَّ  
 . ( ودُ جُ الوُ  هِ ودِ وجُ 

؛  بلةِ الص   صحةِ  عدـُ  وِ عدمِ  منْ  يلزـُ  بلةِ الص   لصحةِ  شرطٌ  وءُ ضُ الوُ  : ذلكَ  مثالُ 
   ؛  بلةِ الص   وجودُ  هِ وجودِ  منْ  وال يلزـُ ,  بلةِ الص   لصحةِ  شرطٌ  : إن وُ  نا نقوؿُ ألن  

 .  يصل  وال يُ  أُ يتوض   قدْ  اإلنسافَ  فإف  
فيِو عموـٌ , وذلَك  ا [ هَ لِّ كُ   اثِ دَ حْ األَ  ةِ رَ هاَ طَ لِ  طٌ رْ ] شَ :  -رَِحَمُو اللُ - وُ وقولُ 

, فشمَل األحداَث الص غرى والُكربى , فكل ها ُتشتَػَرُط النػ ي ُة  ] ُكلَِّها [يف قولِِو : 
 فيها . 
          أيب حنيفةَ  اإلماـِ  معَ  العلماءِ  فيها صبهورُ  فَ ختلَ ا خالفيةٌ  مسألةٌ  وىذهِ 

                     .  -على اعبميع اللُ  َرضِبَةُ -
 وءَ ضُ الوُ  أف   يروفَ  ةِ اىري  , والظ   , واغبنابلةِ  ةِ افعي  , والش   ةِ الكي  مَ الْ  منَ  فالجمهورُ 

؛  أصغرُ  ثٌ دَ حَ  عليوِ  وكافَ ,  بني ِة الت رب دِ  أَ توض   نْ فمَ ,  ةِ ي  إال بالنػ   ال يصح   لَ سْ والغُ 
 ., وىكذا لو اغتسَل ترب ًدا , أْو نظافًة , وعليِو جنابٌة  ال جيزيوِ  وُ فإن  

,  ةٍ ني   بدوفِ  يصح   لَ سْ والغُ  وءَ ضُ الوُ  أف   إىل -َرضِبَُو اللُ - أبو حنيفةَ  اإلمامُ  وذىبَ 
 وُ فإن  ؛  ظافةَ ا الن  قاصدً  كافَ   فإذا توض َأ , أِو اغتسَل بدوِف ني ِة رفِع اغبدِث , أوْ 

 . منوُ  ويصح  ,  جيزيوِ 
 .  والعقلِ ,  ةِ والس ن  ,  الكتابِ  بدليلِ :  الجمهورُ  واحتجَّ 

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  : -تَػَعاىَل - وُ فقولُ  : الكتابِ  ا دليلُ أمَّ 
 (4) . 

  . بني ةٍ إال  فبل يصح   , عبادةٌ  وءَ ضُ الوُ  أف   : اللةِ الدِّ  وجوُ 

                              
 . 2/ الز َمر , آية :  (1)
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 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچ  : -ُسْبَحانَوُ -وُ قولُ  وكذلكَ 
(4)  

 , ولذلكَ  ـبصوصةٍ  على صفةٍ  لؤلعضاءِ  لٌ سْ غَ  وُ أن   : عبادةً  وِ على كونِ  ليلُ والدَّ 
        معٌت الْ  معقولةَ  عبادةً  كافَ   ولوْ , ها بعضِ  ومسحِ  األعضاءِ  بعضِ  بغسلِ  أمرَ 

 . جاَء على ىذا الوجوِ ا مَ لَ 
 : قاؿَ  -- الن ِب   يف الص حيَحُِت أف   -- رَ مَ عُ  فحديثُ  : ةِ السُّنَّ  ا دليلُ وأمَّ 
 . (( ىوَ ا نػَ مَ  ئٍ رِ مْ اِ  لِّ كُ ا لِ مَ نَّ إِ وَ ،  اتِ يَّ النػِّ بِ  الُ مَ عْ ا األَ مَ نَّ إِ  ))

         فيِو ؿبذوٌؼ , وتقديرُُه :  (( ِإنََّما اأَلْعَمالُ  ))أف  قولَُو :  : اللةِ الدِّ  ووجوُ 
والُوُضوُء َعَمٌل , فيدخُل يف عموِمِو , فبل يصح  بدوِف , ( إمنا صحُة األعماِؿ ) 
 .  ني ةٍ 

: دبا ثبَت يف صحيِح ُمسِلٍم مْن حديِث أيب ُموسى االشعري            كذلَك استدلُّوا
--   أف  الن ِب--  فوصَف الط ُهوَر       : )) الطُُّهْوُر َشْطُر اإِلْيَماِن ((قاَؿ
َها الُوُضوِء والُغْسلِ وىَو الط هارُة - بكونِِو شطَر اإلدياِف ,  -مَن اغَبَدِث بنوَعيػْ

                    :  -ُسْبَحانَوُ -واْلُمراُد ِبِو الص بلُة ؛ ألف  الَل ظب ى الص بلَة إديانًا , كما يف قولِِو 

 چک  ک  گ  گ  گچ 
أي صبلَتكم اليت توج ْهُتم فيها إىل بيِت  (2)

 اْلَمقدِس .
أف  ُكبلًّ مَن الُوُضوِء والُغْسِل شطُر الص بلِة ؛ فإف  الص بلَة  فإذا ثبَت بدليِل السُّنَّةِ 

باإلصباِع ُتشتَػَرُط ؽبا النػ ي ُة , فلزَمِت النػ ي ُة يف شطرِىا , وىَو الط ُهوُر أعٍت الُوُضوَء 
 َل .والُغسْ 

                              
 . 5/ البَػيػ َنة , آية :  (1)

 . 143/ البقرة , آية :  (2)
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  والُغْسلِ  وءِ ضُ يف الوُ  ةُ ي  النػ   وا : ذببُ قالُ  فالقياُس , حيثُ  العقِل : هم منَ ا دليلُ وأمَّ  
 . ُتْسَتباُح هبا الص بلُة  منهما طهارةً  لٍّ كُ   كوفِ   جبامعِ ؛  مِ م  يَ يف التػ   كما ذببُ 

 . والعقلِ ،  قلِ النَّ  دليلِ  منْ  الجمهورُ  وِ بِ  ما استدلَّ  ىذا حاصلُ 
,  العقلُ :  فقد استدلوا بدليل وأصحابو رحمهم الل أبو حنيفةَ  اإلمامُ ا أمَّ 

,  وسيلةٌ  وىوَ , عٌت مَ الْ  معقولةُ  منهما عبادةٌ  كل    لَ سْ والغُ  وءَ ضُ الوُ  إف   وا :قالُ  حيثُ 
 وءُ ضُ الوُ  يصح  : وا قالُ  , ولذلكَ  إصباًعا ةُ ي  ؽبا النػ   طُ رَ شتػَ ال تُ  والوسائلُ قصٍد, دب وليسَ 
ن ُو عبادٌة ال أُل ِبِو إىل فعِل العبادِة , ( أي أن ُو يُػتَػَوص   وسيلةٌ وقوؽُبم : ) ,  ةٍ ني   بدوفِ 
, أي أف  مقصوَد الش رِع َغْسُل ىذِه األعضاِء باْلَماِء , بغض  الن ظِر عْن قصِد بذاتِوِ 

 اغُبكِم الَوضِعي  .اْلُمكل ِف للُقربِة , أْو عدـِ قصِدِه ؽبا , فيكوُف حينئٍذ مْن باِب 
ىَو القوُؿ باشًتاِط النػ ي ِة لصحِة  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -والذي يترجَُّح في نظري  

 الُوُضوِء والُغْسِل ؛ لصح ِة ِداللِة الن قِل والعقِل على ذلَك . 
فغَُت ُمَسل ٍم ,  وأمَّا ما ذكَرُه أصحاُب القوُل الثَّاني مِن اعتباِر الُوُضوِء وسيلًة :

ال وسيلًة معقولَة اْلَمعٌت , وقْد بيػ ن ا ِداللَة الن قِل على اعتباِر الُوُضوِء والُغْسِل عبادًة 
 واللُ أعلُم .  

 :  الواجبُة يُنبَّو فيها على أمورٍ  ةُ يَّ نػِّ ثُمَّ ىذِه ال
 البداءةِ  عندَ  أوْ ,  فاصٍل مؤثرٍ , ُدوَف  بالعبادةِ  البداءةِ  قبلَ  تقعَ  فْ ينبغي أَ  وُ أن   أواًل :

 وِ لقولِ  , ُدوَف سبٍق مْن أوِؿ الفعِل اْلَمفروِض يف أوِؿ الط هارِة ؛ وذلكَ  هبا مصاحبةً 
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پچ :-تَػَعاىَل -

 (4) 
ى ال يتأت   الوجوِ  بغسلِ  واألمرُ , كم وا وجوىَ فاغسلُ  بلةِ إىل الص   القياـَ  تُُ أي إذا أردْ 

                              
 . 6ائدة , آية : مَ / الْ  (1)
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 منَ  اإلنسافُ  فإذا قاـَ , أْو واجٍب ,  مفروضٍ  ألوؿِ  ةً صاحبمُ  كوفُ تو ,  وِ تِ ني   بعدِ  إال
واجبًة  ُتِ الكف   إرادتِِو لَغْسلِ  عندَ  ةُ ي  النػ  , فتكوُف  يوِ لكف   وِ لِ سْ غَ  عندَ  وُ تُ ني   تكوفُ  وـِ الن  

 وُ لزمُ وحاَؿ استيقاِظِو فإن ُو ت هِ ارِ هَ يف نػَ  كافَ   فْ وإِ ,  ألن ُو أوُؿ واجٍب عليِو يف ُوُضوئِوِ 
 , فَغَسَل كف يِو وسبضمضَ  ذلكَ  قبلَ  عنوُ  تْ عزبَ  وْ فلَ ,  وِ لوجهِ  وِ لِ سْ غَ  عندَ  ةُ ي  النػ  

لـز ا تهَ ألنػ  إذا نوى قبَل أْف يغسَل وجَهُو ؛  هُ ؤُ و ضُ وُ  صح  واستنشَق قبَل َأْف ينوَي , 
 األوؿِ  فروضِ مَ الْ  قبلَ  استحضارِىا فيماعدـِ ل سبةِ ولكن بالن  ,  مفروضٍ  أوؿِ  عندَ 

 . فإف  ذلَك يوجُب اغُبكَم بعدـِ ثواِبِو عليِو ؛ الفتقارِِه إىل النػ ي ِة قبَلُو , ولَػْم ُتوجْد 
 اػباص َة .  أوِ َأْف ينوَي النػ ي َة العام َة ,  اإمَّ  وءِ ضُ وُ يف ال ةُ ي  النػ   ا :ثانيً 

 َدِث . ني ُتُو لرفِع اغبَ  فاألوُل :
والط واِؼ  , مثُل : الص بلةِ  ني ُتُو الستباحِة ؿبظوٍر على اْلُمْحِدِث بعيِنِو , والثَّاني :
 وحنوِها . 

فبل إشكاَؿ يف جواِز فعِلِو عبميِع ما ُتشتَػَرُط ؽبا الط هارُة  : فإذا نوى رَْفَع الَحَدثِ 
 عِن اعبميِع . ُدوَف تفصيٍل ؛ ألف  َحَدثَُو ارتفَع , فزاَؿ اغباظرُ 

 : فإن ُو خيتلُف حبسِب اختبلِفِو :  وأمَّا إذا نوى استباحَة المحظوِر الُمعيَّنِ 
 : كالص بلِة اْلَمفروضِة . فإمَّا َأْن يكوَن أعلى
 : كلمِس اْلُمصحِف .  وإمَّا َأْن يكوَن أدنى

 . األدىن  وُ ربتَ  ويندرجَ ,  األعلى ينويَ  نْ أَ  وعليِو ، فإمَّا
  .األعلى  وُ ربتَ  وال يندرجَ ,  األدىن ويَ ين أوْ 

 . تفصيلٌ  وفيوِ ,  يَ اوِ سَ مُ الْ  ينويَ  نْ أَ ا وإمَّ 
   ىا , الص بلُة اْلَمفروضُة , فإنػ َها أعلى مْن غَتِ  فأمَّا إذا نوى األعلى فمثالُُو :

 الت بلوِة .اعبنائِز , والط واُؼ , ومس  اْلُمصحِف , وُسُجوُد وىَو الن افلُة , وصبلُة 
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صح  لُو َأْف ُيصل ي صبيَع ما دونَػَها , كراتبِتها القبلي ِة  :-أي الفريضةَ -فإذا نواىا  
   والبعدي ِة , وغَتِىا مَن الن وافِل , وىكذا الَطواُؼ , وَلْمُس اْلُمصحِف , وبقي ُة 

 ما ُتشتَػَرُط لُو الط هارُة . 
     مثُل :وُز لُو َأْف يستبيَح بِِو ما ىَو أعلى , فإن ُو ال جي وأمَّا إذا نوى األدنى :

 َأْف ينويََو لنافلٍة , فإن ُو ال جيوُز لُو َأْف ُيصل َي هبا فرًضا . 
فإن ُو يصح  لُو َأْف ُيَصل َي فريضَتُِت إذا نوى أقواها مَع  وأمَّا إذا نوى اْلُمَساِوي :

فينوي الفريضَة اْلُمؤاد َة , ويفعُل ارباِدها ومساواِِتما يف وصِف الفريضِة , 
  اْلَمقضيَة قبَلها , فَلْو دخَل وقُت فريضِة الظ هِر , وكاَف عنَد ُوُضوئِِو قْد نَواىا ,

ُث  تذك َر أن ُو لَػْم ُيَصل  الفجَر , صح  لُو َأْف ُيصل َي بذلَك الُوُضوِء الفجَر والظ هَر , 
 وىكذا اغباُؿ يف الن وافِل .

           --ط اِب حبديِث ُعَمَر بِن اػب واستدلَّ َمْن قاَل بهذا التَّفصيِل :
 . يف الص حيَحُِت , والذي تقد َمِت اإلشارُة إليِو وإىل ِداللِتِو على اْلَمسألةِ 

 وقْد أشاَر بعُضهم إىل ىذِه األحواِؿ يف النػ ي ِة بقولِِو :
 َرْض      َأِو اْسِتَباحًة ِلَمْمُنوٍع َعَرضْ َوْليَػْنِو رَْفَع َحَدٍث َأْو ُمْفتػَ 

إىل أن ُو إذا توض َأ للمسنوِف واْلُمستحب  واْلَمفروِض فإن ُو ال فَػْرَؽ ,  وذىَب آخُرونَ 
وذبزيِو ىذِه النػ ي ُة عِن الُكل  ؛ ألف  اغَبَدَث عنَدىم يرتفُع بالط هارِة , ِبغض  الن ظِر 

 ِة . عْن نوعي ِة النػ ي  
: قاَؿ  --يف الص حيَحُِت أف  الن ِب   --حديُث أيب ُىريرَة  ويشهُد لذلَك :

فإذا توض َأ للمسنوِف   )) ال يَػْقَبُل الُل َصالَة َأَحدُِكْم ِإَذا َأْحَدَث َحتَّى يَػتَػَوضََّأ ((
ِو , وىذا ما َمَشى أِو اْلُمستحب  , ناسًيا رَْفَع اغَبَدِث فإن ُو حُيكُم بارتفاِع َحَدثِ 

 : , وذلَك بقولِِو  -َرضِبَُو اللُ -عليِو اْلُمَصن ُف 
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________________________________________
فَػيَػْنِوي رَْفَع اْلَحَدِث ، َأِو الطََّهارََة ِلَما ال يُػَباُح ِإالَّ ِبَها ، فَِإْن نَػَوى َما ُتَسنُّ لَُو 

 الطََّهارَُة ، َكِقَراَءٍة ، َأْو َتْجِدْيًدا َمْسنُػْونًا نَاِسًيا َحَدثَُو اْرتَػَفَع 
________________________________________ 

نَاِسًيا رَْفَع  ،َأْو َتْجِدْيًدا َمْسنُػْونًا  َكِقَراَءٍة ، ] فَِإْن نَػَوى َما ُتَسنُّ َلُو الطََّهارَُة ،
 .اْرتَػَفَع ، َوِإْن نَػَوى ُغْسالً َمْسنُػْونًا َأْجَزَأ َعْن َواِجٍب [  ،َحَدثِِو 

مذىُب اْلَمالكي ِة , والش افعي ِة , وروايٌة عنَد اغبنابلِة اختاَرىا  والقوُل األوُل :
 .  -َرضْبَُة الِل َعَلى اعبَِْمْيعِ -القاضي , وابُن حامٍد 

    -َرضِبَُهُم اللُ -الذي َمَشى عليِو اْلُمَصن ُف ىَو مذىُب اغبنابلِة  والقوُل الثَّاني
 .   عنو اؼبتقدـوىو أقوى لظاىر حديث أيب ىريرة رضي الل

ألف  النػ ي َة ليَسْت واجبًة يف الُوُضوِء والُغْسِل  ؛ : فبل إشكاَؿ عنَدىم وأمَّا الحنفيَّةُ 
 فبل فَػْرَؽ عنَدىم .

ـَ بيانُُو , وأنػ َها النػ ي ُة العام ةُ ] فَػيَػْنِوي رَْفَع اْلَحَدِث [  : -رَِحَمُو اللُ -قولُُو     تقد 
ىذِه ني ُة اْلَمفروِض ,   : ] َأِو الطََّهارََة ِلَما ال يُػَباُح ِإالَّ ِبَها [ -اللُ رَِحَمُو -قولُُو 

ـَ بيانُػَها .   كالص بلِة والط واِؼ بالبيِت , وقْد تقد 
: ] فَِإْن نَػَوى َما ُتَسنُّ َلُو الطََّهارَُة َكِقَراَءٍة ، َأْو َتْجِدْيًدا  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 

    مراُدُه أف  نِي َة األنواِع ال سبنُع ارتفاَع اغَبَدِث , نَاِسًيا َحَدثَُو اْرتَػَفَع [  َمْسنُػْونًا
ْمَنا بيانَوُ  , , والن وـِ  -تَػَعاىَل -ِر الِل ولذِكْ , : الُوُضوُء للغضِب  ، وِمْن أمثلِتوِ  وقْد قد 

 وحنوِىا .
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 ________________________________________ 
 تْ عَ مَ تَ جْ ا نْ إِ وَ ،  وُ سُ كْ ذا عَ كَ وَ ،  بٍ اجِ وَ  نْ عَ  أَ زَ جْ أَ ، ا نً وْ نػُ سْ اًل مَ سْ ى غُ وَ نػَ  نْ إِ وَ 
 . اىَ رُ ائِ سَ  عَ فَ تػَ رْ ، اا ىَ دَ حَ أَ  وِ تِ ارَ هَ طَ ى بِ وَ نػَ فػَ  ،الً سْ غُ  وْ أَ ،  اءً وْ ضُ وُ  بُ جِ وْ تػُ  اثٌ دَ حْ أَ 

________________________________________ 
الُغْسُل [  بٍ اجِ وَ  نْ عَ  أَ زَ جْ أَ ، ا نً وْ نػُ سْ اًل مَ سْ ى غُ وَ نػَ  نْ إِ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 اْلَمسنوُف كُغْسِل اعُبُمعِة عنَد َمْن يقوُؿ بعدـِ ُوُجوِبِو , وكُغْسِل العيَديِن .
ُمراُدُه أن ُو إذا اغتسَل للَمسنوِف , [  بٍ اجِ وَ  نْ عَ  أَ زَ جْ أَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ و 

َحَدٌث أكرُب مْن جنابٍة أْو حيٍض , ارتفَع َحَدثُُو وَلْو لَػْم يَػْنوِِه , كما  وكاَف عليوِ 
ـَ بيانُُو يف اْلَمسألِة الس ابقِة , وُىَو أف  النػ ي َة ألنواِع األحداِث يف الط هارةِ            تقد 

 ال تؤثػ ُر , والِعربُة بارتفاِع اغَبَدِث هِبَا .
, األدىن  ندرجَ انوى األعلى  وْ لَ  مراُدُه أن وُ [  وُ سُ كْ ا عَ ذَ كَ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 ينويَ أْف  ومثالُُو :,  -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ - العلماءِ  ا عندَ قواًل واحدً  صحيحٌ  وىذا
 .  مطلًقا وافلَ الن   , فإن ُو جيوُز لُو أْف يصل يَ  هرِ الظ   الطهارة لصبلة

 ،اًل سْ غُ  وْ أَ ،  اءً وْ ضُ وُ  بُ جِ وْ تػُ  اثٌ دَ حْ أَ  تْ عَ مَ تَ جْ ا نْ إِ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
أف  األحداَث الص غرى  -َرضِبَُو اللُ -مراُدُه [  اىَ رُ ائِ سَ  عَ فَ تػَ رْ اا ىَ دَ حَ أَ  وِ تِ ارَ هَ طَ ى بِ وَ نػَ فػَ 

والُكربى يندرُج بعُضها ربَت بعٍض , فَػَلْو نوى بعَضها , ارتفَعْت ُكل َها , وربق َق 
 فيِو وصُف الط هارِة . 

  َلْو باَؿ , ُث  تغو َط , ُث  خرَج مْنُو ريٌح ,  ومثاُل ذلَك في الَحَدِث األصغِر :
توض َأ ُوُضوءًا واحًدا ناويًا أحَدَىا , ارتفَعْت ُكل َها , وال تتبع ُض الط هارُة  فإن ُو َلوْ 

 بأنواِعها .
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________________________________________
  ةِ ارَ هَ الطَّ  اتِ بَ اجِ وَ  لِ وَّ أَ  دَ نْ ا عِ هَ بِ  انُ يَ تػْ اإلِ  بُ جِ يَ وَ 

________________________________________ 
ـَ واحتلَم , فإن ُو إذا  في الَحَدِث األكبِر :ومثالُُو  َلْو جامَع , ُث  ُجن  , ُث  نا

اغتسَل ناويًا أحَد ىذِه األحداِث , أجزاُه ذلَك عِن اعبميِع , وال تتبع ُض الط هارُة 
 بأنواِعها .

    [  ةِ ارَ هَ الطَّ  اتِ بَ اجِ وَ  لِ وَّ أَ  دَ نْ ا عِ هَ بِ  انُ يَ تػْ اإلِ  بُ جِ يَ وَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
َ  فْ أَ  بعدَ   ةِ ي  النػ   موضعِ  يف بيافِ  -َرضِبَُو اللُ - عَ رَ شَ ,  يف الط هارةِ  ةِ ي  النػ   مضموفَ لنا  بُت 

 .ا ومكانِ 
   [  ةِ ارَ هَ الطَّ  اتِ بَ اجِ وَ  لِ وَّ أَ  دَ نْ ا عِ هَ بِ  انُ يَ تػْ اإلِ  بُ جِ يَ وَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -ُو لُ و ق

: الت سميُة  وءِ ضُ الوُ  واجباتِ  ؿُ فأو  ,  هارةِ الط   واجباتِ  ؿِ أو   عندَ  ةِ ي  بالنػ   اإلتيافُ  جيبُ 
  على اْلَمذىِب .

على مذىِب َمْن يرى عدـَ وجوهِبا , ويرى ُوُجوَب َغْسِل الكف ُِت عنَد  وأمَّا
 االستيقاِظ مَن الن وـِ , فإن ُو يكوُف أوَؿ واجباِت الُوُضوِء .

إْف كاَف ال يرى وجوَب الت سميِة وَغْسِل الكف ُِت للُمستيقِظ , واْلَمضمضِة  وأمَّا
 عندَ  َغْسَلُو لوجِهِو , فتكوُف ني ُتوُ  عنده ىو واالستنشاِؽ , فإف  أوَؿ واجٍب يكوفُ 

 .  للوجوِ  وِ لِ سْ غَ 
الز مِن ب يكوفَ  فْ أَ  اإمَّ :  هاو سبقُ فال يخلُ ،  ىذا الواجبَ  ةُ يَّ النػِّ  تِ سبقَ  نْ فإِ 

 الكثَِت .  َأوِ اليسَِت , 
 ِقياًسا على الص بلِة وسائِر العباداِت ؛ فإن ُو ال يؤثُر  فِإْن كاَن سبُقها بزمٍن يسيٍر :
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 ________________________________________
 بٍ اجِ وَ  لَ بْ قػَ  دَ جِ وُ  نْ إِ  اهَ اتِ نَ وْ نػُ سْ مَ  لِ وَّ أَ  دَ نْ عِ  نُّ سَ تُ وَ  ، ةُ يَ مِ سْ التَّ  وَ ىُ وَ 

________________________________________ 
َأْف ينوَي رفَع اغَبَدِث , ُث  حير َؾ اإلناَء , أَْو يفتَح الص نُبوَر , ُث  يشرَع يف  مثُل :

 طهارتِِو , فهذا الفاصُل بالز مِن اليسَِت ُمغتفٌر على اْلَمذىِب .
     َأْف ينوَي الط هارَة , مثُل :فإن ُو يعترُب مؤثرًا ,  وأمَّا ِإْن كاَن بالزَّمِن الكثيِر :

 ُث  يتحد َث مَع غَتِِه وقًتا طويبًل , ُث  يتوض َأ ُدوَف ذبديٍد للنػ ي ِة , فإف  ىذا الفاصلَ 
موجٌب لعدـِ االعتداِد بني ِتِو اأُلوىل ؛ ألف  ُمِضَي ىذا الَقْدِر مَن الز ماِف يُوجُب 

 كاغباِؿ يف الص بلِة والعباداِت .  ,النػ ي ِة إلغاَء 
, ا هَ وجوبػَ  ختارَ ا -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصن فُ [  ةُ يَ مِ سْ التَّ  وَ ىُ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 . سميةِ الت   عندَ  ةُ ي  النػ   تكوفُ  سميةِ الت   بوجوبِ  على القوؿِ  وبناءً 
ها نسيَ  فْ فإِ , ا نسيانِ  وعدـِ , ا نسيانِ  بُتَ  لُ ص  فَ يػُ  سميةِ الت   يف وجوبِ  قولٌ  وىناكَ 

 طالبةَ مُ الْ  طُ سقِ يُ  سيافَ الن   بأف   على القوؿِ ,  هُ ؤُ و ضُ وُ  صح  ,  يوِ لكف   وِ لِ سْ غَ  ونوى عندَ 
  . ؤاخذةَ مُ والْ 
  : حالتانِ  ةِ يَّ ا للنػِّ [ إذً  اهَ اتِ نَ وْ نػُ سْ مَ  لِ وَّ أَ  دَ نْ عِ  نُّ سَ تُ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 

 ختالؼِ حسِب اب ذلكَ  ويختلفُ ,  واجبٍ  أوؿِ  عندَ  ذببُ أنػ َها  الحالُة األولى :
  : العلماءِ 

  . سميةِ الت   فعندَ ,  واجبةٌ  سميةُ الت   : تَ لْ قػُ  نْ فإِ 
 إرادةِ  عندَ  وُ تُ ني   تكوفُ ,  واالستنشاؽُ  ةُ ضمضمَ الْ  ىوَ  الواجباتِ  أوؿَ  إف   :ا نَ لْ قػُ  نْ وإِ 
             . واالستنشاؽِ  ضمضةِ مَ الْ 
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________________________________________
 ، َوَيُجُب اْسِتْصَحاُب ُحْكِمَها  اهَ عِ يْ مِ ي جَ ا فِ ىَ رِ كْ ذِ  ابُ حَ صْ تِ اسْ وَ 

________________________________________ 
 وِ ئِ ابتدا عندَ  واجبةً  وُ تُ ني   تْ كانَ ,   الوجوِ  لُ سْ و غَ ىػَ  واجبٍ  أوؿَ  إف   :ا نَ لْ قػُ  نْ وإِ 
 . وِ وجهِ  لِ سْ بغَ 

:   -رَِحَمُو اللُ -قولُُو  : فقْد أشاَر إليها هبذِه العبارِة وىَي : وأمَّا الحالُة الثَّانيةُ 
 دَ عنْ  ن  سَ تُ أي أف  النػ ي َة [  بٍ اجِ وَ  لَ بْ قػَ  دَ جِ وُ  نْ إِ  اهَ اتِ نَ وْ نػُ سْ مَ  لِ وَّ أَ  دَ نْ عِ  نُّ سَ تُ وَ  ]
 .  واجبٍ  لَ بْ قػَ  دَ جِ وُ  فْ إِ  الط هارةِ ِت مسنونا ؿِ أو  

بوجوِب الت سميِة عنَد الذ ْكِر , وسقوِطها عنَد الن سياِف , فنسَيها عنَد  فإذا قُػْلَنا
ابتداِء ُوُضوئِِو , ولَػْم يُكْن يف حاِؿ استيقاٍظ مْن نوِمِو , فإن ُو يف ىذِه اغبالِة يكوُف 

 اْلَمسنوُف وىَو َغْسُل الكف ُِت قبَل الواجِب والفرِض وىَو َغْسُل الوجِو .
ٌؿ مْن : اسِتْفَعا االستصحػاُب :[  اىَ رِ كْ ذِ  ابُ حَ صْ تِ اسْ وَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 

 الص احُب .  ومنُو :إذا الزَمُو , وكاَف مَعُو , " َصِحَب الش ْيَء " 
: يستصحَب ذِْكَر النػ ي ِة , فالض مَُت يف قولِوِ  : أي أَن و والُمراُد باستصحاِب ِذْكرِىا

 عائٌد إىل النػ ي ِة .  [ اىَ رِ كْ ذِ ] 
      أي صبيِع الط هارِة ُصغرى كاَنْت ,  [ اهَ عِ يْ مِ ي جَ فِ : ]  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 

 أْو ُكربى . 
وعليِو , فإن ُو ال يلزُمُو استصحاُب قصِد رفِع اغَبَدِث مْن بدايِة الُوُضوِء إىل نايِتِو , 

      ( , االستصحاِب الذِّْكِريِّ وىكذا اغباُؿ يف الُغْسِل , وُىَو ما ُيسم ى بػ) 
َا جيُب عليِو أْف ال ينوَي َقْطَعَها , وَأْف ال يأيَت دبا يناِفَيها , وىذا ما   ُيسم ى  وإمن 

 ] َوَيُجُب اْسِتْصَحاُب ( , وُىَو ما عناُه بقولِِو :  االستصحاِب الُحكِميِّ بػ) 
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 ________________________________________
 ءِ وْ ضُ وُ الْ  ةُ فَ صِ وَ 

________________________________________ 
ِة الُوُضوِء بَُت الن وِع األوِؿ يف لُُزوـِ استصحاِب ني   -َرضِبَُو اللُ -ففر َؽ ُحْكِمَها [ ، 

  : أن ُو إذا نوى يف أوِؿ الط هارِة ُوُضوءًا أْو ُغْسبًل ,  ويَنَبِني على ذلكَ والث اين , 
ُث  لَػْم يستصحْب ذلَك يف ِذىِنِو إىل نايِة الُوُضوِء , لكن ُو لَػْم يبطْلُو ولَػْم يقطْعُو 

نوى إبطاَؿ الُوُضوِء أْو ترَكُو بعَد االستنئاِؼ , وىكذا  فإن ُو يكفيِو وجيزيِو , أم ا َلوْ 
 َلْو أتى دبا يناقُضُو , كَأْف يقِلَب ني َتُو إىل الن ظافِة فإن ُو يبطُل ُوُضوُؤُه وُغْسُلُو ويلزُموُ 

 استئنافُُو , فاالستصحاُب اغُبكِمي  واجٌب , واالستصحاُب الذ ْكرِي  مستحب  ,
 . -َرضِبَُهُم اللُ - عنَد العلماءِ  قولينلوىذا ىَو أحُد ا

َ  فْ أَ  بعدَ [  ءِ وْ ضُ وُ الْ  ةُ فَ صِ وَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو   فرائضَ  -َرضِبَُو اللُ - لنا بُت 
في  قهاءِ للفُ و ,  وءِ ضُ الوُ  صفةِ  يف بيافِ  عَ رَ شَ ,  ةِ ي  النػ   وىو وِ صحتِ  وشرطَ ,  وءِ ضُ الوُ 

  : سلكانِ مَ  طريقِة بياِنها
 : تقدًُن الص فِة الكاملِة , وإتباُعها بصفِة اإلجزاِء . الَمسلُك األولُ 

 : عكُسُو .  والَمسلُك الثَّاني
 : واألوُل أنسُب مْن وجَهينِ 

الكامِل يف  --مراعاُة األكمِل , وذلَك باالبتداِء بذِْكِر ىدِي الن ِب   األوِل :
 عبادِة الُوُضوِء .

 راَر فيِو ؿبموٌد , ويسهُل مَعُو البياُف والض بُط للمسائِل .أف  الت ك والثَّاني :
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     : فالبداءُة فيِو مراعاٌة لؤلىم  وىَو اْلَمفروُض الواجُب  وأمَّا المسلُك الثَّاني
ـُ شرًعا ؛ ألن ُو ُملَزـٌ بِو خببلِؼ الث اين , فكاَنِت العنايُة بذكرِِه أوالً  وىَو اْلُمقد 

 لوجِو . أنسَب مْن ىذا ا
,  وِ بِ  زُ وما يتميػ  ,  وُ تُ يَ لْ حِ :  يءِ الش   صفةُ [  ءِ وْ ضُ وُ الْ  ةُ فَ صِ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 لوُ  فإنَّ ؛  ـبصوصةٍ  أعضاءٍ  حِ سْ ومَ  لِ سْ بغَ  وِ في رعُ الش   رَ مَ أَ  قدْ  وءُ ضُ الوُ  ا كافَ م  ولَ 

  : نِ يصفتَ 
 .  الكماؿِ  صفةُ ولى : األُ 
 .  اإلجزاءِ  صفةُ :  انيةَ الثَّ و 
 اإلسباغِ  على وجو -- هبا الن ِب   أَ اليت توض   فةُ الص   فهيَ  : الكمالِ  ا صفةُ أمَّ 

َرِضَي اللُ -كما يف الص حيَحُِت مْن حديَثي : ُعثماَف , وعبِد الِل بِن زيٍد   التاـ
ُهَما    ىذهِ  إيقاعُ  عليوِ  ما يكوفُ  أكملُ  وىيَ ,  , وىكذا أحاديُث غَتِها -َعنػْ
                                                                            . اأعلى درجاِتِ  حيص ُل هبا فَ كل  مُ الْ  ألف   ؛ العبادةِ 

        , هُ ؤُ و ضُ وُ  هُ أجزأَ  اؼبتوّضئ هااليت إذا فعلَ  فةُ الص   فهيَ  : اإلجزاءِ  ا صفةُ وأمَّ 
 لَ سْ غَ  ال يستطيعُ  سنوناتِ مَ الْ  فعلَ  وْ لَ  وُ وخيشى أن  ,  قليبلً  هُ عندَ  اءُ مَ الْ  يكوفَ  فْ كأَ 
وىي ؾُبزئٌة سواؤ فعلها اؼبكلُف اختياراً  اإلجزاءِ  على صفةِ  فيقتصرُ  , فروضاتِ مَ الْ 

 . أو اضطراراً 
                                                         . وكمالٍ ،  إجزاءٍ :  إلى صفةِ  وءِ ضُ الوُ  تقسيمِ  ىذا وجوُ 

 هاوعدمِ ,  وءِ ضُ الوُ  صحةِ ب يف اغبكمِ  منوُ  ستفادُ يُ  وُ أن   : قسيمِ في ىذا التَّ  بُ والسبَّ 
, فِإْف كاَف اْلَمًتوُؾ من فرائِضِو حكْمَنا بعدـِ صحِتِو ,  وُ من شيءٍ  ترؾِ  يف حاؿِ 

وحكْمَنا بنقصاِف األجِر , ما لَػْم يُكْن , حنكْم بذلَك  وِإْف كاَف مْن مسنوناتِِو لَػمْ 
 .معذورًا يف ترِكِو 
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  ________________________________________
  قَ شِ نْ تػَ سْ يَ وَ ،  ضَ مَ ضْ مَ تَ يػَ  مَّ ثُ ،  االثً ثَ  وِ يْ فَّ كَ   لَ سِ غْ يػَ وَ ،  يَ مِّ سَ يُ  مَّ ثُ ،  يَ وِ نْ يػَ  نْ أَ 

________________________________________ 
 ، ةِ ي  على النػ   الكبلـُ  ـَ تقد  و [  يَ مِّ سَ يُ  مَّ ثُ ،  يَ وِ نْ يػَ  نْ ] أَ :  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 

 . يةمِ سْ والت  
يف  ثبتَ ما األصُل فيِو : ا [ الثً ثَ  وِ يْ فَّ كَ   لَ سِ غْ يػَ وَ : ]  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 

َرِضَي اللُ - زيدٍ  بنِ  اللِ , وعبدِ  ثمافَ عُ  حديثِ  منْ   -- الن ِب   الص حيَحُِت عنِ 
ُهَما  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ - وُ أن   يف الس َننِ  -- ليٍّ عَ  حديثُ  , وكذلكَ  -َعنػْ

 أوؿَ  يُعَتبَػُر َغْسُل الكف ُِت يف الُوُضوءِ  ولذلكَ  , وِ يْ كف    لِ سْ بغَ  هُ وءَ ضُ وُ  فتتحَ ا
ـَ معنا بياُف حقيقِة  وـِ الن   ا منَ ستيقظً مُ  اإلنسافُ  نِ إذا لَػْم يكُ  سنوناتِ مَ الْ  , وقْد تقد 

 الكف ُِت وأحواؽِبما , وحكِمهما يف أوِؿ الُوُضوِء .
ـَ معنا بياُف حقيقِة [  قَ شِ نْ تػَ سْ يَ وَ ،  ضَ مَ ضْ مَ تَ يػَ  مَّ ] ثُ :  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو   تقد 

      يف حكِمهما ,  -َرضِبَُهُم اللُ -اْلَمضمضِة واالستنشاِؽ , وخبلُؼ العلماِء 
 ] َواْلَفُم َواألَْنُف ِمْنُو [ .يف َغْسِل الوجِو :  -َرضِبَُو اللُ -عنَد قوِؿ اْلُمَصن ِف 

مبٍت  على جذِب اْلَماِء إىل  : واالستنشاؽُ [  قَ شِ نْ تػَ سْ يَ ] وَ :  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
ـَ بيانُُو , وأم ا إخراُج اْلَماِء اْلُمستنَشِق فُيسمى    أعلى اػبياشيِم بالنػ َفِس كما تقد 

     الن ِب   أف   --( , وثبَت يف الص حيَحُِت مْن حديِث أيب ُىريرَة  استنثارًا) 
--  َليَس فيِو  هُ ظاىرُ , و  (( وِ يْ رَ خَ نْ مِ بِ  قْ شِ نْ تػَ سْ يَ لْ فػَ  مْ كُ دُ حَ أَ  أَ ضَّ وَ ا تػَ ذَ إِ  )) : قاؿ

                       تعر ٌض لبلستنثاِر .
 االستنشاؽُ  قَ ربق  ,  اءَ مَ الْ  يعٍت جذبَ  : إذا استنشقَ  العلماءِ  بعضُ  قالَ  ولذلكَ 
 . وىَو طرُحوُ  االستنثارُ  وُ وال يلزمُ 
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________________________________________
 نِ قَ الذَّ وَ ،  نِ يْ يػَ حْ اللَّ  نَ مِ  رَ دَ حَ ا انْ ى مَ لَ إِ ،  سِ أْ الرَّ  رِ عْ شَ  تِ ابِ نَ مَ  نْ مِ  وُ هَ جْ وَ  لَ سِ غْ يػَ وَ 
 الً وُ طُ 

________________________________________ 
والَّذي يظهُر  لطلبِ  نٌ متضم   باالستنشاؽِ  ش رعِ ال تعبَتَ  أف   -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -

 . هُ حىت ينثرَ  اءِ مَ الْ  على بقاءِ  ال يصربُ  إذا استنشقَ  اإلنسافَ  ؛ ألف   ستنثارِ الا
ا قً ؿبق   نْ لَػْم يكُ  ينثرَ  فْ أَ  وفَ دُ  وُ أنفَ  إذا عصرَ  اإلنسافَ  أف   : ثرِ النَّ  شتراطِ ا وفائدةُ 

كما ثبَت يف الص حيَحُِت  رِ ثْ الن   منَ  د  بُ  ال ولذلكَ ,  هِ صورِ  على أكملِ  لبلستنشاؽِ 
 مْ كُ دُ حَ أَ  أَ ضَّ وَ ا تػَ ذَ إِ  )) : قاؿَ  -- الن ِب   أف   --مْن حديِث أيب ُىريرَة 

أي  (( رْ ثِ تَ نْ يػَ لِ  مَّ ثُ  )) : , ُث  قاؿَ  , ىذا االستنشاؽُ  (( اءً مَ  وِ فِ نْ أَ  ِفي لْ عَ جْ يَ لْ فػَ 
 .  رحُ الط   : ىوَ  في اللُّغة رَ ثػْ النَّ  ألنَّ ؛  ُو وخيرْجوُ ليطرحْ 
ا  ن  وبيػ  ,  واجهةِ مُ الْ  منَ  وُ أن   ـَ تقد   : الوجوُ  [ وَ هَ جْ وَ  لَ سِ غْ يػَ وَ ] :  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
يف فرائِض الُوُضوِء , وبَِقَي ىنا  وِ لِ سْ غَ  وجوبِ  ودليلَ حكِمِو , يف  العلماءِ  كبلـَ 

  : بياُف حد هِ 
 نَ مِ  إىل ما احندرَ ,  اإلنسافِ  يف ناصيةِ  الذي يكوفُ  رِ عْ الش   منابتِ  منْ ف ا طوالً أمَّ 
ُهما إىل ما احندرَ ,  واأليسرُ  منهما األدينُ  , وها الفك اِف الس فلي افِ  ُْتِ يػَ حْ الل    .  منػْ

ألن و ال ديكُن ؛  [ رَ دَ حَ نْ اِ ا ى مَ لَ إِ  : ]بقولِِو  اْلُمَصن فِ  تعبَتِ  في ببُ والسَّ 
إال بَأْخِذ ُجزٍء يسٍَت فبا جاورَُه ؛ حىت يستوعَب اْلَمحل  استيعاُب الوجِو كامبًل 

اْلَمفروَض َغْسُلُو , فما احندَر مَن الل ْحَيُِت ىَو الغايُة يف الَغْسِل , واليت هبا يتمك ُن 
 مِن استيعاِب صبيِع الوجِو .
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 ________________________________________ 
  فٍ يْ فِ خَ  رٍ عْ شَ  نْ مِ  وِ يْ ا فِ مَ وَ ، ا ضً رْ عَ  نِ ذُ ى األُ لَ إِ  نِ ذُ األُ  نَ مِ وَ 

________________________________________ 
اْلُمراُد ِبِو ] ِمْن َمَناِبِت َشْعِر الرَّْأِس [  :ُىَنا  -رَِحَمُو اللُ -اْلُمَصنِِّف  قولُ و 

اْلَمكاُف , بغض  الن ظِر عْن كوِف الش ْعِر موجوًدا , أْو غََت موجوٍد كما يف األصلِع 
 فالعربُة دبكاِف نباِت الش ْعِر مَن الن اصيِة . 

 ىذا كلُُّو في حدِّ الوجِو طوالً .
 نِ ذُ ى األُ لَ إِ  نِ ذُ األُ  نَ مِ ] وَ :  -رَِحَمُو اللُ -بقوِلِو فقْد بيػ َنُو أمَّا حدُُّه عرًضا : 

, وىذا اغبد  يُْدِخُل البياَض الذي بَُت األُُذِف وَشْعِر  فِ ذُ األُ  إىل فِ ذُ األُ  منَ  ا [ضً رْ عَ 
 غِبَْيٌة .بالن سبِة ِلَمْن كاَنْت لُو  الل حَيِة يف العارضَتُتِ 

يف الوجِو , فالض مَُت : أي [  فٍ يْ فِ خَ  رٍ عْ شَ  نْ مِ  وِ يْ ا فِ مَ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 عائٌد إليِو . 

تُرى  ةَ رَ شَ البَ  ؛ ألف   يف الوجوِ  وجودِ مَ الْ  اػبفيفِ  رِ عْ الش   لُ سْ غَ  عليوِ  جيبُ  واْلُمراُد أن وُ 
 لُ سْ وغَ ,  رِ عْ الش   لُ سْ غَ  عليوِ  جيبُ  وُ فإن   وِ ربتِ  نْ تُرى مِ  ةُ رَ شَ البَ  تِ وإذا كانَ ,  وِ ربتِ  نْ مِ 

 فيجبُ ,  ةِ رَ شَ البَ  منَ  رِ عْ الش   ودبا ربتَ ,  رِ عْ بالش   قُ تتحق   واجهةَ مَ الْ  ؛ ألف   وُ ما ربتَ 
 :  سألةِ مَ الْ  يف ىذهِ  ضبلءِ الفُ  بعضُ  قاؿَ ,  اعبميعِ  لُ سْ غَ 

 رْ هَ ظَ  دُ لْ جِ و الْ تِ حْ تَ  نْ ا مِ ذَ إِ  وٍ جْ وَ          رْ عَ شَ وَ  نِ يْ دَ يَ الْ  عَ ابِ صَ أَ  لْ لِّ خَ 
  -َرضِبَُو اللُ - واْلُمَصن ف,  ( رْ هَ ظَ  دُ لْ جِ الْ  وِ تِ حْ تَ  نْ ا مِ إذَ ) :  -َرضِبَُو اللُ - قاؿَ ف

 إذا  كَ ألن  ؛  وِ ربتِ  منْ  ةَ رَ شَ ترى البَ  كَ دبعٌت أن   [ فٍ يْ فِ خَ  رٍ عْ شَ  نْ مِ  وِ يْ ا فِ مَ وَ  ]:  قاؿَ 
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 ________________________________________
 نِ يْ قَ فػَ رْ مِ ى الْ لَ إِ  وِ يْ دَ يَ  مَّ ثُ ،  ِمْنوُ َوالظَّاِىَر الَكِثْيَف َمَع َما اْستَػْرَسَل 

________________________________________ 
 رِ عْ بالش   قْد حصَلتْ  واجهةُ مُ الْ  حينئٍذ تكوفُ  وُ فإن  ,  رِ عْ الش   ربتِ  ة منْ رَ شَ البَ  تَ رأيْ 

 . ماهُ منػْ  لٍّ كُ   لِ سْ بغَ  طالبةِ مُ الْ  وجوُ  ىوَ  فهذا,  ةِ رَ شَ وبالبَ 
وجيُب : أي : ] َوالظَّاِىَر الَكِثْيَف َمَع َما اْستَػْرَسَل ِمْنُو [  -رَِحَمُو اللُ -وقولُُو 

فأصبَحِت اللِّحَيُة على عليِو َغْسُل ظاىِر الش ْعِر الكثيِف وما اسًتسَل منُو , 
 حالَتيِن :
جيُب َغْسُل  : فاغبكُم أن وُ  َأْن تكوَن خفيفًة تُػَرى الَبَشَرُة مْن تحِتها اأُلولى :

االثنُِت ؛ ألف  اْلُمواجهَة حصَلْت هبما , والُل أََمَر بَغْسِل الوجِو , فصدَؽ على 
 االثنُِت , فلزـَ َغْسُلهما مًعا ؛ لتحصيِل اْلَمأموِر بِِو شرًعا .

: َأْن تكوَن كثيفًة ، بمعنى أنَّها تحجُب الَبَشَرَة ، فال تُػَرى ِمْن تحِتها والثَّانيِة :
, ىَو الذي ربصُل بِِو اْلُمواجهةُ نئٍذ جيُب َغْسُل الظ اىِر مَن الل حَيِة فقْط ؛ ألن ُو فحي

, ِة لسًِت الش ْعِر الكثيِف ؽبماوأم ا باطُنها وظاىُر الَبَشَرِة فبل مكاَف ؽبما يف اْلُمواجه
وىذا ىَو اطِنها , فنُػز َؿ منػزلَتهما , وأغٌت َغْسُل ظاىِر الل حيِة الكثيفِة عْن َغْسِل ب

, بالُكل  ؽبا ؛ ألف  اْلُمواجهَة حصَلْت , وما اسًتسَل مِن الل حَيِة تابٌع  فقُو اْلَمسألةِ 
 أعٍت ظاىَر الل حيِة وما اسًتسَل , فَوَجَب عليِو َغْسُلهما .

,  ُتِ رفقَ مِ الْ  معَ  يوِ دَ يَ  يغسلُ  ُث  [  نِ يْ قَ فػَ رْ مِ ى الْ لَ إِ  وِ يْ دَ يَ  مَّ ثُ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قولو 
 .  بياُف حد  الَيَديِن , ومعٌت اْلِمرفَقُِت , ودخوؽُبما يف غسِل الَيَدينِ  ـَ تقد   وقدْ 

وا ؤُ م إذا توض  هُ فإنػ   : ةِ العامَّ  منَ  اسِ النَّ  منَ  كثيرٍ   عندَ  شائعٍ  لى خطأٍ ع وُ بِّ نَ وىنا نػُ 
 ,  وُ وجهَ  ويغسلُ ,  ويستنشقُ ,  يتمضمضُ  ُث  ,  ُتِ منهم الكف   الواحدُ  يغسلُ 
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 ________________________________________ 
 ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ مَ  نِ يْ نػَ ذُ األُ  عَ مَ  وِ سِ أْ رَ  لَّ كُ   حَ سَ مْ يَ  مَّ ثُ 

________________________________________ 
    ,  ُتِ الكف   عنِ  ويغفلُ ,  هُ ساعدَ  يغسلُ ف الكف   آخرِ  منْ  بدأَ  يوِ دَ يَ  لَ سَ فإذا غَ 

؛ ألف  َغْسَلهما  بلةِ والص   وءِ ضُ الوُ  إعادةُ  وُ وتلزمُ ,  هُ ؤُ و ضُ وُ  ال يصحُّ  ذلكَ  لَ عَ فػَ  نْ مَ 
 مْن وجَهيِن :أوَؿ الُوُضوِء ال جيزُئ عْن َغْسِلهما اْلَمفروِض 

أف  اْلَمسنوَف ال جيزُئ عِن الفرِض , فَغْسُلهما يف غَِت حاِؿ االستيقاِظ  األوِل :
 بل جيزُئ عِن الفرِض .األصُل استحبابُُو , ف

     وَلْو َوَقَع واجًبا كما يف حاِؿ َغْسِلهما عنَد االستيقاِظ مَن الن وـِ ؛  الثَّاني :
تيِب , حيُث ال يصح  َغْسُل   فإن وُ  ال جيزُئ ؛ ألن ُو سابٌق للوجِو , فيفوُت فرُض الًت 

تيِب , وعليِو , الَيَديِن وال بعِضهما قبَل َغْسِل الوجِو كما بيػ ن اُه       يف شرِط الًت 
 . تنبيُهُهموينبغي ، في ىذا  يقعُ  كثيرٌ و فبل جيزيِو بُكل  حاٍؿ , 

       عَ رَ شَ [  ةً دَ احِ وَ  ةً رَّ مَ  نِ يْ نػَ ذُ األُ  عَ مَ  وِ سِ أْ رَ  لَّ كُ   حَ سَ مْ يَ  مَّ ] ثُ :  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
,            أسِ الر   مسحُ  وىوَ ,  ينِ دَ اليَ  لَ سْ الذي يلي غَ  لفرضِ ل وِ يف بيانِ  -َرضِبَُو اللُ -
ـَ بيانُُو يف الفرائِض . [ وُ لَّ كُ   وُ سَ أْ رَ  سحَ مْ يَ ] ثُمَّ :  قاؿَ ف  , وقْد تقد 

أي أف  األُُذنُِت تأُخَذاِف ُحكَم الر أِس , فيجُب  وقولُُو : ] َمَع اأُلُذنَػْيِن [
 مسُحهما ؛ لدليِل الكتاِب , والس ن ِة .
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چڀ ٺ چ:  -تَػَعاىَل -فقولُُو  أمَّا دليُل الكتاِب :
 (4)  ,          

وىذا يقتضي وجوَب مسِح صبيِع الر أِس , واألُذناِف داخلتاِف يف ىذا العموـِ , 
 فِهَي مت صلٌة بالر أِس , فيجُب مسُحُهَما َمَعُو َكِشق ي الر أِس .

: )) األُُذنَاِن ِمَن  --أف  الن ِب   --: فحديُث أيب أُمامَة  وأمَّا السُّنَّةُ 
ـَ رواُه أضبُد ,  الرَّْأِس (( مذي  وحس َنُو , وقْد تقد  وأبو داوَد , وابُن ماجَو , والًت 

 معنا بياُف ذلَك , وبياُف صفِة مسِحهما مَع الر أِس .
     ُث مسَح الر أِس حىت أي أن ُو ال يثل   : ] َمرًَّة َواِحَدًة [ -رَِحَمُو اللُ -وقولُُو 

     وَلْو أسبَغ الُوُضوَء , فإذا َغَسَل صبيَع األعضاِء ثبلثًا ؛ فإف  الر أِس ال ديسُحُو 
 .  -َرضِبَُهُم اللُ - وىذا ىَو مذىُب جمهوِر العلماءِ إال مر ًة واحدًة , 
 ثليِث يف مسِح الر أِس . إىل القوِؿ بُسنػ ي ِة الت   -َرضِبَُهُم اللُ - وذىُب الشَّافعيَّةُ 

 على مذىِبهم بدليِل الن قِل , والعقِل :  واستدلَّ الجمهورُ 
َها فهَو الس ن ُة , وذلَك يف أحاديَث ,  أمَّا دليُلهم مَن النَّقِل : : حديُث  ِمنػْ

ُهَما-الِل بِن زيٍد ُعثماَف , وعبدِ  حيُث  --يف صفِة ُوُضوِء الن ِب   -َرِضَي الُل َعنػْ
بيػ ن ا أن ُو َغَسَل صبيَع أعضاِء الُوُضوِء ثبلثًا , ولَػْم يذُكرَا ذلَك يف مسِح  الر أِس , 

 .                           --يف وصِفِو لُوُضوِء الن ِب   --فَلْم يفعْلُو عثماُف 
ُهَما-الِل بِن زيٍد عبدُ  وقاؿَ  َبَل : --يف صفِة ُوُضوِء الن ِب   -َرِضَي الُل َعنػْ )) فََأقػْ

 ولَػْم يذُكْر أن ُو ثل َث اْلَمسَح . ِبِهَما َوَأْدبَػَر ((
على اْلَمر ِة الواحدِة حىت يف  -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -وقْد جاَء الت صريُح باقتصارِِه 

--حيُث إن ُو َوَصَف ُوُضوَء الن ِب   --, كما يف حديِث َعليٍّ  حاِؿ إسباِغوِ 

                              
 . 6اْلَمائدة , آية : /  (1)



 256  ه 4141الُمراجعُة الثَّانية   َوِصَفِتوِ  بَاُب فُػُرْوِض اْلُوُضْوءِ                                        

)) َوأَنَُّو تَػَوضََّأ فَػَغَسَل َكفَّْيِو ، ثُمَّ َمْضَمَض َثالثًا ، َواْستَػْنَشَق َثالثًا ، َوَغَسَل  
َقَدَمْيِو ِإَلى َوْجَهُو َثالثًا ، َوِذرَاَعْيِو َثالثًا ، َوَمَسَح ِبَرْأِسِو َمرًَّة ، ثُمَّ َغَسَل 

 (( --اْلَكْعبَػْيِن ، ثُمَّ قَاَل : َأْحبَْبُت َأْن ُأرَِيُكْم َكْيَف َكاَن طُُهْوُر َرُسْوِل الِل 
مذي  وصح َحُو .  رواُه أبو داوَد , والًت 

َها-ويف حديِث الر بَػي ِع بنِت ُمَعو ٍذ   --أنػ َها رَأْت رسوَؿ الل  -َرِضَي الُل َعنػْ
َبَل ِمْنُو ، َوَما َأْدبَػَر ، َوُصْدَغْيِو ، َوُأُذنَػْيِو  :أُ فقاَلْت يتوض   )) َمَسَح ِبَرْأِسِو َما َأقػْ

مذي  وصح َحُو . َمرًَّة َواِحَدًة ((  رواُه الًت 
فقاُلوا : ِإف  تكراَر اْلَمسِح جيعُل اْلَممسوَح مغسواًل ,  وأمَّا دليُلهم مَن العقلِ 

ْلِق  الَشْعِر , ومقصوُد الش رِع يف ىذا العضِو ىَو اْلَمسُح , خاص ًة يف حاِؿ حَ 
 وليَس الَغْسُل .

         : عنَد الد ارقطٍت   --حبديِث َعليًّ  -َرضِبَُهُم اللُ - واستدلَّ الشَّافعيَّةُ 
 , وسنُدُه ضعيٌف . َثالثًا ((َسَح ِبَرْأِسِو َوُأُذنَػْيِو )) أَنَّػُو مَ 

يترجَُّح القوُؿ بأف  اْلَمسَح ال يكوُف إال مر ًة واحدًة , حىت ولو كاَف وعليِو , فإن ُو 
الُوُضوُء ثبلثًا ؛ لصحِة ِداللِة الن قِل والعقِل على ذلَك , وألف  دليَل القوِؿ بالت ثليِث 

 لَػْم يثُبْت .
: )) َأنَّ النَِّبيَّ  يف صحيِح ُمسِلمٍ  -- استدؿ  بعُضهم حبديِث عثمافَ  فائدٌة :

-- )) ـ  فيشمُل مسَح الر أِس .  تَػَوضَّأَ َثالثًا ، َثالثًا  على أن ُو عا
أن ُو ؿبموٌؿ على األغلِب ؛ ألف  أحاديَث اعبمهوِر مفص لٌة بيػ َنْت أف   وجوابُُو :

ـُ على ى ذا اغبديِث الت ثليَث كاَف يف أغلِب أعضاِء الُوُضوِء ال يف كل ها , فُتقد 
 بالت ثليِث مراعاًة لغالِب األعضاِء ال لكل ها . --الذي َوَصَف ُوُضوَء الن ِب  
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________________________________________
 عَ طِ قُ  نْ إِ فَ  ، ضِ وْ رُ فْ مَ الْ  ةَ يَّ قِ بَ  عُ طَ قْ األَ  لُ سِ غْ يػَ وَ  ، نِ يْ بػَ عْ كَ الْ  عَ مَ  وِ يْ لَ جْ رِ  لَ سِ غْ يػَ  مَّ ثُ 
 وُ نْ مِ  دِ ضُ عَ الْ  سَ أْ رَ  لَ سَ غَ  لِ صَ فْ مِ الْ  نَ مِ 

________________________________________ 
 الفرضُ  ىوَ  وىذا,  [ نِ يْ بػَ عْ كَ الْ  عَ مَ  وِ يْ لَ جْ رِ  لَ سِ غْ يػَ  مَّ ] ثُ :  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
,  ؽبما االبسً  إذا كافَ  مسُح اػبُف ُِت َأِو اعَبْوَربَػُْتِ  أوْ ,  ُتِ لَ جْ الر   لُ سْ غَ  األخَتُ 
ٺ ٺ  چ : -تَػَعاىَل -وِ قولِ ػل ؛ ـِ دَ ػالقَ  عَ ػما مػهلُ سْ غَ  جبُ ػي بافُ ػوالكع

چٺ
  . ُتِ إىل الكعبَ  ُتِ لَ جْ الر   لِ سْ غَ  وجوبِ  دليلِ  بيافُ  ـَ تقد   وقدْ  (4) 

    اجحَ والر  ,  واألدلةَ ,  ا األقواؿَ نَ وذكرْ  ال ؟ أوْ ، هما لُ سْ غَ  يجبُ  الكعبانِ  لِ وىَ 
 . اإلعادةِ  غٍت عنِ دبا يُ  تبًعا للِخبلِؼ يف اْلِمرفَقُِت مَع الَيَدينِ  سألةِ مَ الْ  يف ىذهِ 

 لِ سْ بغَ  هُ رَ مَ أَ  اللَ  ألف  ؛ [  ضِ وْ رُ فْ مَ الْ  ةَ يَّ قِ بَ  عُ طَ قْ األَ  لُ سِ غْ يػَ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
ال يقتضي  البعضِ  سقوطَ  فإف  ,  ذرِ العُ  كافِ مَ لِ  البعضُ  عنوُ  فإذا سقطَ ,  اعبميعِ 
ُقِطَعْت كف ُو فإذا ,  كاملةً   هُ دَ يَ  يغسلَ  فْ أَ  عليوِ  وٌ متوج   ؛ فاػبطابُ  ل  الكُ  سقوطَ 

مر الل بو وىو غسل اليد من أطراؼ أمثبًل فإن ُو يَػبػَْقى ساعُدُه داخبًل فيما 
 فيلزُمُو َغْسُلُو , وىكذا َلْو بَِقَي بعُض الس اعِد .األصابع إىل اؼبرفقُت 

    [  وُ نْ مِ  دِ ضُ عَ الْ  سَ أْ رَ  لَ سَ غَ  لِ صَ فْ مِ الْ  نَ مِ  عَ طِ قُ  نْ إِ فَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
      الَغْسِل , يف  ُتِ داخلَ  ُتِ رفقَ مِ والْ  ُتِ الكعبَ  كوفِ   منْ  اهُ نَ على ما ذكرْ ىذا مبٍت  

    وال ديكُن استيعابُػُهما إال بالش روِع يف الَعُضِد , كما جاَء يف حديِث أيب ُىريرَة 
--  ٍفصاَر طرُؼ الَعُضِد داخبلً مْن ىذا الوجوِ  يف صحيِح ُمسِلم , ,       

                              
 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)
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 ________________________________________ 
 دَ رَ ا وَ مَ  لُ وْ قُ يػَ وَ ،  اءِ مَ ى السَّ لَ إِ  هُ رَ ظَ نَ  عُ فَ رْ يػَ  مَّ ثُ 

________________________________________ 
 :  وفيِو َنَظرٌ فإذا بَِقَي بعَد قطِع الَيِد شيٌء منُو وجَب َغْسُلُو , 

 أف  َغْسَل العُضِد ِإْف كاَف لبلستيعاِب لَػْم يلزْمُو َغْسُلُو عنَد قطِع ما قبَلُو  : حاصُلوُ 
 ْسُلُو . وِإْف كاَف َغْسُلُو مفروًضا أصبلً صح  غَ 

يكوُف أصبًل , فيسقُط يف األوِؿ لسقوِط  وعلى الثَّانييكوُف تابًعا ,  فعلى األولِ 
 أصِلِو ُدوَف الث اين ؛ ألف  القطَع ال يؤثُر يف حكِمِو .

      [  دَ رَ ا وَ مَ  لُ وْ قُ يػَ وَ ،  اءِ مَ ى السَّ لَ إِ  هُ رَ ظَ نَ  عُ فَ رْ يػَ  مَّ ثُ  ] : -رَِحَمُو اللُ - وُ قولُ 
 --البصِر إىل الس ماِء َعِقيِب الُوُضوِء َوَرَد فيِو حديُث ُعَمَر بِن اػبط اِب َرْفُع 

)) َمْن تَػَوضََّأ فََأْحَسَن اْلُوُضْوَء ، ثُمَّ رََفَع َنَظَرُه ِإَلى قاَؿ :  --أف  الن ِب  
َك َلُو ، َوَأْشَهُد َأنَّ السََّماِء فَػَقاَل : َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَو ِإالَّ الُل َوْحَدُه ال َشرِيْ 
، َيْدُخُل ِمْن أَيػَِّها  ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُو ، فُِتَحْت َلُو َثَمانَِيُة أَبَػْواِب اْلَجنَّةِ 

َرْفِع الن ظِر إىل الس ماِء ضعيفٌة تفر َد هبا  وزيادُة :رواُه أضبُد , وأبو داوَد ,  ((َشاءَ 
 ؾبهوٌؿ .

ِو شيٌء عْن في لَػْم يصح   الن ظِر إىل الس ماِء بعَد الفراِغ مَن الُوُضوءِ وعليِو , فرْفُع 
,  تُتهادر الش  كْ ذِ  وىو على القوؿِ  يقتصرُ  وُ أن   ,  --رسوِؿ الِل  حيحُ والصَّ 

, كما ثبَت (  وُ ورسولُ  هُ ا عبدُ دً ؿبم   ف  أَ  شهدُ وأَ ,  إال اللُ  وَ لَ ال إِ  أفْ  أشهدُ ) : فيقولُ 
 ا عندَ قاؽبَ  نْ مَ  ف  أَ اْلُمتقد ـِ  --ُمسِلٍم مْن حديِث ُعَمَر بِن اػبط اِب  يف صحيحِ 

           (( اءَ ا شَ هَ يػِّ أَ  نْ مِ  لُ خُ دْ يَ  ةِ يَ انِ مَ الثَّ  ةِ نَّ جَ الْ  ابُ وَ بػْ أَ  وُ لَ  تْ حَ تِ فُ  )):  وِ ئِ و ضُ وُ  سباـِ 
 .  -ِمْن َواِسِع َفْضِلوِ  اللَ  نسأؿُ -
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________________________________________ 
 وُ تُ نػَ وْ عُ مَ  احُ بَ تػُ وَ 

________________________________________ 
     ,  استواُء طريَف اغبكمِ  : [ اإلباحةُ  وُ تُ نػَ وْ عُ مَ  احُ بَ تػُ وَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 

 , وىَو مأذوٌف بِِو شرًعا .  ى عنوُ هَ نػْ وال يػُ ,  وِ بِ  رُ ؤمَ ال يُ  أي 
يف  ما ثبتَ ك,   ئِ توض  مُ الْ  أي معونةُ [  وُ تُ نػَ وْ عُ مَ  احُ بَ تػُ وَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -وقولُُو 

ُهمْ -األحاديِث الص حيحِة مْن صب  الص حابِة    --لَوُضوِء الن ِب   -َرِضَي اللُ َعنػْ
ُهمْ -, وحذيفَة , واْلُمغَتِة بِن ُشعبَة  كما يف حديِث أنسٍ           -َرِضَي الُل َعنػْ

,  هم لبعضٍ بعضِ  األحرارِ  خدمةِ  على مشروعيةِ  يف الص حيَحُِت , فإنػ َها دل تْ 
 ىؤالءِ  , فإف   نِ يوالوالدَ ,  ن  الس   وكبارِ ,  الفضلِ  أىلِ  منْ  اؼبْخُدوـُ  إذا كافَ  ةً وخاص  
 وجودِ  عندَ  وذببُ , إذا احتسَبها العبُد ,  -َجل  َوَعبل- للِ  ربةٌ وقُ ,  هم عبادةٌ خدمتُ 

 . , كاْلَمشلوِؿ , وحنوِِه  اغباجةِ 
     , وأراَد َأْف خيدَمَك فبل حرَج إْذ لَػْم يُكْن َث  ؿبظوٌر ,  ن  الس   صغَتَ  وإذا كافَ 

 منْ  اسَ الن   نَ أال ديك   العلمِ  لطالبِ  األفضلَ  لكن  مثُل قصِد الت عايل وإىانِتِو , 
,  الفتنةِ  نَ مِ  يف ذلكَ  ا مَ لِ ؛  وِ ن  سِ  يف صغرِ  أوْ ,  للعلمِ  وِ طلبِ  يف بدايةِ  وِ خدمتِ 

فيهم  اػبشوعَ  فإف  ,  ن  الس   كبارِ   خببلؼِ ,  الفتنةَ  ال يأمنُ  هِ عمرِ  يف مقتبلِ  واإلنسافُ 
 نْ ؽبم مِ  ما معَ  غالًبا , اسِ الن   إىانةِ  قصدِ  نْ ععدىم بْ يػُ  وتِ مَ الْ  م منَ هُ وقربػُ ,  رُ ثأك

  . ن  الس   رَبِ كِ   حق  
        العلماءِ  نَ مِ  كافَ   وْ ولَ قْد يستحب  لئلنساِف إذا كاَف صغََت الس ن  ,  ولذلكَ 

         للِ  وِ وطاعتِ  وِ يف إخبلصِ  أبلغَ  ذلكَ  حىت يكوفَ ؛  وُ لَ  اسِ الن   خدمةِ  عنْ  عَ يتور   فْ أَ 
  . -َجل  َوَعبل-
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ُهَما- رَ مَ عُ  بنِ  عبِد اللِ  عنْ  رَ ثِ أُ   أنو وص ى من كاف صائماً يف الس فر  -َرِضَي اللُ َعنػْ
مع رفقٍة أال يعلموا بصيامو حىت ال ُيْشَغُلوا خبدمتو فيقولوا : أنزلوا الص ائم , اضبلوا 

  الص ائم فيتسب ب ذلك يف فتنة اؼبخدـو على وجٍو يذىب أجره .
وا ا كانُ ا عظيمً وً أْ شَ  العلمِ  وا منَ بلغُ  -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ - ءَ أجبل   لماءَ عُ  انَ دْ هِ عَ  وقدْ 
فيها  وجدَ يُ  فْ أَ  اليت قل   األزمنةِ  ًة يف ىذهِ خاص  , ؽبم  اسِ الن   خدمةِ  عنْ  وفَ عُ يتور  

 و  لُ والغُ ,  البدعِ  منَ  وكثَتٌ ,  فإن ُو قْد يغُلو خلصُ مُ الْ  دَ جِ وُ  فْ إِ  وكذلكَ ,  صُ لِ خْ مُ الْ 
 فْ ال ينبغي أَ  كما أن وُ ,  والغُُلو  فيها واالغًتاِر هِبَا  اػبدمةِ  بسببِ  نشأَ  اغبُتَ يف الص  

 باإلسبلـِ  اسَ الن   أخرجَ  اللَ  فإف  ,  -َجل  َوَعبل- اللِ  عبادِ  ا إلىانةِ طريقً  ينُ الد   خذَ ت  يػُ 
 .  -- لوُ  إىل العبوديةِ  هِ لغَتِ  العبوديةِ  منَ 
    ( ,  الفوائدِ ) ا يف ا نفيسً كبلمً   -َرضْبَُة الِل َعَلْيوِ -ِم القي   ابنُ  اإلماـُ  مَ تكل   وقدْ 

َ و  على  ُتَ جريئِ  او حىت يكونُ  ُتَ اغبِ الص   بصحبةِ  وفَ غًت  ي اؽِ س  الفُ  ا منَ كثَتً  إف  بُت 
 فيغًت   وُ خيدمُ  هُ ذبدُ  , ولذلكَ  وِ خبدمتِ  الِ هم على الص  فضلِ  عاصي بسببِ مَ الْ 

للعالِػِم  وُ صحبتُ  صبحُ تو ,  وِ حالِ  منْ  حُ صلِ ال يُ , و  اللِ  على حدودِ  ؤُ جيرُ , و  وِ بصحبتِ 
 . تقواهُ و  وِ ورعِ  منْ  يستفيدَ , وال  وِ بعلمِ مَعَها  ينتفعُ , ال  للخدمةِ  ةً شكلي   حبةً صُ 
َجل  - ا للِ ا إخبلصً وأقرهبِ ,  الوجوهِ  على أت   وُ نفسَ  اإلنسافُ  لَ مِ حيَ  فْ نبغي أَ مُ والْ 

 قدْ إىل عبِدِه  اللُ  رَ ظَ وإذا نَ ,  عُ يتور   اإلنسافَ  ف  أَ  واألكملُ  األسلمُ  , ولذلكَ  -َوَعبل
        ا وال جزاًء منهم أجرً  ذْ أخُ ي ػمْ ولَ ُه , عبادَ  نْ هِ يُ  مل, ف والفضلَ  العلمَ  هُ حبا

 قاؿَ  , ولذلكَ يُدُه مْن فضِلِو فإف  الَل ُيَكم ُل لُو بذلَك أجَر اآلخرِة , ويز ا وال شكورً 
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  ۆئې  ى   ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچ  :-تَػَعاىَل -

 چۈئ  ۈئ
(4)  . 

 چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ چ  : -تَػَعاىَل -وقاَؿ 
ال يعٍت  لكنْ  (2)

     ,  وِ نفسِ على  الفتنةَ  يَ شِ إذا خَ  اإلنسافَ  ف  : إ نقوؿُ  إمناو ,  نعَ مَ والْ  حرًنَ ىذا الت  
 .  عَ يتور   فْ أَ  ينبغي عليوِ  وُ فإن  ,  وُ معَ  نْ مَ على  أوْ 

,    لِ خَ الد   منَ  فيها كثَتٌ  لَ صَ حَ  وُ ؛ ألن   اعليهَ  ْبُت التػَّْنِبْيوَ بَ حْ أُ  المسألةُ  وىذهِ 
 وِ حبتِ صُ  يف بدايةِ  ويكوفُ ,  العلماءَ  وفَ يصحبُ  العلمِ  طبلبِ  ا منَ ا كثَتً نَ رأيػْ  فلقدْ 

,  سؤاؿٍ  وكثرةَ , العالِػِم  منَ  واستفادةً , ا قً لُ وخُ , ا أدبً  ءٍ آر  ما أنتَ  للعالِػِم كأحسنِ 
  وُ ويداخلَ ,  وِ على شأنِ  والقياـِ  وِ خدمتِ  إىل مقاـِ  لَ يدخُ  فْ ما إِ  ولكنْ ,  لوُ  ومدارسةً 

,  وقتٌ  ولردبا يأيت,  األدبِ  حد   عنْ  فيخرجُ ,  إال وتغيػ َر حالُوُ  ةِ اػباص   هِ يف أمورِ 
 يف حاِؿ ُصحبِتهم ِلَمشائِخهم وسِ فُ النػ   ضعاؼِ  ا يف بعضِ نَ نِ بأعيُ  ا ذلكَ نَ رأيػْ  وقدْ 

َنْسَأُؿ الَل الس بلَمَة -وىذا , العالِػِم  حبضرةِ  فيوِ  فيتَ يُ  فْ على أَ  فيوِ  ؤُ جيرُ  يأيت وقتٌ 
م هُ زبدمَ  فْ أَ  ال حرجَ فإن ُو  العلمِ  أىلَ  تَ إذا صحبْ , ف اػبطَتةِ  زالقِ مَ الْ  منَ  -َواْلَعاِفَيةَ 

 تْ وليسَ ,  والفائدةِ  للعلمِ  لماءِ العُ  حبةَ صُ  أف   مْ لَ عْ ؛ ولكن اِ  اللِ  وجوَ  تريدُ  وأنتَ 
 .  وِ وآخرتِ ,  ودنياهُ ,  وِ يف دينِ  على اإلنسافِ  فتنةً  تكوفُ  اليت قدْ  ألمورِ او  للمظاىرِ 

 . الغَتُ  وُ يعاونَ  فْ أَ  جيوزُ أي [  وُ تُ نػَ وْ عُ مَ  احُ بَ ] تػُ  : -رَِحَمُو اللُ -قاَل 
 

                              
 . 83/ الَقَصص , آية :  (1)

 . 86/ ص , آية :  (2)
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 ________________________________________ 
  وِ ئِ اضَ عْ أَ  فُ يْ شِ نْ تػَ وَ 

________________________________________  
ىَو الت جفيُف , واْلُمراُد  التَّنشيُف :[  وِ ئِ اضَ عْ أَ  فُ يْ شِ نْ تػَ ] وَ :  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 

ِبِو ذبفيُف أعضاِء الُوُضوِء بعَد الفراِغ منُو دبِنديٍل , أْو ِخرقٍة , وحنوِىا فإن ُو مباٌح 
 وجائٌز .

يف حديِث عمرِو بِن  ا ثبتَ مَ لِ ؛  أعضاَء الُوُضوءِ  فَ ش  نَ ال يػُ  فْ أَ  ولكنَّ األفضلَ 
)) َما ِمْنُكْم ِمْن رَُجٍل  قاَؿ : --يف صحيِح ُمسِلٍم أف  الن ِب   --َعَبَسَة 

يُػَقرُِّب َوُضْوَءُه فَػَيَتَمْضَمُض َوَيْستَػْنِشُق َوَيْستَػْنِثُر ِإالَّ َخرَّْت َخطَايَا َوْجِهِو َوِفْيِو 
َخرَّْت َخطَايَا َوْجِهِو ِمْن َوَخَياِشْيِمِو ، ثُمَّ ِإَذا َغَسَل َوْجَهُو َكَما َأَمَرُه الُل ِإالَّ 

َأْطَراِؼ ِلْحَيِتِو َمَع اْلَماِء ، ثُمَّ يَػْغُسُل َيَدْيِو ِإَلى اْلِمْرفَػَقْيِن ِإالَّ َخرَّْت َخطَايَا َيَدْيِو 
رِِه ِمْن أَنَاِمِلِو َمَع اْلَماِء ، ثُمَّ يَْمَسُح رَْأَسُو ِإالَّ َخرَّْت َخطَايَا رَْأِسِو ِمْن َأْطَراِؼ َشعْ 

َمَع اْلَماِء ، ثُمَّ يَػْغِسُل َقَدَمْيِو ِإَلى اْلَكْعبَػْيِن ِإالَّ َخرَّْت َخطَايَا رِْجَلْيِو ِمْن أَنَاِمِلِو 
فقْد دؿ  على فضيلِة عدـِ تنشيِف األعضاِء , وترِؾ اْلَماِء يتقاطُر ؛  َمَع اْلَماِء ((

 .حىت يكوَف أكثَر طهارًة مَن الذ نوِب واػبطايا 
كما يف الص حيَحُِت  اْلَمعٌت اْلُمستنبِط يف الُوُضوءِ  ىذا بتأكيدِ  ةُ الس ن   تِ ثبتَ  لكَ وكذ

َها-ميمونَة  ؤمنُتَ مُ الْ  ـ  أُ مْن حديِث  َها َلم ا َوَصَفْت ُغْسَلُو            فإنػ   -َرِضَي الُل َعنػْ
ِبِخْرَقٍة فَػَلْم يُِرْدَىا ، َوَجَعَل يَػْنِفُض فَأَتَػْيُتُو  )) قاَلْت : -َعَلْيِو الص بلُة َوالس بلـُ -

  . (( اْلَماَء بَِيِدهِ 
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 ذلكَ  حىت يكوفَ ؛  مبلولةً  ي األعضاءَ بقِ يُ  وُ أن   العلماءِ  وؽبذا استَحب  طائفٌة منَ 
 حديثِ  على ظاىرِ ,  اءِ مَ الْ  قطرِ  آخرِ  معَ  أوْ  اءِ مَ الْ  معَ ,  خطاياهُ  أدعى ػبروجِ 

 .اْلُمتقد ـِ  --َعْمرِو بِن عبسَة 
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  ________________________________________
 اْلُخفَّْينِ  َمْسحِ  ابُ بَ 

________________________________________  
َََّّّوءَِّضَُّالوََُّّمباحثَّاَّيفَّمعنََََّّـَّتقد َّ[  اْلُخفَّْينِ  َمْسحِ  ابُ بَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

َّتَّإذاَّأمررَّْ"ََّّر ْأسَّالَّتَّحَّسَّمََّ:َّ"ََّّتقوؿَّ،ََّّعلىَّالش ْيءََِّّاليدََِّّإمرارَّ:ََّّىوَ  اْلَمْسحَ  أنَّ 
َّ.ََّّعليوََِّّؾَّيدَّ

َّ(َّ.َّإمراُر اليِد مبُلولًة على اْلُخفَّْيِن ، وما في حكِمهما واْلُمراُدَِّبِوَُّىَناَّ:َّ)َّ
َّمثٌّتََّّ:َّواْلُخفَّانِ  َّ.َََّّّدَّلقََّساترًاَّلميِعَّاَّالذيَّيكوفََّّدَِّلَّْالََِّّمنََّّعلَُّوىوَّالن َّ،ََّّف ََّّ
َّلَِّساترًََّّيكوفََّّفَّأََّ:ََّّفيوِ  واألصلُ  إىلََّّالرِّْجَلُتََّّأصابعََّّمنََّّوذلكَّ،ََّّضَّرَّْالفَََّّوضعَّمَّا

َّاللَُّ-َّيقوؿََّّوَُّكأن َّ،َََّّّومهاَّداُالفَّ،ََُّّتَّالكعبََّ َّالََّّْ-َرزِتَُو َّلكََّّسأذكرََّّوضعَّمَّيفَّىذا
َّ.َّاْلَمْسحََّّصًََِّّبرََُّّقًَِّتعلَِّّمَّالََّّْاألحكاََّّمنََّّلًًَّرتَّ َّعلىَّاْْلُف ُْتِ
َّاللَُّ-َّاْلُمَصنِّفَّمََّتكل ََّّفقدََّّ: وُ الذي قبلَ  للبابِ  ىذا البابِ  ا مناسبةُ أمَّ  َّ-َرزِتَُو

َّصفًَِّ ًَََِّّّرعي َّالش ََّّوءَِّضَُّالوََُّّعلى َّفػََّم َّفلََّ، َّالَّْبيانََّّمنََّّغََّرََّا ََّوذِْكِر َّأَََّّواضعَّمَّا ََََََََّّّّّّّّاللََُّّرَّمََّاليت
--َََِّّّومسحَّبغسل ََّّيفَّالُوُضوءََِّّهاها َّيتعل ََّّيذكرََّّفَّْأَََّّبَّاسَّنََّ، ََّّعضوٍََّّبآُرََِّّقَّما

ُ ََّّحيثَّ،ََّّالفَّجَّومهاَّالرَِّّ،ََّّوءَِّضَُّالوََُّّأعضاءََِّّمنَّ َّوَِّرسولََِّّبُسن ًََِّّ-َجل ََّوَعاَلَّ-َّاللََُّّصَّر
--ََََّّّساترٍََّّاْلُمَكل فََّّميسحََّّفَّْأ َّفناسَّمَّلََُّّخمصوصََّّعلى ،َّ َََََََّّّّّّّالفراغََّّبعدََّّبَّا

َّمنََّّضَّرَّْفػَََّّبآُرََِّّقَّمتعلََِّّّوَُّألن َّ؛َّعلىَّاْْلُف ُْتََِّّاْلَمْسحََّّبابََّّيذكرََّّفَّأَََّّوءَِّضَُّالوََُّّبابََّّمنَّ
ََّّ.َُّتَّلََّجَّالرََِّّّلَُّسَّْغَََّّوىوَّ،ََّّوءَِّضَُّالوََُّّفرائضَّ

َّرََُّّواْلَمْسحَُّ هاَّمشروعيتََُّّتَّثبتَََُّّصًَُّالر ََّّوىذهَِّ،ََّّرعَّالش ََّّصََّّرََُّّمنََُّّصًٌَّعلىَّاْْلُف ُْتِ
ََّّ.َّواترَِّالت ََّّمبلغَََّّتَّبلغَََّّحىتَّ--َّعنَّالن ِبََِّّّحيحًَِّالص ََّّباألحاديثَّ
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 ٕٙ٘ 

 

َّاللَُّ-َّأزتدََّّاإلماَـَُّّقاؿَّ ََّّ-َرزِتَُو (َّ َّاْلَمْسحَّ-َّفيوَِّ: َّيف َّاْْلُف ُْتََّّأي َّأربعوفََّّ-على
ًًَّ(ََّّ--َّالن ِبََِّّّأصحابََّّاَّعنَّحديثًَّ ََّّ.مرفوع

ََّّ.َّ-َرزِتَُوَّاللَُّ-عبِدَّالربَِّّومثُلُوَّعِنَّاحلافِظَّابِنَّ
َّ َّاحلسُن َّاللَُّ-وقاَؿ ََّّ-َرزِتَُو َّالِل َّرسوِؿ َّأصحاِب َّمْن َّسبعوَف َثٍِت َّحد  (َّ :--ََََّّّّ

َّ.َّأن ُوََّمَسَحَّعلىَّاْْلُف ُْتَِّ(َّ
َّإنػ ََّّعْن أحاديِث اْلَمْسِح على اْلُخفَّْينِ  العلماءِ  بعضُ  قالَ لذلَك و  َّبلغََّهَّ: َّتَّا

َّ-َرزِتَُوَّاللَُّ-(ََّّالطَّلعةِ ُبَّ)َّوقْدَّأشاَرَّإىلَّذلِكَّصاح،َّاَّحديثًَّنَػيػًِّفاَّعلىَّالسِّتَُِّتَّ
َّ:بقولِِوَّ

 اُحِظػرَ  عٌ مْ جَ  وِ يْ وِ رْ يػَ  اػػػػػػػمَ  وَ ىْ وَ          ارَ ػواتَ ا تَ مَ  رِ وْ هُ شْ مَ الْ  نَ ػػػػػػػػمِ  مَّ ثُ 
 فِ لْ خُ لْ لِ  مٌ ادِ ػػػػػػػػػعَ  نِ يْ دَ يَ الْ  عُ فْ رَ           فّْ خُ الْ  حِ سْ مَ ا كَ فً رْ عُ  مْ َكِذبُػهُ 

 ابَ حِ صَ  نْ مَّ مِ  نَ ػيْ تّْ سِ  نْ مِ  رُ ثػَ كْ أَ    ا       بَ ػتَ كَ   نْ مَ  وُ ثَ يػْ دِ حَ  ىوَ رَ  دْ ػػػػػػقَ وَ 
 

َّ َّأي َّىاتُتَّرَََّّ--َّالن ِبََِّّّأصحابََّّمنََُّّتَّتَِّّسََّّمنََّّأكثرَّ: َّعنََّّس ن َتُتَّالَّووا
ََّّ:ََّّ--َّصطفىمَّالَّْ

َّ.ََّّاإلحراََّّتكبَتةََِّّعندََّّاليدينََّّعَُّفَّْرَََّّولى :األُ 
َّ.َّعلىَّاْْلُف ُْتََِّّاْلَمْسحََُّّ: انيةَ والثَّ 

َّ:ََّّعلى اْلُخفَّْينِ  في اْلَمْسحِ  تْ دَ رَ التي وَ  واألحاديثُ 
َّ.ََّّفعلييََّّماَّىوََّّ:ومنها ،ََّّقوليََّّماَّىوَّ:َّمنها 

َّإشكاؿََّّولذلكَّ َّمشروعي ََّّال َّوكافََّّوَِّتَِّيف ََّعَلْيِهمَّْ-َّالَُّالص ََّّلفَّالس ََّّ، َّالِل ًُ َّ-َرزْتَ
َّعندَّ ََّّاألوؿََّّدرَِّيفَّالص ََّّالؼَّىمَّ ًِ ُهمَّْ-َوَقَعَّمْنَّبعِضَّالص حاب ،ََّّ-َرِضَيَّالُلََّعنػْ
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 َّ َّفيِو َّالواردِة َّبالس ن ًِ َِّعلِمِهم َّبعَد َّانتهى َُُّث  َّعبدَّ، ـُ َّاإلما َّاْلُمبارؾَّقاَؿ َّبُن َََََََََّّّّّّّّّالِل
َُّكل ََّّ-َرزِتَُوَّاللَُّ- َّاُتالٌؼَّ؛َّألف  ًِ َّعِنَّالص حاب :َّ)َّليَسَّيفَّاْلَمْسِحَّعلىَّاْْلُف ُْتِ

ُهمَّإنكارُُهَََّّمْنَُّرِوي ََّّ.َّىػافقْدَُّرِوَيَّعنُوَّإثباتُُوَّ(َّ،َّعنُوَِّمنػْ
َّ.ََُّّصًَِّالر ََّّىذهًَََِِّّّعلىَّمشروعي َّبعُدََّّالكلمًََُّّتَّفقََّات ََّّولذلكَّ

َّواياتَّإحدىَّالرََِّّّوىوَّ،ََّّفرَِّهاَّبالس َُّص ََّّوَُّأن ََّّالعلماءِ  منَ  لفِ السَّ  بعضِ  عنْ  رَ ثِ وأُ 
ََّعَلْيوَِّ-َّمالكََّّاإلماََّّعنََّّالثَّالث َّ َّالِل ًُ ََّّ-َرزْتَ ،َّ َّعليِو َََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجماىيُر العلماءِ وال ِذي
َّال ِذيَّدؿ ََّّ--َّذيفًََّحََّّحلديثَّ؛ََّّفرَِّبالس ََّّالَّختتص ََُّّصًٌَّاَّرَُّهَّأنػ ََّّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-

 الَ بَ  -- النَِّبيَّ  نَّ أَ : )) َّمَّسلَِّمََُّّيفَّصحيحََّّثابتََّّوىوَّ،ََّّاحلضرََِّّعلىَّجوازِىاَّيف
َّ(( وِ يْ فَّ ى خُ لَ عَ  حَ سَ مَ وَ  أَ ضَّ وَ تػَ فػَ  ءَ وْ ضُ وَ الْ  وِ يْ لَ عَ  تُ بْ بَ صَ فَ  : الَ قَ ،  مٍ وْ قػَ  ةِ اطَ بَ سُ  دَ نْ عِ 

َّ.َّيفَّاحلضرََِّّوذلكَّ
َّثابتََّّفاْلَمْسحَُّ َّحىتَّكافَّ،َّىمَّبعدََّّنَّومَََّّلفَّالس ََّّمعترٌبَّعندََّّوَُّوثبوتَُّ،ََّّعلىَّاْْلُف ُْتِ

علىََّّاْلَمْسحََّّدبشروعيًََِّّالقوؿََّّوالماعًًَََِِّّّن َّالس ََّّأىلََّّيفَّعقيدةََِّّلََُّّدَّيََُّّالعلماءََِّّبعضَّ
ََّّ.َّوَِّدبشروعيتََِّّوفَّالَّيقولََُّّالذينََّّواألىواءََِّّالبدعََّّعلىَّأىلََّّدَِّّيفَّالر ََّّمبالغًًَّ؛َّاْْلُف ُْتَِّ

تهاَّمشروعيََُّّتَّاليتَّثبتَََّّمورَِّاألََُّّمنََّّفأصبحَّ،ََّّواترَِّبالت ََّّبتَّاثَّوَُّأن ََّّ: في ذلكَ  ببُ والسَّ 
ًََّثُػُبوتِِوََّّالقطعََّّبدليلَّ َّإذاَّأنكَرُهََّمْنَّيعتقُدَّقطعي ًِ َّالث ُبوِتَّوالدِّالل ،َّوماَّكاَفَّقطعي 

بًاَّبالش رِعَّ،َّ وِداللِتِوَّفإن ُوَّكافٌرَّ؛َّألن ُوَّإذاَّاعتقَدُهَّعلىَّىذاَّالوجِوَُُّث َّرد ُهَّكاَفَُّمَكذِّ
َّ.َّيفَّالعقيدةََِّّرَّمقر ََّّكماَّىوَّ،ََّّوَمْنَّكذ َبَّالش رَعَّفَقْدََّكَفَرَّ

ـََّفيهاَُّصًٌَّرََُّّاَّاْلَمْسحَُّوىذ َّ.َّعلىَّسبيِلَّالت خيَِتَّ،َّالَّإلزا
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َّ

 ٕٙٚ 

 

________________________________________
 مٍ يْ قِ مُ لِ  ةً لَ يػْ لَ ا وَ مً وْ يػَ  زُ وْ جُ يَ 

________________________________________ 
َّلكََّّسأذكرََّّوضعَّمَّأيَّيفَّىذاَّالَّْاْلُخفَّْيِن [  َمْسحِ  ابُ ] بَ  : -رَِحَمُو اللُ -قَاَل 

ََّّومنها :علىَّاْْلُف ُْتَِّ،ََّّباْلَمْسحََّّقًَِّتعلَِّّمَّالََّّْاألحكاََّّمنََّّلًًَّرتَّ
َّ.ََّّبياُفَُّحكِموَِّأوالً : 
ََّّتوقيُتُوََّحَضرًاَّ،َّوَسَفرًاَّ.ثانًيا : 
َّالش روُطَّاليتَّينبغيَّتوفػ رُىاَّيفَّاْلَممسوِحَّعليِوَّ.ََّّثالثًا :
ًَُّاْلَمسِحَّ.ََّّرابًعا : َّصف

َّإىلَّغَِتَّذلَكَّمَنَّاْلَمَساِئِلَّاْلُمتعلِّقًَِّباْلَمْسِحَّعلىَّاْْلُف ُْتَِّ.َّ
ََّعَلْيِهمَّْ-َّالفقهاءََِّّعادةََِّّمنََُُّّث َّ َّالِل َّيعتنَُّهَّأنػ ََّّ-َرزْتًَُ ََّّمعَََّّظَتَِّالن ََّّكمَّحََّّرَِّكَّبذََِّّوفَّم

َّفيَُّ،ََّّهَِّنظَتَِّ علىََّّاْلَمْسحََّّهاَّيفَّبابَّواَّدبشروعيتَِّإذاَّقالََُّّمامًَِّعلىَّالعََِّّاْلَمْسحََّّوفَّلَُّد
َّ َّاْْلُف ُْتِ َّبأحكاَّهَّبعونػََّتَّْويػَُّ، َّالَََّّاْلَمْسحََّّا ََّّائبَّصََّوالعَََّّائرَِّبََّعلى اََّّهَّبعونػََّتَّْيػََُّّوقدَّ،
ََّّ.َّوَِّدبشروعيتََِّّعلىَّالقوؿََّّساءَِّللنََِّّّسبًَِّبالنََِّّّرَِّمَّعلىَّاْلََُّّباْلَمْسحََّّكذلكَّ

ًَُّالِلََّعَلْيوَِّ-اْلُمَصنُِّفََّّوَُّنَُّبيػَِّّسيَّذلكََّّوكل َّ َّ.َّبابَّيفَّىذاَّالَّ-َرزْتَ
َّ[  زُ وْ جُ ] يَ : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  َّأي ََّّاْلَمْسحَُّ: َّاْْلُف ُْتِ َّقاؿَّم َّولَََّّ،على           :َّا

َّمنوَُّنََّفهمََّّ] َيُجْوُز [ َّفيوََِّّمشروعٌََّّوَُّأن ََّّا ـَ َّإلزا َّفال ،َّ َّوالت خيَِت َّاإلباحًِ َّسبيِل َّعلى
ِصَّالواجبًََِّّ،َّفَّكل َّللمَّ َّإحياءََِّّقصدَِّكَّمصالََُّّتَّبََّترتػ َََّّلِكْنَِّإفَّ ،َّفهَوَّليَسَّمَنَّالرُ 

اَّمندوبًََّّرَّبػََّعتََّويَُّ،ََّّثابَّيََُّّوَُّفإن ََّّ،َّففعلوَّعلىَّىذاَّالوجوَّعليهاَّاسَّالن ََّّاللًَِّودَِّ،ًَََِّّّالس ن َّ
َّحقَِّّ ََّّوَِّيف َّالوجوبََّّيصلََُّّوقدَّ، َّالَّإىل َّىذِه َّبياُف َّتوق َف َّتطبيِقهاَّإذا َّعلى س ن ًِ
 .وِفْعِلها
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َّضد َّ:ََّّاإلقامًََُّّ[ مٍ يْ قِ مُ لِ ] َّقولُُوَّ: ،[  مٍ يْ قِ مُ لِ  ةً لَ يػْ لَ ا وَ مً وْ يػَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  
مستقٌرَّفيوََّّالذيَّىوََّّوَِّيفَّموضعََِّّاإلنسافََّّإذاَّكافََّّحقيقًًََّّاإلقامًََُّّقَّوتتحق َّ،ََّّفرَِّالس َّ

َّ.َّحاضرةٍََّّأوًٍَََّّّيفَّباديَّكافَََّّّسواءًَّ،ََّّيفَّاألصل
ََّّباحلكمََّّاأيضًََّّاإلقامًََُّّقَّوتتحق َّ َََّّّكميًَُّاحلََُّّاإلقامًََُّّوىيَّ، ََّّاإلنسافََُّّيكوفََّّفَّكأََّ،

،َََّّّواْلروجََُّّوؿَّيَّالد َّيومَََّّغَتَََّّفأكثرََّّأياََّّأربعًَََّّيفَّبلدٍََّّميكثََّّفَّأََّمسافرًاَّ،َُُّث َّينوىَّ
َّالس فِرَّبإذِفَّالِلَّ ََّّ.َّ-تَػَعاىَلَّ-كماَّسيأيتَّبيانُُوَّيفَّأحكاـِ

َّفيصبُحََّّوفي ىذِه الُجملِة دليلٌ  ،َّ َّللُمقيِم َّاْْلُف ُْتِ َّعلى َّاْلَمْسِح ًِ َّمشروعي على
َّالقوُؿَّجبوازِِهَّعامًّاَّ،َّأيَّشامالَّللس فِرَّواحلضِرَّ.

 :  في ىذه اْلَمْسأََلةِ  قوالنِ  وللعلماءِ 
ََّّفرَِّبالس ََّّخمتصيََّّاْلَمْسحََُّّ: يقولُ  نْ م مَ هُ منػْ  َّالرََِّّّوىوَّ، َّاإلماََّّعنََّّواياتَّإحدى

َّاللَِّ-َّمالكَّ ًُ َّألف ََّّ-ََّعَلْيوََِّرزْتَ ََّّفرَِّيفَّالس ََّّحَّسَّمَََّّ--َّالن ِب ََّّ؛ َّوَُّيناسبََُّّفرَّوالس َّ،
َُّشعبًَََّّغَتةَِّمَّالََّّْحديثََّّأف ََّّوذلكَّ،ََّّخفيفَّالت َّ َّفَّاكََّّاْلَمْسحََّّيفَّإثباتََّّ--َّبِن

َّسفرَِّ ََّوالس الَـُّ-َّهَِّيف َّالص الُة َّ،ََّّؾَّوَّْبػَُّتػَََّّلغزوةََِّّ-َعَلْيِو َّالص حيَحُِت َّيف َََََََََََّّّّّّّّّّّكما
َّ.َّفرَِّبالس ََّّخيتص ََّّوَُّ:َّإن ََّّىذاَّالقوؿََّّأصحابََّّفقاؿَّ
ََّّفرَِّبالس ََّّالَّخيتص ََّّاْلَمْسحََّّإف ََّّ: الجماىيرُ  وقالَ  ؛ََّّواحلضرََّّفرَّالس ََّّيشملََُّّلَّْبََّ،
َّصحيحَََّّّقاؿََّّ--َّالن ِب ََّّألف َّ َّيف         :َّ--َّلي َّعَََّّحديثََّّمنََّّمَّسلَِّمََُّّكما
َّمشروعٌََّّوَُّعلىَّأن ََّّفدؿ َّ،ََّّ(( ةً لَ يػْ لَ ا وَ مً وْ يػَ  مُ يْ قِ مُ الْ وَ ،  امٍ يَّ أَ  ةَ الثَ ثَ  رُ افِ سَ مُ الْ  حُ سَ مْ يَ  ))

ََّّ.َّالقوليةِ  ةِ السُّنَّ َّمنََّّاللًٌَّدََِّّ،َّوىيََّّوللمقيمََّّللمسافرَِّ
َّكماَّيفَّحديثَّ،َََّّّيفَّاحلضرََِّّاْلَمْسحََّّعلىَّمشروعيًََِّّالفعليةُ  ةُ السُّنَّ كذلَكَّدل ِتَّ

ُهَما-َّاليمافََّّبنََّّذيفًََّحَّ ََّعنػْ َّالُل َََّّّ-َرِضَي َُّمسِلٍم َّصحيِح َّيف َّكما         النَِّبيَّ  نَّ إِ )) :
--  َتُ نْ ى كُ تَّ حَ  تُ وْ نػَ دَ فَ ،  نُ دْ اُ  ي :لِ  الَ قَ  مَّ ثُ ، ا مً ائِ قَ  الَ بَ فػَ  مٍ وْ ة قػَ اطَ بَ ى سُ تَ أ 



 بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ         ه ٖٗٗٔالثَّانية الُمراجعُة 
َّ

 ٕٜٙ 

 

________________________________________
 اهَ يػَ الِ يَ لَ بِ  ةً الثَ ثَ  رٍ افِ سَ مُ لِ وَ 

________________________________________ 
 حَ سَ مَ  مَّ ثُ ))  :َّحىتَّقاؿَّ (( هُ ءَ وْ ضُ وَ  وِ يْ لَ عَ  تُ بْ بَ صَ  غَ رَ ا فػَ مَّ لَ : فػَ  الَ قَ ،  وِ يْ بػَ قِ عَ  دَ نْ عِ 
علىََّّفدؿ َّ،َّ(( َّمٍ وْ ة قػَ اطَ بَ سُ )) قولِِوَّ:ََّّبدليلِ ؛ََّّوىذاَّيفَّاحلضرَِّ،  (( وِ يْ فَّ ى خُ لَ عَ 

  .ََّّفرَِّيفَّالس ََّّمشروعٌََّّكماَّىوَََّّّيفَّاحلضرَِّعلىَّاْلُف ُِتَّمشروٌعََّّاْلَمْسحََّّأف َّ
؛َّاَّاَّوسفرًَّحضرًََّّعَُّرََّشَّْيََُّّاْلَمْسحََّّبأف َََّّّ،َّفإن وََُّّوبناًءَّعلىَّذلكَّ الجماىيرِ  قولُ  حُ يترجَّ 

َّ َّالِل َّرسوِؿ َّعْن َّالس ن ًِ َّاْلُمغَتِةََّّ--لثبوِت َّوحديُث ،َّ َّوسفرًا َّحضرًا ََََّّّّباْلَمْسِح
ًََّا ًَُّماَّفيِوَّإثباُتَّاْلمَّ --بِنَُّشعب َّ.واللَّأعلمََُّّْسِحَّيفَّالس فِر،الَّيعارُضهاَّ،َّفغاي

َّ،َّكماَّصح ْتَّبذلَكَّ ًً َّوليل َّيوًما َّمؤق ٌتَّللُمقيِم َّفإن ُو َّللُمقيِم َّثَبَتْتَّمشروعيُتُو إذا
َّ ًَُّيفَّحديِثَّعلي  َّالن ِب ََّّ--الس ن   ةَ الثَ ثَ  رُ افِ سَ مُ الْ  حُ سَ مْ يَ  ))قاَؿَّ:ََّّ--َأف 

َّعلىََّّ((َّةً لَ يػْ لَ ا وَ مً وْ يػَ  مُ يْ قِ مُ الْ وَ ،  امٍ يَّ أَ  رواُهَُّمسِلٌمَّ،َّوىَوَُّرٌبَّدبعٌتَّاإلنشاِءَّ،َّفدؿ 
ََّّ.ًَِّ َّوالل يل ُُف يِوَّمؤق ٌتَّباليوـِ َّأف ََّمْسَحَّاْلُمقيِمَّعلىَّ

َّا [ هَ يػَ الِ يَ لَ بِ  ةً الثَ ثَ  رٍ افِ سَ مُ لِ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  َّاْلَمْسَحَّعلىَّاْْلُف ُْتِ أيَّأف 
َّ َّبػ) ًُ َّاْلَمْسأََل َّىذِه َّوتُعَرُؼ ،َّ َّللمقيِم َّمؤق ٌت َّىَو َّكما ،َّ َّللمسافِر مسألِة مؤق ٌت

ذلَك قد اختلف العلماء رحمهم الل فيها و و (َّ،ََّّتوقيِت اْلَمْسِح على اْلُخفَّْينِ 
 قولَيِن :على 

َّ،َّوالظ اىري ًَِّمَنَّاحلنفي ََّّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-َّالجمهورُ  فذىبَ  ًِ َّ،َّواحلنابل َّ،َّوالش افعي ًِ ًَِّ
َّ.ََّّللمقيمََّّاَّوليلًًَّويومًَّ،ََّّللمسافرََِّّأياََّّثالثًََّ:ََّّتَّعلىَّاْْلُف ُْتَِّمؤق ََّّاْلَمْسحََّّإىلَّأف َّ
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ََّّمهُ تػُ وحجَّ   َّسَّ: َّصحيحََّّ--َّلي َّعَََّّحديثََّّيفَّقَّبََّما ََّّمَّسلَِّمََُّّيف َّوحديثَّ،
ََّّ--َّراديَِّّمَّالََّّْاؿَّعس ََّّبنََّّفوافَّصََّ :َّ ِإَذا ُكنَّا  --َّ)) َأَمَرنَا َرُسْوُل اللِ قاَؿ

َثالثََة أَيَّاٍم َولََيالِْيِهنَّ ِإالَّ ِمْن َجَنابٍَة ، ا نَ افػَ فَ خِ  عَ ػزِ نْ ال نػَ ْن أَ  -َأْو ُمَساِفرِْينَ -َسَفًرا 
َّ،َّرواُهَّأزتُدَّ،َّ(( مٍ وْ نػَ وَ ،  لٍ وْ بػَ ، وَ  طٍ ائِ غَ  َوَلِكْن ِمنْ  مذي َّوصح َحُوََّّوالن سائي  والًتِّ

ُهَماَّعلى َّكليَِّمنػْ َّللمقيِمَّ،َّتَّمؤق ََّّاْلَمْسحََّّأف ََّّفدؿ  ًٍ َّوليل َّللمسافرََِّّبيوـٍ َّأياـٍ ًِ  وثالث
ًَُّالِلََّعَلْيِهمَّْ-َّةُ الكيَّ مَ الْ  وذىبَ  ًََِّّواللَّيثُ ،ََّّ-َرزْتَ ،َّوىَوَّمروييَّعْنَّبعِضَّالص حاب

ُهمَّْ- ََّعنػْ َّالُل َّعلىَّ-َرِضَي َّاْلَمسَح َّأف  َّعليِهَماََّّإىل َّفيمسُح ،َّ َّمؤق ٍت َّغَُت ََََََّّّّّّاْلُف ُِت
َّ.ماَّشاَءَّبُدوِفَّحتديٍدَّ،َّوخيلُعُهَماَّمىتَّشاَءَّ

ََّّمارةََّعََِّّبنََُِّّأِبََِّّّحبديثَّ:  واحتجُّ او  َّعنََِّّ--َّالن ِب ََّّسأؿََّّوَُّأن ََّّ--األنصاريِّ
َّ:ََّّعلىَّاْْلُف ُْتََّّاْلَمْسحَّ :  الَ قَ ؟  اْلُخفَّْينِ )) يَا َرُسْوَل الِل ، َأْمَسُح َعَلى فقاَؿ

       ،  نَػَعمْ  : ؟ قَالَ  ةً الثَ ثَ وَ  : الَ قَ َويَػْوَمْيِن ،  : الَ قَ ؟  نِ يْ مَ وْ يػَ : وَ  الَ قَ نَػَعْم ، 
َّرواُهَّأبوَّداوَدَّ،َّوقاَؿَّ:َّليَسَّبالقويَِّّ. (( تَ ئْ ا شِ مَ وَ 

ََّّوجُو الدّْاللةِ  َّالن ِب  َّأف  :--ََّّ َّللص حابِّ َّيُؤقِّْت َّ،ََّّ--لَػْم َّاْْلُف ُْتِ ََََّّّمْسَح
َّعلىَّجواِزَّاْلَمْسِحَّبدوِفَّتأقيٍتَّسفرًاَّوحضرًاَّ،َّوأن ُوَّجيوُزَِّلالِبٍسََّأْفَّميسَحَّ فدؿ 

َةَّلُبِسِوَّطاَلْتَّأْوَّقُصَرْتَّ. َُّمد 
علىَّاْلُف ُِتََّّاْلَمْسحََّّأف َّىَوَّالقوُؿَّبَّ-َواْلِعْلُمَِّعْنَدَّاللَِّ-والَِّذي يترجَُّح في نظري َّ

َّوذلَكَِّلَماَّيليَّ:َّمؤق ٌتَّ؛
َّ.ََّّعلىَّذلكًَََِّّّالس ن ََّّاللًَِّدََِّّلصحًََِّّأوالً :

َّ،ََّّضعيفََّّمارةََّعََِّّبنََُّّأِبََِّّّحديثََّّأف ََّّا :ثانيً  َّوالُبخاري  ،َّ َّأزتُد ـُ َّاإلما ضع َفُو
ََّّ.َّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-َّوالد ارقطٍت َّ،َّوغَتُىمَّمْنَّأئمًَِّاحلديثَّ

ََّّ.َِّإْسناُدُهَُّمْظِلٌمَّ(:َّ)ََّّ-َرزِتَُوَّاللَُّ-قاَؿَّابُنََّمِعٍُتَّ
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َّ

 ٕٚٔ 

 

________________________________________
 سٍ بْ لُ  دَ عْ بػَ  ثٍ دَ حَ  نْ مِ 

________________________________________َّ
ََّّ.َّاتًَّمؤقػ ََّّاْلَمْسحََّّتَّاليتَّأثبتَََّّحيحًََّالص ًََََّّّالس ن ََّّالَّيعارضََّّولذلكَّ
َّ[  سٍ بْ لُ  دَ عْ بػَ  ثٍ دَ حَ  نْ ] مِ :  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  َ َّبُت  ََّأْف َّاللَُّ-بعَد أف ََّّ-َرزِتَُو

َّ ،َّ َّمؤق ٌت َّاْْلُف ُْتِ َّعلى َّ؟ََََََََََّّّّّّّّّّفإنَُّو يَِرُد السُّؤاُل :اْلَمْسَح َّالت أقيُت َّذلَك َّيبدُأ مىت
ََّ ََّّأن ُوَّيبدأَِّمْنَّأوِؿََّحَدٍثَّبعَدَّلبِسهماَّعلىَّطهارٍةَّ.َّ-َرزِتَُوَّاللَُّ-فبُت 

ًََّالعاشرَةَّصباًحاَّوىَوَّعلىَّطهارٍةَّ،ََّلْوَّلَّفعلى سبيِل المثاِل : َّالس اع بَسَّاُْلف 
ًََّ ًَُّاحلادي َّبوقِتََّحَدثِِوَّ،َّوىَوَّالس اع ًََّعشرَةَّ،َّفإن ُوَّيَػْعتد  ًََّاحلادي ُُث َّأحدَثَّالس اع

َّالت الَّ،َّفينتهيَََّّّفِإْن كاَن ُمقيًماعشرَةَّ،َّ َهاَّإىلَِّمْثِلهاَّيفَّاليوـِ كاَفَّلُوَّاْلَمْسُحَّمنػْ
َّالت الَّ.َّتوقيُتَّالَّْ ًََّعشرَةَّمَنَّاليوـِ ََّمْسِحَّلُوَّيفَّاحلادي

َّالث الِثَّ.َّوىكذا الحاُل في السَّفرِ  َّينتهيَّيفَّمثِلَّوقِتَّاحَلَدِثَّمَنَّاليوـِ
َّ َّاللَُّ-وَنص ُو َّ،ََّّ-َرزِتَُو َّالل بِس َّبوقِت َِّعربَة َّال َّأن ُو َّمعناُه َّاحَلَدِث َّاعتباِر َََََََّّّّّّّعلى

َّ َّالذي َّاألوِؿ َّاْلَمْسِح َّبوقِت َّألن ُوَّوال َّ؛ َّباحَلَدِث َّالِعربُة َّوإمنا ،َّ َّالل بِس َّبعَد يقُع
َّ،َّ ََّمَسَحَّبعَدُه َّعْنَّكونِِو َّالن ظِر َّ،َِّبغضِّ َّبوقِتِو ََّأْفَّميسَحَّ،َّفاعتد  َّلُو َُّشرَِع َّحبصولِِو

ًةَّ. َّأِوَّانتظَرَُّمد 
َّالِعربَةَّبوجوِدَّالس بِبَّ،َّوىَوَّاحَلَدُثَّ،ََّّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-َّولذلَك قاَل العلماءُ  :َّأف 

صًَِّ َّ،َّواستباحًَُّالرُ  صًِ فأحاديُثَّالت وقيِتََّجَعَلَّالش رُْعَّفيهاَّاْلُمد َةَّحمدودًةَّللرُ 
َّإمناَّيكوُفَّبوقوِعَّاحَلَدِثَّنفِسِوَّ،َّالَّبلُبِسَّاْلُمَكل ِفَّ،َّوالَّدبسِحِوَّعليِوَّ.
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 ________________________________________
َّ رٍ اىِ ى طَ لَ عَ 

________________________________________
َّاْلُمَصنُِّفَّ [ رٍ اىِ ى طَ لَ ] عَ :  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  َّاللَُّ-َشرََع َّالعبارِةََّّ-َرزِتَُو هبذِه

ََّّ . بشرِطَّالط هارةََِّّيفَّبياِفَّالش روِطَّاليتَّينبغيَّتوفػ رُىاَّللمسِحَّعلىَّاْْلُف ُْتَِّ،َّفابتدأََّ
ُُف ََّّومفهوُم الشَّرطِ  َّاْلَمْسُحَّعلىَّ َّمْنَِّجْلِدََّّذمسََّّ:َّأن ُوَّالَّيصح  ،َّمثُلَّاُْلفِّ

َّمتنجٍسَّ َّأْو ،َّ َّذماسًٌَّ،َّ،ََّّاْلِنزيِر َّأصابَػْتُو َّمباِحَّاألكِل َّمدبوٍغَّمْنَّحيواٍف كُخف 
َّالن جَسَّالَّتصح َّ ََّّ.الص الُةَّفيِوََّّوإمناَّلَػْمَّيصح َّاْلَمْسُحَّعليِوَّ؛َّألف َّاُْلف 

َّ َّوعليِو َّ،ََّّفاإلجماعُ ، َّالن جِس َّاْلَموضِع َّعلى َّالص الِة َّجواِز َّعدـِ َّعلى َََّّّمنعقٌد
َّذمًساَّكاَفَُّمصلًِّياَّعلىَّالن جِسَّ. َّوإذاَّكاَفَّاُْلف 

ًََّ َّيَدُهَّاْلَمبُلول َّفكاَفَّمتنجًساَّ،َّفإن ُوَّإذاَّأََمر  وىكذاَّإذاَّكاَنِتَّالن جاسًَُّعلىَّاُْلفِّ
َّبتطهَتِِهََّّانتشَرتَّ َّيبدَأ ََّأْف َّيفَّحاِؿَّتنج ِسَّاُْلفِّ َّالَّبُد  َّ،َّفإن ُو الن جاسًَُّ،َّوعليِو

َّإذاََّّ َّاْلُمعترِبَّ،َّىذا ًَُّعلىَّالوجِو َّالش رعي َّالط هارُة َّ؛َّحىتَّتتحق َق َّاْلَمْسِحَّعليِو قبَل
ًَّساَّ،َّالَّذمَسَّالعُِتَّ.كاَفَّقابالَّللت طهَِتَّ،َّبِإْفَّكاَفَُّمتنجَِّّ

َّنص َّ َّكلِِّو ََّّولذا َّاللَُّ-اْلُمَصنُِّف َّيصح ََّّ-َرزِتَُو َّفال ،َّ َّاُْلفِّ َّطهارِة َّاشًتاِط على
َّذمِسَّالعُِتَّ،َّأْوَّمتنجَِّّ ُُف  ٍَّسَّ.اْلَمْسُحَّعلىَّ

 
 



 بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ         ه ٖٗٗٔالثَّانية الُمراجعُة 
َّ

 ٕٖٚ 

 

 ________________________________________
 ضِ وْ رُ فْ مَ لْ لِ  رٍ اتِ سَ ،  ُمَباحٍ 

________________________________________ 
وىذاَّىَوَّالش رُطَّ،ََّّامباحََّّف َّاْلََُّّيكوفَََّّأفََّّأيَّ: ] ُمَباٍح [ -اللُ  رَِحَموُ -قَػْولُُو 

َّالث اينَّ.َّ
َّاحلريِرََّّ[ احٍ بَ مُ ] :ََّّوَِّقولََِّّمفهومُ و  فِّ َّاْلَمغصوِبَّ،َُّو َّماَّكاَفََّحرَاًماَّكاُْلفِّ َأف 

ََّّ.ُؤُهَّوَّللر ُجِلَّ،َّفإن ُوَّالَّجيوُزَّاْلَمْسُحَّعليِوَّ،َّوإذاََّمَسَحَّفإن ُوَّالَّيصح َُّوضَُّ
َّالن هيَّيقتضيَّفساَدََّّ؛َّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-َّوىذا ىَو مذىُب الحنابلةِ  بناًءَّعلىَّأف 

َّاْلَمنهيَّعنُوَّ.َّ
َّ،َّ ًِ َّباْلَمعصي َُّتستباُح َّال صًَ َّالرُ  َّإف  :َّ َّقاَؿ ََّمْن َّأصِل َّعلى َّيَػْقَوى َّأن ُو ََََّّّّكما

ِةَّبَػْرٍدَّ،َّ َّحريٍرَِّلِشد  ُُفِّ جيدَّغَتهَّ،َّفإنوَّجيوزََّّحيثَّملولذاََّلِوَّاضطَرَّإىلَّلُْبِسَّ
َّ.ََّّلوَّاملسُحَّعليوَّألنوَّغَُتََّعاٍصَّبِلُْبِسوَِّ

َّ[  ضِ وْ رُ فْ مَ لْ لِ  رٍ اتِ ] سَ :  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  مْنَّشروِطََّّالثَّالث ََّّرطَّالش َّىَوَّىذا
َّ ؛ََِّّلَمحلَِّّالَفْرِضَّ،َّوىَوَّالرِّْجلَُّاَّساترًََّّاُْلف ََّّيكوفََّّفَّأََّوىَوَّ،َّاْلَمْسِحَّعلىَّاْْلُف ُْتِ

ََّّالبدؿََّّألف َّ َّواْلَمْسحََُّّؿَّبدمَّالََّّْكمََّحََّّذَّيأ َّأََّعم ََّّبدؿََّّ، ََََََََّّّّّّّّ،ََّّوَِّغسلَِّبَّاللََُّّرَّمََّا
َّد َّبََُّّفال،َّهماَّبغسلََِّّاللََُّّرَّمََّأَََُّّتَّتََّالل ََُّّْتَّلََّجَّالرََِّّّرتيعَََّّرَّيستػََُّّفَّْأَََّّفوجبَّ،ََّّالفَّجَّالرََِّّّوىوَّ
َّمنَّساترًََّّيكوفََّّفَّأَََّّمنَّ َّوالكعبافََُّّتَّإىلَّالكعبَََّّاألصابعََّّأطراؼََّّا كماَََّّّداُالفََّّ،

َّيف ََّّبيػ ن اُه َّالَفْرِضَّيفَّأعلىََّّوءَِّضَُّالوَُّصفًِ َّمْنَّحملِّ َّموضٍع َّكاَفَّكاشًفاَّأليِّ َّفَلْو ،
َّأْوَّأسفِلِوَّ،َّأقلِِّوَّأْوَّأكثرِِهَّ،َّفإن ُوَّالَّيصح َّاْلَمْسُحَّ.َّالَقَدَّ

اَّ،َّوىكذاَّماَّكاَفَّالَّيصح َّاْلَمْسُحَّعليهَّ-وىَيَّاليتَّتُغطِّيَّبعَضَّالَقَدَّ-َّفالبُػْلَغةُ 
َّ،َّلكن ُوَّالَّيُغطِّيَّالكعَبُِتَّ.  ساترًاَّللَقَدـِ
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  ________________________________________
 امَ ىِ وِ حْ نَ وَ ،  قٍ يْ فِ صَ  بٍ رَ وْ جَ وَ ،  ف  خُ  نْ مِ  وِ سِ فْ نػَ بِ  تُ بُ ثْ يػَ 

________________________________________َّ 

الر ابُعَّمْنَّشروِطَّجواِزََّّرطَّالش َّىَوَّىذاَّ [ وِ سِ فْ نػَ بِ  تُ بُ ثْ يػَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
َّبنفِسِوَّ،َّفخرَجَّماَّالَّيثُبُتَّ،َّحبيُثَّ َّ،َّوىَوََّأْفَّيثُبَتَّاُْلف  اْلَمْسِحَّعلىَّاْْلُف ُْتِ

َّ.ََُّّاصًًَّعندَّاملشيَّينكشُفَّعْنَّبعِضَّحملَِّّالَفْرضَّ
ىاَّينبغيَّتقييدَّفإن ُوََّّرعَّيفَّالش ََُّّصًَُّالر ََّّتَّدََّرََّإذاَّوَََّّوَُّأن َّ:ََّّعلى مبنيّّ وىذا الشَّرُط 

َّومعروفًًََّّموجودةًََّّتَّاليتَّكانَََّّاؼَّفََّفاْلَِّ،ََّّ--َّالن ِبََِّّّعنَّبِِوََّّتَّبََّالذيَّثػَََّّبالوصفَّ
ألن ُوَّليَسََّّ؛َّتَّماَّالَّيثبََُّّفيخرجَُّ،َّهاَّبنفسََّّتَّتثبََُّّ-َعَلْيِوَّالص الُةََّوالس الَـُّ-يفَّزمانِِوَّ

َّصفًَِّ َّوَََّّفَِّّاْلََُّّعلى ََّّعليوََِّّاْلَمْسحََّّباستباحًََِّّرعَّالش ََّّدليلََُّّدََّرََّالذي ََََََّّّّّّالن ِب ََّّفإف َّ،
--َََّّّعنََّّينػزؿَّوََّّغََتَّثابتََّّكافَََّّّوَّأََّ،ََّّد َّشَّدماَّيََُّّكافَََّّّوَّولََّ،َّاَّدودًَّشَّْمَََّّوَُّف َََّّّنَّيكَّلَػْم
َّلَََّّكعَبُتَّال ََّّذلكََّّبُػُتِّ َّمنَّظاىرًََّّافَّكَّولََّ، َّجاءَََّّاألحاديثََّّا َََََّّّّّوَِّمسحََّّرَِّكَّبذََِّّتَّاليت
ََّّ-وَِّيَّْلََّعَََّّوَُّالمَُّسَّوَََّّاللََِّّاتَّوََّلََّصََّ-  .َّوَِّيَّْف َّعلىَّ

َّ:َََََّّّّّ،[  امَ ىِ وِ حْ نَ وَ ،  قٍ يْ فِ صَ  بٍ رَ وْ جَ وَ ،  ف  خُ  نْ مِ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  قولُُو
َِّمْنَّ:َّبياني ًٌَّ.ََّّ[ ف  خُ  نْ مِ ] 

الواُوَّللعطِفَّاْلُموجِبَّللت شريِكَّيفَّاحلكِمَّ،ََّّ] َوَجْوَرٍب [:ََّّ-رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
ََّّحَّسَّمَََّّسواءًََّّأي ََّّوالفرُؽ بيَنهما :،ََّّجوربََّّأوَّ،ََّّف َّعلىَّ

َّتكوُفَّمَنَّالِْلِدَّ.ََّّاؼَ أنَّ الخف
ََّّولَها ُصورتاِن :فإنػ َهاَّتكوُفَّمَنَّالِقماِشَّ،ََّّأمَّا الجواربُ 

َََّّّماشَّالقََِّّمنََّّكل هاََّّكوفَّتَّفَّأَََّّولى :األُ  ورةُ الصُّ  َّطنَّقَُّالوََّّوؼَّص َّالَّكجوربَّ،
ََّّاْلالَصُِتَّ.
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َّمنََّّأعالهََُّّيكوفََّّفَّأَََّّ: وُ وصورتُ ،ََّّلَّنع َّمَّالََّّْماشَّالقََِّّمنََّّكوفَّتَّفَّ:َّأَََّّانيةُ الثَّ  ورةُ الصُّ و 
َّ.(ََّّلَ عَّ نػَ مُ الْ  بَ رَ وْ الجَ )ََّّوَُّونََّسم َّيَُّفهذاَّ،ََّّدَِّلَّْمَنَّالََِّّوَُّأسفلَُّ،َّوََّّوؼَّالص َّ
،ََّّدَِّلَّْالََِّّمنََّّمنوَََُّّّدَّالقَََّّئَّموطََِّّأوََّّاألرضََّّيليأسفَلُوَّدماََّّلكن َّ،ََّّماشَّالقََِّّمنََّّوَّفه
َّوَّ ََّّيفَّزمانِناَّموجودٌَّىَو َّمَُّبًَّرََّوَّْجََّّرَّبػََّعتََّويَُّ، َّع َّنػََّا َّوكالاًل ،ََّّ،َّ َُّىَنا َّمعنا َّداٌُل الن وعُِت

ََّّ:َّوفيِهما مسألتانِ 
ََّّ؟َّاؼَّفََّعلىَّاْلََِّّحَُّكماَّميُسَََّّّعلىَّالواربََّّحَّميُسََّّْفَّأَََّّجيوزََّّىلََّّْاألولى : اْلَمْسأََلةُ 
ََّّ؟َّجوربََّّلَِّّلكََّّشاملٌََّّذلكََّّىلَّْ:  انيةُ الثَّ  اْلَمْسأََلةُ 

َّ؟َّفَِّّعلىَّاْلََُّّحَُّسَّكماَّميَّ،َََّّّعلىَّالوربََّّحَُّسَّميََّّىلََّّْوىيَّاألولى :  ا اْلَمْسأََلةُ أمَّ 
ََّّ: مشهورانِ  ففيها قوالنِ 

َّميَََّّّعلىَّالواربََّّحَُّسَّميََّّ: األولُ  القولُ  َّاإلماَـَُّّقاؿََّّوَِّوبَِّ،ََّّفَِّّعلىَّاْلََُّّحَُّسَّكما
ًٌَّمْنََّّأزتدَّ َّ.ََّّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-َّاحلديثََّّأىلَّ،َّوطائف

َّ.-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-َّالمهورََِّّمذىبََّّوىوَّ،علىَّالواربََّّحَُّسَّالَّميََّّوَُّأن َّاني : الثَّ  القولُ 
ََََّّّّاْلُمغَتِةََّّحبديثََّّ:وا حتجُّ ا على الجوربِ  اْلَمْسحِ  وا بمشروعيةِ قالُ  فالذينَ 

ًََّا َّالن ِب ََّّ--بِنَُّشعب َّ((َوالنػَّْعَلْيِن  نِ يْ بػَ رَ وْ جَ ى الْ لَ عَ  حَ سَ مَ )) تَػَوضََّأ وَ :--أف 
مذي َّ َّ.رواُهَّأزتُدَّ،َّوأبوَّداوَدَّ،َّوابُنَّماجَوَّ،َّوالًتِّ

َّ:َّواقالُ  على الجوربينِ  اْلَمْسحِ  جوازَ  ال يرونَ  والذينَ 
ََّّإن وََُّّأواًل : َّالوربَََّّتَّيثبَُّلَػْم َّثبتََُّّتَّيف ََّّما َّاْْلُف ُْتِ َّ،َّيف َّلالستثناِء َّوجَو َّفال ،

صًَِّ َّ.والرُ 
َّباْلَمعٌتَّ،َّفيكوُفَّعلىََّّ(( نِ يْ بػَ رَ وْ جَ ى الْ لَ عَ )) :ََّّوَُّقولََُّّلَُّمَّيََّّوَُّأن ََّّا :وثانيً  ًِ الرِّواي

َّ.َّاْلُمراُدَّهبماَّاْْلُف اِفَِّمَنَّالِْلِدَّ،َّوليَسَّمراُدُهَّالورَبُِتَّمَنَّالِقماشَّ
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،ََّّوَِّحديثََِّّلصحًَِّ؛ََّّعلىَّالوربُتََّّاْلَمْسحََّّجوازََّّ-ِعْنَدَّاللََِّّمَُّلَّْعََِّوالَّْ-ذي يظهرُ والَّ  َّ
ََّّاحلديثََّّأئمًََِّّمنََّّواحدٍََّّغَتََُّّوَُّحَّصح ََّّفقدَّ َّوََّّأزتدََّّاإلماَـَُّّمَُّمنهَّ، ََََََََّّّّّّّّمذي َّالًتَِّّ،

ًَُّالِلََّعَلْيِهَما- ًََِّّ-َرزْتَ ًَُّعْنَّتسعًٍَّمَنَّالص حاب َرِضَيَّاللَّ-،َّوقْدَّجاَءْتَّىذِهَّالس ن 
ُهمَّْ ،َّوعم اٌرَّ،َّوابُنَّمسعوٍدَّ،َّوأنٌسَّ،َّوابُنَُّعَمَرَّ،َّوالرباُءَّ،ََّّعلييَّ،َّمنهمَّ:ََّّ-َعنػْ

ُهمَّْ-وبالٌؿَّ،َّوابُنَّأبَّأوىفَّ،َّوسهُلَّبُنَّسعٍدَّالس اعدي َّ َّ.ََّّ-َرِضَيَّاللََّعنػْ
َُّالؼََّّاحلديثََّّلََّزتَََّّْأف َّا : ثانيً  َّاْْلُف ُْتِ ََّّاىرَِّالظ ََّّعلى َّإطالؽََّّأف ََّّعروؼَّمَّوالَّْ،

ًََّالل فَظُتََّّحاب َّوالص َّ،ََّّمعًٌتََّّلوََُّّفَِّّاْلََُّّوإطالؽَّ،ََّّمعًٌتََّّلوََُّّالوربَّ َّ.َّالَّجيهُلَِّدالل
بَأف ََّّويمُكُن َأْن ُيَجاَب :،ََّّ((ََّوالنػَّْعلِ َّ)) :َّقْدَُّيشِكُلَّقولُُوَّيفَّاحلديِثَّ:َّفائدةٌ 

َّالَفْرِضَّ،َّوالنػ ْعُلَّالََّيستُػُرَُّكل َّالورِبَّ ُاصًًَّإذاَّكاَفَّلُوَّ،َّالورَبَّساتٌرَِّلَمحلِّ
َّ،َّسَّ َّاْلَمقصوُد ََّمَسَحَّعلىَّالورَبُِتََّحَصَل َّ،َّفإذا َّمنُو َّقلياًل َّيستُػُرَّجزًءا ََّبْل ،َّ ٌر يػْ

َّعلىَّ َّباْلَمْسِح َّحاصٌل َّاْلَمقصوَد َّألف  َّ؛ َّتؤثػُِّر َّال َّالن عِل َُّسُيوِر َّعلى َّاليِد ومروُر
َّالن ََّّالوربَّ َّكاف َّفإذا َّفوؽَّ، َّيلبسو َّالذي َّاْلََُّّفَِّّاْلََُّّعل َّمن َّالكثَت َّيسًت َّفَِّّال

َّإىلَّنزعَّدوفَّحََّّفَِّّيورَّفإنوَّميسحَّعلىَّاْلَُّاَّلوَّسَُُّاصًًَّدم ،ََّّعلَّدموَّمنَّالن َّقَََّّاجًٍ
علَّمعًٌتَّلىَّالن َّعَََّّحَّسلكنَّليسَّللم،َّعلَّوالن ََّّوربَّحًاَّعلىَّالََّاسَّوحينئٍذَّيكوفَّمََّ

َّالت َّ َّالن َّإال َّبعدـ َّللمََّّزعَّيسَت َّحمٌل َّاملسحََّّسحَّالَّأنو َّألف َّاْلف َّعَََّّ؛ َّوالََّلى ََََّّّّوربُتَُّت
َّالَّيََّ َّواللَّأعلُمَّ.َّ،َّفيهماَّاستيعاهبمالـز

َّفيوََِّّأمَّا اْلَمْسأََلُة الثَّانيُة : َُّيشتَػَرُط َّعليِو َّاْلَمْسُح َّجيوُز َّالذي َّالورَب ََََََََّّّّّّّّ:َّفإف 
َّ.َّاَّيقًَّفَِّصَََّّيكوفََّّفَّأََّ

َّواليوَمُِتَّختر َؽَّ َّاليوـَ َّالورَبَّالر قيَقَّإذاَّمشىَّعليِو َّعلىَّذلَكَّ؛َّألف  ًَُّتدؿ  والس ن 
ََّّ؟!وَفَسَدَّ،َّوَظَهَرَّحمل َّالَفْرِضَّ،َّفكيَفَّميسُحَّعليِوَّيفَّالس فِرَّثالثًاَّ
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َّ َّللمسافِر َّثالثًا َّعلىَّاْلَمْسِح َّالش رُْع َّنص  َّفَلم ا َّعلىَّساتٍرَّ، َّيكوُف َّعلىَّأن ُو دؿ 
َّيَػبػَْقىَّ،َّوىَوَّالص ِفيُقَّوالث خُُتَّ.

َّيروفََّّوعلىَّذلكَّ َّال ذيَن َّالعلِم َّأىِل ََُّّتَّعلىَّالوربَََّّاْلَمْسحََّّأكثُر َّوعباراتُػُهمَّيف،
ًَِّعلىَّذلَكَّ ََّّ.الُكُتِبَّواضحًٌَّيفَّالدِّالل

َّ َّيفَّزمانَِناَّافًََّف َّالش ََّّاْلفيفًَََّّالواربَُُّث َّإف  ََّّاْلَموجودَة َّعهدَِّعلىََّّموجودةًََّّنَّتكَّلَػْم
َّكانََُّّ،َّ--َّالن ِبَِّّ َّيلبسَُّإمنا ََّّالث خينًَََّّالواربََّّوفَّوا َّميشَُّوكانَُّ، َّ،َّولذلكََّّوفَّوا ََّّهبا
َّيػََّكانَُّ َّبػ)َّهمعلىَّأقدامََّّؽَّرََّاْلََِّّفَّوَّْف َّلَُّوا َّعنُو َّاْلُمعبػ ُر َّوىَو (َّيفَّبعِضََّّالتَّساخينِ  ،

َسرِيًَّة  --َّبَػَعَث َرُسْوُل اللِ قاَؿَّ:َّ))ََّّ--َّكماَّيفَّحديِثَّثوبافََّّالرِّواياتَّ
فََأَصبَػُهُم اْلبَػْرُد ، فَػَلمَّا َقِدُموا َعَلْيِو َشَكوا َما َأَصابَػُهْم ، فََأَمَرُىْم َأْن َيْمَسُحوا 

َََّّوالتََّساِخْيِن ((، َعَلى اْلَعَصاِئِب  ،َّ َّوأبوَّداوَد ،َّ َّأزتُد َّأىلََّّبعضََّّوَُّنََّوحس َّرواُه
ََّّاحلديثَّ َّيدؿ َّ، َّاعتبػَََّّوىذا َّما ََّّفاقًَِّالص ََّّاشًتاطََّّنَّمََّّالعلماءََُّّهَُّرََّعلى َّكونَُّ، ََّّوَُّأي

َّيقًَّفَِّصََّ َّيتا َّوال ،َّ ـَ َّالَقَد َُّتَسخُِّن َّبكوِنا َُّوِصَفْت َّألنػ َها َّكاَفَّ؛ َّدبا َّإال َّذلَك حق ُق
َّ،َّخبالِؼَّالر قيِقَّ.ثخيًنا

َّةََّرََّشَّالبَََّّف َّشَّفالذيَّيََّ،َّاَّخينًَّاَّثََّيقًَّفَِّصَََّّإذاَّكافََّّعليوََِّّاْلَمْسحََُّّيصح ََّّوَُّفإن َّ،َّوعلىَّىذاَّ
َّ.ََّّعليوََِّّحَُّالَّميُسََّّوَُّفإن ََّّغََتَّثخُتَّأْوَّيكوُفَّ

ََّّيقول، ف بالقياسِ  وُ يقولُ  هِ بجوازِ  قالَ  نْ ومَ  َّالش ََّّسَّيَّْقَِّأََّ: َّعلىَّالوربََّّاؼَّف َّىذا
َّ.َّ--َّالن ِبََِّّّعلىَّعهدََِّّوجودَِّمَّالَّْ
َّصحًََِّّ: عنوُ  ابُ جَ ويُ  َّشرِط َّوِمْن ،َّ َّمؤثػٌِّر َّىنا َّوالفارُؽ ،َّ َّالفارِؽ َّمَع َّقياٌس بأن ُو

َّالقياِسَّواعتبارِِهََّأْفَّالَّيكوَفَّقياًساَّمَعَّالفارِؽَّ.َّ
َّ،َّفيقتصُرَّاحلكُمَّ صًٌَّجاَءْتَّعلىَّصفًٍَّخمصوصًٍ َّرُُ َّاْلَمْسَحَّعلىَّاْْلُف ُْتِ ُُث َّإف 

َّعلىَّالوارِدَّ،َّوالقياُسَّيفَّمثِلَّىذاَّضيٌِّقَّ.
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 ________________________________________ 
 ةٍ ابَ ؤَ ذُ  اتِ ذَ  وْ أَ ،  ةٍ كَ نَّ حَ مُ  لٍ جُ رَ لِ  ةٍ امَ مَ ى عِ لَ عَ وَ 

________________________________________َّ
َّاْلَمْسُحَّعلىَّالورَبُِتَّإالَّإذاَّكانَاََّصِفيَقُِتَّ،ََّّ َّعليوََِّّوََّب َّكماَّنػََّوعليِوَّ،َّفإن ُوَّالَّيصح 

ََّّاألئمًَُّ ََّعَلْيوَِّ-َّدامًََّقََُّّابنََّّاإلماَـَُّّمَُّمنهَّ، َّالِل ًُ ََّّغنيمُ الْ )َّيفََّّ-َرزْتَ ،َّ َّمْنَّوَّ( غَتُُه
َّعلىَّ َّاْلَمْسِح َّجبواِز َّالذيَّيقوُؿ َّيفَّاْلَمذىِبَّاحلنبليِّ َّاْلَمشهورِة َّاْلُمتوِف أصحاِب

َّيفَّ)َّ َّاحلج اويِّ َّيفَّ)ََّّاإلقناعالورَبُِتَّ،َّكاإلماـِ َّالن ج اِر َّوابِن (َّ،ََّّاْلُمنَتهى(َّ،
الذيََّّاَّللخفيفَّإُراجَّ؛َّاَّيقًَّفَِّصَََّّوَِّواَّعلىَّكونَِّص َّهمَّنََّكل َّ،َََّّّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-وغَتِىمَّ

َّ.َّثخُتََّّغَتَََّّيكوفََُّّأوَّ،ََّّةََّرََّشَّالبَََّّفَّصَّيََّ
َّرموََّّا [مَ ىِ وِ حْ نَ ] وَ :  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  ََّّخُتَّالث ََّّالوربََّّأي َّأن وَُّ، ََََََََََّّّّّّّّّّدبعٌت

،َّفإذاَُّوِجَدَّالس اتُرَّللَقَدَمُِتَّمْنَّغَتمهاَّ،ََّّماشَّوالَّبالقَِّ،ََّّدَِّلَّْبالََِّّكمَُّاحلََُّّالَّخيتص َّ
َّ،َّ َّعليِو َّاْلَمْسُح ََّصح  ،َّ ًِ َّالث خان َّيف َّوالورِب َّاُْلفِّ َّصفًِ َّعلى ََََََََََّّّّّّّّّّولكن ُو

َّعليِوَّقولُُوَّ:ََّّوىذا َّعلىَّالش بهي ًَِّواْلِمثِلََّّ] َنْحِوِىَما [ماَّيدؿ  َّ.َّالذيَّيدؿ 
َّاللَُّ-َّغََّرََّفػَََّّفَّأَََّّبعدَّ[  لٍ جُ رَ لِ  امةٍ مَ ى عِ لَ عَ ] وَ  : -ُو اللُ رَِحمَ -قَػْولُُو  َّمنََّّ-َرزِتَُو

َّاْلَمْسِحَّعلى َّاْلَمْسِحَّعلىَّيفَّعََّرََّشَّ،َّاْْلُف ُْتََِّّبياِفَّأحكاـِ َّ.َّمامًَِّالعََِّّبياِفَّأحكاـِ
ََّّقوِلمَّ:َّمنََّّمأُوذةٌََّّ: مامةُ العِ و  ََّّالش ْيءَََّّم َّعََّ" َّشَّ" ََّّوَُّلََّإذا َّمامًَُّالعََِّّتَّفََّصَّوَُّ،

َّ.ََّّهَُّرَُّتستػََُّّفهيََّّطاءَِّبالغََِّّأسَّالر ََّّاَّتشملَُّهَّألنػ َّ؛ََّّمامًًَّاَّعَِّبكونَّ
 : ورٍ تأتي على صُ  مامةُ والعِ 

ًَُّاليتَّلاَّفِمْنها : َّ.ًٌَََّّّن كوحمَّ،ََّّؤابًٌَّذََُّّالِعمام
َّ.ََّّكًٍَّن َّحمََّّغَتَُّ،ََّّؤابًٌَّاليتَّلاَّذََُّّمامًَُّالعَِّ:ََِّّمْنهاو 

ََّّ. للعمائمِ  ورٍ صُ  ثالثُ  ىذهِ ،ََّّدبُحن كًٍَّ،َّوليَسْتََّّلاَّؤابًََّاليتَّالَّذَُّ:َّ مامةُ والعِ 
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 ٕٜٚ 

 

ََّّرأةَُّمَّفالََّّْ: [ لٍ جُ رَ لِ  ةٍ امَ مَ ى عِ لَ عَ وَ ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  ََََََََََّّّّّّّّّّتَّعتم َّالو
ََّّ: ينِ على حالتَ  يكونُ َّوَعْصَبَّرأِسهاَّهااعتمامَََّّفإف َّ

ََّّحاجًٍََّّبدوفََّّيكوفََّّفَّْأَََّّولى :األُ  الحالةِ  َّ-َّفتكوفَُّ، ؛ََّّملعونًًََّّ-بِاللََِّواْلِعَياُذ
َّتتشب َّهَّألنػ َّ ََّّاؿَّجَّبالرََِّّّوَُّا َّبعضََّّيفعلََُّّوقدَّ، ََََََََََّّّّّّّّّّساءَِّالنََِّّّمنََّّسًتجالتَّمَّالََّّْىذا
ًَََّواْلَعاِفَيًََّ- َرِضَيَّاللَّ-الِلَّبِنَّعب اٍسَّ،َّوثبَتَّيفَّحديِثَّعبدََِّّ-َنَسْأُؿَّالَلَّالس الَم

ُهَما َّالن ِب ََّّ-َعنػْ : )) َلَعَن اْلُمَخنَِّثْيَن ِمَن َّ--ال ذيَّأُرَجُوَّأزتُدَّيفَّمسنِدِهَّأف 
ََّّالرَّْجاِل ، َواْلُمتَػَرجّْالِت ِمَن النَّْساِء ، َوقَاَل : َأْخرُِجوُىْم ِمْن بُػيُػْوِتُكْم ...(( .

ََّّعَّجَّوَََّّنَّمََّّرأسََّّلشدَََِّّّعْصِبَّرأِسهاإىلََّّحتتاجََّّفَّأَََّّ: انيةِ الثَّ  الحالةِ  ََّّ،ََّّمَّػلََّأَََّّأوَّ،
،َّفهِذِهَّالَعَصائُبََّّلوجوِدَّاحلاجًَِّ؛َّمَنَّالت حرمِيَّمستثٌتََّّهذاَّأمرَّف،ََّّذلكََّّرموََِّّأوَّ

َّالعمائَمَّ َّأف  َّ،َّواألصُل َّعليها َّالَّمُيَسُح َّيفَّبعِضَّأحواِلا ًَ َّالِعمام َُّتشِبُو اليتَّقْد
َّبالرَِّجاِؿَّ، َّوالنِّساءَّالَّعمائَمَّلُن َّ.َّختتص 

ََّّمامةِ على العِ  اْلَمْسحِ  في مشروعيةِ  األصلُ و  ًَََََََََّّّّّّّّغَتةَِّمَّالََّّْحديثَّ: َُّشعب بِن
--َّ:  (( َالنَِّبيَّ  نَّ أ --َّ َةِ امَ مَ عِ ى الْ لَ عَ وَ ، و يتِ اصِ نَ ب حَ سَ م  ))َّ.ََّّرواُهَُّمسِلٍم

َّ  --رَأَْيُت َرُسْوَل الِل َّ))قاَؿَّ:ََّّ--ويفَّحديِثَّعمرِوَّبِنَّأُمي ًَِّالض مريِّ
َّرواُهَّالُبخاري َّ.ََّّ((ََّيْمَسُح َعَلى ِعَماَمِتِو َوُخفَّْيوِ 

َوَمَسَح َعَلى َّ--َّ)) تَػَوضََّأ َرُسْوُل اللِ أن ُوَّقاَؿَّ:ََّّ--ويفَّحديِثَّاْلُمغَتِةَّ
َّ،َّاْلُخفَّْيِن َواْلِعَماَمِة (( مذي َّوقاَؿَّ:َّحديٌثََّّأُرَجُوَّالن سائي  َّحسٌنَّصحيٌحَّوالًتِّ

،َّكماَّيفَّحديِثَّثوباِفَّعليهاََّّباْلَمْسحََّّ-َعَلْيِوَّالص الُةََّوالس الَـُّ-َّهَُّمرَُّاَّأََّأيضًََّّدََّرََّووََّ
--ََّّ :َّ َسرِيًَّة ، فََأَصابَػُهم اْلبَػْرُد ، فَػَلمَّا  --َّبَػَعَث َرُسْوُل اللِ َّ))قاَؿ

َقِدُموا َعَلْيِو َشَكوا َما َأَصابَػُهْم ، فََأَمَرُىْم َأْن يَْمَسُحوا َعَلى اْلَعَصاِئِب ، 
َّ.َّاحلديثََّّأىلََّّبعضََّّوَُّنََّوحس َّرواُهَّأزتُدَّ،َّوأبوَّداوَدَّ،َََّّوالتََّساِخْيِن ((



 ٕٓٛ   ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية        بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ                                             

 ________________________________________
 نَّ هِ قِ وْ لُ حُ  تَ حْ تَ  ةٍ ارَ دَ مُ  اءٍ سَ نِ  رِ مُ ى خُ لَ عَ وَ 

_______________________________________َّ
َّ َّوالفعِل َّبالقوِؿ ًُ َّالث ابت ًُ َّالس ن  َّجوازََِّّأصلٌَّفهذِه َّالعََِّّاْلَمْسحََّّيف َََََّّّّّ،ََّّمامًَِّعلى

َّ ًِ َّالص حاب َّمَن ًٍ َّذتاني َّعْن َّاْلَمْسُحَّعليها َّجاَء َّالُلَّ-وقْد ُهمََّْرِضَي َََّّّ،َّوىمَّ:َّ-َعنػْ
َّوسعَّأبو ،َّ َّوَعليي ،َّ َّوُعَمُر ،َّ َّ،َّبكٍر َُّموسىَّاالشعري  َّوأبو َّأبَّوق اٍصَّ، َّبُن ُد

َّ َّالد رداِء َّوأبو ،َّ َّمالٍك َّبُن َّوأنُس ،َّ َّعوٍؼ َّبُن َّالر زتِن ُهْمَّ-وعبُد ََّعنػْ َّالُل َرِضَي
ََّّ-َأرْتَِعُْتَّ َّالعلماِء َّبعُض َّحكى َّولذلَك َّاللَُّ-، َّالص حابًََِّّ-َرزِتَُو َََََََََََّّّّّّّّّّّإرتاَع

ُهمََّْرِضَيَّا- َّالَّيُػْعَرُؼََّلُمَّخُماِلٌفَّ.َّعليِوَّ؛َّألن ُوََّّ-للََّعنػْ
َّبقولِوََِّّفيهاَّطَّرََّشتػََّويَُّ َّإىلَّذلَك َّأشاَر َّوقْد ،َّ ًً َّحُمن َك َّأَْو ،َّ ًٍ َُّذَؤاَب َّذاَت َّتكوَف      :َّأْف
.ََّّكَّنََّاحلَََّّحتتََّّأيَّموضوعًًََّّ[ ةٍ ابَ ؤَ ذُ  اتِ ذَ  وْ أَ ،  ةٍ كَ نَّ حَ مُ  لٍ جُ رَ لِ  ةٍ امَ مَ ى عِ لَ عَ وَ ] 

َّبػ ََّّ] َأْو [وتعبَتُُه :َّ َّ[  ةٍ ابَ ؤَ ذُ  اتِ ذَ  وْ أَ ،  ةٍ كَ نَّ حَ مُ ] يفَّقولِِو َّإىلَّعدـِ َّإشارٌة فيِو
َّعمائِمَّ َّمْن َّتكوَف ََّأْف َّاْلُمهم  ََّبِل ،َّ َّاْلُمحن كًِ َّبالِعمامًِ صًِ َّالرُ  اُتصاِص
ًَُّ َّ،َّوإذاَّكاَنِتَّالِعمام ًٌَّ،َّسواًءَّكاَنْتَّحمن كًًَّ،َّأوَّغََتَّحمن كًٍ اْلُمسلمَُتَّلاَُّذؤاب

َُّيْشرَعَّ َّلَػْم َّولذلَك ،َّ َّأكرَب َّبنػزِعها ًُ َّاْلَمشق َّكاَنِت َّساتٍرََّّحمن كًً َُّكلِّ َّعلى اْلَمْسُح
َّباْلَمْسِحَّ ُ ْص َّيُػَر َّفَلْم ،َّ َّنزُعهما َّيشق  َّال ًُ َّاْلَمقطوع ًُ َّوالِعمام ًُ َّفالط اقي ،َّ للر أِس

َّعليِهماَّ.َّ
َّ َّاْلَمقطوعًِ راجٌعَّإىلََّّفي أحِد الوجهينِ وعليِوَّ،َّفاْلَمنُعَّمَنَّاْلَمْسِحَّعلىَّالِعمامًِ

َّاْلَمشقًَِّبالن ػزِعَّكالقلنسوِةَّ. َّعدـِ
وجيوُزَّ:َّأيَّ[  نَّ هِ قِ وْ لُ حُ  تَ حْ تَ  ةٍ ارَ دَ مُ  اءٍ سَ نِ  رِ مُ ى خُ لَ عَ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

  اْلَمْسُحَّمَنَّاْلَمرأِةَّعلىَّسِتارِىاَّ.
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َّ

 ٕٛٔ 

 

________________________________________
  رَ غَ صْ أَ  ثٍ دَ ي حَ فِ 

________________________________________ 
َّ،َّوََّّالِخَمارُ و  َِّمَنَّاْلَْمِر جابِرََََّّّّ:َّحديثَّ ومنوُ ،ََّّغطيًَُّالت َّ:ََّّوَُّأصلََُّّرَّمَّاْلََّ:َِّفَعاٌؿ

َّعبدَِّ َّابِن َّ–الِل ُهَماَرِضَي ََّعنػْ ََّّ-الُل َّأف  َّالص حيَحُِت ََّّ--َّالن ِب َّيف         :قاَؿ
َّغََّ (( ةَ يَ وا اآلنِ رُ مّْ خَ  )) َّط َّأي َّوىا َّبِاللَِّ-َّارًَّستَََّّْرَّمَّاْلََّ تْ يَ مّْ وسُ ، ََََّّّّ؛ََّّ-َواْلِعَياُذ
 .َّمَعوََُّّلََّقَّْالَّعََّإذاَّشرِبَػَهاَّصاَرَّكَمْنََّّاإلنسافََّّفكأف َّ،ََّّىَّالعقلََّطَِّّغََّاَّتػَُّهَّألنػ َّ
َّرأَسَّاْلَمرأِةَّويُغطِّيِوَّ.ََّّرَّيستػََُّّوَُّاَّ؛َّألن َّارًَّسِتََّّوَِّبكونََِّّارَّمَّاْلََِّّفَّصَّووَُّ

َُّمسَّواألصُل في مشروعيِة اْلَمْسِح عليِو : َّصحيِح َّيف َّبالٍؿ َّعنُوَََََََََّّّّّّّّّحديُث ِلٍم
--ََّّ َّقاَؿ     َعَلى اْلُخفَّْيِن ، َواْلِخَماِر ((  --: )) َمَسَح َرُسْوُل الِل أن ُو

 أيَّأَِذَفَّباْلَمْسِحَّعلىَّاِْلماِرَّللنِّساِءَّ.َّ
َّ.ََّّ)) ِاْمَسُحْوا َعَلى اْلُخفَّْيِن َواْلِخَماِر ((َّ:ويفَّمسنِدَّأزتَدَّبلفِظَّ

َّأََّ َّأيًضا َّوفيِو ِـّ َُّأ َّثَػُر ًَ َها-سلم ََّعنػْ َّالُل َّكوِنماََّّ-َرِضَي َّيف َّالِعمامًِ َّعلى َّوقياًسا ،
َّنزُعُهماَّ. َّساتَِريِنَّيشق 

:َّواَّقالَُّ،ََّّقَّلَّْاحلَََّّحتتََّّأيَّتكوفََّّ[ نَّ هِ قِ وْ لُ حُ  تَ حْ تَ  ةٍ ارَ دَ مُ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
َّحتَتَّاحلَْلقََّّفَّْينبغيَّأَََّّوَُّإن َّ َُّمدارًا َّالرَِّجاِؿََّّكَّحن َّمَّيفَّالََّّْكاحلاؿَّ،َََّّّيكوَف مْنَّعمائِم

صًََّ ُ ُصَّباْلَمْسِحَّعليِوَّ،َّوىذاَّمبٍتيَّعلىَّأف َّالرُ  ًَُّبنػزِعِوَّ،َّفيُػَر حىتَّحتصَلَّاْلَمشق
ًَِّالن ػزِعَّ. ًٌَّعلىَّمشق  َّفيِهماَّمبني

ََّّفَّْأَََّّبعدَّ[  رَ غَ صْ أَ  ثٍ دَ ي حَ فِ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  ماَّالذيََّّ-َرزِتَُوَّاللَُّ-َّبُت 
ََّّاْلَمْسحِ  محلّْ  في بيانِ  عَ رَ شَ ،ََّّاْلَمْسحََّّووقتَّ،ََّّعليوََِّّحَُّسَّميَّ َ َّ-َرزِتَُوَّاللَُّ-:َّفبُت 

َّوفَّدََُّّاألصغرََِّّثَّدَّباحلَََّّمارَِّواْلَِّ،ََّّمامًَِّوالعَِّ،َّعلىَّاْْلُف ُْتََِّّاْلَمْسحَّاُتصاَصَّ



 ٕٕٛ   ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية        بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ                                             

  ________________________________________
 اهَ لّْ حَ  ىلَ إِ  رَ بػَ كْ ي أَ فِ  وْ لَ وَ  ةِ اجَ حَ الْ  رَ دْ قَ  زْ اوَ جَ تَ تػَ  مْ لَ  ةٍ يرَ بِ ى جَ لَ عَ وَ 

________________________________________َّ
َّجيبََّّلَّْبََّ،ََّّاحَلَدِثَّاألكرِبَّإرتاًعاَّيهاَّيفعلَّحَّسَّميََّّفَّأَََّّلإلنسافََّّفالَّجيوزَّ،ََّّاألكربَِّ

َّ.ََّّوالر أِسَّيفَّالط هارِةَّمَنَّاحَلَدِثَّاألكربََُِّّتَّمََّدَّالقَََّّلَُّسَّْغَََّّعليوَِّ
َّثبتََّّ:في ىذا  واألصلُ  َّحديثََّّما ََّّيف َّاْلُمراديِّ َّعس اٍؿ َّبِن ََّّ--صفواَف
 عَ ػزِ نْ ال نػَ ْن أَ  -َأْو ُمَساِفرِْينَ -ِإَذا ُكنَّا َسَفًرا  --َّ)) َأَمَرنَا َرُسْوُل اللِ قاَؿَّ:َّ

َّ(( مٍ وْ نػَ وَ ،  لٍ وْ بػَ وَ ،  طٍ ائِ غَ  َثالثََة أَيَّاٍم َولََيالِْيِهنَّ ِإالَّ ِمْن َجَنابٍَة ،َوَلِكْن ِمنْ ا نَ افػَ فَ خِ 
َّوقاَؿَّ:َّحديٌثَّحسٌنَّصحيٌحَّ مذي  َّ،َّوالًتِّ َّأزتُدَّ،َّوالن سائي  َّعلىَّ،َّرواُه فدؿ 

َّمُيَسُحَّعليِوَّيفَّاحَلَدِثَّاألصغِرَّاْلُمعرب َِّعنِوَّبقولِِوَّ:َّ )) َلِكْن ِمْن بَػْوٍل ، أف َّاُْلف 
َّفيوَََِّّأْو نَػْوٍم ((، َأْو َغاِئٍط  َّالذيَّجيُب َّاألكرِب َّاْْلُف ُْتََّّدوَف َّمعٌتَّنَػزُْع َّوىَو ،َّ

صًََّفيِوَّباْلَمْسِحَّ، )) ِإالَّ ِمْن َجَنابٍَة (( :َّقولِوَِّ َّعلىَّأف َّاحَلَدَثَّاألكرَبَّالَّرُُ فدؿ 
َّ.ََّّعلىَّاْْلُف ُْتَِّ،ََّبْلَّجيُبَّفيِوَّالر جوُعَّإىلَّاألصِلَّ،َّوىَوََّغْسُلَّالعضوَِّ

َََََََََّّّّّّّّشرََعَّ[  ةِ اجَ حَ الْ  رَ دْ قَ  زْ اوَ جَ تَ تػَ  مْ لَ  ةٍ يرَ بِ ى جَ لَ عَ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
َّاْلَمْسِحَّعلىَّالَبَتةََِّّ-َرزِتَُوَّاللَُّ-  . يفَّبياِفَّأحكاـِ
َّىذاَّمنَّ،ََّّمامًَِّعلىَّالعََِّّحَُّسَّعليهاَّكماَّميََّّحَُّسَّميََّّبَتةَُّالَََّّتَّأليسََّّ: ؤالُ السُّ  دُ رِ يَ و 
ََّّماشَّقَِّ َّوكالمهاَّماشَّقََِّّمنََّّاوىذ، َّفَّضَّرَّْفََّالَّحلَِّّمَّلََِّّساترََّّ، ،َّ َّيذُكْرَّلماذا لَػْم

َََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّ؟ََّّأحكاَمهاَّمَعَّالِعمامًَِّ
،ََّّواألكربََِّّاألصغرََِّّثَّدَّاَّيفَّاحلََّيفَّكونَََّّـَّماَّتقد ََّّختالفََّّبَتةََّالَََّّ:َّأف ََّّالجوابُ و 

َّفسببَّ،ََّّمعينًًََّّةًَّد َّهاَّمَُّإىلَّبقائََِّّيتاجََُّّوَُّفإن ََّّهااَّووضعََّكسرًَََّّّرَّإذاََّجبػ ََّّاإلنسافََّّفإف َّ
َّوالعََِّّعلىَّاْلَمْسحََّّخبالؼَّ،ََّّقائمََُّّصًَِّالر َّ اَّبًَّمرتػ ََّّليسََّّوَُّفإن َّ،ََّّرَِّمَّواْلََُّّمامًَِّاْْلُف ُْتِ



 بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ         ه ٖٗٗٔالثَّانية الُمراجعُة 
َّ

 ٕٖٛ 

 

ًٍَََّّّل َّوالَّعََِّّبَّبََّعلىَّسَّ َّىيَّ، على أحِد الوجَهيِن عنَد أىِل َّمطلقًٌََُّّصًٌَّرََُّّوإمنا
َّ.َّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-َّالعلمِ 

َّ َّفيِو َُّيستوَعُب َّال َّاْْلُف ُْتِ َّعلى َّاْلَمْسَح َّ،ُُث َّإف  َّباْلَمْسِح َّاْلَمْسِحَّ الس اتُر خبالِؼ
كاَنْتَّيفَّالُغْسِلَّ،َّ َّالَفْرِضَّيفَّالُوُضوِءَّ،َّأوَّْ َِّلَمحلِّ ًً َّإذاَّكاَنْتَّحماذي علىَّالَبَتِة

 .يعابُػَهاَّباْلَمْسِحَّتفإن ُوَّجيُبَّاس
َّطهارةََِّّومَن الفروؽِ  َّيف َّىَو َّإمنا َّواِْلَماِر َّوِالِعمامًِ َّاْْلُف ُْتِ َّعلى َّاْلَمْسَح َّأف  :َّ

َّاحَلَدِثَّاألصغِرَّ،َّوالَبَتُةَّيكوُفَّاْلَمْسُحَّفيهاَّيفَّالط هارَتُِتَّ.
َّارقطٍت َّالد ََّّالذيَّرواهًَََُِّّّج َّيَّالش َّذََِّّ:َّحديثََّّعلى الجبائرِ  في اْلَمْسحِ  واألصػلُ 

َّاجَّجَّشََّّوَُّتَّْفأصابػََّ،ََّّوَِّأصحابََِّّمعََّّرَّافػََّسََّّ--َّالن ِبََِّّّأصحابََّّاًلَّمنَّجَّرَََّّأف َّ،ََّّهَُّوغَتَُّ
:َّواَّ؟َّقالََُُّّصًٍَّرََُّّمنََّّىلَّْ:ََّّوَُّأصحابَََّّؿَّأََّسَّفََّ،ََّّبَّنََّجَّفأََّ:ََّّقاؿَّ،ََّّاحَّرََّجََّّوَِّبََِّّتَّكانََََّّّوَّأََّ

َّرَُّ ََُّّصًََّال ََّّلَّْسَّتََّغَّْاوَّ، ََّّلََّسَّفاغتََّ، ََّّاتَّفمَّ، ،  هُ وْ لُ تػَ قػَ  ))َّ:َّ--َّالن ِب ََّّفقاؿَّ،
َّويفَّبعضََّّ، (( الُ ؤَ السُّ  يّْ عِ الْ  اءُ فَ ا شِ مَ نَّ إِ ؛ ا وْ لُ هِ جَ  ذْ وا إِ لُ أَ  سَ الَّ ىَ ،  اللُ  مُ هُ لَ تػَ قػَ 
ََّّ(( وُ حَ رْ جُ  بَ صُ عْ يػَ  نْ أَ  وِ يْ فِ كْ يَ  انَ كَ   دْ قَ  ))َّ:َّواياتَّالرَِّّ َّمنوَُّفأُذَّ، ًَََّّمشروعي ََّّوا

َّ.ََّّبائرَِّوالَََّّصائبَّعلىَّالعَََّّاْلَمْسحَّ
َّولكن ََّّ،ََّّبائرَِّالَََّّيفَّروايًََِّّوَِّبضعفََِّّوالقوؿَّ،ََّّهَِّيفَّسندََِّّمَّتكل َّمََُّّوىذاَّاحلديثَّ أقوى

َّولذلكََّّبائرَِّعلىَّالَََّّاْلَمْسحََّّعلىَّمشروعيًََِّّتدؿ ََّّالعامًَََّّىاوقواعدََّّريعًَِّالش ََّّوؿَّصَُّأَُّ
ََّّالعلماءََِّّكلمًَََُّّّتَّفقََّات َّ َّأن َّوأرتعَُّ، َّعلى َّالبَتةََِّّاْلَمْسحََُّّجيوزََّّوَُّوا لعظِمََّّعلى

َّدل ِتَّاْلَمشقًَِّ َّوقْد ،َّ َّالط هارَتُِت َّيف َّمكاِنا َّوَغْسِل َّبنزِعها َّالض رِر َّوحصوِؿ ،
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َّاحَلرَِجَّيف ًَُّعلىَّانتفاِء َّالش ريع ھ  ھ    چ :َّ-ُسْبَحانَوَُّ-َّقاؿََّّتكاليِفهاَّ،َّكما

 چھ   ھ  ے   ے  ۓ 
(ٔ)َّ.َّ

َّوَِّبإمكانََِّّليسََّّوَِّكفَََِّّّّأوَّ،ََّّهَِّزندََِّّأوَّ،ََّّهَِّساعدََِّّأوَّ،ََّّهَِّيفَّيدََِّّالكسرََّّوَُّفهذاَّالذيَّأصابََّ
َلم اََّّريعًََّالش ََّّوألف َّ؛ََّّعظيمََّّرَّرََّضَََّّىَّنزِعوَِّعلَّبَّويًتت َّ،ََّّحىتَّيغسلَََّّبَتةََّالَََّّينػزعَََّّأفَّ

َّبَتةَُّفتبقىَّالََّ،ََّّبَتةَِّالَََّّبقاءََِّّداويَّمنَّالت ََّّبالزََّّتَّنََّذَِّأَََّّفقدََّّ،يتداوىََّّفَّأَََّّلوََُّّأَِذَنتَّ
  :، وىَي وِ بشروطِ َّاألصلََّّحمل ََّّاترَّىذاَّالس ََّّل َّويََِّ،َّعليهاَّحَُّسَّوميَّ،َّعليوََِّّعلىَّماَّىيَّ

َّ،َّس بِبَّاْلُموجِبَّالَّوجودََِّّمنََّّقَّيتحق ََّّفَّْأَََّّ،َّوىوََّّاحلاجًََِّّوجودََُّّأواًل : صًِ للرُ 
  ََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ََّّهربََِّّْجَّإىلَّيَّيتاجَُّذَِّال ََّّكسرَّوىَوَّال

اجًَُّبقدِرَّكاَنِتَّاحلَّوَّفلََّ،َّفالَّجيوُزََّأْفَّيزيَدَّعليهاَّ،ََّّاحلاجًََِّّبقدرََِّّد َّشَُّيَََّّفَّأََّا : ثانيً 
صًَُّبذلَكَّالَقْدِرَّعشرِةَّأصابَعَّلَػْمَّ ََّّ.جُيْزََّلُوََّأْفَّيزيَدَّعليهاَّ،َّوتتقي ُدَّالرُ 

َّ:َّ َّاألطباُء َّقاَؿ َّفَلْو ،َّ ًِ َّاْلَمطلوب َّالزِّيادِة َّمَن َّاألطباُء َّمايقرِّرُُه َّاحلاجًِ َّيف َََّّّويدُُل
َّيزُادَُّ َّفإن ُو َّاَلرْبِ َّسالمًِ َّلضماِف َّوبعَدُه َّاْلَمجبوِر َّاْلَموضِع َّقبَل َّإىلَّزيادٍة َّيتاُج َّأن ُو

َّ.َّبقدرِهَِّ
[  رَ بػَ كْ ي أَ فِ  وْ لَ وَ  ةِ اجَ حَ الْ  رَ دْ قَ  زْ اوَ جَ تَ تػَ  مْ لَ  ةٍ يرَ بِ ى جَ لَ عَ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

َّمفر عًٌَََََََََّّّّّّّّّ، ا " ىَ رِ دَ قَ بِ  رُ دَّ قَ يػُ  ورةِ رُ لضَّ لِ  حَ يْ بِ ا أُ مَ  نَّ : " أَ  رعيًَِّالش ََّّللقاعدةَِّ وىَي
َّ، "  زالُ يُ  ررُ " الضَّ :  علىَّالقاعدةَِّ َّاْلَمشهورِة  العلماءََِّّعندَّوىيَّإحدىَّالقواعِد

 زالُ ال يُ  قينُ " اليَ و ،ىا " دِ بمقاصِ  ورُ مُ " األُ ( ، وىَي :  الخمسِ  القواعدِ بػ) 
 ادةُ " العَ ، و "يرَ سِ يْ التػَّ  بُ جلِ تَ  ةُ " المشقّ ، و"  زالُ يُ  ررُ " الضَّ ، و ك "بالشَّ 

  ."  مةٌ حكَّ مُ 

                              
َّ.87َّ،َّآيًَّ:ََّّاحلج/ََّّ(1)



 بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ         ه ٖٗٗٔالثَّانية الُمراجعُة 
َّ

 ٕٛ٘ 

 

 ________________________________________
 ةِ ارَ هَ الطَّ  الِ مَ كَ   عدَ بَ  لكَ ذَ  سَ بِ ا لَ ذَ إِ 

________________________________________َّ
َّالفقوََُّّالقواعدََّّاْلمسََّّىذهَِّ َّعليها َّمسائِلََّّاإلسالمي ََّّانبٌت َّمْن َّكثَتًا َّأف  َّدبعٌت ،

،ََّّ" يسيرَ التَّ  بُ تجلِ  ةُ المشقَّ " منهاَّتقوُؿَّ:ََّّابعًَُّالر ََّّالقاعدةَُّوَّ،ََّّالفقِوَّتَػَفر ُعَّعليها
ََّّتَّعََّتفر َّوَّ ،َّ َّقواعُد ََّّمنهامنها :َّ َََََََّّّّّّّ،َّ" الضَّروراُت تُبيُح المحظُوراِت "قوُلم

َّ َِّبَقْدرِىا َّيُػَقد ُر َّوالض رورِة َّللَحاَجًِ َّأُبِْيَح َّما ":َّ َّبقوِلم َُّضِبَطْت َّأيَُُّث  "َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ
وجوازِِهَّبناًءَّعلىَّوجوِدَّضرورٍةَّأْوَّحاجًٍَّ،َّفإف َّالواجَبََّأْفَّماَّحكْمَناَّبإباحِتِوََّّأف َّ

َّبَػٌَتَّعليِوَّ َّما َّعلىَّذلَكَّ،َّوىذا َّ،َّوَأْفَّالَّنزيَد َّواحلاجًِ َّالض رورِة َّبقدِر َّفيِو نتقي َد
ًَِّ:َّ-َرزِتَُوَّاللَُّ-اْلُمَصنُِّفَّ ََََََََََّّّّّّّّّّ.َّ[ ةِ اجَ حَ الْ  رَ دْ قَ  زْ اوَ جَ تَ تػَ  مْ لَ ] َّقوَلُوَّيفَّىذِهَّاْلَمْسأََل

َّيفََّّ[ رَ بػَ كْ ي أَ فِ  وْ لَ وَ : ]  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  َّاْلَمْسُحَّعلىَّالَبَتِة أيَّوَلْوَّكاَف
َّواِْلَماِرَّ،َّحدٍثَّأكرَبَّ،َّومنَّىناَّ َّوالِعمامًِ َّاْلَمْسَحَّعلىَّاْْلُف ُْتِ ُالَفِتَّالَبَتُة

َّباحَلَدِثَّاألصغِرَّ،ََّبْلَّإنػ َهاَّ ِثَّاألصغِرَّواألكرِبَّتكوُفَّيفَّاحَلدَّيفَّكوِناَّالَّختتص 
ََّّ:َّالَّميسُحَّيفَّطهارٍةَُّكبػَْرىَّعلىَّغَِتَّالَبَتِةَّ.َّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-ومْنَُّىَناَّقاَؿَّالعلماُءَّ

َّذلكََّّيفَّرجعَُّويَُّ،ََّّالبَتةَََّّل َّيَََِّّفَّأيَّإىلَّأََّ[  اهَ لّْ ى حَ لَ إِ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
ََّّاْلربةََِّّأىلََّّإىلَّقوؿَّ ََّّاألطباءََُّّقاؿََّّفإفَّ، َّتبقىَّشهرًَّ: َّا َّتَُّهَّفإنػ َّ، َّ،ََّّهرَِّبالش ََّّتَّق َّؤَّا

َّوَِّإليَّباحلاجًََِّّاألطباءََُّّالذيَّحكمَََّّالقدرََّّتجاوزَّفالَّيَُّ،ََّّفكذلكََّّشهرينَّ:َّواَّقالََُّّفَّوإَِّ
َّ.ََّّمافَّالز َََّّّمنََّّائدَِّالز ََّّيفَّذلكََّّميسحََّّفَّْأَََّّلوََُّّالَّيصح ََّّوَُّفإن َّ،ََّّعليوََِّّادََّفإذاَّزََّ
بياُفَّ:ََّّالمراُد ِبوِ [  ةِ ارَ هَ الطَّ  الِ مَ كَ   عدَ بَ  لكَ ذَ  سَ بِ ا لَ ذَ ] إِ :  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

والِعمامًَِّواِْلَماِرَّوالبَتِةَّ،َّوىَوََّأْفَّيلبَسهاَّعلىَّ شرِطَّجواِزَّاْلَمْسِحَّعلىَّاْْلُف ُْتَّ
َّ.ًٍَّ َّطهارٍةَّكامل



 ٕٙٛ   ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية        بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ                                             

 ________________________________________
 مٍ يْ قِ مُ  حُ سْ مَ فَ  وِ ئِ ادَ تِ ي ابْ فِ  كَّ شَ  وْ أَ ،  سَ كَ عَ  وْ أَ ،  امَ قَ أَ  مَّ ثُ ،  رٍ فَ ي سَ فِ  حَ سَ مَ  نْ مَ وَ 

________________________________________ 
ًَََّّودليُل ذلَك : :َّقاؿََّّ--ماَّثبَتَّيفَّالص حيحُِتَّمْنَّحديِثَّاْلُمغَتِةَّبِنَُّشعب

َّ ُُف ْيِو َّ َّ َّأِلَنْػزََع فَِإنّْي َأْدَخْلتُػُهَما : )) َدْعُهَما ؛ َّ-- الن ِب َّ فَػَقاؿَّ ،َفَأْىَوْيُت
َّمْنََّّطَاِىَرتَػْيِن (( ًٍَّ،َّوالَّبُد  َّعلىَّاشًتاِطَّلُْبِسَّاْْلُف ُْتَِّعلىَّطهارٍةَّتام  ،َّوىذاَّيدؿ 

َّ ًً َّتام  َّالط هارُة َّتكوَف َّحَتُْصلَُّأْف ا َّ،ََّّوإمن  َّإحَدامُهَا ََّغَسَل َّفَلْو ،َّ َّالرِّْجَلُِت َََََََّّّّّّّبَغْسِل
َّقبَلَّغََّ ًَِّ،َّلَػْمَّيصح َّ.ُُث َّأدَُلهاَّيفَّاُْلفِّ َّْسِلَّالث اني

َّاللَُّ-َّواستثنى بعُض العلماءِ  َّاليتََّّ-َرزِتَُهُم َّاحلاالِت َّيف َّالَبَتِة َّشدِّ َّيف الط هارَة
ُرََّأْفَّيتطه َرَّفيهاَّ َّفيَهاَّالَبَتُةَّقبَلَّحصوِؿَّالط هارِةَّ،َّفُخفَِّفَّفيهاَّ؛َّ،َّيتعذ  فَتُشد 

صًَِّ.  لوجوِدَّاحلرِجَّاْلُموجِبَّللرُ 
 كَّ شَ  وْ أَ ،  سَ كَ عَ  وْ أَ ،  امَ قَ أَ  مَّ ثُ ،  رٍ فَ ي سَ فِ  حَ سَ مَ  نْ مَ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ -ُو قَػْولُ 

ًََُّّىذهَِّ[  مٍ يْ قِ مُ  حُ سْ مَ فَ  وِ ئِ ادَ تِ ي ابْ فِ  َّاَّأف َّنََّعرفػََّّْ،َّحيثََّّعلىَّاألصلََّّعًٌَّفر َّمََُّّاْلَمْسأََل
َّوليلًًَّيومًََّّميسحََُّّقيمََّمَّالَّْ َّاْلََُّّا ََّّفَِّّعلى ََََََََََّّّّّّّّّّ،ََّّن َّبلياليهََّّأياََّّثالثًَََّّسافرَّمَّوالَّْ،

ِةَّ،َّأْوَّكاَفَُّمقيًماَّوسافَرَّ،ََّّفإنَُّو َيِرُد السُّؤاُل : َّاْلُمد  ـََّقبَلَّدتاـِ َلْوَّكاَفَُّمسافرًاَّوأقا
َّ؟َّ َّاحلكُم َّأوَّأقصَرَََََّّّّّىْل نقوُل :فما العربةَّبآُرََّحالَيوََّسواءَّكانْتَّاملد ةَّأطوَؿ

قيٍمَّ،َّوالعكُسَّبالعكِسَّ،َّأـَّنقوؿَّبالرجوعَّفَػَلْوََّمَسَحَُّمقيماَُّثََّساَفرَّأمت َّمْسَحَّمَُّ
َّفيماَّزادَّعليو. ًَُّألنّناَّنشك  َّإىلَّاألصلَّوىوَّاليقُتَّيفَُّمّدةَّاملسِحَّوىوَّاليوـَُّوالل يل

الفي ًٌَّ،َّوالجواُب : ُِ ًَِّ َّ:-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-َّوفيها قوالِن ألىِل العلمِ َّأف َّىذِهَّاْلَمْسأََل
َّإىلَّالقوُل األوُل : َّيُػَرد  َّأن ُو َّاألصِلَّواليقُِتَّيفَّرتيِعَّاحلاالِتَّ،َّوىَوَّمسُحَّاليوـِ

َّ،ًَِّ َّ.َّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-َّوىَو مذىُب الشَّافعيَِّة والحنابلةِ والل يل



 بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ         ه ٖٗٗٔالثَّانية الُمراجعُة 
َّ

 ٕٛٚ 

 

________________________________________
 رٍ افِ سَ مُ  حُ سْ مَ فَ  وِ حِ سْ مَ  لَ بْ قػَ  رَ افػَ سَ  مَّ ثُ  ثَ دَ حْ أَ  نْ إِ وَ 

________________________________________ 
ََّحالَْيوَّوالقوُل الثَّاني : َّبآُر َّالعربة َّ،ََّّأف َّثالثًا َّأمت  َّالس فُر َّعليِو َّطرَأ َّفَلْو ،ََََََّّّّّّ

َّ،َّ َّأمضاَىاَّيفَّالس فِر َّقْد َّكاَف َّفِإْف ،َّ ًَ َّوالل يل َّاليوـَ َّاعترَب ًَُّ َّاإلقام َّطرَأْتَّعليِو ََّّوَلْو
َّمسُحوَُّ َّانتهى ،َّ َّعليها َّزاَد ََّّأو ،َّ َّإقامِتِو      وىذا ىَو مذىُب الحنفيَِّة دبجرِد

َّ. رزتهمَّالل
ََّّوأمَّا المالكيَّةُ  َّالل َّ،َّرزتهم َّاْلَمْسِح َّيف َّالت أقيِت َّعدـَ َّمذىُبهم َّكاَف ََّلم ا َََََّّّّّفإن ُو

َّ َّىذِه َّفإف  َّغَُت َّمذىِبهم َّعلى ًَ َّمسِحَّاْلَمْسأََل َّبَُت َّعنَدىم َّفَػْرَؽ َّال َّألن ُو َّ؛ واردٍة
َّواْلُمسافِرَّ.اْلُمقيِمَّ  

َّاللَِّ- َِّعْنَد َّ؛ََّّ-َواْلِعْلُم َّإىلَّاليقُِت َّبالر جوِع َّالقوُؿ ىَو وأقوى الَقولَيِن في نظِري 
َّيفَّبقاِئهاَّ،َّفوجَبَّعليناَّالر جوُعَّإىلَّ صًٌَّ،َّونشك  َّرُُ َّاْلَمْسَحَّعلىَّاْْلُف ُْتِ ألف 

ًَِّ؛َّألن ُوَّمقطوٌعَّ َّوالل يل صاليقُِتَّ،َّوىَوَّمسُحَّاليوـِ علىَّكالًَََّّّاملسحَّفيوبثبوتَُّر
صًَِّفيِوَّ،َّفوجَبَّاألُُذَّباليقُِتَّ،ََّّعليوالوجَهُِتَّ،َّوماَّزَاَدَّ مشكوٌؾَّيفَّثُػُبوِتَّالرُ 

" الشَُّك ِفي الرَُّخِص يُوِجُب وإلغاُءَّماَّزَاَدَّعليِوَّ،َّوىذاَّمعٌتَّقوِلمَّيفَّالقاعدِةَّ:َّ
َّ.َّالرُّجوَع ِإلى اأَلْصِل "

َّ[َّرٍ افِ سَ مُ  حُ سْ مَ فَ  وِ حِ سْ مَ  لَ بْ قػَ  رَ افػَ سَ  مَّ ثُ  ثَ دَ حْ أَ  نْ إِ وَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
ََّّعلىَّبناهَُّ َّحديِثََّعلي  ََّّ--ظاىِر َّالن ِب  َّأف  َُّمسِلٍم :  قاَؿََّّ--يفَّصحيِح
َّ،ََّّثَّدَّباحلَََّّالعربةَََّّأف ََّّيقتضيَّصلَُّاألَّكافَََّّّفَّوإَِّ،َّ((  َثالثََة أَيَّامٍ  رُ افِ سَ مُ الْ  حُ سَ مْ يَ )) 
َّ



 ٕٛٛ   ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية        بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ                                             

  ________________________________________
 ِنَس ، َولَُفاَفةً َوال َيْمَسُح َقاَل 

________________________________________َّ
ََّّيلزَـَُّّفكافَّ ََّّاؿَّقََّيػََُّّفَّأَََّّألصلَّلإعمااًل ََّّثَّدَّباحلَََّّالعربةَََّّإف َّ: يفََّّوَُّثَُّدَّحََّّوقعَََّّفَّفإَِّ،

ََّّثَّدَّباحلَََّّربةَُّفالعََِّّيفَّاحلضرََِّّأوََّّفرَِّالس َّ َواْلِعْلُمَّ-، وىذا القوُل أرجُح في نظِري 
ًََِّّ-ِعْنَدَّاللَِّ َّالش رعي صًِ َّاحَلَدَثَّسبُبَّالرُ  ؛َّاتباًعاَّلألصِلَّالذيَّتقر َرَّ،َّوُىَوَّأف 

باْلَمْسِحَّ،َّفوجَبَّاالعتداُدَّبِِوَّ،َّوالَّعربَةَّباْلَمْسِحَّ،َّفننظُرَّمىتَّكاَفََّحَدثُُوَّ،َّفِإْفََّّ
،َّ َُّمقيٍم ََّمْسَح َّمَسَح ،َّ َّساَفر َُُّث  ،َّ َّإقامِتِو َّحاِؿ َّيف َّ،ََّّكاَف َّبالعكِس ََََََّّّّّّوالعكُس

َّوىذاَّىَوَّاْلَمذىُبَّيفَّاألصِلَّ.َّ
صًَِّ،َّوىَوَّأوىلَّ.َّوُأِجْيَب عِن الظَّاىِر : َّباعتباِرَّالش رِعَّلسبِبَّالرُ   

َّ ِنَس ، َولَُفاَفًة [: ] َوال َيْمَسُح َقاَل  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  َّاللَُّ-َشرََع يفََّّ-َرزِتَُو
َّعدـََّجواِزَّاْلَمْسِحَّعلىَّالَقالِنِسَّ،َّوىَيَّكالط واقيََّّ،مُيَسُحَّعليِوََّّالبياِفَّماَّ َ فبُت 

ُُُذَُّحكَمَّالِعمامًَِّ َّ،َّاْلَموجودِةَّيفَّزمانِناَّ،َّفالَّتأ وىَيَّإحدىَّالرِّوايتُِتَّعِنَّاإلماـِ
َّ َّاللَُّ-أزتَد ََّّ-َرزِتَُو (َّ َّيف َّذلَك َّإىل َّأشاَر َّكما ،َّ َّاْلَمذىُب َّوىَي (َََّّّاإلنصاؼِ ،

َّ :َّ َّ:) بقولِِو َّاْلَمْذَىبََِّّإْحَدامُهَا ََّوُىَو ،َّ َّيُػَباُح ََّمْسِحََّّ( ال َّوجوُب َّاألصَل َّألف  ؛
َّمْنَّ َّاألصِل َّعلى َّعداىا َّما َّفَبقَي ،َّ َّباستثنائِها ليُل َّالد  َّثبَت ًُ َّوالِعمام ،َّ الر أِس

ًَِّالكرميًَِّ. َّوجوِبَّنزِعِوَّوَمْسِحَّالر أِسَّ؛َّعمالَّباآلي
لفائِفَّاألطباِءَّيفَّزمانِناَّوىَيََّّ: مثلُ فهَيَّماَّيَُداُرَّعلىَّالعضِوَّ،َّوأمَّا اللَُّفاَفُة : 

َّبػ)َّ َّاألصَلَّيُوِجُبََّغْسَلََّّالشَّاشِ اْلُمسم اُة (َّفهِذِهَّالَّمُيَسُحَّعليهاَّ؛َّوذلَكَّألف 
صًَُّبالَبَتِةَّ،َّفَبِقَيَّماَّعداىاَّعلىَّاألصِلَّ الرِّْجَلُِتَّواليَديِنَّوالوجِوَّ،َّوجاَءِتَّالرُ 

ًَُّكالَبَتِةَّ.َّلكنَُّيستثٌتَّمنهاَّماَّكاَفَّالض رُرَّفيِوَّوَّ َّاْلَمشق



 بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ         ه ٖٗٗٔالثَّانية الُمراجعُة 
َّ

 ٕٜٛ 

 

 ________________________________________
فَِإْن لَِبَس ُخفِّا َعَلى ُخف  قَػْبَل ،  َوال َما َيْسُقُط ِمَن اْلَقَدِم ، َأْو يُػَرى ِمْنُو بَػْعُضوُ 

 اْلَحَدِث ، فَاْلُحْكُم لِْلَفْوقَاِنيّْ 
________________________________________ 

ذكْرنَاَّ [ : ] َوال َما َيْسُقُط ِمَن اْلَقَدِم  ، َأْو يُػَرى ِمْنُو بَػْعُضوُ  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
ََّأْفَّيثُبَتَّبنفِسِوَّ،َّفالَّينكشُفَّمْنَّحملَِّّالَفْرِضَّ أف َِّمْنَّشرِطَّاْلَمْسِحَّعلىَّاْْلُف ُْتِ

َّالفََّ َّالَّيثُبُتَّ،َّوينكشُفَّمْنَّحملِّ لَػْمَّيصح ََّّ،ْرِضَّشيٌءَّشيٌءَّ،َّفإذاَّكاَفَّاُْلف 
صًَِّباْلَمْسِحَّعليِوَّ،َّوَىَكَذاَّإذاَّ ًَُّبالرُ  اْلَمْسُحَّعليِوَّ؛َّألن ُوَّخمالٌفَِّلَماَّثبَتِتَّالس ن 

َّ.ََّّملَّيسًتَّرتيعَّحملَّالفرض
فَِإْن لَِبَس ُخفِّا َعَلى ُخف  قَػْبَل اْلَحَدِث ، فَاْلُحْكُم  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

 فوؽَ مسألِة اْلَمْسِح على ُخف  يفَّ)ََّّ-َرزِتَُهُمَّاللَُّ-اُتلَفَّالعلماُءََّّ[يّْ لِْلَفْوقَانِ 
َّ:(ََّّف  خُ 

ـََّ.ََّّ:فقاَل بعُض العلماِء  َّإذاَّباشَرَّالَقَد َّباُْلفِّ صًَُّختتص  َّالرُ 
ََّّ:وقاَل بعُضهم  ُُف  الَُّيشتَػَرُطََّأْفَّيكوَفَّ:َّ،َّأيََّّف َََُُّّّؽَّفوَّجيوُزَّاْلَمْسُحَّعلىَّ

َّمباشرًةَّ،َّفدرَجَّاْلُمَصنُِّفَّ َّعلىَّالَقَدـِ َّعلىَّىذاَّالقوِؿَّ.ََّّ-َرزِتَُوَّاللَُّ-اُْلف 
َّالذيََّوَرَدَّيفَّالَّ-َواْلِعْلُمَِّعْنَدَّاللَِّ-َّواألوؿَّ عِنًَََِّّّس ن َّ،َّوذلَكَّأف  أقوى في نظري 

َّيليَّحمل َّالَّ--َّالن ِبَِّّ ُُف  ََّّْرِضَّ.فََّمسُحُوَّعلىَّ
َّ،َََََََََّّّّّّّّّوَذَىَب بعُض الُفقهاءِ  ًُ َّالس ن  َِّبِو َّورَدْت َّاألعلى َّاُْلفِّ َّعلى َّاْلَمسَح َّأف  إىل

ال ذيَّأُرَجُوََّّ--ال ِذيَّجاَءَّذِْكرُُهَّيفَّحديِثَّبالِؿَّبِنَّرباٍحََّّاْلُمْوؽُ وأن ُوَُّىَوَّ
َّ:ََّّ--أزتُدَّ،َّوأبوَّداوَدَّ،َّواحلاكُمَّوصح َحُوَّ،َّوفيِوَّجمهوٌؿَّ،َّأف َّالن ِب َّ



 ٜٕٓ   ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية        بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ                                             

 ________________________________________
 َقَدِم اْلُخفّْ  ْكثَػَر اْلِعَماَمِة  ، َوظَاِىرَ َوَيْمَسُح أَ 

________________________________________َّ
َّحديٌثَّضعيٌفََّّ)) َكاَن َيْمَسُح َعَلى ِعَماَمِتِو َوَعَلى ُمْوقَػْيِو (( وعلىَّ،َّ،َّوُىَو

َّ،َّكماَّجاَءَّصرًياَّيفَّ َّاْلُمراَدَّباْلُموِؽَّاْلف  َّبالش واىِدَّفإف  القوِؿَّبتحسيِنِوَّوثُػُبوتِِو
َّ،َّ َّباْلَمعٌَت ًِ َّالرِّواي َّباِب َّمْن َّباْلُموِؽ َّالت عبَُت َّفيكوُف ،َّ َّصحيِحِو َّيف َُّمْسِلٍم ًِ رواي

َّ (َّ َّصاحُب َِّبِو َّفس َرُه َّكما ،َّ َُّمْوقًا َّاُْلف  َُّتسمِّي ِق في غريِب الفائوالَعَرُب
َّ(َّ.الحديثِ 

َّاألعلىَّ َّأي ،َّ َّالَفوقاينِّ َّللُخفِّ َّاحُلكَم َّأف  َّعليِو َّينبٍت َّبالواِز َّالقوِؿ َّعلى لكن
َّ،َّوِقْيَلَّبالواِزَّ،َّكاَفَّاْلَمْسُحَّلألعلىَّ،َّ ُُف  ُهَماَّ،َّوىكذاََّلْوَّلَِبَسَّأكثَرَّمْنَّ منػْ

َّاْلََُّّوألحَق ِبِو بعُضهم ـُ َّأحكا َّفتكوُف ،َّ َّالِعمامًِ َّعلى ًَ َّحيُثَّالِعمام َّمْن فِّ
َهاَّ. َّالش ُروِطَّوالت أقيِتَّوتاثَِتَّالنػ زِْعَّللَفوقَاينَِِّّمنػْ

َّالن ِب ََّّ[َويَْمَسُح َأْكثَػَر اْلِعَماَمِة  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  َمَسَحَّعلىََّّ--؛َّألف 
لن ِبَِّّتكل َفَّاَّ--،َّولَػْمََّيِْكَّاْلُمغَتُةََّّ--ِعمامِتِوَّكماَّيفَّحديِثَّاْلُمغَتِةَّ

--ََّّعليها َّليمسح َّالعمامً َّكور َّقاؿََّّبَِتَتب ِع ََّبْل َوَمَسَح َعَلى نَاِصَيِتِو َّ))َّ: ،
َّعلىَّأف َّالعربَةَّيفَّاْلَمسِحَّع،  ((ََّوَعَلى اْلِعَماَمةِ  لىَّالعمامًَِّأْفَّميسَحَّأكثَرىاَّفدؿ 

َُّيشتَػَرُطَّاالستيعاُبَّ.َّوال
َّاْلَمْسِحَّيفَّ [َقَدِم اْلُخفّْ  َوظَاِىرَ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  َّحملِّ َّبياُف َّبِِو اْلُمراُد

َّاْْلُف ُْتَِّ،َّوعليِوَّ،َّفإن ُوَّالَّجيُبََّمْسُحَّأسفِلهماَّ.َّوىَوَّظاىُرَّاْْلُف ُْتَِّ،َّ
 
 



 بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ         ه ٖٗٗٔالثَّانية الُمراجعُة 
َّ

 ٕٜٔ 

 

________________________________________ 
َّوِ بِ قِ عَ وَ ،  وِ لِ فَ سْ أَ  نَ وْ دُ ،  وِ اقِ ى سَ لَ إِ  وِ عِ ابِ صَ أَ  نْ مِ 

________________________________________ 
ََّّودليُل ذلَك : )) َلْو َكاَن الص حيُحَّعنَدَّأبَّداوَدَّأن ُوَّقاَؿَّ:ََّّ--حديُثََّعلي 

ْيُن بِالرَّْأِي َلَكاَن َأْسَفُل اْلُخفّْ َأْوَلى بِاْلَمْسِح ِمْن َأْعالُه ، َوَقْد رَأَْيُت     الدّْ
َّ.ََّيْمَسُح َعَلى ظَاِىِر ُخفَّْيِو (( --ََّرُسْوَل اللِ 

َّ ًَ َّبِنَُّشعب َّبسنٍدَّحسٍنَّ،ََّّ--ويفَّحديِثَّاْلُمغَتِة مذيِّ َّ،َّوالًتِّ َّأبَّداوَد عنَد
َّ َّىذاِفَََّّيْمَسُح َعَلى ظُُهْوِر اْلُخفَّْيِن (( --: )) رَأَْيُت َرُسْوَل الِل قاَؿ فدؿ 

َّ َّاُْلفِّ َّظاىِر ََّمْسُح َّالواجَب َّأف  َّعلى ََّمْسُحَّاحلديثاِف َّجيُب َّال َّوأن ُو ،َّ َّوأعالُه ،
َّأسفِلِوَّ.

َّ.ََّّلالبتداءَِّ[  نْ ] مِ ، قولُُو : [  وِ اقِ ى سَ لَ إِ  وِ عِ ابِ صَ أَ  نْ مِ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
َّ.ََُّّتَّالقدمَََّّأصابعَّ:َّأيَّ[  وِ عِ ابِ صَ أَ  ]:ََّّوَقوِلوِ 

أيَّينتهيَّاْلَمْسُحَّإىلَّالس اِؽَّ،َّومراُدُهَّإدُاُؿَّالكعَبُِتَّ؛ََّّ[ وِ ػاقِ ى سَ لَ ] إِ وَقوِلِو : 
َّإدُاَلماَّكامَلُِتَّالَّيكوُفَّإالَّبالش روِعَّيفَّأوِؿَّالس اِؽَّ،َّوليَسَّاْلُمراُدََّمْسَحَّ ألف 

َّالس اِؽَّ؛َّألف َّالس اَؽَّغَُتَّداٍُلَّيفَّحملَِّّالَفْرِضَّ.َّ
َّ؛ََّّ[ وِ بِ قِ عَ وَ ،  وِ لِ فَ سْ أَ  نَ وْ دُ  ]وَقوِلِو :  َّاْلُف ُِتَّوَعِقَبيِو َّأسفِل ََّّأيَّالَّجيُبََّمْسُح
َّالن ِب َّ ََّّ--ألف  َّيفَّحديِثَّعلي  ُُف يِوَّكماَّصح  َاََّّكاَفَّميسُحَّظاىَرَّ َّ--إمن 

َّ :َّ َّقاَؿ ْيُن بِالرَّْأِي َلَكاَن َأْسَفُل اْلُخفّْ أَ أن ُو ْوَلى بِاْلَمْسِح ِمْن )) َلْو َكاَن الدّْ
،َّرواُهَّأبوَّداودََََّّيْمَسُح َعَلى ظَاِىِر ُخفَّْيِو ((َّ--ْيُت َرُسْوَل الِل ، َوَقْد رَأَ َأْعالهُ 

َّ،َّوالد ارُقطٍت َّ،َّوصح َحُوَّاحلافُظَّيفَّ)َّ َّ(َّ.َّالتَّلخيصِ والبيهقي 
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 ________________________________________
 ْرضِ فَ ر بَػْعُض َمَحلّْ الْ ػَ َوَمَتى َظهَ ،  ةِ يرَ بِ جَ الْ  عِ يْ مِ ى جَ لَ عَ وَ 

________________________________________ 
َّ،ََّّوصورُة اْلَمْسِح على اْلُخفَّْيِن : َّاْْلُف ُْتِ ًًَّعلىَّظاىِر َّأصابَعَّكف يِوَّمفر ق َأْفَّميُِر 

َّ َّأزتُد ـُ َّاإلما َّاللَُّ-قاَؿ َُُططًاََّّ-َرزِتَُو َّ َّأعالُه َّمس  َّىَو َّاُْلفِّ َّعلى َّاْلَمْسُح (َّ :
ََّّ.(ََّّ--َوَّأثَبُتَّعنَدنَاَّعْنَّرسوِؿَّالِلَّباألصابِعَّ(َّ،َّوقاَؿَّ:َّ)َّىَّ

ًََّعْنَُّعَمَرَّبِنَّاْلُط اِبَّ،َّوسعِدَّبِنَُّعبادَةَّ ُهَما-وَرَوىَّابُنَّأبَّشيب َّ-َرِضَيَّالُلََّعنػْ
َّ،َّ َّالَعِقبَػُْتِ َّمَيسُح َّوال ،َّ َّالس اِؽ َّإىل َّالقدَمُِت َّأصابِع َّأطراِؼ َّمْن ُُطُوطًا َّ َّاْلَمْسَح

َّ؛َّألف َّ ََّّوالَّأسفَلَّاْْلُف ُْتِ ََّمَسَحَّأسفَلَّاْْلُف ُْتََّّ--الن ِب  َّأن ُو كماَََّّّلَػْمَّيثُبْتَّعنُو
ََّّ.َّتقدـَّيفَّحديثَّعليَّرضيَّاللَّعنو

َّمنَّ[  ةِ يرَ بِ جَ الْ  عِ يْ مِ ى جَ لَ عَ وَ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  اْلَمْسِحََّّبُتََّّالفوارؽََّّىذا
ََّّعلى ،َّأن ُوَّإذاَّمسَحَّعلىَّالَبَتِةَّفإن ُوَّجيُبَّعليِوََّأْفََّّبَتةَِّالَََّّاْلَمْسِحَّعلىوَّ،َّاْْلُف ُْتِ

َّالَفْرِضَّ،َّمثُلَّ:َّالَبَتِةَّعلىَّالس اعِدَّ ًًَِّلَمحلِّ يستوعَبهاَّباْلَمْسِحَّإذاَّكاَنْتَّحُماذي
َّ،َّ َّباْلَمسِح َّاْْلُف ُْتِ َّاستيعاُب َّعليِو َّجيُب َّال َّفإن ُو ،َّ َّاْْلُف ُْتِ َّعلى َّاْلَمْسِح ََّّخبالِؼ

َّعل َّيقتصُر َِّمنََّبْل َّكاًل َّأف  َّمَع ،َّ َّأعالمها ََّمْسِح َّحماذٍََّّى َّواْْلُف ُْتِ ِلَمحلَََََِّّّّّّالَبَتِة
َّالَفْرِضَّ.َّ

أيَّانكشَفَّوباَفَّ،َّ [ْرِض فَ ر بَػْعُض َمَحلّْ الْ ػَ َوَمَتى َظهَ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
َّ:َّ َّالَقَدََّّ] بَػْعُض [وقولُُو َّعلىَّأن ُوَّالَُّيشتَػَرُطَّانكشاُؼَّرتيِع ،ََّبْلَّيكفيََّّيدؿ 

َّإىلَّالكعَبُِتَّ،َّ َّالَقَدـِ َّأطراِؼَّأصابِع َِّمْن َّالَفْرِضَّ،َّوىَو َّحَمل  َِّمْن َّويكوُف بعُضها
َّاستئناِؼَّ َّبوجوِب َّحكْمَنا َّاحَلَدِث َّبعَد َّاْلَموضِع َّىذا َِّمْن َّجزٌء َّانكشَف فإذا

َّالط هارِةَّ،َّفيجُبَّعليِوَّنَػزُْعَّاْْلُف ُْتَِّ،َّوإعادُةَّالُوُضوِءَّ.



 بَاُب َمْسِح اْلُخفَّْينِ         ه ٖٗٗٔالثَّانية الُمراجعُة 
َّ

 ٕٜٖ 

 

 ________________________________________
 بَػْعَد اْلَحَدثِ 

________________________________________ 
َّحُمِْدثًاَّ] بَػْعَد اْلَحَدِث [ َّ: -رَِحَمُو اللُ -ومفهوُم قَػْوِلِو  َّيُكْن َّلَػْم َّإذا إن ُو

َّ َّيف َّسواًء ،َّ َّباٍؽ َّحكُمها َّالط هارَة َّألف  َّ؛ َّاليؤثُر َّأن ُو ،َّ َّعلىَّوانكشَف اْلَمْسِح
َّ،َّأْوَّيفَّاْلَمْسِحَّعلىَّالَبَتةَِّ فإن ُوَّيوجُبَّانتقاَضَّاْلَمْسِحَّ؛َّوذلَكَّلعل ًٍَّ،  اْْلُف ُْتِ

ًَُّالِلََّعَلْيِهمَّْ-ذكَرىاَّأىُلَّالعلِمَّ ،َّوىَيَّأن ُوَّإذاََّظَهَرَّجزٌءَّمَنَّاْلَمستوِرَّالذيََّّ-َرزْتَ
يفَّالش رِعَّبَغْسِلِوَّ،َّوالَّيستطيُعََّأْفََُّّمِسَحَّعليِوَّبدَؿََّغْسِلِوَّ،َّفقْدَّتوج َوَّاِْلطابَّ

ِةَّبَُتَُّوُضوَّ؛َّيغسَلَّ َّاْلُمد  َُّمِضي  َّشرَطَّاْلُمواالِةَّقْدَّفُِقَدَّ،َّفِإف  ِوَّالذيََّمَسَحَّئَِّألف 
َّشرُطَّ ََّبَطَل َّوإذا ،َّ َّاْلُمواالِة َّشرِط َّبطالَف َّيقتضي َّالعضِو َّانكشاِؼ َّوبَُت ،َّ فيِو

َرََّأْفَّيغسَلَّ،َّفبطَلَّ َّوضوُؤُهَّ،َّوَلزَِمُوَّاستئنافُُوَّ.اْلُمواالِةَّتعذ 
ُُفِِّوَّماَّبَّ:توضيُح ذلَك  َفَّبِِوَّبعُضَّحَملَِّّاَلْوَّفرْضَناَّأف َّإنسانًاَّتوض أَّ،َُُّث َّنَػزََعَّمْنَّ

ْرِضَّفََّوىَوَّحمل َّالَّإن ُوَّيفَّاألصِلَّمطالٌبَّبَغْسِلَّرِْجَليِوَّ،:َّْرِضَّ،َّفحينئٍذَّنقوُؿَّفََّال
ُُف َّ َّباْلَمْسِحَّعلىَّ َُِّصَّلُو َّاليتَّأَِذَفَّالش رُعَّوُر َّبشرِطََّأْفَّيبقىَّعلىَّالص ورِة هباَّْيِو

َّساتٌرَّ،َّفإذاَّنُزَِعَّ،َّوانكشَفَّجزٌءَّمْنَّحملَِّّال َّاْلُمد ِةَّ،َّواُْلف  ْرِضَّ،َّفََّمِنَّاستتماـِ
ألن ُوَّفُِقَدَّشرُطَّاْلَمْسِحَّ؛َّفقْدَّتوج َوَُّطاُبَّالش رِعَّباألصِلَّ،َّوىَوََّغْسُلَّاْلَموضِعَّ

َوَّاْلطاُبَّباألصِلَّوىَوََّغْسُلَّاْلَموضِعَّ،َّوقْدََّمَضْتَّفًتٌةَّالَّميِكُنَّمَعهاَّفَلم اَّتوج َّ
ََّأْفَّيتحق َقَّشرُطَّاْلُمواالِةَُّحِكَمَّبانتقاِضَّطهارتِِوَّوبطالِناَّ.
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 ________________________________________
تُُو ِاْسَتأَْنَف الطََّهارَةَ   َأْو َتمَّْت ُمدَّ

________________________________________ 
َّوكلُّ ذلَك مبنيّّ على :  َّانكشَفَّجزٌءَّ،َّسبِبَّفواِتَّشرِطَّاْلُمواالِة ولذلَكََّلِو

َّال َّ،َّوكاَفَّقريَبَّالعهِدَّدبْسِحَّالر أِسَّ،َّكَأْفَّيكوَفََّمَسَحَّفََّمْنَّحملِّ ْرِضَّيفَّاْْلُف ُْتِ
ُُف يَّْ ْرِضَّ،َّفََّدقيقًٍَّمثاًلَّانكشَفَّجزٌءَّمْنَّحملَِّّالَّ،َّوبعدََّّوَِّبرأِسِوَّ،َُُّث ََّمَسَحَّعلىَّ

ُُف َّ َلَعَّ َُ ألف َّشرَطَّاْلُمواالِةَّ؛َّفَإن ُوَّميكُنُوََّأْفَّيغسَلَّرِْجَليِوَّ،َّوتصح َّطهارتُُوَّ؛ََّّوَُّأْوَّ
ىَيَّفَػْقُدَّشرِطَّاْلُمواالِةَّ،َّكماَّنَػب َوَّعلىَّذلَكََّّفالِعلَُّة في اْلَمْسأََلِة :لَػْمَّيُػْفَقْدَّ،َّ

ـَُّا ًَُّالِلََّعَلْيوَِّ-ْلُموف ُقَّاإلما َّ(َّ.ََّّاْلُمغنييفَّ)ََّّ-َرزْتَ
َّاللَُّ-َّوَذَىَب أبو البَػرََكاتِ  َّاحَلَدِثَّ،َّوصح َحُوََّّ-َرزِتَُو َّعلىَّرفِع َّمبني ًٌ إىلَّأنػ َها

َلَعََّعاَدَّاحَلَدُثَّإىلَّالُعضِوَّ،ََّفَسَرىَّإىلَّرتيِعَّاألعضاِءَّ،َّ َُ غَُتَّواحٍدَّ؛َّألن ُوَّإذاَّ
َّفالَّفرَؽَّ.َّ

تُُو [ َّ: -رَِحَمُو اللُ - قولُوُ  َّ] َأْو َتمَّْت ُمدَّ َّيف َّالض مَُت تُُو [، َّإىلََّّ] ُمدَّ عائٌد
ًٌَّالَّْ َّوليل َّيوـٌ تُُو َّتوقيِتََّمسِحَّ،َّومد  ًِ َّيفَّمسأل ـَ ًٌَّللُمسافِرَّكماَّتقد  للُمقيِمَّ،َّوثالث

َّ َّالِل َّعْنَّرسوِؿ َّالص حيحًِ َّالس ن ًِ َّمَن َّدليَلها ََّمَسَحََّّ--اْلَمسِحَّ،َّوبيػ ن ا ،َّفإذا
َّ،َّ َّتبطُل َّالط هارَة َّفإف  ،َّ َّالت ال َّاليوـِ َّمَن َّزمانِِو َّإىل َّاحَلَدِث َّمَن ًً َّوليل َّيوًما مقيٌم
َةَّ َّاْلُمد  َّأمت  َّفإذا ،َّ َّالث الَث َّأمت  َّإذا َّاْلُمسافُر َّوىكذا ،َّ َّوالُوُضوُء ُُف ْيِو َّ ْلُع َُ َّ ويلزُمُو

صًَُّ َّ:َّانتَهِتَّالرُ 
ََّّ.بسبِبَّفواِتَّشرِطَّاْلُمواالِةََّّأْفَُّيَكَمَّبالُبطالفََّّفإمَّا
ًَِّكماَّتقد َّ،ََّّبسبِبَّاحَلَدِثََّّأوْ  َّالس ابقًَِّ.ـََّيفَّاْلَمسأل



 بىابي نػىوىاًقًض اٍلويضيٍوءً       ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية 
 

 

 ِٗٓ 

 

________________________________________
 بىابي نػىوىاًقًض اٍلويضيٍوءً 

________________________________________ 
    يُػَقاُؿ :، : ََجُْع ناقٍض  النػَّوىاًقضي [ نػىوىاًقًض اٍلويضيٍوًء ] :  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 كيكوفي النَّقضي فالنَّقُض ضدُّ اإِلبراـِ ، ، إذا فكَّْكُت طاقاتِو " نَػَقْضُت الشَّْيَء " 
 .يف اْلَمحسوساِت ، ويف اْلَمعنوياِت 

 : --قولُُو  كمنوي :، "  فتقوُؿ : " نَػَقْضُت الِبَناءَ  :يكوفي في المىحسوساًت 
 چہ  ہ  ھ  ھڻ  ۀ  ۀ     ہ   ہ  چ 

فنَػْقُض الَغْزِؿ  (ُ)
 .نقٌض حسيّّ 

ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  چ :  -تَػَعاَل -قولُُو  كمنوي  كيكوفي النَّقضي معنويِّا :

 چھ
ليِل واحُلجَِّة . كمنوي :فهذا راجٌع إل اْلَمعنوياِت ،    (ِ)  نَػْقُض الدَّ

طالتُُو ، مفسداُت الُوُضوِء ومبأي [ نػىوىاًقًض اٍلويضيٍوًء ] :  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
[ نػىوىاًقضً ] : -َرِِحَُو اللُ -دًة ، قاَؿ اْلُمفسداُت واْلُمبطالُت متعدّْ وَلمَّا كاَنْت ىذِه 

 واختالِفها .  َمَعها ؛ إشارًة إل تعدُِّدىا فجَ 
واضحٌة ؛ ىذا الباَب بعَد الُوُضوِء ، واْلُمناسبُة فيِو  -َرِِحَُو اللُ -وذََكَر اْلُمَصنُّْف 

  ألفَّ نَػْقَض الُوُضوِء يكوُف بعَد وقوِعِو ووجوِدِه .
 : النَّقُض يكوُف ِلَما ُوِجَد ، ال ِلَما لَػْم يُوَجْد .  كلذلكى يقوليوفى 

                              
 . ٕٜ/ النَّحل ، آية :  (ٔ)

  ٕٚ/ البقرة ، آية :   (ٕ)
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 ________________________________________
قيضي مىا خىرىجى ًمٍن سىًبٍيلو   يػىنػٍ

________________________________________ 
ا  فالشَّخُص حُت       بعَد وجوِد البيتِ  يقوؿ ذلكيقوُؿ : " نَػَقْضُت البيَت " إَّنَّ

  غَُت اْلَموجوِد ال يُػنػَْقُض .، ال قَػْبَل وجوِدِه ، فالشَّيُء  مث ىدمو
َ لنا حقيقَة الُوُضوء أواًل ، مُثَّ بعَد بيانِِو  مىت ُُيكُم  كىرىدى السُّؤاؿي :ولذلَك بُتَّ

 الطََّهارَِة ؟ بانتقاِض ىذهِ 
 -َرِْحَُة الِل َعَلْيوِ - هُ رُ ػتعبي[ بىابي نػىوىاًقػًض اٍلويضيػٍوًء ] :  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليػوي 

 بابي ) :  وِ بقولِ  العلماءِ  بعضِ  تعبَتِ  منْ  أدؽُّ  ٍوًء [ػػويضي ػالٍ  ضً ػػوىاقً ػ] نى  :وِ ولِ ػبق
أعمُّ مَن الُوُضوِء ؛ ألنػََّها تشمُل ( ؛ وذلَك ألّف الطََّهارََة  الطَّهىارىةً  نواقضً 
وىَي الُوُضوُء ، فيكوُف تعبَتًا أعمَّ مَن  ُِت ، واْلَمقصوُد ىنا الطََّهاَرُة الصُّْغرىالطَّهارتَ 

 .اْلَمقصوِد 
ًبٍيلو [  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  قيضي مىا خىرىجى ًمٍن سى        -َرِِحَُو اللُ -مراُدُه : ] يػىنػٍ

ًبٍيلو [الُوُضوَء الذي وصْفَناُه وىَو الُوُضوُء الشَّرعيُّ  دُ سِ فْ أنَُّو يػُ   .  ] مىا خىرىجى ًمٍن سى
           :دبعٌت ) الَِّذي ( ، أي الذي َخرَج ِمْن َسِبْيٍل ، فنقُف عنَد قولِِو  : مىا [ ]
ًبٍيلو  ]  ؟ : ] مىا [ما ىَو الشَّيُء الذي عبػََّر عنو بقولِِو  [مىا خىرىجى ًمٍن سى

  أنَّوي ال يخليو :: كالجوابي 
 أْف يكوَف سائالً ، أْو جامًدا ، أْو رًُِيا . إمَّا

 إمَّا َأْف يكوَف : صلًسا ، أْو طاىرًا .  كجميعي ذلكى :
 إمَّا َأْف يكوَف ُمعتاًدا ، أْو غََت ُمعتاٍد . كفي كلتا الحالتىيًن :
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 :  كبناءن على ذلكى ، فالنَّواًقضي تىٍجمىعي ما يلي
 .الَبوُؿ ، وىَو ناقٌض باإلَجاِع ، وخيرُُج مَن اْلُقُبِل  أكالن :

بُِر ، ا : ثانين   : فهذاًف ناقضافً الَغاِئُط ، وىَو ناقٌض باإلَجاِع ، وخيرُُج مَن الدُّ
 .مَن اْلُقُبِل : أحديىما 
بُِر : كالثَّاني   .مَن الدُّ

 .نتقاَض الطََّهاَرِة ُمتػََّفٌق على أفَّ خروَج أيّْ واحٍد منهما يُوِجُب ا
چۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ : -تَػَعاَل -قولُُو  :كالدَّليلي على ذلكى 

 (ُ) 
 نساِف إذا ذىَب إل ىذا اْلَموضِع . اإلفإنَُّو َكٌتَّ ِبِو عمَّا خيرُُج مَن 
 ثيمَّ الخارجي منى اٍلقيبيًل : 
ـَ ، يًا يكوُف بَوالً ، وَمْذيًا ، وَودْ    .ستحاضٍة ، ورًُِيا اود

 . -َرِْحَُة الِل َعَلْيِهمِ -وخروُج الرّْيِح ِمَن الُقُبِل مسألٌة ذكَرىا بعُض العلماِء 
 كالبوِؿ ، واْلَمْذِي .عتادنا : كيكوفي مي 

 . : كاحَلَصى ، والدُّودِ  كيكوفي غيرى ميعتادو 
ـَ ىذِه اخلوارِج بَػْعُد   .وسنذكُر أحكا

 بيًر فإنَّوي : الخارجي منى الدُّ  كأمَّا
 : كالَغاِئِط ، والرّْيِح .  يكوفى ميعتادنا

 : كدـِ البَػَواِسَِت ، واحَلَصى ، والدُّوِد . كيكوفى غيرى ميعتادو على سبيًل المرضً 
 .فهذِه كلُّها مَن اخلوارِج اليت زبرُُج مَن السَِّبْيِل 

                              
 . ٖٗساء ، آية : / النّْ  (ٔ)
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والسَِّبْيُل الطَّرِيُق ، واْلُمراُد [ ًمٍن سىًبٍيلو ]  :قاؿى  -رىًحمىوي اللي -ثيمَّ اٍلميصىنّْفي  
ًبٍيلو [بقولِِو :  بُػُر ، يستوي َأْف يكوَف مْن ذََكٍر ، أإمَّا اْلُقُبُل  ] ًمٍن سى        ِو الدُّ

 . ، أو ُخْنَثى أُنْػَثىأْو 
 .فقْلَنا : باإلَجاِع إنَُّو ناقٌض  أمَّا بالنّْسبًة للبوؿً 

ْمَنا مَن اآليِة الكرميةِ -ناقضنا  كالدَّليلي على كونًوً  : حديُث صفواَف  -مَع ما قدَّ
          ًإذىا كينَّا سىفىرنا ،  --أىمىرىنىا رىسيٍوؿي الًل  )): قاَؿ  --بِن عسَّاٍؿ ا

نىابىةو  ، لىًكٍن ًمٍن أىٍك ميسىاًفرًٍينى أىٍف ال نػىٍنزًعى ًخفىافػىنىا ثىالثىةى أىيَّاـو كىلىيىالًيػىهينَّ ًإالَّ ًمٍن جى
 . ((، كىبػىٍوؿو كىنػىٍوـو  طو غىائً 

للسَّببيَِّة ، َفَدؿَّ على أفَّ الَبوَؿ سبٌب يف نقِض  ((ًمٍن  ))أفَّ قوَلُو :  كجوي الدّْاللًة :
  الطََّهاَرِة اْلُموجبِة للُوُضوِء .

، وَحَكى البعُض  -َرِِحَُهُم اللُ -فعلى قوِؿ َجاىَِت أىِل العلِم  كأمَّا اٍلمىٍذمي :
كىوى الصَّحيحي        -- ؛ حلديِث َعلي   اإلَجاَع عليِو أنَُّو ينقُض الُوُضوَء ، 

 -- : )) كيٍنتي رىجيالن مىذَّاءن ، فىاٍستىٍحيػىٍيتي أىٍف أىٍسأىؿى النًَّبيَّ يف الصَّحيَحُِت قاَؿ 
ادى أىٍف يىٍسأىلىوي ، فػىقىاؿى ًلمىكىاًف    . ((ًفٍيًو اٍلويضيٍوءى  : ابٍػنىًتًو ًمنّْي ، فىأىمىٍرتي اٍلًمٍقدى

 َفَدؿَّ على أفَّ اْلَمْذَي ناقٌض للُوُضوِء .  ((، كىاٍغًسٍل ذىكىرىؾى  أٍ تػىوىضَّ  )) :ويف روايٍة 
ةً :  كاٍلمىٍذمي      ،  ( كنحوىا العبةً مي ب ) سائله لىًزجه يخريجي عندى بدايًة الشَّهوى

ا يُوجُب الُوُضوَء إال يُوجُب الُغْسَل ، و  وإذا خرجَ   وَغْسَل العضِو . ، َّنَّ
،  البىوًؿ ( ًقبى عى ) ماءه لىًزجه يخريجي قطراتو الَوْدُي ، وىَو : : النَّاقضي الثَّالثي 

          أنَُّو صلٌس ، ويوجُب الُوُضوَء ، وىَو ِمَن الَبوِؿ يف األصِل ،  كحكميوي :
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     قًة ، لكنَُّو يتخلُف يف اخلروِج غالًبا ، فيخرُُج بعَد االنتهاِء من التَّبوُِّؿ قطراٍت متفرّْ 
 .أْو متتابعًة ، ويف بعِض األحياِف يكوُف لونُُو كالصَّديِد 

 أنَُّو أخفُّ مَن اْلَمْذِي يف الثَّخانِة واللُّزوجِة .  :ٍذًم كالفرؽي بينىوي كبينى اٍلمى 
الشَّهَوِة ، وىَو يكوُف بعَد الفراِغ مَن الَبوِؿ ، ويعقُبُو  بداية مُثَّ اْلَمْذُي يكوُف عندَ 

  . بوقٍت قْد يطوُؿ ، وقْد يقصرُ 
َمْذُي ، والَوْدُي ، وىَي : الَبوُؿ ، والْ  فهذًه الثَّالثي كلُّها نواقضي ، كتعتبري نجسةن 

ويشمُل ذلَك الرَّْجاَؿ والنّْساَء ، فإذا خرَج أيُّ واحٍد منها أوجَب انتقاَض الُوُضوِء 
 وَغْسَل الَفرِْج وما أصابَُو ذلَك اخلارُج ؛ ألنَُّو صلٌس . 

ُهَما-وقْد َرَوى البيهقُي عْن عبِد الِل بِن عبَّاٍس  نً قاَؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ ،  يُّ )) اٍلمى
مي ، أىمَّا اٍلمىًنيُّ فػىهيوى الًَّذم ًمٍنوي اٍلغيٍسلي ، كىأىمَّا اٍلوىٍدمي كىاٍلمىٍذمي وىدٍ الٍ اٍلمىٍذمي ، كى كى 

رىؾى ، كىتػىوىضٍَّأ كيضيٍوءىؾى لًلصَّالًة (( اًكيػٍ  .  فػىقىاؿى : ًاٍغًسٍل ذىكىرىؾى ، أىٍك مىذى
 اْلَمْذيِ بِن اخَلطَّاِب ، َوعبِد الِل بِن ُعَمَر يف  : ) َوَرَويْػَنا َعْن ُعَمرَ  -َرِِحَُو اللُ -قاَؿ 

 . ىػابنحوِِه ( 
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  َها-وَرَوى ابُن أيب شيبَة عْن ُأ )) اٍلمىًنيُّ قالَت :  -َرِضَي الُل َعنػْ

هيمىا (( .  ًفٍيًو اٍلغيٍسلي ، كىاٍلمىٍذمي كىاٍلوىٍدمي يػيتػىوىضَّأي ًمنػٍ
اْسِتْفَعاٌؿ مَن احليِض ، واْلَمرأُة اْلُمسَتحاضُة  االستحاضُة ، وىيَ  : النَّاقضي الرَّابعي 

ـي ، أٍك يأتيها في ىَي :  ) المرأةي التي ينتهي أىمىدي حيًضها ، كيستمرُّ معىها الدَّ
 . غيًر كقًت عادًتها ( 

لكن رخََّص  وحكُم دـِ االستحاضِة كالَبوِؿ ، فهَو صلٌس ، وناقٌض للُوُضوِء ؛
 ،  جِ ر وخفََّف عليها فيها ؛ نظرًا لوجوِد الضّْيِق واحل، الشَّرُع للمرأِة يف أحكاِمِو 
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ـُ واستمرَّ    ، حبيُث لَػْم ينقطعْ  ومل يرقأ واستغرؽ وقت الصالة فإذا خرَج ىذا الدَّ
 رخََّص ذلا الشَّرُع أَفْ  مدًة ميكنها فيها أف ُتصّلي الصالة دوف خروجو فإنو حينئذٍ 

عنَد دخوِؿ وقِت ُكلّْ صالٍة  على حالتها ، بعد أف تغسل ادلوضع وتتوضأ ُتصلّْيَ 
 ُتصلّْي يف وقِت ُكلّْ صالٍة الفريضَة ، ُمؤدَّاًة وَمقِضيًَّة ، ونوافَلها اْلَقْبليََّة والبعديََّة ، و 

    ؛ َع والنَّوافَل اْلُمطلقَة حىت ينتهي الوقُت ، فإذا انتهى الوقُت َغَسَلِت اْلَموض
 ألفَّ حكَمُو حكُم اخلارِج النَّجِس ، وتوضََّأْت للصَّالِة اْلُمستقبلِة .

       ، وسيأيت بإذِف الِل مزيُد بياٍف حلكِم طهارِِتا  ىذا بالنّْسبًة للمستحاضةً 
 وىذا اخلارُج خاصّّ بالنّْساِء .، (  باًب الحيضً )  يف

فلو أفَّ َرُجاًل خرَج مْن قُػبُِلِو احَلَصى أِو الدُّوُد  يبقى النَّظري في الحىصىى كالدُّكًد :
 ؟فهٍل يوجبي ذلكى انتقاضى كيضيوئًًو 
(  شرًح البػيليوغً ) يف  وقْد بيػَّنَّاهُ ،  -َرِِحَُهُم اللُ -يف ىذِه اْلَمسألِة كالـٌ ألىِل العلِم 

 كوفَ يِة ، كَأْف واألصُل يقتضي أنَُّو ليَس بناقٍض إالَّ إذا خرَج َمصحوبًا بالنَّجاس
، وحينئٍذ يكوف النقض بالنَّجاسة ادلصاحبة      احَلَصى بِلٌَّة ، وىكذا الدُّودُ  على

 . ال خبروج احلصى والدود
بيًر : ، قُػْلنا : باإلَجاِع ناقٌض ، وذكْرنَا دليَلُو مَن  الغىاًئطي فمنُو  أمَّا الخارجي منى الدُّ

  . الكتابِ 
ـَ يف حديِث صفواَف وقْد دلَِّت السُّنَُّة أيضً          ا على كونِِو ناقًضا ، كما تقدَّ

 ، كىبػىٍوؿو ، كىنػىٍوـو (( طو )) لىًكٍن ًمٍن غىائً  :يف قولِِو  --بِن عسَّاٍؿ اْلُمراديّْ ا
    َفَدؿَّ على أفَّ الَغاِئَط ناقٌض . 
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بُِر :  كمن النػَّوىاًقضً  اعتبارِِه ناقًضا دليُل  ، وقْد دؿَّ على الرّْيحي اليت زبرُُج مَن الدُّ
          يف الصَّحيَحُِت أفَّ النَِّبَّ  --السُّنَِّة ، وىَو ما ثبَت يف حديِث أيب ُىريرَة 

--  ٍحدىثى حىتَّى يػىتػىوىضَّأى (( ، أى )) ال يػىٍقبىلي اللي صىالةى أىحىدًكيٍم ًإذىا  :قاَؿ 
    :يف ىذا احلديِث  --َعْن قوِؿ النَِّبّْ  -ْرَضاهُ أَ وَ  -فَلمَّا ُسِئَل أبو ُىريرَة 

خبروِج  --، ففسََّرُه  (( )) فيسىاءه ، أىٍك ضيرىاطه : ، قاَؿ  ًإذىا أىٍحدىثى (( ))
                                                                                                        .الرّْيِح 

نَُّو إذا أإفَّ ىذا يَُدؿُّ على أفَّ الرّْيَح ناقٌض ، وىذا باإلَجاِع على :  فقاؿى العلماءي 
، ومثلو حديث عبدالل بن زيد رضي الل عنو يف الصحيحُت  خرَج الرّْيُح نَػَقضَ 

صرؼ نٍ ] ال يػى وفيو قولو عليو الصالة والسالـ فيمن شكَّ يف خروج الريح منو : 
  . يحان [رً  دى جً ان أك يى وتى صى  سمعى ى يى حتَّ 

] مىا خىرىجى ًمٍن قاَؿ :  -َرِِحَُو اللُ -وىَي أفَّ اْلُمَصنَّْف  لكن يػيٍنتىبىوي إلى مسألةو :
ًبٍيلو [  ا يُعترُب ناقًضا إذا خرَج حقيقًة سى ًا وظنِّا ، ، فالرّْيُح إَّنَّ كفي ذلكى ال توُّهُّ

هىا :   مسائلي ًمنػٍ
  :  ٍف يسمعى الصَّوتى ، أٍك يشمَّ الرَّائحةى أنَّوي لىٍو أحسَّ بحركةو في ديبيرًًه ديكفى أى 

يف  --الِل بِن زيٍد لظاىِر السُّنَِّة يف حديِث عبدِ طهارتِِو ؛  فإنَُّو يبقى على
الرَّجيلي  --النًَّبيّْ  )) شيًكيى ًإلىى قاَؿ : الذي تقدـ ذكره ولفظو الصَّحيَحُتِ 

 يىًجدي الشٍَّيءى ًفي الصَّالًة فػىقىاؿى : ال يػىٍنصىًرٍؼ حىتَّى يىٍسمىعى صىٍوتنا ، أىٍك يىًجدى 
 رًٍيحنا (( . 
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: حكَم بانتقاِض  أىنَّوي لٍو سىًمعى الصَّوتى ، كلىٍم يشمَّ الرَّائحةى  :اٍلمىسألةي الثَّانيةي  
 الُوُضوِء . 

    : حكَم بانتقاِض الُوُضوِء ، حىت  مًع الصَّوتى كلو كىجىدى الرَّائحةى ، كلىٍم يس
بُِر يف الصُّورتَ  جعَل العربَة بأحِدُّها :  --ُِت ؛ ألفَّ النَِّبَّ ولْو لَػْم يشعْر حبركِة الدُّ

  الِل يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث عبدِ  كما،  مساِع الصَّوِت ، أْو ِوجداِف الرَّائحِة 
ـِ  --بِن زيٍد ا  . اْلُمتقدّْ

ا ىَو خبروِجِو ِفْعاًل ، : اٍلمىسألةي الثَّالثةي  أفَّ العربَة يف انتقاِض الُوُضوِء بالرّْيِح إَّنَّ
إنَُّو َلْو مسَع الصَّوَت مْن بطِنِو فإنَُّو ُُيَكُم باالنتقاِض ِبِو ،  ًخالفنا ًلمىٍن يقوؿي :

الصَّوِت اْلُمعتاِد ، ألفَّ الِعربَة باخلروِج الَّذي ُيصُل بِِو مساُع ؛  كىذا ضعيفه 
 ووجداُف الرَّائحِة .

وبناًء على ذلَك ، فلو مسَع األصواَت يف بطِنِو ، كَأْف يكوَف مَعُو ما ُيسمَّى اآلَف 
(  باٍلقىٍرقػىرىةً  )-َرِِحَُهُم اللُ -ويُػَعبػُّْر عنُو بعُض العلماِء  ( الغازاتً ) بػ يف ُعْرِؼ النَّاسِ 

 فإنَُّو ال ُُيَكُم بانتقاِض ُوُضوئِِو .
: ال بُدَّ مْن مساِع الصَّوِت ، أْو شمّْ الرَّائحِة  -َرِْحَُة الِل َعَلْيِهمِ - ثيمَّ قوؿي العلماءً 

،  كىذا مذىبي الجمهورً يستوي فيِو َأْف يكوَف َوَقَع قبَل الصَّالِة ، أْو أثناَءَىا ، 
ا تُػْعَمُل قاعدُة : : الذيَن يقوُلوَف  -الِل َعَلى اْلَِْمْيعِ  َرِْحَةُ - ةً ًخالفنا للمالكيَّ      إَّنَّ

يف الرّْيِح إذا كاَف يف الصَّالِة ؛ لُوُروِد الرّْوايِة مقيَّدًة  " اليىقيني ال ييزاؿي بالشَّكّْ "
 بالصَّالِة . 
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كترجَّحى مذىبي الجمهورً  كما يف الصَّحيَحُِت   --فَّ عبَد الِل بَن زيٍد ؛ أل 
نَّوي يىًجدي الشٍَّيءى في الصَّالًة ، أى الرَّجيلي ييخىيَّلي ًإلىٍيًو  --ًكيى للنًَّبيّْ شي )) : قاؿ 

 .  ال يػىٍنصىًرٍؼ حىتَّى يىٍسمىعى صىٍوتنا ، أىٍك يىًجدى رًٍيحنا (( :فقاؿى 
حىتَّى يىٍسمىعى صىٍوتنا ، أىٍك يىًجدى )) فهذا حكٌم مبٍتّّ على الرُُّجوِع لليقُِت ؛ لقولِِو : 

َأْف يكوَف  فاستول فيوً فجعَل األمَر راجًعا إل َأْف يستيقَن خروَج الرّْيِح ،  رًٍيحنا ((
يف الصَّالِة ، أْو خارَجها ، وُكْوُف السُّؤاِؿ َوَرَد مقيًَّدا بالصَّالِة ؛ ألفَّ البلوى فيها 

تشتدُّ وسوسُتُو فيها ، وىذا ال يقتضي زبصيَص ألفَّ الشَّيطاَف ؛ بالَوسوسِة أكثُر 
َعَلْيِو - ، فَلمَّا قاؿَ  )) حىتَّى يىٍسمىعى صىٍوتنا ، أىٍك يىًجدى رًٍيحنا (( :احلكِم هبا ؛ لقولِِو 

فهْمَنا أفَّ األمَر  )) حىتَّى يىٍسمىعى صىٍوتنا ، أىٍك يىًجدى رًٍيحنا (( : -الصَّالُة َوالسَّالـُ 
َنا كوَف السُّؤاِؿ وارًدا عنُو يف حاِؿ الصَّالِة ، واستوى راجٌع إل تيقُّ  ِن اخلارِج ، فألغيػْ

ألفَّ اْلُمراَد الرُّجوُع إل اليقُِت بانتقاِض الطَّهارِة  احُلكُم داخَل الصَّالِة وخارَجها ؛
ـَ ، والرّْيُح ليَس بنجٍس ، أعلى  جمعى العلماءي أكقٍد      فَّ الرّْيَح ناقٌض كما تقدَّ

 ال يُوِجُب َغْسَل الثَّوِب واْلَفرِْج ، وهبذا فارَؽ الَبوَؿ والَغاِئَط وضلَوُّها مَن اخلوارجِ ف
 النَّجسِة .  ذوات ادلواد

ـُ البَػَواِسَِت ،  الخارجي الثَّالثي ًمنى الدُّبيًر :   كال يخليو :د
بُِر . إمَّا  َأْف يكوَف خارًجا ِمْن خارِج الدُّ
بُِر .  أىكٍ   يكوَف خارًجا مْن داخِل الدُّ

         أطراِفها اخلارجةِ  يففإذا كاَنِت البَػَواِسَُت قروُحها أْو دماميُلها على احلََلَقِة 
  فإفَّ خروَج دِمها ال يوجُب انتقاَض الُوُضوِء .
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بُر ، وخرَج دُمها القروح واْلروحكاَنْت   إذاوأمَّا    مْن داخٍل ، حىت مْن داخِل الدُّ
بُِر  الُوُضوِء ، وجيُب َغْسُل الدَّـِ  فإنو حينئٍذ ُُيكم بانتقاض، جاوَز فتحَة الدُّ

 ثيمَّ يػيٍنظىري فيها :النَّجِس كالبوِؿ سواًء بسواٍء ، 
حىت اسًتسَلْت مَعُو يف وقِت الصَّالِة ، فإنػََّها تأُخُذ ُحكَم  ٍف غلبىًت اإلنسافى إً ف

اْلَموضِع بالُقطنِة ، سدَُّه بعَد َغْسِلِو وتطهَتِِه ،  االستحاضِة ، حىت َلِو احتاَج لسدّْ 
على التَّفصيِل يف دـِ ، مُثَّ يتوضَُّأ ، وتلزُمُو الطََّهارَُة عنَد دخوِؿ وقِت ُكلّْ صالٍة 

 االستحاضِة .
رُُّز عنها : فإنَُّو جيُب َغْسُلها كالَبوِؿ ، وحكُمها حوميكُن التَّ  ةن سير يكأمَّا إذا كانىٍت 

 .الَبوِؿ والَغاِئِط سواًء بسواٍء  النََّجاسِة ونقِض الطََّهارَة ُحكمُ يف 
  ىذا بالنّْسبًة لدـً البػىوىاًسيًر .

كىوى الخارجي غيري اٍلميعتىاًد يبقى النَّظُر يف اخلارِج مْن غَِت الَبوِؿ والَغاِئِط والرّْيِح : 
بُِر ُدْوٌد أْو َحًصى ؛ فالقوُؿ فيِو كالقوِؿ يف  ٍك حىصنىأى  ًمٍن ديٍكدو  ، فَلْو خرَج ِمَن الدُّ

، وحينئٍذ يكوف النقض  اْلُقُبِل ، أنَُّو إذا صحَبُو بَػَلٌل ُحِكَم باالنتقاِض ، وإال فال
 . خبروج النجاسة ال خبروج احلصى والدود نفسو

       :  كيىرًدي السُّؤاؿي ُخوُؿ ، اخلروُج ضدُّ الدُّ [ خىرىجى ]  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
  ؟فمىا ىوى ما ضابطيوي َعْن تقييِدِه بوصِف اخلروِج ، 

بُِر ، أْو يكوُف رلاوزًا  كالجوابي : أفَّ اخلروَج يتحقَُّق دبجاوزِة اخلارِج حلََلَقِة الدُّ
 لفتحِة الَبوِؿ يف رأِس الذََّكِر بالنّْسبِة للُقُبِل .
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َلْو أفَّ إنسانًا أحسَّ أنَُّو يريُد الَبوِؿ ، وىَو يف  :ئلي منها يتفرَّعي على ىذا مسا
آخِر الصَّالِة ، كَأْف يكوَف يف التَّشهُِّد فأمسَك العضَو ، وقِد احتقَن رلرى الَبوِؿ 

َم ، مُثَّ خرَج بعَد سالِمِو ، صحَّْت صالتُُو ، وال عربَة بكونِِو يف اْلَمجرى حىت سلَّ 
 .اْلُمقارِب للمخرِج 

ًبٍيلو [  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي   السَِّبْيُل ىَو الطَّرِيُق . ] ًمٍن سى
  :إفَّ ىناَؾ فرقًا بَُت السَِّبْيِل والطَّرِيِق  كقاؿى بعضي العلماًء :

ڍڌ  چ : -تَػَعاَل -، كما يف قولِِو  فالسًَّبٍيلي بالنّْسبًة للمعنوياتً 

 چڌ
 . --اللِ ىم عْن طاعِة م وبُعدَ أي ضالذلَ  (ُ)

چڍ ڇ  ڇ چ :  -ُسْبَحانَوُ -وقولُُو 
أي طريَق اذلدايِة لطاعِة الِل  (ِ) 

 .، أْو ضالٍؿ  ورضوانِِو قاُلوا : السَِّبْيُل خيتصُّ باْلَمعنوياِت مْن ىدايةٍ 
  ( .، وَسِبيِلي اتّْباُع الكتاِب والسُّنَِّة  -- َسِبيِلي طاعُة اللِ ) : تقوؿي 

 ىذا يف اْلَمعنوياِت . 
  .عنوياِت م( لل طىرًيقه فال يُػَقاُؿ )  الطَّرًيقي ففي المحسوساًت ، كأمَّا

  . على سبيِل التَّجوُِّز الَّ إِ ، ( للمحسوساِت  سىًبيله ) وال يُػَقاُؿ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ :  -تَػَعػاَل -قولُػُو  كأيكرًدى عليػًو :

 چپ  ڀ     ڀ
 ، فاستعمَل السَِّبْيَل دبعٌت الطَّرِيِق .  (ُ)

                              
 . ٘٘/ األنعاـ ، آية :  (ٔ)
 . ٛٓٔ/ يوسف ، آية :  (ٕ)
 . ٕٕ( / الَقَصص ، آية : ٔ)
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 ________________________________________
ًف ًإٍف كىافى بػىٍوالن ، أىٍك غىاًئطنا  كىخىارًجه ًمٍن بىًقيًَّة اٍلبىدى

________________________________________ 
 چائ  ەئ  ەئ     چ :  -ُسْبَحانَوُ -وعكُسُو يف قولِِو 

(ُ) .  
 .: حبمِلهما على اْلَمجاِز  كأجابيوا
ًبٍيلو [  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي      نساِف سبيالِف خلروِج فضلِة بدنِِو ، لإل: ] ًمٍن سى

بُػُر .  وُّها : اْلُقُبُل ، والدُّ
وينقُض الُوُضوَء اخلارُج : أي : ] كىخىارًجه ًمٍن بىًقيًَّة اٍلبىدىًف [  -رىًحمىوي اللي -قاؿى 

َلُِت ِإْف كاَف  بوالً مْن غَتِ   أْو غائطًا . ،  السَِّبيػْ
إذا خرجا مْن غَِت اْلَمخرِج اْلُمعَتاِد نَػَقَضا  كىذا يىديؿُّ على أفَّ البىوؿى كالغىاًئطى 

الُوُضوَء ، فإذا فُِتَحْت فتحٌة ِعوًضا عْن سلرِج الَبوِؿ اْلُمعَتاِد ، وخرَج منها الَبوُؿ 
 نَػَقَض ، وىكذا الَغاِئُط . 

توي يف مكاِف اْلَمخرِج ؛ ألفَّ العربَة عنَدُه باخلارِج ، فيس -َرِِحَُو اللُ -ولَػْم يُفصّْْل 
 َأْف تكوَف الفتحُة فوَؽ السُّرَِّة أْو ربَتها . 

    ربقيٌق لنوعيَِّة اخلارِج ،  : ] ًإٍف كىافى بػىٍوالن ، أىٍك غىاًئطنا [ -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 
وخرَج منها اخلارُج ، إْف كاَف ُمتغيػّْرًا كالَبوِؿ والَغاِئِط نَػَقَض ، ،  فإذا فُِتَحِت الفتحةُ 

ـُ مْن بقيِة البدِف ، ولَػْم تُكْن فيِو : كمفهوميوي  أنَُّو إذا خرَج الشَّراُب أِو الطَّعا
 صفاُت الَبوِؿ والَغاِئِط لَػْم ينقْض .

                              
 . ٔٔ/ اِْلّن ، آية :   (ٔ)
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، وخرَج الشَّراُب منها على حالِِو كاللَّنِب ليَس فيِو صفاُت  فلىٍو فيًتحىٍت لوي الفتحةي 
ـُ غََت  ،الَبوِؿ لَػْم ينقْض   متغَتٍّْ لَػْم ينقِض الطََّهاَرَة . وىكذا َلْو خرَج الطَّعا

 رِحهم الل -مذىِب احلنابلةِ -: أفَّ أصحاَب ىذا اْلَمذىِب  كىذا كلُّوي راجعه إلى
أنػَُّهم يروَف خروَج النَّجِس مْن أيّْ موضٍع مَن البدِف ناقًضا ، كما نصَّ عليِو 

َط يف اخلارِج النَّجِس مْن غَِت يف العبارِة التَّاليِة ، واشتَػرَ  -َرِِحَُو اللُ -اْلُمَصنُّْف 
 السَّبيَلُِت الكثرَة ، ولَػْم يشًَتِْطُو يف البوِؿ والغائِط .

زِلَة اْلُمسَتحاضِة ، فإفَّ اْلُمْسَتحاضَة خرَج ػزَُّؿ َمنْ ػنَُّو يُن: إقاُلوا  دليليهم على ذلكى :
ـُ ، وىَو صلٌس مْن غَِت اْلَمجرى  ىَو رلرى الذي الناقض يف األصل منها الدَّ

، فأوجَب انتقاَض الُوُضوِء ، وليَس ذلَك إال لعلٍّْة ، وىَي كونُُو صلًسا ، الَبوؿِ 
                            أفَّ ُكلَّ خارٍج صلٍس مْن سائِر البدِف ينقُض . ففرَّعيوا عليًو :

اْلَمخرُج فإفَّ دـَ االستحاضِة اجتمَع فيِو اْلَمخرُج واخلارُج ،  كىذا فيًو نىظىره :
إذا خرَج مْن  : إفَّ الدـ كلذلكى نقوؿي ، الذي ىَو اْلُقُبل ، واخلارُج أي كونُُو صلًسا 

ألنَُّو لَػْم جيتمْع فيِو الوصفاِف اْلُموجباِف النتقاِض الطََّهارَِة ؛  ينقضْ سائِر البدِف لَػْم 
، يِو وصٌف واحٌد وُّها خروُجُو مَن اْلَمخرِج ، وكونُُو خارًجا صلًسا ، َبْل ُوِجَد ف

 ليَس مَن اْلَموضِع . وُ ولكنَّ كونُُو خارًجا صلًسا ،  وىوَ 
انتقاضى  يوجبي ىذا بالنّْسبًة ًلمىسألًة أفَّ كيلَّ خارجو نجسو مٍن سائًر البدًف 

 الويضيوًء . 
          : حديُث جابِر  -كىوى مٍن أقواىا- من األدلًة على أنَّوي ال ينقضي الويضيوءى 

ُهَما-الِل عبدِ بِن ا الذي أخرَجُو أبو داوَد ، واحلاكُم وصححَُّو يف  -َرِضَي الُل َعنػْ
ُهَما-قصِة اْلُمهاجريّْ واألنصاريّْ    --اللََّذيِن أمَرُُّها النَِّبُّ  -َرِضَي اللُ َعنػْ
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  ________________________________________
رىىيمىا رنا نىًجسنا غىيػٍ ًثيػٍ  أىٍك كى

________________________________________ 
حبراسِة الشّْْعِب يف غزوِة ذاِت الرّْقاِع ، فرمى اْلُمشرُؾ األنصاريَّ بالسَّهِم وىَو قائٌم 
ُيَصلّْي فنزَعُو ، وَأََتَّ صالتَُو ، مُثَّ رماُه بالثَّاين فنزَعُو ، وأَتَّ صالتَُو ، مُثَّ رماُه بالثَّالِث 

 ركَع . فنزَعُو مُثَّ 
ومَن اْلَمعلوـِ أفَّ نَػزَْع السَّهِم يُوِجُب النػَّْزَؼ بعَدُه ، فَلْم يقطْع صالتَُو خلروِج الدَّـِ 

ذلَك ، َفَدؿَّ على أفَّ خروَج  --وىَو خارٌج صلٌس ، ولَػْم ينكْر عليِو النَِّبُّ 
َلُِت ال يُوجُب انتقاَض الُوُضوِء يف األ  صِل . النَّجِس مْن غَِت السَِّبيػْ

رىىيمىا [ ، : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  رنا نىًجسنا غىيػٍ ًثيػٍ رىىيمىا [ ] أىٍك كى وِؿ أي غََت البَ  ] غىيػٍ
 : يشملي والنَّجُس غَُت الَبوِؿ والَغاِئِط والَغاِئِط ، 

ـُ ، يعترُب مَن النَّجِس اخلارِج مْن و والَقْيُح ، والقيُء ، كلُّ ذلَك يعترُب صلًسا ،  الدَّ
َلُِت ، وىَو مْن غَِت الَبوِؿ والَغاِئِط ، وَجيُعها ناقضٌة للُوُضوِء .   غَِت السَِّبيػْ

  .ينظُروَف إل صفِة اخلارِج ، ال إل اْلَمخرِج  فأصحابي ىذا القوؿً 
قاَء فقِد انتقَض  ، فَمنْ ] ًمٍن بىًقيًَّة اٍلبىدىًف [ :  -َرِِحَُو اللُ -ومْن ىنا ، قاَؿ 

  ُوُضوُؤُه على ىذا األصِل ؛ ألنَُّو صلٌس خارٌج مَن البدِف .
ـَ   فيوجُب انتقاَض الُوُضوِء . ، اخلارَج صلٌس  وَمْن َرَعَف انتقَض ُوُضوُؤُه ؛ ألفَّ الدَّ

  ٍس ألفَّ الَقْيَح متولٌّْد مَن الدَّـِ ، وما تولََّد مْن صل؛ وكذلَك َمْن خرَج منُو الَقْيُح 
 .كالفىٍرعي يأخذي حيكمى أٍصًلًو " فهَو صلٌس ، "
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ىذِه كلُّها إذا خرَجْت أوجَبِت انتقاَض الُوُضوِء على األصِل الذي قرَّْرنَاُه مْن كوِف 
  .وىَو أْف يكوَف كثَتًا :  بشرًطوً اخلارِج النَّجِس يوجُب انتقاَض الُوُضوِء 

ُىَو القوُؿ بأفَّ اخلارَج النَّجَس ال يُعترُب ناقًضا للُوُضوِء ؛ كقػيٍلنىا  إفَّ الًَّذم يترجَّحي : 
ليُل   .إال القيَء ففيِو تفصيٌل واستثناٌء ثبَت بِِو الدَّ
رنا [ :لكن ىنا شرٌط ذكَرُه اْلُمَصنُّْف عبػََّر عنُو بقولِِو  ًثيػٍ َلْو كاَف  نَّوُ أ:  كمفهوميوي  ] كى

 الُوُضوَء .قليالً ال ينقُض 
أنَُّو إذا خػرَج مػَن اإلنسػاِف دـٌ يسيػٌر ،كػالبُػثْػرَِة ، اليت ُتسمَّػى يف ذلػكى : تفصيػلي ك 

بَّةً ػػػ) بػ ُعػْرِؼ النَّػاِس اليػوـَ  ـُ منها ػ( تكوُف على ظاىِر اْلسِد ، فين الحى زُؼ الدَّ
 ، أْو يعصرُىا فُيخرُج دُمها اليسَُت ، فإنَُّو ال ينقُض الوضوَء .قليالً 

وأيضًا َلِو استاَؾ فأْدمى لِثََّتُو ، فخرَج دـٌ قليٌل مْن طرِؼ اللّْثَِّة ، أْو أصابَُو شيءٌ 
؛ تقض خبروجو الُوُضوءَ ىذا كلُُّو ال ين فإف ،فجرَحُو جرًحا صغَتًا ، وخرَج دـٌ يسٌَت 

  . كاف كثَتاً فإنو ينقضولكونِِو يسَتًا ؛ لكن َلْو  
َلُِت إًذا يفرُّْقوَف بَُت القليِل   .والكثَِت مَن النَّجاساِت اخلارجِة مْن غَِت السَِّبيػْ

 ىَو الضَّابُط الذي يُػَفرَُّؽ ِبِو بَُت القليِل والكثَِت عنَدىم ؟   ما :فيىرًدي السُّؤاؿي 
 أفَّ ذلم أقواالً متعددًة : كالجوابي :

هىا ـُ اْلُموفَُّق ابُن قُ اما  ًمنػٍ       -َرِِحَُو اللُ -دامَة ختارَُه غَُت واحٍد ، ومنُهُم اإلما
( ، وكذلَك اختارَُه الزَّركشيُّ مْن أئمِة احلنابلِة  كالعيمدةً ، اٍلميغني ونصَّ عليِو يف ) 

يف النػَّْفِس ، أي الشَّيُء  فحش: أفَّ الكثََت ما ال ي -َرِْحَُة الِل َعَلْيِهمِ -وفقهاِئهم 
ُه الكثَُت . يُعتَ فهذا الذي إذا رأيْػَتُو لَػْم تَػَرُه كثَتًا   بَػُر يسَتًا ، وضدُّ
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فكيفى فَلْو قُػْلَنا هبذا الضَّابِط ، ، وىَو أفَّ النَّاَس خيتلُفوَف  كحينئذو يىًردي إشكاؿه : 
 ؟  نقدّْريهي بنظًر النَّاسً 

أفَّ أصحاَب ىذا القوِؿ رجُعوا إل اعتباِر أوساِط النَّاِس مْن عقالِئهم  كالجوابي :
 .: فيخريجي اٍلميوىسًوسي كاٍلقىصَّابي قاُلوا 

 -َنْسَأُؿ الَل السَّالَمَة َواْلَعاِفَيةَ -: فألفَّ أقلَّ شيٍء عنَدُه كثٌَت  أمَّا اٍلميوىسًوسي 
مثِلِو مؤثًرا ، وعليِو َأْف يسأَؿ َمْن يثُق  يستعظُم كلَّ شيٍء ، فهذا ال يُعترُب تفاحشُ 

 ِبِو . 
ألنَُّو يستهُُت بالدَّماِء ، فالذي ؛ ، وىَو اْلزَّاُر  اٍلقىصَّابي ف : أمَّا الصَّنفي الثَّاني

فيخرُج ىذاِف الصّْنفاِف مَن  ،يتفاحُش عنَدُه شيٌء كثٌَت ، فهَو ُمعتاٌد على الدَّماِء 
ُم األمَر ، وال ِلَمْن فال نلتفُت ِلَمْن يُعظّْ : النَّاِس : اْلَقصَّاُب ، واْلُمَوسِوِس ، قاُلوا 

ا يُػْنظَُر إل َمْن ىَو وسٌط بَُت الصّْنَفُتِ ؛ ُه رُ ُُيقّْ   ، وىَو حاُؿ غالِب النَّاِس . وإَّنَّ
هيم ُه بالَقطرِة والَقطرَتُِت .  كمنػٍ  َمْن ُيدُّ
هيم  . َمِن اعترَب يف القيِء ما ميألُ الفَم فنقَض ِبِو ، ُدوَف ما لَػْم ميأَلْهُ  كمنػٍ

ـُ نقِض الطََّهاَرِة بِو ،  ليليهم عليًو :أمَّا استثناُء اليسَِت ، وعد نَُّو ثبَت عْن أ فىدى
ُهمْ -بعِض الصَّحابِة   أنػَُّهم عصُروا البُثَػَر ، واغتفُروا اليسََت .  -َرِضَي اللُ َعنػْ

ـُ الُبخاريُّ  َرًة فخرَج يف صحيحِو : ) وَعَصَر ابُن ُعَمَر بُػثػْ  -َرِِحَُو اللُ -قاَؿ اإلما
ـُ فَلْم يتوضَّْأ ، وبَػَزَؽ ابُن أيب أوىف دًما فمضى يف صالتِِو ، وقاَؿ ابُن ُعَمَر  منها الدَّ

 . ىػ واحلسُن فيَمْن ُيتجُم : ليَس عليِو إال َغْسُل زلاَِجِو ( ا
 .قاُلوا : فهذا َيُدؿُّ على أفَّ القليَل ال ينقُض الطََّهاَرَة 
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_________________________ _______________
 عىٍقلً اؿي الٍ كى زى كى 

________________________________________ 
اْلُمراُد بِِو ذىاُب العقِل ، وبذىاِبِو يزوُؿ  عىٍقًل [اؿي الٍ كى زى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 :  -تَػَعاَل -اإلدراُؾ مَن اإلنساِف فال يَِعي األموَر وال يعلُمها ، كما قاَؿ 
 چہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ

(ُ)  َ  -ُسْبَحانَوُ - ، فبُتَّ
       أفَّ السَّْكراَف ال يعلُم ما يقوُؿ ، وأفَّ السُّْكَر موجٌب لزواِؿ إدراِؾ األشياِء ، 
وإذا كاَف اإلنساُف متطهّْرًا ، ومَعُو عقُلُو استطاَع َأْف يعلَم خبروِج اخلارِج خاصًة إذا  

 كاَف ِمَن الرّْيِح ، بعكِس ما إذا زاَؿ فإنَُّو قْد خيرُج منُو اخلارُج وال يعلُم ِبِو .    

ِث ؛ بناًء على زواَؿ العقِل َمِظنًَّة للحد -َرِِحَُهُم اللُ -وِمْن ُىَنا ، اعترَب الفقهاُء 
  اعتباِر الشَّرِع للنَّوـِ ناقًضا للُوُضوِء كما سيأيت .

النػَّْوـُ ، واْْلُُنوُف ، واإلغماُء ، والسُّْكُر ،  كزكاؿي العقًل يرجعي إلى أربعًة أسبابو :
 : كبيانيها فيما يلي
في أرجًح وُر النػَّْوـُ ، وىَو ناقٌض للُوُضوِء إذا زاَؿ مَعُو الشُّعُ  السَّبىبي األكؿي :

في نظًرم -رىًحمىهيمي اللي -أقواًؿ العلماًء    ، وقْد بيػَّْنُتها يف  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - 
ـً ( و )  شرًح البػيليوغً )   ( .  كعيمدًة األحكا

: اْلُمتقدّْـِ ، قاَؿ  --ما ثبَت يف حديِث صفواَف بِن عسَّاٍؿ اْلُمراِديّْ  كدليليوي :
ًإذىا كينَّا سىفىرنا أىٍك ميسىاًفرًٍينى أىالَّ نػىٍنزًعى ًخفىافػىنىا ثىالثىةى  --)) أىمىرىناى رىسيٍوؿي الًل 

                              
 . ٖٗ/  النّْساء ، آية :  (ٔ)
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نىابىةو ، لىًكٍن ًمٍن غىائً   َفَدؿَّ ىذا ،  ، كىبػىٍوؿو ، كىنػىٍوـو (( طو أىيَّاـو كىلىيىالًيػىهينَّ ًإالَّ ًمٍن جى
ناقٌض يف األصِل ، حيُث جعَلُو كالَبوِؿ والَغاِئِط احلديُث الصَّحيُح على أفَّ النػَّْوـَ 
ال مْن جهِة ِداللِة االقًتاِف اْلُمجرَّدِة ، َبْل ، مساويًا ذلما يف نقِض الطََّهاَرِة 

ِ للَحَدِث  بِداللِتها اْلُمشاركِة يف الوصِف واحلكِم ؛ ألنَُّو يف سياِؽ النَّصّْ اْلُمبُتّْ
 ْسِح على اخلُفَُِّت .اأَلصغِر اْلُموجِب ْلواِز اْلمَ 

نىاًف كًكىاءي السًَّو ، قاَؿ  --أفَّ النَِّبَّ  --وكذلَك حديُث َعلي   : )) اٍلعىيػٍ
ـى فػىٍليىتػىوىضٍَّأ (( رواُه أِحُد ، وأبو داوَد ، وابُن ماجَو ، والدَّرقطٍتُّ ، وحسََّنوُ  فىمىٍن نىا

(  شرًح البػيليوغً ىم ، وقْد بيػَّْنُت يف ) اْلُمنذريُّ ، وابُن الصَّالِح ، والنَّوويُّ ، وغَتُ 
 ما يتعلَُّق بسنِدِه ، ومتِنِو .

وقْد دؿَّ ِداللًة واضحًة على أفَّ العربَة يف النػَّْوـِ بالشُُّعوِر الذي يدرُِؾ مَعُو اإلنساُف 
  .خروَج الرّْيِح ، فإذا غلَبُو النػَّْوـُ على ذلَك نَػَقَض ، على ظاىِر ىذِه السُّنَِّة 

َؽ بَُت النػَّْوـِ الذي يزوُؿ مَعُو الشُُّعوُر وعكِسِو ، وصاَرْت ىذِه السُّنَُّة رّْ فػُ ، ِمْن ُىَنا و 
 أصالً يف نقِض طهارِة الُوُضوِء بزواِؿ اإلدراِؾ والشُُّعوِر باخلارِج .

ُهَما-حديُث ابِن عبَّاٍس  كأكَّدى ذلكى : يف الصَّحيَحُِت َلمَّا باَت  -َرِضَي الُل َعنػْ
ـى النًَّبيُّ قاَؿ  -َرِضَي الُل َعنػَْها-عنَد خالِتِو ميمونَة  --مَع النَِّبّْ     : )) ثيمَّ نىا

-- )) َفَدؿَّ على ، مُثَّ ذََكَر استيقاظَُو وُوُضوَءُه ، مُثَّ صالَتُو باللَّيِل ،  حىتَّى نػىفىخى
 توضََّأ بعَد استيقاِظِو ، ولَػْم يذكِر ابُن عبَّاٍس  --لنَِّبَّ ؛ ألفَّ ا أفَّ النػَّْوـَ ناقضٌ 

ُهَما-  أنَُّو َدَخَل اخَلالَء .   -َرِضَي اللُ َعنػْ
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يؤكُّْد أفَّ النػَّْوـَ ناقٌض عنَد زواِؿ الشُُّعوِر  )) حىتَّى نػىفىخى ((:  --مُثَّ قولُُو 
ْمَنا ، وإْف كاَف النَِّبُّ  ـُ ع --باخلارِج كما قدَّ ـُ قلُبُو ، ولكنَّ تنا ىذا  يناُه ، وال ينا

 على سبيِل التَّشريِع لسائِر األُمَِّة .
، وِبِو يزوُؿ العقُل بالُكلّْيَِّة ، وىَو ناقٌض للُوُضوِء  اٍلجينيوفي  السَّبىبي الثَّاني :

ـُ ابُن اْلُمنذِر  : ) أَجَعِت األُمَُّة على انتقاِض  -َرِِحَُو اللُ -باإلَجاِع ، قاَؿ اإلما
 .  ىػالُوُضوِء باْْلُُنوِف واالغماِء ( ا

فإفَّ انتقاَضُو باْْلُُنوف  وإذا كاَنِت األدلُة قْد دلَّْت على انتقاِض الُوُضوِء بالنػَّْوـِ ،
 أول وأحرى .

وبِِو يزوُؿ اإلدراُؾ أيًضا ، وكثَتًا ما يقُع يف حاالِت  السَّبىبي الثَّالثي : اإلغماءي :
الصَّرَِع ، وىَو يف حكِم اْْلُُنوِف يف كثٍَت مْن مسائِلِو ، ولذلَك ُحِكَي اإلَجاُع على 

 .  اعتبارِِه ناقًضا مْن نَػَواِقض اْلُوُضْوءِ 
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  كمستندي ىذا اإلجماًع : َرِضَي اللُ -دليُل السُّنَِّة يف حديِث ُأ

َها : )) لىمَّا مىًرضى مىرىضى اٍلمىٍوًت أىرىادى  --يف الصَّحيَحُِت أفَّ النَِّبَّ  -َعنػْ
 عىلىٍيًو ، فىأىفىاؽى فىاٍغتىسىلى ((ثيمَّ أىٍغًميى ًو ، فىاٍغتىسىلى لًييصىلّْيى ، الصَّالةى فىأيٍغًميى عىلىيٍ 

 َفَدؿَّ على أفَّ اإلغماَء ناقٌض للطهارِة الصُّْغرى والُكبػَْرى .
 : سواءً ،  : السُّْكرُ  العقلً  زكاؿً  منٍ  ابعي الرَّ  السَّبىبي 

 يشربَ  فْ أَ  مثلي :شرًعا ،  وِ بِ  رُ عذَ يُ  على وجوٍ  : وىَو َأْف َيْسَكرَ  مباحو  بسببو  كافى 
  . للجهلِ  هِ رِ كْ يف سُ  معذورٌ  وُ فإنَّ ،  رُ كَ سْ ماًء فيَ  وُ يظنُّ  ُمْسِكرًا

، على وجٍو ال يُعَذُر بِو  ِكرَ سْ اْلمُ  يشربَ  فْ كأَ ،   على كجوو محرَّـو شرعنا رى كى سٍ يى  كٍ أى 
 . -َواْلِعَياُذ بِاللِ -شرًعا 
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 مْ اكُ يَّ إِ وَ  ا اللُ نَ اذَ عَ أَ - ِكراتِ سْ اْلمُ  منَ  وُ عقلَ  ما يزيلُ  بَ رِ شَ  وْ لَ  ينً ففي كلتا الحالتى  
 ثالثي  لوي  السٍُّكرى حاصليوي : أفَّ على تفصيٍل ،  وِ وئِ ضُ وُ  بانتقاضِ  مُ كَ ُيُ  وُ فإنَّ  -اهَ نػْ مِ 

 : مراتبى 
 ما يكوفُ  وىي أوؿُ ،  والطََّربَ  والنََّشاطَ  ةَ اذلزَّ  يسميها العلماءُ  األكلى : المرتبةي 

 . -َواْلِعَياُذ بِاللِ - رَ مْ اخلَ  بَ رِ شَ  نْ مَ لِ 
،  عليوِ  يّْ غشِ مُ كالْ   يسقطَ  فْ أَ  وىيَ ،  السُّْكرِ  أقصى درجاتِ  : الثَّانيةي  كالمرتبةي 
 . كاْلَمجُنوفِ   لوُ  قاؿُ وال ما يُ ،  ي ما يقوؿُ عِ يَ  وال،  ماءِ السَّ  منَ  األرضَ  اليعرؼُ 
 . ُتِ رتبتَ مَ الْ  بُتَ  وسطٌ :  الثَّالثةي  كالمرتبةي 

 ةُ اذلزَّ  وىيَ - السٍُّكرً  بدايةً  كافى السٍَّكرافي فيإذا   وي أنَّ  -اللُ  كَ ِِحَ رَ - مٍ لى اعٍ فى 
يف  لٍ عْ فِ  أيَّ  لَ عَ فإذا فػَ ،  ستيقظِ اْلمُ  يف حكمِ  وُ ا ؛ ألنَّ إَجاعً  فٌ مكلَّ  وُ نَّ فإ -والنََّشاطُ 

؛  وِ اخذتِ ؤَ دبُ  مُ كَ ُيُ  وُ فإنَّ ، ُمتحكًّْما يف تصرفاتِِو ،  وِ ونشاطِ  وِ تِ ىزَّ  عندَ  هِ رِ كْ سُ  بدايةِ 
 اليت رجةَ دَّ ال يبلغِ لَػْم  ، وىَو ىنا ؤثرُ مُ الْ  فيوِ  رَ حىت يؤثػّْ  فٌ مكلَّ  وُ أنَّ  فيوِ  األصلَ  ألفَّ 
عليِو ، وكذلَك احلاُؿ بالنّْسبِة للطهارِة فإنَُّو باٍؽ على األصِل فيها  السُّْكرُ  فيوِ  رُ يؤثػّْ 

ـَ أنَُّو يشعُر باخلارِج   .يف ىذِه اْلَمرتبِة ، ما دا
،  كاْلَمجُنوفِ   يسقطَ  فْ كأَ ،   وُ غايتَ  السُّْكرُ  منوُ  يبلغَ  فْ أَ  وىيَ  : الثَّانيةي  ا المرتبةي أمَّ 

ُِت وحكُمها يف الطََّهاَرة أنػََّها موجبٌة النتقاِض الطَّهارتَ ، ا إَجاعً  ذُ اخَ ؤَ يػُ  فهذا ال
 .الصُّْغرى والُكبػَْرى ؛ ألنَُّو كاْلَمجُنوِف 

 بُتَ  الؼي فيها الخً اليت  فهيَ ،  ُتِ احلالتَ  بُتَ  ددةُ ًت مُ الْ  وىيَ  : الثَّالثةي  ا الحالةي كأمَّ 
  ؟ فٍ مكلَّ  غَتُ  أوْ ،  فٌ مكلَّ  ىوَ  ىلْ :  يف السَّْكرافِ  العلماءِ 
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________________________________________ 
 مو ائً قى  كٍ أى ،  دو اعً قى  نٍ مً  ـو وٍ نػى  رً يٍ سً يى  بً الَّ إً 

________________________________________ 
       توضيءُ مُ الْ  -َواْلِعَياُذ بِاللِ - رَ كِ فإذا سَ ،  وىَي ىنا توجُب انتقاَض الطََّهاَرةِ 

  .التَّفصيِل ُه على ىذا يعيدَ  فْ أَ  وُ ويلزمُ ،  وِ وئِ ضُ وُ  بانتقاضِ  مُ كَ ُيُ  وُ فإنَّ 
قياُسُو على اْلَمنُصوِص عليِو وُىَو النَّوـُ ؛ ألفَّ الشَّرَع اعَتبَػَر  كالدَّليلي على ذلكى :

ىذه احلالة من السكر ألنو يغيب يف الِعلََّة فيِو ذىاَب الشُُّعوِر ، وىَي موجودٌة يف 
 . بعضها عقلو وإدراكو

            اْلُمَصنُّْف استثٌت[  دو اعً قى  نٍ مً  ـو وٍ نػى  رً يٍ سً يى  بً الَّ إً  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
   أنسٍ  حلديثِ ؛  النَّاِئَم إذا كاَف قاعًدا ، فَلْم ُيكْم بانتقاِض ُوُضوئِوِ  -َرِِحَُو اللُ -
-- : مٍ هي سي كٍ ؤي ري  قى فً خٍ ى تى تَّ حى  اءى شى عً الٍ  فى كٍ ري ظً تى نٍ يػى  ةي ابى حى الصَّ  افى كى   )) قاَؿ        
 . رواُه أبو داوَد ، والبيهقيُّ  (( فى كٍ ؤي ضَّ وى تػى يػى  الكى ،  فى وٍ لُّ صى يي  مَّ ثي 

 منَ  اليسَتِ  يف حكمِ  القائمِ  منَ  اليسَتَ  ألفَّ ؛ [  مو ائً قى  كٍ ] أى :  -رىًحمىوي اللي -كقػىٍوليوي 
 ، وىذا مبٍتّّ على الفرِؽ يف النػَّْوـِ بَُت اليسَِت والكثَِت . هما بينَ  ال فرؽَ ،  القاعدِ 

العربَة بالشُُّعوِر ،  ُىَو القوُؿ بأفَّ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -في نظرم حي كالذم يترجَّ   
اْلُمتقدّْـِ دلَّْت  --السُّنََّة يف حديِث َعِلي  سواًء طاَؿ النػَّْوـُ ، أْو َقُصَر ؛ ألفَّ 

َا ىَو زواُؿ الشُُّعوِر .   على أفَّ سبَب اعتباِر النػَّْوـِ ناقًضا إَّنَّ
ا ىَو َمِظنَُّة  كىوى ما يىديؿُّ عليًو النَّظري أيضنا ؛ ألفَّ النػَّْوـَ ليَس حبدٍث بذاتِِو ، وإَّنَّ
 ؤثُر ، وىَو زواُؿ الشُُّعوِر باخلارِج .احلدِث ، فاعُتربَ فيِو الوصُف اْلمُ 
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  ________________________________________
 أىٍك قػيبيلو  لو صً تَّ مي  رو كى ذى  سُّ مى كى 

________________________________________ 
( ،  شرًح البػيليوغً مُثَّ إفَّ ىذا القوَؿ ذبتمُع ِبِو األحاديُث اْلُمتعارضُة كما بيػَّنَّاُه يف ) 

    فيستوي َأْف يكوَف قائًما ، أْو قاعًدا ؛ ألفَّ الِعربَة يف انتقاِض الطَّهارِة ، وعليِو 
َا ىَو بزواِؿ الشُُّعورِ   . إَّنَّ

وينقُض الُوُضوَء :  أي[ أىٍك قػيبيلو  لو صً تَّ مي  رو كى ذى  سُّ مى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 ومسُّ قُػُبِل اْلَمرأِة .  ذََكٍر ُمتَِّصلٍ  مسُّ 

ةى  سواءن قصدى   ىا . يقصدْ  مْ ػلَ  أوْ  عنَد اْلَمسّْ ذلَُما ، الشَّهوى
ةى   .  ىاجيدْ  مْ ػلَ ، أْو  كسواءن كىجىدى اللَّذى

أْف يكوَف مباشرًا ، أي بُدوِف حائٍل ، فِإْف ُوِجَد احلائُل :  كشرطي تأثيًر اٍلمىسّْ 
  الُوُضوُء .اْلُمؤثػُّْر كالثَّوِب لَػْم ينتقِض 

    ،  كىذا ىوى مذىبي الجمهورً  ، الُوُضوءَ  عيدَ يُ  فْ أَ  عليوِ  وجبَ  الذََّكرَ  مسَّ  نْ فمَ 
؛  -َرِْحَُة الِل َعَلى اْلَِْمْيعِ -مَن اْلَمالكيَِّة ، والشَّافعيَِّة ، واحلنابلِة من حيُث اْلملِة 

َها-حلديِث ُبْسَرَة بنِت صفواَف           : قاؿَ  وُ أنَّ  -- لنَِّبّْ ا عنِ  -َرِضَي الُل َعنػْ
أخرَجُو اخلمسُة ، وصحََّحُو  (( أى ضَّ وى تػى يػى  ييصىلّْي حىتَّى الفى  هي رى كى ذى  سَّ مى  نٍ مى  ))

مذيُّ   وابُن ِحبَّاَف ، وقاَؿ الُبخاريُّ :  ) َىَو َأَصحُّ َشْيٍء يف ىذا الباِب ( .، الًتّْ
   ،  الذََّكر سّْ مَ  نْ مِ  وءِ ضُ بالوُ  رَ مَ أَ  -- النَِّبَّ  أفَّ  : الحديثً  كجوي الدّْاللًة منى 

مطلقًا سواء قصد الشهوة أو مل يقصدىا ، وسواء وجد  فدؿَّ على كونِِو ناقًضا
                                            .  اللذة أو مل جيدىا
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 قيسِ  حلديثِ ؛  ينقُض الُوُضوءَ أفَّ مسَّ الذََّكِر ال  -َرِِحَُهُم اللُ -ذىبى الحنفيَّةي ك 
      ،  -- أتى النَِّبَّ  وُ أنَّ  --، عْن أبيِو طلِق بِن علي  احلََنِفيّْ  طلقٍ  بنِ ا

           : -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ - فقاؿَ ؟  الذََّكرِ  مسّْ  عنْ  وُ فسألَ ،  يبٍت اْلَمسجدَ  وىوَ 
      أخرَجُو اخلمسُة ، وصحََّحُو ابُن ِحبَّاَف ،  ؟ (( كى نٍ مً  ةه عى ضٍ  بى الَّ إً  وى ىي  لٍ ىى كى  ))

  . ىػ وقاَؿ ابُن اْلَمديٍتّْ : ) ُىَو أحسُن مْن حديِث ُبْسَرَة ( ا
جعَل الذََّكَر كسائِر األعضاِء ، ولَػْم يأُمْر  --: أفَّ النَِّبَّ  ككجوي الدّْاللةً 

 بالُوُضوِء مْن َمسِّْو .
  دبسّْ الذََّكرِ  وءِ ضُ الوُ  بنقضِ  القوؿُ  ىوَ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -في نظرم حي كالذم يترجَّ 

                                   . على ذلكَ  السُّنَّةِ  اللةِ دِ  لقوةِ 
  : ثالثة كجوه منٍ فييجابي عنوي  --وأمَّا حديُث طَْلٍق 

  على النَِّبّْ  ـَ دِ قَ  --بَن َعِلي  احلََنِفيّْ  طلقَ  ؛ ألفَّ  منسوخٌ  وُ أنَّ  : األكؿً  الوجوً 
--  َمسجِدِه  بناءِ  عند--  َيف أوِؿ ُقُدوِمِو للمدينِة ، وسألَُو ىذه اْلَمَسألة ، 

 .  تدؿ عليو الرواية يف قصة السؤاؿكما 
كُبسرَة   ، حابةِ الصَّ  ا منَ إسالمً  اْلُمتأخّْروفَ  رواهُ  (( هي كرى ذى  سَّ مى  نٍ مى  )) : وحديثُ 

 :  كإذا تعارضى حديثافً ،  -َرِضَي اللُ َعِن اْلَِْمْيعِ -بنِت صفواِف ، وأيب ُىريرَة 
: مْن روايِة متقدّْـٍ يف إسالِمِو ،  كاآلخري : مْن روايِة متأخِر اإلسالـِ ،  أحديىما

كاَف عنَد   --روايُة اْلُمتأخِّْر يف إسالِمِو ، خاصًَّة وأفَّ حديَث طَْلٍق  ُقدَّْمتْ 
   فيكوُف بعَد اذلجرِة ُمباشرًة ، للَمدينِة ،  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -أوِؿ قدوِمِو 

ـَ خيرَب ، وىذا يُػَقوّْي القوَؿ بالنَّسِخ كما اختاَرُه بعُض  --وأبو ُىريرَة  أسلَم عا
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(  االعتبارً األئمِة ، كابِن ِحبَّاَف ، والطَّرباينّْ ، وابِن العريبّْ ، واحلازميّْ يف كتابِِو )  
  . وغَتِىم

جيِح  وإذا لَػْم يُكْن ىذا اْلَمسلُك صرًُيا يف إثباِت النَّسخِ  إال أنَُّو يُػَقوّْي مسلَك الًتَّ
ُهمَ -حلديِث ُبْسَرَة على حديِث طَْلٍق   . -اَرِضَي اللُ َعنػْ

 -َرِضَي الُل َعنػَْها- حديَث ُبْسَرةَ وىو أف الوجو الثاني : كىو مسلك الترجيح 
       ؛  أرجح من حديث طلٍق رضي الل عنو من جهة كونو ناقاًل عن األصل

حيُث بَِقَي على  --خبالِؼ حديِث طَْلٍق  دؿَّ على انتقاض الطهارةألنَُّو 
اأُلُصوِؿ والُفقهاِء أنَُّو :  واختاَر ََجٌْع مْن علماءِ  األصِل اْلُموجِب لعدـِ االنتقاِض ،

 إذا تعارضى نصَّاًف ، أحديىما : " 
ـي النَّصُّ النَّاقلي  " ؛ ألفَّ فيِو  ناقله عًن األصًل ، كاآلخري : عكسيوي ، فىإنَّوي يػيقىدَّ

 . زيادَة ِعْلٍم ، فيكوف راجًحا
، --بِن َعِلي   طَْلقٍ  حديثِ  بُتَ فيجمع  كىو مسلك الجمع : لثاالثَّ  الوجوً 

َها- ُبْسَرةَ  وحديثِ   عنٍ  --بِن َعِلي   سؤاؿ طلقِ  وذلك حبمل -َرِضَي الُل َعنػْ
 وى ىي  لٍ ىى كى  )):  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ - لوُ  فقاؿَ ،  وبً الثَّ  فوؽً  منى  الذَّكىرً  مسّْ 

 ضلوَ  أوْ ، ا يدً  تَ سْ مَ لَ  كَ كأنَّ ف حبائلٍ  وُ تَ إذا مسسْ : أنََّك أي   (( كى نٍ مً  ةه عى ضٍ  بى الَّ إً 
  . األعضاءِ  منَ  ذلكَ 

 وُُيمل حديث بسرة رضي الل عنها على مسّْو مباشرًة أي بدوف وجود حائٍل .
 لسببين : وىذا اْلواُب أقوى مَن اْلواِب السَّابِق 
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ذىكىرىهي في  )) الرَّجيلي يمسُّ : يف روايِة أِحَد وغَتِهِ  ورود ما يدؿُّ عليو يف األكؿ :
احلديث ومسُُّو يف الصَّالِة إَّنا ىَو يف  الصَّالًة ، عليًو الويضيوءي ؟ قاؿى : ال ...((

 الغالِب باحلائِل . 
أف مسلك الًتجيح مقدـٌ على مسلك النسخ كما ىو مقرٌر يف  كالثاني :
 األصوؿ .

 حديثَ  -ةَ عَ رْ زُ  ، وأبو أِحدُ  اإلماـُ  مُ منهُ - العلمِ  أىلِ  منْ  واحدٍ  غَتُ  حَ صحَّ  وقدْ 
 ، فلذلكَ  -َرِِحَُو اللُ - خاريُّ البُ  اإلماـُ  وُ بَ وصوَّ ،  الذََّكرِ  مسّْ  منْ  وءِ ضُ بالوُ  األمرِ 

  . وءِ ضُ الوُ  انتقاضَ  يوجبُ  الذََّكرِ  مسَّ  بأفَّ  ى احلكمُ وَ قْ يػَ 

نىى ف،  وءِ ضُ الوُ  انتقاضَ  بُ وجِ يُ  الذََّكرِ  مسَّ  أفَّ  إذا ثبتَ   : ما يىًلي ذلكى  علىإنَّوي يػيبػٍ
  . أنَُّو يستوي يف احُلكِم بالنَّقِض أْف يكوَف اْلَمسُّ بشهوًة أْو بُدوِِنَا أكالن :

، حيُث لَػْم  )) مىٍن مىسَّ ((:  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -ُعُموـُ قولِِو  كدليلي ذلكى :
 .يفرّْْؽ بَُت قصِد الشَّهَوِة أْو وجوِدىا ، وعدـِ ذلَك 

بُرِ  َحَلَقةِ  مسَّ  أفَّ َمنْ  : نينااث َعَلْيِو الصَّالُة - وِ قولِ  وـِ مُ لعُ  ؛ وذلكَ  هُ ؤُ و ضُ وُ  نتقضَ ا الدُّ
ْـّ حبيبَة  (( وي جى رٍ فػى  مسَّ  نٍ مى  )) : -َوالسَّالـُ  َها-يف حديِث ُأ        -َرِضَي الُل َعنػْ

بُػرَ  اْلُقُبلَ  يشملُ  واْلَفرْجُ عنَد ابِن ماجَو ،   . والدُّ
        : -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -؛ وذلَك لقولِِو  رأةَ مَ الْ  يشملُ  ىذا احلكمَ  أفَّ  : ثالثنا
 ُتَ صوليّْ األُ  عندَ  وـِ مُ العُ  صيغِ  نْ مِ  (( مىنٍ  )) : وُ قولَ  فإفَّ ،  (( وي جى رٍ فػى  سَّ مى  نٍ مى  ))

 .  تشمُل الرّْجاَؿ والنّْساءَ 
ُهَما ، وقُػُبَل اْلَمرأةِ ِمَن  (( وي جى رٍ فػى  )) : وُ وقولُ  بُػَر ِمنػْ  . االنفراِج ، فيشمُل الدُّ
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  ________________________________________
 لو كً شٍ ى مي ثى نٍ خي  نٍ ا مً مى هي سي مٍ لى كى  ، وً نً طٍ بى  كٍ أى ،  وً فّْ كى   رً هٍ ظى بً 

________________________________________ 
َعَلْيِو -وكونُُو ،  هِ غَتِ  فرجَ  أوْ ،  فرَجوُ  ميسَّ  أفْ  يستوي فيوِ  ىذا احلكمَ  أفَّ  ا :رابعن 

فإنَُّو خارٌج سلرَج الغالِب ، فال يُعتبَػُر  : )) فػىٍرجىوي ((خيصُُّو بقولِِو  -الصَّالُة َوالسَّالـُ 
 . مفهوُموُ 
ّّ  ا :خامسن         ا هَ صبيػّْ  فرجَ  رأةُ مَ الْ  تِ مسَّ  وْ فلَ ،  والكبَتَ  غَتَ الصَّ  يشملُ  أَنَُّو عا

 عٌت .مَ الْ  جهةِ  منْ  اخلربِ  وـِ مُ لعُ  وذلكَ ؛ ىا ؤُ و ضُ وُ  ها انتقضَ تِ صبيّْ  أوْ 
،  العلماءِ  بعضِ  ىذا اختيارُ و [  وً نً طٍ بى  كٍ أى ،  وً فّْ كى   رً هٍ ظى ] بً  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 -َوالسَّالـُ َعَلْيِو الصَّالُة -؛ لقولِِو  الكفّْ  بباطنِ  غَتُىم فقاَؿ : إفَّ العربةَ كخالفىهم 
َها-كما يف حديِث ُبسرَة بنِت صفواَف  أىٍك أىٍفضىى بًيىًدًه ًإلىى  )) : -َرِضَي الُل َعنػْ

  .واحلاكُم وصحََّحُو ، والبيهقيُّ ، والنَّسائيُّ ، رواُه أِحُد  فػىٍرًجًو فػىٍليىتػىوىضٍَّأ ((
 بالقصدِ  إشعارٌ  فيوِ أىٍفضىى ((  نٍ مى  )) : وِ ويف قولِ  ، الكفّْ  بباطنِ  يكوفُ  اإلفضاءُ و 

 . الذي يقُع فيِو اْلَمسُّ مْن غَِت قصٍد غالًبا الكفّْ  ظاىرِ  خبالؼِ 
َ اْلُمَصنَُّف [  لو كً شٍ ى مي ثى نٍ خي  نٍ ا مً مى هي سي مٍ لى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي   بعَد أْف بُتَّ

مسائَل نقِض الُوُضوِء دبسّْ الفرِج ، وىَي متعلّْقٌة بالفرِج األصليّْ ،  -َرِِحَُو اللُ -
َشرََع بعَد ذلَك يف بياِف اْلَمسائِل اْلُمتعلّْقِة بلمِس الفرِج اْلَمشكوِؾ فيِو ، وىَو فرُج 

 اخلُْنَثى . 
 َمْن كاَف لُو عضُو الذُُّكورِة ، وفرُج اْلَمرأِة . كاٍلميرادي بالخيٍنثىى :

ْ حاَلُو َىْل ُىَو ذََكٌر َأْو أُنْػَثى  ميرادي باٍلميشًكلً كالٍ    .: الذي لَػْم يتبُتّْ
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على حسِب ، فال إشكاَؿ يف إعطائِِو ُحكَم الذََّكِر أَِو األُنْػَثى : أمَّا إذا كاَف بَػيػًّْنا 
َ مْن حالِِو .  ما تبُتَّ

فيكوُف فرُج اْلَمرأِة فيِو زائًدا يف ، أمرُُه مًتدٌّْد بَُت أْف يكوَف ذََكرًا  فاخلُْنَثى ُمشِكلٍ 
 وبَُت أْف يكوَف بعكِس ذلَك .، اخلِْلَقِة ، وال يأُخُذ ُحكَم الفرِج األصليّْ 

فإنػََّنا ال ندري َىْل َلَمَس  ،فإذا َلَمَس بنفِسِو ، أْو َلَمَس األجنِبُّ أحَد العضَويِن 
ـْ أنَُّو َلَمَس عضًوا فنحكُم بانتقاِض الُوُضوِء بسبِب ذلَك ، فرًجا أصليِّا  اللَّمِس ، أ

 فيُػَفصَُّل فيِو ؟، زائًدا 
 بذكِر مسائِلِو . -َرِِحَُهُم اللُ -وذلذا اعتَػٌَت بعُض العلماِء 

ِمَن الصُّوِر فإنَُّو ُيُسُن أْف نُػَنبَّْو طالَب  -َرِِحَُو اللُ -ولضبِط ما ذََكَرُه اْلُمَصنُّْف 
 مسائِل اخلُْنَثى اْلُمشِكِل يفتقُر إل وجوِد اليقُِت العلِم على أفَّ نقَض الُوُضوِء يف

 : كىوى متوقّْفه على أمرينً اْلُموجِب للنَّقِض ، 
: أْف نتيقََّن أفَّ اللَّمَس كاَف لعضٍو أصلي  ؛ ألنَُّو حينئٍذ صلزـُ بأفَّ الُوُضوَء  األكؿً 

         أْف يلمَس اخلُْنَثى عضَو الذُُّكورِة وفرَج األُنثى فيِو ،  مثلي :منتقٌض ِبِو ، 
شكَّ يف أفَّ أحَد فإذا َلَمَسُهما مًعا فإنَّنا نتيقَُّن بأنَُّو َلَمَس عضًوا أصليِّا ؛ ألنَُّو ال 

 ، وىكذا إذا َلَمَسُهما أجنِبّّ . عضَويِو أصليّّ 
فإنَّنا نتيقَُّن حينئٍذ أفَّ ، ُِت ناقَضُِت للُوُضوِء أْف يًتدََّد اللَّمُس بَُت َسببَ  الثَّاني :

الُوُضوَء منتقٌض ؛ الفَّ ُكاًل منهما كاٍؼ يف احلكِم بنقِضِو ، وليَس ىناَؾ سلالٌف 
 : كيتحقَّقي ذلكى بشرطىينً ذلما ، 

 أْف يلمَس األجنِبُّ عضًوا يوافُق جنَسُو ذُُكورًة أْو أُنُوثًة . أكًَّلهما :
 أْف يكوَف اللَّمُس بشهوٍة .  :كالثَّاني 
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أْف يلمَس الرَُّجُل  كمثاؿي ذلكى :فإذا ربقََّق الشَّرطاِف تيقَّنَّا انتقاَض الُوُضوِء ،  
األجنِبُّ ذََكَر اخلُْنَثى فإنَُّو َلَمَس العضَو اْلُموافَق ْلنِس الذُُّكورِة ، وىكذا َلْو َلَمَسِت 

َسِت العضَو اْلُموافَق ْلنِس األُنُوثِة ، ويكوُف اللَّمُس اْلَمرأُة فرَج اخلُْنَثى فإنػََّها َلمَ 
ُهَما َمصحوبًا بشهوٍة ، ففي ىذِه احلالِة تردََّد اللَّمُس بَُت ناقَضُِت ؛ ألفَّ الرَُّجَل  ِمنػْ

  ال يخليو الذَّكىري اٍلمىلميوسي :إذا َلَمَس ذََكَر اخلُْنَثى بشهوٍة فإنَُّو 
فيوجُب ؛ اخلُْنَثى َرُجٌل ، فيكوُف َلْمًسا لعضٍو أصلي  أْف يكوَف أصليِّا ، و  إمَّا

 انتقاَض الُوُضوِء .
أْف يكوَف اخلُْنَثى أُنْػَثى ، فيكوُف اللَّمُس حينئٍذ مْن َرُجٍل لعضِو أُنْػَثى بشهوٍة  كإمَّا

أفَّ َلْمَس اْلَمرأِة بشهوٍة  مىٍن يرل على مذىبً وىذا موجٌب النتقاِض الُوُضوِء 
 ُضوِء .ناقٌض للوُ 

وىكذا َلْو َلَمَسِت اْلَمرأُة فرَج اخلُْنَثى ، فإنػََّها تكوُف ال مسًة للفرِج اْلُموافِق ْلنِس 
 ال يخليو :كحينئذو  األُنوثِة ، 

      أْف يكوَف أصليِّا بَأْف يكوَف اخلُْنَثى أُنْػَثى ، فينتقُض ُوُضوُؤىا بلمِسِو ؛  إمَّا
 .ألنػََّها َلَمَسْت فرًجا أصليِّا 

أْف يكوَف زائًدا بَأْف يكوَف اخلُْنَثى َرُجاًل ، فتكوُف المسًة لَرُجٍل أجنِب  بشهوٍة  كإمَّا
ْمَنا .  فينتقُض ُوُضوُؤىا يف ىذِه احلالِة كما قدَّ

ُهما موجٌب النتقاِض  إًذا ففي ىذِه احلالِة يًتدَُّد اللَّمُس بَُت سبَبُِت كلُّ واحٍد ِمنػْ
دَُّد ، فينتقُض الُوُضوُء يف  الُوُضوِء ، وليَس ىناؾَ  احتماٌؿ يوجُب الشَّكَّ أِو الًتَّ

 َجيِع ىذِه الصُّوِر .
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________________________________________
 ا مى هً يٍ فً  ةو وى هٍ شى لً ،  وي لى بػي أينٍػثىى قػي  كٍ أى ،  هي رى كى ذى  رو كى ذى  سي مٍ لى كى 

________________________________________ 
ى ثى نٍ خي  نٍ ا مً مى هي سي مٍ لى ] كى  إل األمِر األوِؿ بقوِلِو : -َرِِحَُو اللُ -اْلُمَصنُّْف وقْد أشاَر 

 َلْمُس كل  مَن الذََّكِر والَفرِج اْلَموجوَديِن يف اخْلُْنَثى ُمشِكٍل . : أي [ لو كً شٍ مي 
َ أفَّ الُوُضوَء ينتقُض يف حاِؿ َلْمِس ذََكِر اخْلُْنَثى وقُػبُِلِو مًعا ،  وجاَء اللَّفُظ عامِّا فبُتَّ

شاماًل حلالِة َلْمِس اخْلُْنَثى نفَسُو ذلما ، وَلْمِس األجنِبّْ ، فاحلكُم فيهما سواٌء ؛ 
ألنَّنا نستيقُن يف ىذِه احلالِة أفَّ اللَّمَس أصاَب الفرَج األصليَّ ، وقْد دلَِّت األدلُة 

ـَ - نَّا أفَّ حكَم النَّقِض على انتقاِض الُوُضوِء بلمِس الفرِج ، وبيػَّ  -كما تقدَّ
 باللَّمِس يستوي فيِو أْف يكوَف مَن الشَّخِص نفِسِو لفرِجِو ، أْو يكوَف مْن غَتِِه .

أنَُّو إذا كاَف اللَّمُس ألحِد العضَويِن لَػْم ينتقِض [  امى هي سي مٍ لى ] كى قولِِو :  كمفهوـي 
ْمَنا مْن أنَُّو يف ىذِه احلالِة ُيصلُ    ، يف انتقاِض الُوُضوِء  الشَّكُّ  الُوُضوُء ؛ ِلَما قدَّ

فال ندري َىِل العضُو اْلَملُموُس أصليّّ فينتقُض الُوُضوُء ِبِو ، أْو زائٌد فال ينتقُض 
 ِبِو ، واليقُُت الُوُضوُء ، فَنبَقى عليِو ، ونُلِغي الشَّكَّ .

و اللمس بُت سببُت الذي يًتّدد في إل األمِر الثَّاين -َرِِحَُو اللُ -وأشاِر اْلُمَصنُّْف 
وبيػَّنَّا [  امى هً يٍ فً  ةو وى هٍ شى لً ،  وي لى بػي أينٍػثىى قػي  كٍ أى  ، هي رى كى ذى  رو كى ذى  سي مٍ لى كى ] بقولِِو :  ناقضُت

أفَّ ضابطَُو أْف يلمَس العضَو اْلُموافَق ْلنِسِو بشهوٍة ؛ ألنَّنا حينئٍذ نتيقَُّن انتقاَض 
ْمَنا َشرَْح ذلَك ، فاالحتماالِف كالُُّها موجٌب ، الُوُضوِء  النتقاِض الُوُضوِء ، وقدَّ

 وأفَّ اليقَُت يف الثَّاين منهما مبٍتّّ على مذىِب النَّقِض باللَّمِس بالشَّهوِة .
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أَنَُّو إذا َلَمَس الذََّكُر فرَج األُنثى مَن اخلُْنَثى  [ امى هً يٍ فً  ةو وى هٍ شى لً  ] : قوًلو كمفهوـي  
وىَو اْلُمخالُف ْلنِس الذُُّكورِة ، أْو َلَمَسِت األُنْػَثى ذََكَر اخلُْنَثى وىَو اْلُمخالُف 

فَّ النَّاقَض ُىَنا ْلنِس األُنُوثِة لَػْم ينتقِض الوضوُء فيهما إذا كاَف بُدوِف شهوٍة ؛ أل
، حيُث يًتدَُّد االحتماُؿ بَُت ما يُوجُب النَّقَض وعدَمُو ،  يكوُف مشكوًكا فيوِ 

 واليقُُت الُوُضوُء ، فَنبَقى عليِو .
أفَّ الذََّكَر إذا َلَمَس فرَج األُْنثى مَن اخلُْنَثى فإنَُّو ُيتمُل أْف يكوَف  كتوضيحيوي :

 . اخلُْنَثى أُنْػَثى ، فيكوُف المًسا لفرٍج أصلي  ، فينتقُض ُوُضوُؤهُ 
      وُيتمُل أْف يكوَف اخلُْنَثى ذََكرًا ، فيكوُف المًسا لعضٍو زائٍد مْن ذََكٍر مثِلِو ، 

 فال ينتقُض ُوُضوُؤُه ، حىت وَلْو كاَف بشهوٍة .
                                 .ُِت ، فصاَر النَّاقُض مشكوًكا فيِو ، فَنبَقى على يقُِت الُوُضوِء فًتدََّد بَُت االحتمالَ 

وىكذا احلاُؿ يف األُنثى إذا َلَمَسْت ذََكَر اخلُْنَثى بُدوِف شهوٍة ، فإنَُّو إذا كاَف ذََكرًا 
    وإْف كاَف أُنْػَثى لَػْم ينتقْض وضوُؤىا ؛ ، انتقَض وضوُؤىا بلمِس الفرِج األصليّْ 

، وصاَر النَّاقُض  ُِت كالذََّكرِ بَُت االحتمالَ  ُو َلْمٌس لعضٍو زائٍد ، فًتدََّد اللمسألنَّ 
 مشكوًكا فيِو ، فَنبَقى على يقُِت الُوُضوِء .

 فإنَّنا نحكمي بانتقاًض الويضيوًء فيما يلي :وعلى ىذا ، 
مِس  أكالن : سواًء كاَف اخلُْنَثى ، أْف يكوَف اللَّمُس ذلما مًعا ، فينتقُض ُوُضوُء الالَّ
 أْو غَتَُه .، نفَسُو 
أْف يكوَف اللَّمُس ألحِدُّها بشهوٍة ، وأْف يكوَف اْلَملُموُس عضًوا موافًقا  ثانينا :

مِس ، فيلمُس الذََّكُر ذََكَر اخلُْنَثى ، وتلمُس األُنثى فرَج اخلُْنَثى .  ْلنِس الالَّ
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________________________________________
 ةو وى هٍ شى بً  ةن أى رى امٍ  وي سُّ مى كى 

________________________________________ 
 كال ينتقضي الويضيوءي فيما يلي :

 أْف يكوَف اللَّمُس ألحِدُّها مَن اخلُْنَثى نفِسِو . أكالن :
، سواًء كاَف َرُجاًل ، أْف يكوَف اللَّمُس ألحِدُّها بُدوِف شهوٍة مَن األجنِبّْ  ثانينا :

 أِو امرأًة .
مِس ، أْف يكوَف اللَّ  كثالثنا : مُس ألحِدُّها بشهوٍة مَع سلالفِة العضِو ْلنِس الالَّ

وتلمُس األُنثى ذََكَر اخلُْنَثى ، فإفَّ الُوُضوَء ال ينتقُض ، فيلمُس الذََّكُر فرَج اخلُْنَثى 
 فيهما . 

 فْ أَ  وءِ ضُ الوُ  نواقضِ  منْ  معناُه أفَّ [  ةو وى هٍ شى بً  ةن أى رى امٍ  وي سُّ مى كى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
  .  شهوةٍ ل رأةَ مَ الْ بشرَة  لُ جُ الرَّ  ميسَّ 

(  اإلنصاؼً ، وعليِو َجاىَُت األصحاِب كما قاَؿ يف )  مذىبي الحنابلةً  وىذا ىوَ 
واْلُمراُد باْلَمسّْ أْف ُيصَل بدوِف وجوِد حائٍل مؤثٍر ، فإذا أفضى ببشرتِِو إل بشرِِتا 

  .لشهوٍة انتقَض وضوُؤُه 
 چې  ې  ېچ  : -ُسْبَحانَوُ - وِ قولِ : ب كاستدلُّوا

(ُ) . 
أطلَق  -تَػَعاَل -يف بياِف وجِو ِدالالِِتَا : ) أفَّ الَل  -َرِِحَُو اللُ -قاَؿ شيُخ اإلسالـِ 

مسَّ النّْساِء ، واْلَمفهوـُ مْن ىذا يف ُعْرِؼ أىِل اللُّغِة والشَّرِع ُىَو اْلَمسُّ اْلَمقصوُد 

                              
 . ٖٗساء ، آية : / النّْ  (ٔ)
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فإفَّ اللَّمَس لغرٍض آخَر ال يُػْفَهُم تَػَلذٍُّذ وقضاِء الشَّهوِة ،لِ  وُىَو اللَّمسُ ، مَن النّْساِء  
 . اىػ مْن زبصيِص النّْساِء باللَّمِس ؛ إْذ ال فَػْرَؽ بينَػُهنَّ وبَُت غَتِِىنَّ (

   بَغْمزِِه لعائشَة  --؛ فِلثُبوِت السُّنَِّة عْن رسوِؿ الِل  كأمَّا اشتراطيهيمي الشَّهوةى 
َهاَرِضَي الُل عَ - وُىَو ُيصلّْي يف اللَّيِل كما َأْخبَػَرْت بذلَك يف حديِثها الثَّابِت يف  -نػْ

الصَّحيَحُِت ، وَِحِْلِو ألُمامَة بنِت أيب العاِص يف صالتِِو كما ثبَت يف الصَّحيَحُِت 
  . --مْن حديِث أيب قتادَة  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -عنْو 

 أفَّ اللَّمَس إذا لَػْم يُكْن بشهوٍة فإنَُّو ال ينقُض الُوُضوءُ .فهذا كلُُّو يدؿُّ على 
إل القوِؿ بعدـِ انتقاِض الُوُضوِء بَلْمِس  -َرِِحَُهُم اللُ - كذىبى طائفةه منى العلماءً 

 النّْساِء ُمطلًقا . 
ُهَما-وىَو قوُؿ علي  ، وابِن عبَّاٍس  ايٌة ، وعطاٍء ، وطاووٍس ، ورو  -َرِضَي الُل َعنػْ

؛ ألفَّ اآليَة اْلُمراُد هبا  -َرِْحَُة الِل َعَلى اْلَِْمْيعِ -عْن أِحَد ، وىَو مذىُب احلنفيَِّة 
 --اِْلماُع كما فسََّرىا عليّّ ، وحرُب األمِة وترَجاُف القرآِف عبُد الِل بُن عبَّاٍس 

ُد ال رلرَّ ، اَد بِِو اِْلماُع وألفَّ اْلُمالمسَة تكوُف مْن اثنُِت فأكثَر ، فدؿَّ على أفَّ اْلُمر 
 اللَّمِس .

، خاصًة وأفَّ االصَل يف الُوُضوِء  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - أقول في نظًرم وىذا القوؿُ 
أفَّ  --أْف ينتقَض باحَلَدِث كما ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث أيب ُىريرَة 

 ،  أىحىدًكيٍم ًإذىا أىٍحدىثى حىتَّى يػىتػىوىضَّأى (()) ال يػىٍقبىلي اللي صىالةى قاَؿ :  --النَِّبَّ 

وقْد دؿَّ الشَّرُع على االنتقاِض بالنَّوـِ ، فَبِقَي ما عداُه على األصِل ، وِداللُة اآليِة 
 .  -َرِضَي اللُ َعِن اْلَِْمْيعِ -ُمَعاَرَضٌة دبا فسََّرَىا ِبِو عليّّ وابُن عبَّاٍس 
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________________________________________
 رو بي دي  ةً قى لى حى  سُّ مى كى ،  اهى بً  وي سُّ مى تى  كٍ أى 

________________________________________ 
       بأفَّ تفسَتَُُّها ذلا باْلماِع معاَرٌض بتفسَِت غَتُّها مَن الصَّحابِة  كلىًو ايعتيًرضى :

ُهمْ -  كابِن مسعوٍد ؟       -َرِضَي اللُ َعنػْ
ُهمْ -: بأنَُّو إذا تعارَضْت أقواُؿ الصَّحابِة  ييجابي إنو ف ـَ  -َرِضَي الُل َعنػْ اخلُلفاُء  ُقدّْ

      باتّْباِع ُسنَِّتهم ، فكيَف إذا كاَف مَعُهم َمْن دعا لُو النَِّبُّ على غَتِىم ؛ لألمِر 
--  . بالتَّأويِل ، وَشِهَد لُو بالتَّبَػرُِّز فيِو 

ُهمْ -الصَّحابَة مُثَّ َلْو سلَّْمَنا أفَّ        أليًجٍيبى :يف منزلٍة واحدٍة ،  -َرِضَي الُل َعنػْ
 فترجَّحى وىَو يقُُت الطَّهارِة ، ، فوجَب الرُُّجوُع إل األصِل ، بأنَُّو تعارَضْت أقواذلُم 

 واللُ أعلُم . هبذا القوُؿ بعدـِ النَّقِض بلمِس اْلَمرأِة .
  ،  بشهوٍة ، فالضَّمَُت عائٌد إليهاأي [  اهى بً  وي سُّ مى تى  كٍ أى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 . كما إذا مسَّها الرجل هباها  وضوئِ  بانتقاضِ  كمُ ُيُ  وُ فإنَّ  بشهوةٍ  رأةُ مَ الْ  وُ تْ فإذا مسَّ 
    -الـُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  وِ يْ لَ عَ - وِ لقولِ ؛ [  رو بي دي  ةً قى لى حى  سُّ مى كى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

ْـّ حبيبَة  ؤمنُتَ مُ الْ  ْـّ أُ  يف حديثِ  َها-ُأ  سَّ مى  نٍ مى  )) : ادلتقدـ -َرِضَي الُل َعنػْ
 . ((وي جى رٍ فػى 

ّّ  ككجوي الدّْاللًة : بُػَر ، ِمَن الذََّكِر واألُنثى ، فهَو عا    أفَّ الَفرَْج يشمُل الُقُبَل َوالدُّ
 يف ِداللِتِو على انتقاِض الُوُضوِء دبسّْ اْلميِع . 

  بكوِف مسّْ الفرِج موجًبا النتقاِض الُوُضوِء خاصّّ باإلنساِف ُدوَف احلََيواِف .واحلكُم 
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 ________________________________________ 
 رو في ظي كى ، كىًسنٍّ ،  رو عٍ شى  سُّ ال مى 

________________________________________ 
 بانتقاضِ  مُ كَ ُيُ  وُ فإنَّ  هبيمةٍ  فرجَ  مسَّ  وْ لَ  وُ إنَّ  : رِحهم الل لفً السَّ  بعضي  كقاؿى 

 الفرجِ  مسَّ  على أفَّ رِحهم الل  كالجماىيري ،  ضعيفه  مذىبه  وُ ؛ ولكنَّ  وِ وئِ ضُ وُ 
 . هِ غَتِ  وفَ دُ  باآلدميّْ  خيتصُّ 
أي ال ينتقُض الُوُضوءُ  [ رو في ظي كى ، كىًسنٍّ ،  رو عٍ شى  سُّ ] ال مى :  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

 فرِىا . نّْها وظُ وسِ  ِر اْلَمراةِ عْ دبسّْ شَ 
: أفَّ ىذِه األعضاَء ال ربَِلَُّها حياُة الرُّوِح ، فحياتُػَها حياُة َُّنٍو ،  كىذا مبنيّّ على

فتكوُف كاْلُمنفصِل عِن اإلنساِف ، خبالِؼ األعضاِء اليت ربَِلَُّها حياُة الرُّوِح ، كاليِد 
 والرّْْجِل ، فهذِه أعضاُء متصلٌة .

فإنَُّو يف حكِم اْلُمنفصِل عِن اْلسِد  -ومنُو : السّْنُّ والظُُّفرُ -، والعظُم ُر وأمَّا الشَّعْ 
 وِإْف كاَف متصالً باْلسِد صورًة .

 على أفَّ الشَّعَر والظُّفَر ال ينتقُض الُوُضوُء دبسِّْو .  كاٍلمىذىبي 
حكِم  ُر احليواِف يفعْ يف القواعِد : ) شَ  -َرِِحَُو اللُ -قاَؿ احلافُظ ابُن رجٍب 

ال يف حكِم اْلُمتصِل ، وكذلَك الظُّفُر ، ىذا ىَو جادَُّة اْلَمذىِب ، اْلُمنفصِل عنُو 
ويتفرَُّع على ذلَك مسائُل منها : إذا مسَّ شعَر امراٍة بشهوٍة لَػْم ينتقْض ُوُضوُؤُه ، 

    آخُر : رِِه ، وذلِذِه اْلَمسألِة مأخٌذ عْ فرِِه ، أْو شَ فُرىا ، أْو مسَّها بظُ وكذلَك ظُ 
وىَو أفَّ ىذِه األجزاَء ليَسْت دبحل  للشَّهوِة األصليِة ، وىَو شرٌط لنقِض الُوُضوِء 

 .ىػ عنَدنَا ( ا
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________________________________________
 دى رى مٍ أى كى 

________________________________________ 
 --اْلُمنفصِل ، وذلَك يف قولِِو َر يف حكِم على أفَّ الشَّعْ  كقٍد دؿَّ دليلي النَّقلً 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ 
(ُ)  َ َر عْ أفَّ شَ  --، فقْد بُتَّ

البهيمِة ُمْنتَػَفٌع ِبِو ، مَع أنَُّو جُيَزُّ منها وىَي حيٌَّة ، فَلْو كاَف َكيِدىا ورِْجِلها 
ًة ، تذكيًة شرعيَّ وأعضاِئها اْلُمتصلِة َلَما جاَز االنتفاُع ِبِو إالَّ بعَد تذكيِة البهيمَة 

ُد ، دؿَّ ذلَك على واالنتفاُع بِِو بَػعْ ، فَلمَّا جاَز َقصُُّو وَجزُُّه مَن البهيمِة وىَي حيٌَّة 
طهارتِِو ، وأنَُّو يف حكِم اْلُمنفصِل عِن احليواِف ، وليَس يف حكِم اْلُمتَّصِل مَن 

 األعضاِء .
ِت واْلُمعامالِت ، سيأيت التَّنبيُو مسائُل يف العبادا كقٍد تفرَّعى على ىذًه القاعدةً 

 عليها بإذِف الِل يف مواضِعها .   
           َر لُو ، قاَؿ الفرَّاُء :عْ األمرُد ىَو الذي ال شَ [  دى رى مٍ أى ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

اُه أملساِف ال شَ  َر فيهما ، ُأِخَذ مْن قوِؿ عْ ) األمرُد يف كالـِ العرِب الذي خدَّ
 .رِب : " َشَجَرٌة َمْرَداُء " إذا سقَط َوَرُقها عنها ( الع

    وقاَؿ أيًضا يف قوذِلم " َقْصٌر شُلُرٌَّد " : ) ىَو اْلُمَملَُّس ، ومْن ىذا اشتقاقُُو ، 
 چمث   ىث  يث   حج  مج   چ:  --قاَؿ اللُ 

 .  ىػ( ا (ِ)

                              
 . ٓٛ/ النَّحل ، آية :  (ٔ)

 . ٗٗ/  النَّمل ، آية :  (ٕ)
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 ________________________________________ 
 تو يّْ مى  لي سٍ غى  ضي قي نػٍ يػى كى ،  ةن وى هٍ شى  وي نٍ مً  دى جى كى  وٍ لى كى ،  وي ني دى بى  سو وٍ مي لٍ ال مى كى ،  لو ائً حى  عى ال مى كى 

________________________________________ 
أفَّ َلْمَس األمرِد ال ينقُض الُوُضوَء ؛ ألنَُّو ليَس زلالً  -َرِِحَُو اللُ -ومراُد اْلُمَصنِّْف 

ليِل  للشَّهوِة يف الطَّبائِع السَّويَِّة ؛ وألفَّ األصَل الطَّهارُة ، واُستُثٍت َلْمُس اْلَمراِة بالدَّ
 عنَد َمْن يقوُؿ ِبِو ، وبَِقَي األمرُد على األصِل .

 أفَّ ِمْن شرِط نَػْقِض الُوُضوِء باللَّمسِ  أي[  لو ائً حى  عى ال مى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -وي قولي 
َأْف ال يكوَف ىناَؾ حائٌل بَُت بشرِة اْلَمرأِة وبشرِة الرَُّجِل الالمِس ، فإذا ُوِجَد حائٌل 

 فإنَُّو ال ينتقُض الُوُضوُء . 
 .حرارُة البدِف  دبا ال تنتقُل مَعوُ  كضىبىطى بعضيهم الحائلى :

        : أي[  ةن وى هٍ شى  وي نٍ مً  دى جى كى  وٍ لى كى ،  وي ني دى بى  سو وٍ مي لٍ ال مى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
أفَّ النَّقَض خيتصُّ بالالمِس ُدوَف اْلَملموِس ، فاْلَمرأُة على ىذا ال ينتقُض ُوُضوُؤىا 

 إذا َلَمَسَها الرَُّجُل . 
إشارٌة إل وجوِد القوِؿ اْلُمخالِف ، وىَو الذي  ] كىلىٍو [ : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 

، ويستوي أف يكوف  يقوُؿ بنقِض ُوُضوِء اْلَملموِس ، بشرِط َأْف ذِبَد الشَّهوةَ 
 . ادللموس رجالً أو امرأًة يف َجيع ما تقدـ

 غسلُ  وءَ ضُ الوُ  وينقضُ  أي[  تو يّْ مى  لي سٍ غى  ضي قي نػٍ يػى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قوليوي 
 --: حديُث أيب ُىريرَة  كفيوً ،  هُ ؤُ و ضُ وُ  ينتقضُ  وُ ا فإنَّ تً ميّْ  اْلَميِّْت ؛ فَمْن غسَّلَ 

 )) مىٍن غىسَّلى مىيّْتنا فػىٍليػىٍغتىًسٍل ، كىمىٍن حىمىلىوي فػىٍليىتػىوىضٍَّأ ((قاَؿ :  --أفَّ النَِّبَّ 
مذيُّ وحسََّنُو . ، أخرَجُو أِحُد   وأبو داوَد ، والًتّْ
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أنَُّو أوجَب الُغسَل ، وما أوجَب الُغسَل أوجَب الُوُضوَء ،  ًمٍنوي : ككجوي الدّْاللةً 
ـً بيػَّنَّا يف )  وقدْ  ،  ( الكالـَ على سنِد ىذا احلديِث ، ومسائَلوُ  شرًح بلوًغ اٍلمىرا

ىَو القوُؿ بعدـِ انتقاِض الُوُضوِء  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - في نظًرم  أفَّ الذم يترجَّحي ك 
؛ ِلَما ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث ا طاىرً  وِ كونِ   منْ  ى على األصلِ قَ بػْ نا نػَ وأنَّ 

: )) ال يػىٍقبىلي اللي صىالةى أىحىدًكيٍم ًإذىا قاَؿ  --النَِّبَّ أفَّ  --أيب ُىريرَة 
،  ، وتغسيُل اْلَميِّْت ليَس حَبَدٍث ، وال يف معٌت احَلَدثِ  يػىتػىوىضَّأى ((أىٍحدىثى حىتَّى 

كالصَّارؼي على النَّدِب واالستحباِب ،  -على القوِؿ بتحسيِنوِ -وُُيَمُل احلديُث 
ـَ يف حديِث أيب ُىريرَة  لألمًر عٍن ظاىرًهً  يف نقض الوضوء  --: ما تقدَّ

ُهَما-اٍس الِل بِن عبَّ باحلدث ، وحديِث عبدِ  قاؿ :  --أفَّ النَِّبَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ
)) لىٍيسى عىلىٍيكيٍم ًفي غىٍسًل مىيًّْتكيٍم غيٍسله ًإذىا غىسٍَّلتيميٍوهي ، فىًإفَّ مىيّْتىكيٍم لىٍيسى 

وصحََّحُو على ، أخرَجُو احلاكُم  بًنىًجسو ، فىحىٍسبيٍكٍم أىٍف تػىٍغًسليوا أىٍيًديىكيٍم ((
 . حسَّنو احلافظ ابن حجر رِحو الل وغَتهاريّْ ، و شرِط الُبخ

ُهَما-الِل بِن ُعَمَر وِلَما صحَّ عْن عبدِ  كينَّا نػيغىسّْلي أنَُّو قاَؿ : )  -َرِضَي الُل َعنػْ
 ( أخرَجُو الدَّارقطٍتُّ . اٍلمىيّْتى ، فىًمنَّا مىٍن يػىٍغتىًسلي ، كىًمنَّا مىٍن ال يػىٍغتىًسلي 

في أصحّْ قولي ( حجٌة ؛ ألنَُّو يف حكِم اْلَمرفوِع  كينَّا نػىٍفعىلي : ) وقوُؿ الصَّحايبّْ 
 . -َرِِحَُهُم اللُ -، وىَو قوُؿ اْلمهوِر  علماًء األيصيوؿً 

وأما األمر بالوضوء فقد تقدـ بياف ما يدؿ على  وىذا الصَّارُؼ يف الُغسِل ،
 . صحيحُتصرؼ األمر عن ظاىره من حديث أيب ىريرة رضي الل عنو يف ال
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 ________________________________________
 رً كٍ زي جى الٍ  نى ةن مً اصَّ خى  مً حٍ اللَّ  لي كٍ أى كى 

________________________________________ 
وينقُض : أي  [ رً كٍ زي جى الٍ  نى ةن مً اصَّ خى  مً حٍ اللَّ  لي كٍ أى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

            كىذا ىوى مذىبي الحنابلةً الُوُضوَء أْكُل حلِم اْلُزوِر ُدوَف بقيَِّة اللُّحوـِ ، 
 ، وىَو ِمَن اْلُمفرداِت .  -َرِِحَُهُم اللُ -

     --: ما ثبَت يف صحيِح ُمسِلٍم مْن حديِث جابِر بِن مَسَُرَة  كالدَّليلي عليوً 
َعَلْيِو -أىأىتػىوىضَّأي ًمٍن ليحيٍوـً اٍلغىنىًم ؟ قىاؿى : ))  -- أفَّ َرُجاًل سأَؿ َرُسْوَؿ اللِ 

ًإٍف ًشٍئتى فىال تػىوىضٍَّأ ، قىاؿى : أىتػىوىضَّأي  -الصَّالُة َوالسَّالـُ  : ًإٍف ًشٍئتى فػىتػىوىضٍَّأ ، كى
 ىذا احلديُث (( ، فدؿَّ  ًمٍن ليحيٍوـً اإًلًبًل ؟ قىاؿى : نػىعىٍم ، فػىتػىوىضٍَّأ ًمٍن ليحيٍوـً اإلبلً 

(( أمٌر ، تػىوىضٍَّأ على وجوِب الُوُضوِء مْن أْكِل حلوـِ اإلبِل ، حيُث إفَّ قوَلُو : )) 
وىَو للوجوِب ، وال صارَؼ لُو ، َبْل إفَّ السّْياَؽ يُػَقوّْي ِحَلُو على الوجوِب ، 

      ،إلبِل حيُث جعَل الُوُضوَء مْن حلِم الغنِم على التَّخيَِت ، وألزـَ ِبِو يف حلوـِ ا
  فدؿَّ على ُوُجوِبِو ِمْن َأْكِلَها .

وقْد كاَف احلكُم يف أوِؿ األمِر وجوَب الُوُضوِء مْن َجيِع ما مسَّْتُو النَّاُر كما ثبَت 
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  ،  -َرِضَي الُل َعنػُْهمْ -يف حديِث أيب ُىريرَة وزيِد بِن ثابٍت وُأ

أىمىرى بًاٍلويضيٍوًء ًممَّا  --)) أىفَّ النًَّبيَّ وغَتِِه : وأحاديُثهم يف صحيِح ُمسِلٍم 
، وىذا يشمُل َجيَع اللُّحوـِ ، مُثَّ ُنِسَخ ىذا احلكُم ، وبَِقَي حلُم  مىسًَّت النَّاري ((

ـُ . --اْلُزوِر على األصِل كما دؿَّ عليِو حديُث جابِر بِن مُسََرَة   اْلُمتقدّْ
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      ، منسوخٌ  اإلبلِ  حلوـِ  منْ  وءِ ضُ بالوُ  األمرَ  إل أفَّ  العلماء منى  طائفةه  كذىبى 
 ري آخً  افى كى قاَؿ : ))  -- جابرٍ  حبديثِ  : وا لوي كاحتجُّ ،  مرجوحٌ  مذىبٌ  ىوَ و 

، (( رواُه أبو داوَد  اري النَّ  تً سَّ ا مى مَّ مً  ءً وٍ ضي وي الٍ  ؾى رٍ تػى  -- اللً  ؿً وٍ سي رى  نٍ مً  نً يٍ رى مٍ األى 
فيِو قصُة أْكِلِو فِظ ىَو اختصاٌر حلديٍث طويٍل احلديُث هبذا اللَّ والنَّسائيُّ ، وىذا 

مْن َكِتِف الشَّاِة ، وليَس مَن اللَّحِم ُعُموًما ، ولذلَك  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -
ـُ أبو داوَد   بعَد ذْكرِِه : ) ىذا اختصاٌر مَن احلديِث األوِؿ (  -َرِِحَُو اللُ -قاَؿ اإلما

ُن ِحبَّاَف عْن أيب حاٍَت قوَلُو : ) ىذا َخبَػٌر سلتصٌر مْن حديٍث طويٍل ، ونقَل اب
ًا لنسِخ إجياِب الُوُضوِء شلَّا مسَِّت النَّاُر مطلًقا ،  اختصَرُه شعيُب بُن أيب ِحزَة متوُّهّْ

 .ىػ وإَّنا ىَو نسٌخ إلجياِب الُوُضوِء شلَّا مسَِّت النَّاُر خال حلَم اْلُزوِر فقْط ( ا
ىْل ُشْرُب لنِب اْلُزوِر  فإنَّوي يىرًدي السُّؤاؿي :وإذا قُػْلَنا : إفَّ أْكَل حلِم اْلُزوِر ناقٌض ، 

 يأُخُذ ُحكَم أكِل اللَّحِم ، فينتقُض ِبِو الوضوءُ ، أـ ال ؟
         أنَُّو ال يأُخُذ ُحكَم أكِل اللَّحِم فال ينتقُض بِِو الُوُضوُء ،  كالجوابي :

  :-َرِِحَُو اللُ -لرّْوايَتُِت عِن اإلماـِ أِحَد َرِِحَُو الُل ، قاَؿ شيُخ اإلسالـِ إحدى ا وىوَ 
)) تىمىٍضمىضيوا  :أنَُّو قاؿَ  --ِوي عِن النَِّبّْ ) اختاَرَىا كثٌَت مْن أصحابِنا ؛ ِلَما رُ 

اَء باْلَمضمضمِة رواُه ابُن ماجَو ، وىذا يفيُد االكتف ًمنى اللَّبىًن ؛ فىًإفَّ لىوي دىسىمنا ((
ُهَما-يف ُكلّْ َلنَبٍ ، وأفَّ األمَر هبا استحباٌب ، وعِن ابِن عبَّاٍس       -َرِضَي الُل َعنػْ

) أنَُّو ُأيت بلنٍب مْن ألباِف اإلبِل فشرَب ، فقيَل لُو : أال تتوضَُّأ ؟ فَػَقاَؿ : ال أُباليِو 
األعراَب الذيَن قِدُموا  --أمَر النَِّبُّ بَاَلًة ، ِامْسَْح ُيْسَمْح َلَك ( رواُه سعيٌد ، و 

       اْلَمدينَة َأْف يشربُوا مْن أبواِؿ اإلبِل وألباِِنا مَع كوِِنم حديثي عهٍد جباىليٍة ، 
 . ىػاولَػْم يأمْرُىم بالُوُضوِء ( 
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  ________________________________________
 تى وٍ مى  الٍ الَّ ا إً ءن وٍ ضي كي  بى جى كٍ الن أى سٍ غي  بى جى كٍ ا أى مى  لُّ كي كى 

________________________________________ 
 َ ُهَما-الِل بِن ُعَمَر ضعَف حديث عبدِ  -َرِِحَُو اللُ - مُثَّ بُتَّ قاَؿ :  -َرِضَي الُل َعنػْ

)) تػىوىضٍَّأ ًمٍن أىٍلبىاًف اإًلًبًل ، كىال تػىتػىوىضٍَّأ ًمٍن :  يقوؿُ  --ْعُت رسوَؿ الِل مس
     أُسيِد  بِن كعٍب الُكالعيَّ ، وحديثِ أفَّ فيِو بقيَة بَن صائِد ب؛  اٍلغىنىًم (( أىٍلبىافً 

)) تػىوىضٍَّأ أنَُّو ُسِئَل عْن ألباِف اإلبِل ، فقاَؿ :  --َعِن النَِّبّْ  --بِن ُحضٍَت ا
 فَّ فيِو احلجَّاَج بَن أرطأَة ، وىَو ضعيٌف .بأ،  ًمٍن أىٍلبىاًنهىا ((

فإنَُّو خيتصُّ احلكُم بوجوِب الوضوِء بأكِل حلِم اإلبِل ُدوَف ُشْرِب وعلى ىذا ، 
 ألباِِنا .
أكُل حلِم اْلُزوِر موجٌب النتقاِض الُوُضوِء مطلًقا ، فيستوي أْف يأكَلُو  فائدةه :

مطبوًخا ؛ حيُث إفَّ السُّؤاَؿ لَػْم يُػَقيَّْد حبالٍة معينٍة ، بْل جاَء ُمطلًقا شامالً  وأنيًئا 
 ميِع أحوالِِو . ْل

 [ تى وٍ مى  الٍ الَّ ا إً ءن وٍ ضي كي  بى جى كٍ الن أى سٍ غي  بى جى كٍ ا أى مى  لُّ كي كى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
        أفَّ الُوُضوَء ينتقُض دبا تنتقُض ِبِو الطَّهارُة الكرُبى ،  -َرِِحَُو اللُ -مراُدُه 

 ما عبػََّر عنُو دبا يوجُب الُغسَل .  وىوَ 
فاِْلماُع ، واحليُض ، والنّْفاُس وضلُوىا مْن موجباِت الُغسِل توجُب الطَّهارَتُِت : 

 الكرُبى والصُّغرى . 
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________________________________________
 نً يٍ قً يى ى الٍ لى ى عى نى بػى  سً كٍ عى الٍ بً  كٍ أى ،  ثً دى حى ي الٍ فً  كَّ شى كى ،  ةى ارى هى الطَّ  نى قَّ يػى تػى  نٍ مى كى 

________________________________________ 
إنَُّو جيُب عليِو َأْف يغتسَل وعليِو ، فإفَّ َمْن أصابَػْتُو اْلَنابُة مْن َجاٍع ، أِو احتالـٍ ف

نابِة بَِقَي َحَدثُُو األصغُر أنَُّو لْو نَػَوى بُغسِلِو رفَع اْلَ  كيترتَّبي على ذلكى :ويتوضَّأَ ، 
 . -َرِِحَُهُم اللُ -كىذا ىوى مذىبي بعًض أىًل العلًم ُغْسِلِو ، فيلزُمُو الوضوُء بعَد 

فهٍل يدخيلي وإذا قُػْلَنا بأفَّ ما يوجُب الطَّهارَة الكرُبى يوجُب الطَّهارَة الصُّغرى ، 
 فيًو اٍلمىوتي ؛ بناءن على أفَّ اٍلمىوتى موجبه للغسًل ؟ 

    إل ذلَك بقولِِو : -َرِِحَُو اللُ -: أفَّ اْلَموَت ُمستثٌت عنَدُىم ، وأشاَر  كالجوابي 
 .  ] ًإالَّ اٍلمىٍوتى [

، فيكوُف  " أفَّ ما بعدى ) ًإالَّ ( مخالفه ًلمىا قبلىها في الحكًم "والقاعدُة : 
الطَّهارِة  فاُستُثٍت مْن بقيَِّة موجباتِ اْلَموَت ال يوجُب الُوُضوَء ،  اْلَمعٌت أفَّ 

  .الكرُبى

          ،  ثً دى حى ي الٍ فً  كَّ شى كى ،  ةى ارى هى الطَّ  نى قَّ يػى تػى  نٍ مى كى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
َ [  نً يٍ قً يى ى الٍ لى ى عى نى بػى  سً كٍ عى الٍ بً  كٍ أى  أنواَع األحداِث اْلُموجبِة  -َرِِحَُو اللُ -بعَد أْف بُتَّ

مسألةي الشَّكّْ النتقاِض الطَّهارِة ، َشرََع يف مسألٍة مهمٍة تعمُّ هبا البلوى ، وىَي ) 
] كىمىٍن تػىيػىقَّنى الطَّهىارىةى ، كىشىكَّ :  -َرِِحَُو اللُ -( ، فقاَؿ  في الطَّهارًة ، كالحدثً 

اليقُُت ىَو أحُد مراتِب العلِم األربعِة اليت اصطلَح عليها اْلَمناطقُة  [ًفي اٍلحىدىًث 
 وغَتُىم  وىَي : اليقُُت ، والظَُّن ، والشَُّك ، والوْىُم . 
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 فاليقُُت : ىَو أعلى مراتِب العلِم ، مُثَّ يليِو الظَُّن ، مُثَّ الشَُّك ، مُثَّ الوْىُم .  
    ( ، %  ْٗ( إل )  % ُ، قدَُّروُه ِمْن )  بدايُة العلِم بالشَّيءِ  فالوىمي :

 فهَو الظنُّ اْلَمرجوُح يقابُل الظنَّ الرَّاجَح . 
ٌر بػ) فهَو استواُء االحتمالَ  كأمَّا الشَّكي :        ( وحَدىا ؛  % َُِٓت ، ومقدَّ

 ألنػََّها الدَّرجُة اليت تستوي فيها النّْْسَبتاِف .
(  غالًب الظَّنً ُِت ، ولذلَك يُعبػُّْر عنُو البعُض بػ) حتمالَ فهَو أرجُح اال كأٌما الظَّني :
 ( .  % ٗٗ( إل )  % ُٓ) وقدَُّروُه مْن  

ـُ العلِم بالشَّيِء وكمالُُو ، حبيُث ال يكوُف مَعُو أيُّ احتماٍؿ  كأمَّا اليقيني : فهَو سبا
( ، ىذا ىَو مصطلُح بعِض العلماِء  % ََُمعاِرٍض ، وىَو يف نسبِة التَّماـِ ) 

  يف تقسيماِت ىذِه اْلَمراتِب األربعِة ، واليت منها ما ضلُن بصدِدِه  -َرِِحَُو اللُ -
 : -َرِِحَُهُم اللُ -وىَو الشَّكُّ ، الذي يقصُد ِبِو الفقهاءُ 

 استواَء االحتمالُِت ُدوَف رجحاٍف مْن أحِدُّها .  تارةن 
خوَؿ الدَّاخِل اْلُمؤثِر ، حبيُث يصبُح اإلنساُف مًتدًّْدا يف يقصدوَف بِِو د كتارةن 

دُِّد دبرتبٍة متساويٍة أْو ال .  الشَّيِء بعَد َأْف كاَف جازًما بغضّْ النَّظِر عْن كوِف الًتَّ
فأنَت تقوُؿ : " شكْكُت يف األمِر بعَد َأْف كْنُت متيًقا بِِو " ، وتقصُد أنَُّو دخَلَك 

دُُّد حبيثُ   استوى عنَدَؾ االحتماالِف ، أْو كاَف أحُدُّها أرجَح مَن اآلخِر . الًتَّ
 ُِت فقْط .وتقوُؿ : " شكْكُت يف األمِر " ومراُدَؾ استواُء االحتمالَ 

كلُّ ما خيالُف   ] كىشىكَّ ًفي اٍلحىدىًث [ىنا بقولِِو :  -َرِِحَُو اللُ -ومراُد اْلُمَصنِّْف 
َأْف يكوَف االحتماالِف دبرتبٍة واحدٍة ، أْو يكوَف  اليقَُت ، دبعٌت أنَُّو يستوي فيوِ 
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أحُدُّها أرجَح ِمَن اآلخِر ؛ وذلَك ألفَّ ىذا الباَب دلَِّت األحاديُث فيِو على 
 الرُّجوِع إل اليقُِت ، فأُْلِغَي ما عداُه ، فأصبَحِت اْلَمسألُة مبنيًة على وجوِد اليقُِت 

َلِة ودخوِؿ  قو األخرى وأحكامو كاستقباؿبقية أبواب الف أِو الشَّكّْ ، خبالؼِ  الِقبػْ
، وكثَت من أحكاـ الشهادات ، واألمياف ، والنذور ، والقضاء  الوقِت يف الصَّالةِ 

. فيها يُػْعَتدُّ  اليت  باليقُِت ، وغالِب الظَّنّْ ، ويُػْلَغى الوىُم والشَّك ُّ
 فمسائلي الشَّرًع :

 ما اعترَب الشَّرُع فيِو اليقَُت ، وغالَب الظَّنّْ ، وألغى الشَّكَّ والوىَم .  منها
 ما اعترَب فيِو اليقَُت وحَدْه ، وألغى ما عداُه ، كمسألِتنا . كمنها

؛ حىت ال يظنَّ طالُب العلِم  كإنَّمىا نبػٍَّهنىا على ىذا التَّقسيًم كالمراتًب السَّابقةً 
ال ينظُروَف إال يف اليقُِت والشَّكّْ وحَدُّها ، أْو يظنَّ  -ُم اللُ َرِِحَهُ -أفَّ الفقهاَء 

  ىنا ، ويعتدُّوَف بِِو يف غَتِِه  والشَّكَّ  تناقَضهم حينما يراُىم يُلُغوَف ما عدا اليقُتَ 
، إذ لكل باب منهما أحكامو وأدلتو  شلا اعترَب الشَّرُع فيِو اليقَُت ، وغالَب الظَّنّْ 

 . عليها ىذا التفصيل اليت انبٌت
وعلى ىذا ، فإفَّ اإلنساَف إذا كاف متطهّْرًا ، وشكَّ يف خروِج الرّْيِح منُو ، أْو شكَّ 
ىْل قضى حاجَتُو بعَد ىذا الُوُضوِء ، فيكوُف زلدثًا ؟ فإنَّنا نقوُؿ لُو : ِاْعَمْل 

ْم بكوِنَك طاىرًا حىت باليقُِت ، وىَو الطَّهارُة ، وأَْلِغ الشَّكَّ ، وىَو احلدُث ، واْحكُ 
 تستيقَن أنََّك أحدْثَت . 

، فَلْو أنَُّو أحدَث ، مثَّ َشكَّ ىْل توضََّأ بعَد َحَدثِِو ، أْو ال ؟  ككذلكى العكسي 
فإنَّنا نقوُؿ لُو : أَْعِمِل الَيِقَُت ، وىَو احَلَدُث ، وأَلِغ الشََّك ، وىَو الطَّهارُة ، 

 ِدثًا حىت تستيقَن أنََّك توضَّْأَت .واْحُكْم بأنََّك ما زِْلَت زلُْ 
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 يف الصَّحيَحُِت قاَؿ : -- زيدٍ  بنِ  اللِ عبدِ  حديثُ  : ىذا الحكمً  دليلي ك  
 وِ يْ لَ عَ - اؿَ قَ فػَ ؟  الةِ  الصَّ يف  ءَ يْ الشَّ  دُ جيَِ  وُ أنَّ  وِ يْ لَ إِ  لُ يَّ خيَُ  لُ جُ الرَّ  -- النَِّبّْ َل إِ  يَ ُشكِ 
 . (( احن يٍ رً  دى جً يى  كٍ أى ، ا تن وٍ صى  عى مى سٍ ى يى تَّ حى  ؼٍ رً صى نٍ يػى  ال )) : -الـُ السَّ وَ  الةُ الصَّ 
 بابُ  حَ تِ فُ  وْ ولَ ،  كوؾَ والشُّ ،  الوساوسَ  عَ طَ قَ  وُ أنَّ  بالعبادِ  -- اللِ  رِحةِ  نْ فمِ 

 أفَّ  وْ ، فلَ  عليمٌ  وِ بِ  ما اللُ  ررِ الضَّ  نَ مِ  ذلم وحلصلَ ،  اسُ النَّ  بَ لتعذَّ  كّْ والشَّ  الوسوسةِ 
 دبجردِ  وُ ؛ ألنَّ  يَ صلّْ يُ  فْ أَ  أحدٌ  ا استطاعَ مَ لَ  هُ ؤُ و ضُ وُ  ينتقضُ  الوسوسةِ  دبجردِ  اإلنسافَ 

،  ليقُتِ ا باعتبارِ  رعُ الشَّ أََمَر  ، ولذلكَ  وِ بوساوسِ  يطافُ الشَّ  عليوِ  طُ يتسلَّ  يتطهَّرَ  فْ أَ 
 .  كّْ الشَّ  اءِ غَ لْ إِ و 
 قاعدةٌ  احلديث وأمثالو من النصوص الدَّالة على ىذا األصل على ىذا انْػَبنتْ و 

       م :قوذلُ  وىيَ ،  اخلمسةِ  الفقوِ  إحدى قواعدِ  وىيَ ،  العلمِ  أىلِ  عندَ  مشهورةٌ 
 افى ا كى مى  اءي قى بػى  لي صٍ " األى  م : قوذلُ واليت ِمْن فروِعها  ،"  كّْ الشَّ بً  اؿي زى ال يػي  " اليقيني 

 . " افى ا كى لى مى عى 
        :  فتقوؿُ ،  وءِ ضُ الوُ  بقاءُ  فاألصلُ ،  ثِ دَ يف احلَ  تَ شككْ فإذا توضَّْأَت ، مُثَّ 

  . الُوُضوءِ  انتقاضَ  حىت استيقنَ  ئٌ أنا متوضّْ 
،  مثالً  غربِ مَ الْ  صالةِ  قبلَ  وُ حاجتَ  ا قضىإنسانً  أفَّ  وْ فلَ ،  بالعكسً  كالعكسي 

 وُ أنَّ  اليقُتُ  : قوؿُ إنَّنا نف؟  أْ يتوضَّ لَػْم  وْ أَ ،  وُ ما قضى حاجتَ  بعدَ  أَ توضَّ  لْ ىَ  وشكَّ 
 . ئٌ توضّْ مُ  وُ أنَّ  كُ والشَّ ،  ثٌ دِ زلُْ 
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 ________________________________________
 امى هي لى بػٍ قػى  وً الً حى  دّْ ضً بً  وى هي فػى ،  قى ابً السَّ  لى هً جى كى ، ا مى هي نػى قَّ يػى تػى  فٍ إً فى 

________________________________________ 
       ،  ثِ دَ يف احلَ  وشكَّ ،  وءَ ضُ الوُ  نَ تيقَّ  وْ لَ  وُ ا أنَّ نَ عرفػْ  وَىي أنَّنا : ىنا مسألةه ك 

، فإنَُّو ُيكُم  يف الوضوءِ  وشكَّ ،  ثَ دَ احلَ  نَ ولو تيقَّ ،  ائً متوضّْ  فإنَُّو ُيكُم بكونِوِ 
ٍت أنَّ  دٌ ومتأكّْ ،  تُ أْ ٍت توضَّ أنَّ  دٌ : أنا متأكّْ  لكَ  ا قاؿَ إنسانً  أفَّ  وْ ا ، فلَ ثً دِ زلُ بكونِِو 

  فما احلكُم ؟ ؟ ابقُ هما السَّ ولكن ال أدري أيُّ  تُ أحدثْ 
 ـَ زَ ا جَ شيئً  رَ فإذا تذكَّ ،  وءِ ضُ والوُ  ثِ دَ احلَ  قبلَ  رِ ذكُّ بالتَّ  وُ نا نطالبُ أنَّ  كالجوابي :

 احلاجةَ  تُ ٍت قضيْ أنَّ  رُ ذكَّ ت: أ ؟ قاؿَ  قبَلهما رُ تذكَّ تما الذي :  لوُ  فنقوؿُ ،  وِ بعكسِ 
 أنتَ ، ف طهارةً  ثِ دَ احلَ  ذلكَ  ا بعدَ نَّ وتيقَّ ،  االثنُتِ  ا قبلَ ا حدثً نَّ ا تيقَّ إذً فنقوُؿ : 
 الحقٌ اْلَمشكوَؾ يف تأثَتِِه  ثَ دَ احلَ  بأفَّ  حىت صلزـَ ، ا رً متطهّْ  كَ كونِ   منْ  على يقُتٍ 

، والواقُع أنَّنا ال نعلُم حاَلُو ، فنبقى على اليقُِت اْلُموجِب للحكِم  سابقٍ غَُت 
بالطَّهارِة ، ونلغي ذلَك احَلَدَث اْلُمصاحَب ذلا ؛ ألنَُّو لَػْم يثُبْت تأثَتُُه فيها ؛ 

، وىذا معٌت قوؿ ادلصنف رِحو الل ىنا  الحتماِؿ أنَُّو تكرََّر قبَل طهارتِِو اْلُمستيقنةِ 
يف  -َرِِحَُهُم اللُ -العلماِء  بعض معٌت قوؿِ  ، وىو ضدّْ حالو قبلهما [] فهو ب

 ( .  بالعكسِ  ذُ ويأخُ ،  هارةِ والطَّ ،  احلدثِ  قبلَ  رِ ذكُّ بالتَّ  رُ مَ ؤْ يػُ ) :  ىذِه اْلَمسألةِ 
 ٍت قبلَ أنَّ  أي أنا على يقُتٍ ، ا أيضً  وطهارةً ،  اوءً ضُ هما وُ قبلَ  رُ أتذكَّ :  لو قاؿَ و 

 تُ أْ أنٍت توضَّ  وعلى يقُتٍ ،  ابقَ وال أدري السَّ ،  تُ أْ وتوضَّ ،  احلاجةَ  تُ هر قضيْ الظُّ 
 ؟  ىابعدَ  أوْ ، حى الضُّ  صالةِ  ولكن ال أدري أقبلَ ،  تُ وأنٍت أحدثْ ، حى للضُّ 
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 َّْ 

 ________________________________________
 . واؼي الطَّ كى ،  الةي الصَّ كى ،  فً حى صٍ المي  سُّ مى  ثً دً حٍ مي ى الٍ لى عى  ـي ري حٍ يى كى 

________________________________________ 
 ثلِ مِ بالْ يأُخُذ  مُثَّ ، اين الثَّ و  األوؿِ  كّْ الشَّ  أي قبلَ  االثنُتِ  قبلَ  رِ ذكُّ بالتَّ  رُ ؤمَ يُ :  تقوؿي 

ركعيت  تُ يْ وصلَّ ،  الفجرِ  صالةِ  على طهارةِ  تُ كنْ   مسِ الشَّ  وؽِ رُ شُ  عندَ  فَلْو قاَؿ :
 ثُ دَ احلَ  وىوَ ، ا حدثً  وءِ ضُ الوُ  ذلكَ  بعدَ  تَ نْ تيقَّ  قدْ :  نقوؿُ  ، فحينئذٍ  اإلشراؽِ 

    فيِو ،  ثِ دَ احلَ  يف تأثَتِ  تَ وشككْ ، اين الثَّ  ثِ دَ يف احلَ  طهارةً  تَ نْ وتيقَّ ،  األوؿُ 
  . متطهرٌ  اآلفَ  أنتَ فإًذا 

 ،  ( ثلِ مِ بالْ  كمُ ُي األشفاعِ  ويف،  بالعكسِ كُم ُي يف األوتارِ : ) وا قالُ  مُثَّ  نْ ومِ 
      ،  فإنَُّو يأُخُذ دبِْثِل ما قبَلَها شفعيةً  احلاالتُ  تِ كانَ   فْ فإِ ،  رِ ذكُّ بالتَّ  رُ ؤمَ يعٍت يُ 

 .  وِ بعكسِ  ذُ خُ أيفإنَُّو  وتريةً  تْ كانَ   فْ وإِ 
 وى هي فػى ،  قى ابً السَّ  لى هً جى كى ، ا مى هي نػى قَّ يػى تػى  فٍ إً ] فى :  -َرِِحَُو اللُ -فهذا ىَو معٌت قَػْولِِو 

 .ٌة ، فيأُخُذ بضدّْىا كما سبَق بيانُُو ألفَّ احلالَة وتريَّ  ؛ا [ مى هي لى بػٍ قػى  وً الً حى  دّْ ضً بً 
، كىالصَّالةي ،  فً حى صٍ مي الٍ  سُّ مى  ثً دً حٍ مي ى الٍ لى عى  ـي ري حٍ يى ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

يف ىذِه اُْلملِة يف بياِف موانِع احلدِث األصغِر ،  -َرِِحَُو اللُ -َشرََع [ كىالطَّواؼي 
، فال جيوُز لُو  القرآفُ  وىوَ ،  [ فً حى صٍ مي الٍ  سُّ مى  ثً دً حٍ مي ى الٍ لى عى  ـي ري حٍ يى كى ] فقاَؿ : 

 . مسُُّو ، وال ِحُلُو ، وال فتُحوُ 
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         : -اَل عَ تػَ - وِ قولِ  يف تفسَتِ  أحًد الوجهىينً  في القرآفِ  ظاىرُ  : ذلكى  دليلي ك 
 چپ  ڀ  ڀ        ڀچ 

فقاُلوا : إفَّ الضَّمََت راجٌع إل القرآِف الكرمِي ،  (ُ)
 چٱ     ٻ  ٻ چ :  -ُسْبَحانَوُ -يف قولِِو 

فتكوُف اآليُة الكرميُة خربًا دبعٌت ،  (ِ)
اإلنشاِء ، وىَو األمُر بَأْف ال ميسَّ القرآَف إال طاىٌر ، وىَو اْلُمتوضُّْئ ؛ ألنَُّو طاىٌر 

        أنَُّو ال جيوُز للُمْحِدِث َحَدثًا أصغَر َأْف ميسَُّو ،  كمفهوميها :مَن احَلَدَثُِت ، 
 َحَدثًا أكرَب . وِمْن باِب أول إذا كاَف زُلِْدثًا 
بأفَّ اْلُمراَد الوجُو الثَّاين : وىَو عوُد الضَّمَِت إل  كقٍد ضيعّْفى ىذا االستدالؿي 

 چٻ  پ  پچ :  -ُسْبَحانَوُ -قولُُو  أقرِب مذكوٍر ، وىوَ 
، واْلُمراُد بِِو  (ّ)
لُو ، وتنزُّذِلم ِبِو  اللَّوُح اْلَمحفوُظ ، فيكوُف اْلَمعٌت أفَّ الَل نزََّىُو عْن مسّْ الشَّياطُتِ 

ٿ  ٹ  ٹ      چ  : -ُسْبَحانَوُ -، كما قاَؿ  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -على رسولِِو 

 چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
 ، والقرآُف يفسُّْر بعُضُو بعًضا . (ْ)

: أفَّ االستدالَؿ هبذِه اآليِة الكرميِة إَّنا ىَو على أحِد الوجَهُِت يف  كاٍلمىقصودي 
    مْن جهِة عوِد الضَّمَِت ،  أقول تفسيرنا كليغةن تفسَتِِىا ، وِإْف كاَف الوجُو الثَّاين 

إال أفَّ االحتماَؿ يف اآليِة وارٌد ، ولذلَك استدَؿ هِبَا َمْن قاَؿ حبرمِة مسّْ اْلُمْحِدِث 
  آِف .  للقر 

                              
 . ٜٚ( / الواقعة ، آية : ٔ)

 . ٚٚ، آية : ( / الواقعة ٕ)

 . ٛٚ( / الواقعة ، آية : ٖ)

 . ٕٓٔ( / الشُّعراء ، آية : ٗ)
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، والبيهقيُّ ، ، الذي رواُه مالٌك  حزـٍ  بنِ  عمروِ  فحديثُ  اني :الثَّ  ليلي ا الدَّ أمَّ  
 وُ تْ تلقَّ  حديثٌ  وىوَ وابُن حبَّاَف ، ، والدَّارميُّ ، واحلاكُم ، والدَّارقطٍتُّ ، والطَّرباينُّ 

وشيِخ اإلسالـِ ، كما صرََّح بذلِك األئمُة كاحلافِظ ابِن عبِد الربّْ  بالقبوؿِ  ةُ مَّ األُ 
  -- ِبّْ النّْ  كتابُ   ، وفيوِ  -َرِِحَُهُم اللُ -ابِن تيميَة ، واإلماـِ ابِن القيِّْم ، وغَتِىم 

      ،  ئٌ متوضّْ : أي  (( ره اىً  طى الَّ إً  آفى رٍ قي الٍ  سَّ مى ال يى  فٍ أى  )) : ألىِل اليمِن ، وفيوِ 
 فدؿَّ على اشًتاِط الطَّهارِة ِلَمسّْ اْلُمصحِف . 

 ِبِو اْلُمسلَم  يعٍت (( ره اىً  طى الَّ إً  )) : بأفَّ قوَلوُ  :ًد ايعتيًرضى على ىذا االستدالًؿ كق
يف الصَّحيَحُِت مْن  --؛ ألنػَُّهم فِهُموا مْن قوِؿ النَِّبّْ  كىذا االعتراضي مردكده 

أفَّ الكافَر ىَو النَِّجُس  ((ًإفَّ اٍلميٍؤًمنى ال يػىٍنجيسي  )):  -- حديِث أيب ُىريرةَ 
اْلُمراُد بِِو  (( ره اىً  طى الَّ إً  ))فيكوُف قولُُو : ، فهَو الذي يُوصُف بكونِِو غََت متطهٍّْر 

 ربرمُي مسّْ الكافِر للقرآِف . 
سّْ اْلُمصحِف وىذا احَلْمُل للحديِث على ىذا الوجِو إلبطاِؿ ِداللِتِو على ربرمِي م

؛ ألفَّ الشَّرَع دؿَّ على وصِف اْلُمسلِم بكونِِو على غَِت  مسلَّمعلى اْلُمْحِدِث غَُت 
 طهارٍة : 

 چۓ  ڭچ :  -ُسْبَحانَوُ -كما يف قولِِو 
(ُ)  . 

ْـّ َسَلَمَة  -الـُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  وِ يْ لَ عَ - وِ وقولِ  َها-أُل ثيمَّ تيًفٍيًضٍينى  )):  -َرِضَي الُل َعنػْ
 رواُه ُمسِلٌم .  ((عىلىٍيًك اٍلمىاءى فػىتىٍطهيرًٍينى 

                              
 . ٕٕٕ/ البقرة ، آية :  (ٔ)
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ِف على أفَّ الطَّهارَة منتفيةٌ       واحلائض  اْلُُنبِ  عن كل من وىذاِف النَّصَّاِف يُدالَّ
بكونِِو  طهّْرًا ، فدؿَّ على جواِز وصِف ادلسلم، وأنَُّو بفعِلها صاَر مت وُّها مسلماف

 .  وعلى غَِت طهارٍة ، وِإفَّ نفَي الطَّهارِة وإثباتَػَها جائٌز يف حقّْ 
حيَنما سلََّم عليِو الرَُّجُل وىَو يبوُؿ :  -الـُ السَّ وَ  الةُ الصَّ  وِ يْ لَ عَ -كما جاَء يف قولِِو 

   ُْلهيمكما يف الصَّحيَحُِت مِن حديِث أيب ا-فَلْم يَػُردَّ عليِو ، مُثَّ تيمََّم باِْلداِر 
مْن حديِث اْلُمهاجِر  وَردَّ عليِو ، ففي زيادٍة أليب داودَ  -بِن احلارِث بِن الصّْمَّةِ ا
       ًإالَّ عىلىى طيٍهرو ،  --ًإنّْي كىرًٍىتي أىٍف أىذٍكيرى اللى  )):  -- بِن قُنفذٍ ا

 وصحََّحُو احلاكُم ، وأقرَُّه الذَّىِبُّ وغَتُُه .  ((قىاؿى : عىلىى طىهىارىةو   أىكٍ 
َ أنَُّو ال تالزـَ بَُت الوصِف بالنَّجاسِة ، والوصِف بغَِت الطَّهارِة .  فتبُتَّ

وعليِو ، فيكوُف االعًتاُض على حديِثنا حبديِث أيب ُىريرَة مردوًدا بثبوِت السُّنَِّة 
 (( ره اىً  طى الَّ إً  )) رٍة ، فيكوُف قولُُو :جبواِز وصِف اْلُمسلِم بكونِِو على غَِت طها

 اْلُمراُد ِبِو اْلُمسلُم اْلُمتطهُّْر ، ُدوَف َمْن كاَف عليِو َحَدٌث . 
    -- اصٍ أيب وقَّ  بنِ  سعدِ  نْ : ع أِ وطَّ مُ يف الْ  ى مالكٌ وَ رَ  ما : الثي الثَّ  ليلي الدَّ 
،  تُ كْ كَّ حَ فتَ :  وُ ابنُ  ؿَ ، قا يديوِ  بُتَ  صحفُ مُ والْ ،  رآفَ القُ  عليوِ  يقرأُ  وُ نُ بػْ ا كافَ   أنَّوُ 

 مٍ : قي  اؿى قى  ، مٍ عى : نػى  اؿى قى )  ذََكَرؾَ  تَ سْ مَ أي لَ ؟ (  تى سٍ مى لى  كى لَّ عى لى ) يل أيب :  فقاؿَ 
ُهمْ - حابةِ الصَّ  ا عندَ ا ومعهودً معروفً  كافَ   وُ على أنَّ  فدؿَّ ( ،  أٍ ضَّ وى تػى فػى   -َرِضَي الُل َعنػْ

 بُتَ  صحفُ مُ والْ ،  يقرأُ  كافَ   وُ ؛ ألنَّ  ئِ لمتوضّْ لإال  ال يكوفُ  صحفِ مُ الْ  مسَّ  أفَّ 
 يدؿُّ ، وىذا  فيبعد أف يأمره بًتؾ القراءة والتَّطهر إال إذا كاف واجبًا عليو،  يديوِ 

 وءِ ضُ بالوُ  األمرُ  الِ الصَّ  لفِ والسَّ  -مْ هِ يْ لَ عَ  اللِ  افُ وَ ضْ رِ - حابةِ الصَّ  ىديَ  على أفَّ 
 . صحفِ مُ الْ  سّْ مَ لِ 
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   ؛ لقولِوِ  الةُ الصَّ أي وُيرـُ على اْلُمْحِدِث [  الةي الصَّ ] كى :  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ :  -تَػَعاَل -

 چڀ
، فأمَر الُل بالُوُضوِء للصَّالِة ، وفرَضُو على عبادِه ، فدؿَّ على  (ُ)

 عدـِ جواِز الصَّالِة بدونِِو . 
       : --قاَؿ كما يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث أيب ُىريرَة  -- ِبَّ النَّ  وألفَّ 

 .  (( أى ضَّ وى تػى ى يػى تَّ حى  ثى دى حٍ ا أى ذى م إً كي دً حى أى  الةى صى  اللي  لي بى قٍ ال يػى  ))
 الةُ الصَّ  وِ يْ لَ عَ -وىذا التَّحرمُي عاّّ ْلميِع الصَّلواِت ، فريضًة كاَنْت أْو نافلًة ؛ لقولِِو 

أخرَجُو أِحُد  )) ًمٍفتىاحي الصَّالًة الطُّهيٍوري ((:  --يف حديِث َعِلي   -الـُ السَّ وَ 
مذيُّ ، وأبو داوَد  وابُن ماجَو ، فدؿَّ على أفَّ الصَّالَة ال ذبوُز بغَِت طهارٍة ، ، والًتّْ

 وىَو عاّّ يف َجيِع الصَّلواِت ، فريضًة كاَنْت أْو نافلًة .
 أي وُيرـُ على اْلُمْحِدِث َأْف يطوَؼ بالبيت [ اؼي وى الطَّ كى : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

ُهَما-حديِث عبِد الِل بِن عبَّاٍس يف  ا ثبتَ مَ لِ   :قاؿَ  -- ِبَّ النَّ  أفَّ  -َرِضَي اللُ َعنػْ
مذيُّ ،  والنَّسائيُّ ، أخرَجُو أِحُد  (( الةه صى  تً يٍ بػى الٍ بً  اؼي وى الطَّ  )) واحلاكُم ، والًتّْ

                                                                                                                                                                                                               وحسََّن احلافُظ ابُن حجٍر إسناَدُه .، وصحََّحُو 
 .  وءُ ضُ الوُ  لوُ  جيبُ  وُ على أنَّ  فدؿَّ ،  الةِ الصَّ  حكمَ  فأعطاهُ 

      هارةُ الطَّ  لوُ  طُ رَ شتػَ تُ  بالبيتِ  واؼَ الطَّ  أفَّ  العلماءً  جمهورً  مذىبي  كىذا ىوى 
منػزلَة  وُ لَ نزَّ  -- ِبَّ النَّ  ؛ ألفَّ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - في نظًرم القولىينً   ىيوى أرجَّحي ك 

 . الةِ للصَّ ِبِو  رُ ؤمَ كما يُ   لوُ  وءِ ضُ بالوُ  رُ ؤمَ فيُ ،  الةِ الصَّ 

                              
 .  ٙ/ اْلَمائدة ، آية :  (ٔ)



 بىابي نػىوىاًقًض اٍلويضيٍوءً       ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية 
 

 

 ّْٓ 

 

ـي  كذىبى   مذىبه  كىوى ،  واؼِ للطَّ  هارةُ الطَّ  طُ رَ شتػَ ال تُ  وُ إل أنَّ  أبو حنيفةى  اإلما
 . مرجوحه 

 عائشةَ مْن حديِث  ُتِ حيحَ يف الصَّ  ما ثبتَ  : هارةً الطَّ  على اشتراطً  األدلةً  نى كمً 
َها- َها- لعائشةَ  قاؿَ  وُ أنَّ  -- ِبّْ النَّ  عنِ  -َرِضَي الُل َعنػْ          -َرِضَي الُل َعنػْ
،  (( تً يٍ بػى الٍ ي بً فً وٍ طي ال تى  فٍ أى  رى يػٍ غى  اجُّ الحى  يػىٍقًضيا مى  فىاٍقًضي )) : تْ ا حاضَ مَّ لَ 

فحرَّـَ عليها َأْف تطوَؼ ، وأمَرىا َأْف تُػَغيػَّْر ُنُسَكَها ِمَن التَّمتُِّع إل الِقرَاِف بسبِب 
 بالبيتِ  واؼَ الطَّ  على أفَّ وجوِد احلدِث اْلَمانِع مْن صحِة الطَّواِؼ ، وىذا يدؿُّ 

 .  هارةُ الطَّ  لوُ  طُ رَ تػَ شْ تُ 
ًئا ، كما ثبَت يف صفِة طواِفِو يف ما طاَؼ بالبيِت إال متوضّْ  --وألفَّ النَِّبَّ 

ُهَما-حديِث جابٍر ، وعائشَة   .أعلُم  -تَػَعاَل -، واللُ  -َرِضَي اللُ َعنػْ



  ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية             بىابي اٍلغيٍسلً                                               

 

 ّْٔ 

  ________________________________________
 بىابي اٍلغيٍسلً 

________________________________________ 
 اْلَماِء على الشَّْيِء  صبُّ  ىوَ :  يف اللَُّغةِ الُغْسُل ] الغيٍسلي [  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

) فتعميُم البدِف باْلَماِء بنيٍَّة سلصوصٍة ( ، وهبذيِن  كأمَّا في اصطالًح الشٍَّرًع :
 الوصفُِت يتحقَُّق الُغْسُل اْلَمأُموُر بِِو شرًعا .

بإسالِة اْلَماِء    اْلُمراُد ِبِو مشوُؿ مجيِع اجلسدِ " تعميمي البدًف باٍلمىاًء " فقوذُلم : 
كما يف صحيِح ُمسِلٍم مْن حديِث   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -؛ وذلَك لقولِِو  عليوِ 

ْـّ سلمَة  َها-ُأ  )) ثيمَّ تيًفيًضٍينى اٍلمىاءى عىلىٍيًك فػىتىٍطهيرًٍينى (( .:  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
قرُِّب إىل اهلِل ، مَع قصِد رفِع اْلُمرَاُد هبا نيَُّة التَّ  " بنيةو مخصوصةو "وقوذُلم : 
    أفَّ الُغْسَل ُتشتَػَرُط فيِو  -َرِِحَُهُم اهللُ - كىذا ىوى مذىبي الجمهورً احَلَدِث ، 

ـَ يف الُوُضوءِ   -َرِِحَُهُم اهللُ - كخالفىهيمي الحنفيَّةي نيَُّة رفِع احَلَدِث ،  بياف  كما تقدَّ
 .  مسألتو

ْلُك ، ومراُدُىم كصفنا آخرى : -اهللُ َرِِحَُهُم -كزاد اٍلمىالكيَّةي  إمراُر اليِد  وىَو الدَّ
 الُغْسِل . على اجلسِد أثناَء 

ِف على عدـِ اشًتاِطِو ، فقولُُو  ٿ  ٿ                  چ:  --وظاىُر الكتاِب والسُّنَِّة يدالُّ

 چٿٹ
يدؿُّ على أفَّ احُلكَم حبصوِؿ طهارِة الُغسِل متوقٌّْف على  (ُ)

ْلُك .  أصابةِ   اْلَماِء لظاىِر اجلسِد ، ُدوَف اشًتاِط أمٍر زائٍد ، وىَو الدَّ

                              
 . 6/ اْلَمائدة ، آية :  (1)



 بىابي اٍلغيٍسلً           ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية 
 

 

 ّْٕ 

 

ْـّ َسَلَمَة  كأكَّدىٍت ذلكى : َرِضَي اهللُ -السُّنَُّة ، كما يف صحيِح ُمسِلٍم مْن حديِث ُأ
َها رىٍأًسًك  : )) ًإنَّمىا يىٍكًفٍيًك أىٍف تىٍحًثيى عىلىىقاَؿ ذلا  --اْلُمتقدّْـِ أفَّ النَِّبَّ  -َعنػْ

ثػىيىاتو ، ثيمَّ تيًفٍيًضٍينى عىلىٍيًك اٍلمىاءى فػىتىطىهيٍرٍينى (( ،  َ ثىالثى حى َعَلْيِو الصَّبلُة -فبُتَّ
أفَّ العربَة بوصوِؿ : )) ثيمَّ تيًفٍيًضٍينى عىلىٍيًك اٍلمىاءى فػىتىطىهيٍرٍينى (( بقولِِو  -َوالسَّبلـُ 

ْلُك ، اْلَماِء إىل ظاىِر اجلسِد ، ولَػْم َيشًتَِ  كىذا ىوى ْط أمرًا زائًدا عليِو ، وىَو الدَّ
الرَّاجحي في نظرم . -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - 

إذا أمكَن وصوُؿ اْلَماِء إىل ظاىِر اجلسِد مْن ُدوِف  كمحلُّ الًخالًؼ بينى القولىيًن :
 َدْلٍك . 

أمَّا َلْو كاَف وصوُؿ اْلَماء إىل ظاىِر اجلسِد ال يتحقَُّق إال بالدَّْلِك ، كما يف حالِة 
فإنَُّو جيُب الدَّْلُك عنَد اجلميِع ؛ ألفَّ اجلمهوَر يرونَُو يف ىذِه احلالِة ، ِقلَِّة اْلَماِء 

وىاًجبي ًإالَّ بًًو فػىهيوى الٍ  أفَّ ما ال يتمُّ واجًبا لتوقُِّف أداِء الواجِب عليِو ، والقاعدُة :" 
 " فليَس وجوبُُو استقبلالً . كىاًجبه 
       الُغْسُل عبادٌة شرعيٌة َشَرَعَها اهللُ  : ] بىابي اٍلغيٍسًل [ -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

  ، وأوجَبها على اجلُُنِب ، وغَتِِه شَلْن ىَو مأموٌر بِِو . -َجلَّ َوَعبل-
كتاًب ِمْن عادِِتم أنػَُّهم يذكُروَف بَاَب اْلُغْسِل يف )  -َرِِحَُهُم اهللُ -والعلماُء 

فهَو طهارُة ِمَن احَلَدِث األكرِب ، وَلمَّا فَػرََغ         ، ( ؛ ألنَُّو نوٌع مْن أنواِعها  الطَّهىارةً 
       مْن بياِف ما يتعلَُّق بالطَّهارِة ِمَن احَلَدِث األصغِر بالُوُضوِء ،  -َرِِحَُو اهللُ -

 الطََّهارِة الُكربى ، وىَي الُغْسُل .  أحكاـِ وىَو الطَّهارُة الصُّغرى ، َشرََع يف بياِف 
 



  ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية             بىابي اٍلغيٍسلً                                               

 

 ّْٖ 

 ________________________________________
 كىميٍوًجبيوي خيريٍكجي اٍلمىًنيِّ دىفػىقنا بًلىذَّةو 

________________________________________ 
: إذا كاَف الُغْسُل طهارًة ُكربى ، والُوُضوُء طهارًة ُصغرى  كىقىٍد يسأؿي سائله فيقوؿي 

 ربتَ  تندرجُ  الصُّغرى قدْ  الصُّغرى ؛ ألفَّ  قبلَ فإفَّ األنسَب َأْف يبدَأ بالُكربى 
 ؟الُكربى 

 : كييجابي عٍن ذلكى مٍن كجهىينً 
ِثَُت الوجًو األكًؿ :  ُموَف الُوُضوَء على  -َرِْحَُة اهلِل َعَلْيِهمْ -أفَّ الفقهاَء واْلُمحدّْ يقدّْ

َ ُحكَم  --الُغْسِل ؛ مراعاًة لًتتيِب القرآِف ، فإفَّ اهلَل  يف آيِة اْلَمائدِة بُتَّ
 الُوُضوِء أوالً ، ُُثَّ أتبَعُو ببياِف ُحكِم الُغْسِل .

يف  : أفَّ الُوُضوَء يقُع مَن اْلُمكلَِّف أكثَر ِمَن الُغْسِل ، فهَو يتوضَّأُ  كالوجًو الثَّاني
اليوـِ أكثَر مْن مرٍَّة ، خببلِؼ الُغْسِل الذي قْد ال يقُع يف اليوـِ ، وقْد ال يقُع يف 
اأُلسبوِع إال مرًَّة ، فكاَف الُوُضوُء أعمَّ مْن جهِة البلوى ِبِو ، فتشتدُّ احلاجُة إىل 

 مراعاًة لذلَك . فُيقّدـبيانِِو ، 
شرع ادلصنف       خيريٍكجي اٍلمىًنيِّ دىفػىقنا بًلىذَّةو [] كىميٍوًجبيوي  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

  .رِحو اهلل يف ىذه اجلملة يف بياف أسباب الطهارة الكربى وىي الغسل 
أفَّ ىذا الُغْسَل : سبُّْب فيِو ، أي تمُ ُموِجُب الشَّيِء ىَو الْ  : ميٍوًجبيوي [ ]كقولو :

. اٍلمىًنيِّ دىفػىقنا بًلىذَّةو [ ] خيريٍكجي اْلُمكلِّْف  لىيتسبَُّب يف لزوِمِو ع
 فهَو ضدُّ الدُّخوِؿ .  أمَّا الخركجي :



 بىابي اٍلغيٍسلً           ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية 
 

 

 ّْٗ 

 

        : على ىذه الصفة التي ذكرىا رحمو الل كمرادي العلماًء بخركًج اٍلمىًنيِّ 
ٍة ، وذلَك حينَما يقذفُُو العضُو مصحوبًا باللَّذَِّة ،  َأْف ينفصَل مَن الذََّكِر دفًقا بلذَّ

ٹ  ٹ  ڤ ڤ   ڤ  چ :  -ُسْبَحانَوُ - اْلُمعتادُة يف خروِجِو ، كما قاؿَ  وىَي الصّْفةُ 

 چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ 
فإذا جاوَز فتحَة اْلَمجرى يف رأِس الذََّكِر بصفِتِو  (ُ)

ُة ، فإنَُّو جيُب الُغْسُل .  َفُق واللَّذَّ  اْلُمعتادِة ، وىَي الدَّ
فهْمَنا ِمْن ذلَك أنَُّو إذا لَػْم خيرُْج ،  خيريٍكجي [] :  -َرِِحَُو اهللُ -وَلمَّا قاَؿ اْلُمَصنُّْف 

 فإنَُّو ال جيُب الُغْسُل .
نََّك َلْو ُسِئْلَت عْن َرُجٍل حصَل منُو ربرُُّؾ أ ففائدةي تعبيًر الفقهاًء بػ) خيريكًج ( :

 الشَّهوِة ، وأحسَّ بانفصاِؿ َمِنيِّْو مْن ُصْلِبِو أثناَء صبلتِِو ، فأمسَك العضَو حىت
ال بعَد إسلََّم ، فإنََّك ربكُم بصحِة الصَّبلِة ، وال ربكُم بوجوِب الُغْسِل عليِو 

 اخلروِج وربقُِّقِو . 
 : أنَُّو إذا لَػْم خيرُْج لَػْم جيِب الُغْسُل .  فمفهوميوي ًذا الوصُف باخلروِج معترٌب ، إف

    عيٍد اخلُدريّْ كما يف حديِث أيب س   --قوُؿ النَِّبّْ  كقٍد دؿَّ على ذلكى :
--  ًإنَّمىا اٍلمىاءي ((أي )) ًإنَّمىا اٍلمىاءي ًمنى اٍلمىاًء ((  :يف صحيِح ُمسِلٍم (( 
       وىَو خروُج اْلَمٍِتّْ ، ، سببيٌَّة ، أي بسبِب اْلَماِء ((  ًمنٍ  ))ىَو الُغْسُل ، و 

 فإذا خرَج اْلَمٍِتُّ َوَجَب الُغْسُل . 
إنَُّو إذا لَػْم خيرُِج اْلَماُء وىَو اْلَمٍتُّ ، فإنَُّو ال جيُب اْلَماُء  : كمفهوـي ىذا اٍلحىصرً 

 وىَو الُغْسُل . 
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 َّٓ 

 --يف حديِث َعِليّْ بِن أيب طالٍب  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وكذلَك قولُُو  
 .  تىًسٍل ((ًإذىا فىضىٍختى اٍلمىاءى فىاغٍ  :))الذي أخرَجُو أِحُد ، وأبو داوَد ، والنَّسائيُّ 

       ، واألصفُر الرَّقيُق  -بالنِّسبًة للرَّجيلً -ىَو اْلَماُء األبيُض الثَّخُُت  كاٍلمىًنيُّ :
 ، ورائحُتُو كالعجُِت ، أْو كطَْلِع النَّْخِل .  -بالنِّسبًة للمرأةً -

شًتطَُو ادََّفُق وصٌف معترٌب ػال[ خيريٍكجي اٍلمىًنيِّ دىفػىقنا ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
چٹ  ٹ  ڤ ڤ  چ :  -تَػَعاىَل -؛ لقولِِو  -َرِِحَُهُم اهللُ -اُء فقهال

فَوَصَف اهللُ  (ُ) 
     خروُج اْلَمٍِتّْ دفًقا : ولذلَك قاُلوا ،  اإلنساِف بكونِِو دافًقا ٍِتَّ مَ  -َجلَّ َوَعبل-

 .ىَو صفُتُو اْلُمعتادُة اليت حيكُم هبا بوجوِب الُغْسِل 
ِة ىنا : الشَّهوُة الُكربى ، فَخرََج [  ةو ذَّ لى ] بً  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي      اْلُمراُد باللَّذَّ

هبا ما خيرُُج يف بدايِة الشَّهوِة ، وىَو اْلَمْذُي : وىَو قطراٌت يسَتٌة لزجٌة زبرُج عنَد 
 .فمثُل ىذِه القطراِت ال تأُخُذ ُحكَم اْلَمٍِتّْ فبل جيُب هبا الُغْسُل  شَّهوِة ،بدايِة ال
إذا َخرََج اْلَمٍِتُّ مَن : أي [ ةو خيريٍكجي اٍلمىًنيِّ دىفػىقنا بًلىذَّ ]  : -رىًحمىوي اللي -قاؿى 

 : بهًذًه الصُّورًة الجامعًة للوصفىيًن اْلُمكلِّْف 
َفُق ، يُقاؿُ  األكؿً  ٌة  : الدَّ   .: " َدَفَق اْلَماَء َدفػًْقا " إذا صبَُّو صبِّا فيِو َدْفٌع وشدَّ

دليُل الكتاِب والسُّنَِّة ، حيُث َوَصَف فيهما خروَج  كقٍد دؿَّ على ىذًه الصِّفًة :
َفِق ، يف قولِِو    . چٹ  ٹ  ڤ ڤ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -اْلَمٍتّْ بالدَّ

             يف احلديِث الصَّحيِح الذي أخرَجُو أِحُد ،  -َوالسَّبلـُ َعَلْيِو الصَّبلُة -وقولِِو 
 . (( ًإذىا فىضىٍختى اٍلمىاءى ، فىاٍغتىًسلٍ  )):  --وأبو داوَد ، والنَّسائيُّ عْن َعِليٍّ 
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 ُة ، واْلُمراُد هبا الشَّهوُة ، واإلمجاُع منعقٌد على أنَُّو إذا خرجَ فهَو اللَّذَّ  كأمَّا الثَّاني :
 اْلَمٍِتُّ هباتُِت الصّْفَتُِت أنَُّو موجٌب للُغْسِل .

العموـُ ، أي سواًء كاَف  ] خيريٍكجي اٍلمىًنيِّ [:  -َرِِحَُو اهللُ -وظاىُر قوِؿ اْلُمَصنِّْف 
 ، أْو مناـٍ .  ظةٍ خروُجُو يف يق

 ِة : سواًء كاَف جِبماٍع ، أْو بغَتِِه . ظويف اليق
 .اًء : تذكََّر االحتبلـَ ، أْو لَػْم يتذكَّْرُه إذا خرَج يف اْلَمناـِ سو و 

فما ثبَت  أٍك مناـو : ظةو أمَّا الدَّليلي على كجوًب الغيٍسًل بمجرًد خركًجًو في يق
 :قاَؿ  --أفَّ النَِّبَّ  --يف صحيِح ُمسِلٍم مْن حديِث أيب سعيٍد اخلُدريّْ 

فَقْد دؿَّ احلديُث على وجوِب الُغْسِل مَن اجلنابِة إذا )) ًإنَّمىا اٍلمىاءي ًمنى اٍلمىاًء (( 
خرَج اْلَماُء ، وجاَء ُمطلًقا فَػلَػْم يُػَفرّْْؽ بَُت خروِجِو يف حاِؿ اليقظِة ، أْو النَّوـِ ، 
فمىت ما َوَجَد اإلنساُف أثَر اْلَمٍتّْ يف ثوِبِو لزَمُو الُغْسُل ، كما َلِو استيقَظ مْن نوِمِو 

    ْلَمٍتّْ يف ثوِب نوِمِو ، فإنَُّو يلزُمُو الُغْسُل ، سواًء تذكََّر أنَُّو احتلَم ، فوجَد أثَر ا
 أْو لَػْم يتذكَّْر . 

 َلْو َوَجَد أثرًا يف ثوِبِو بعَد استيقاِظِو مْن نوِمِو ، ُُثَّ شكَّ فيِو : ىْل ىَو َمٍِتّّ ،  أمَّا
 إذا َوَجَد صفَة اْلَمٍِتّْ فيِو ؛ ألفَّ اليقَُت أنَُّو َأْو َمْذٌي ؟ فإنَُّو ال جيُب عليِو الُغْسُل إال

 َمْذٌي .
ثالًث فَمِن استيقَظ مْن نوِمِو فإنَُّو ال خيُلو مْن في مسألًة االحتالـً :  فائدةه 
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ويتذكََّر االحتبلـَ ، فبل إشكاَؿ يف وجوِب ، : َأْف جيَد أثَر اْلَمٍِتّْ  الحالًة األيكلى 
 --ِو ؛ لظاىِر السُّنَِّة الصَّحيحِة يف حديِث أيب سعيٍد اخلُدريّْ الُغْسِل علي
 اْلُمتقدّْـِ .

وال يتذكََّر االحتبلـَ ، فيجُب عليِو الُغْسُل ؛ ، : َأْف جيَد أثَر اْلَمٍِتّْ  الحالًة الثَّانيةً 
ـَ بالُغْسِل خلروِج أَلزَ  ا ، أْو غََت َذاِكٍر ، وإمناألفَّ احلديَث لَػْم يُػَفرّْْؽ بَُت كونِِو َذاِكرً 

 اْلَماِء .
وال جيَد أثرًا للَمٍِتّْ ، فبل جيُب عليِو الُغْسَل ، : َأْف يتذكََّر االحتبلـَ  الحالًة الثَّالثةً 

ألفَّ احلديَث نصَّ على وجوِب الُغْسِل خبروِج اْلَماِء ، فإذا لَػْم جيِد اْلَماَء فإنو لَػْم 
 صوُص عليِو فبل ُغْسَل .يتحقَِّق فيِو الشَّرُط اْلَمن

ـَ أكثَر مْن مرٍَّة ،  كىينىا مسألةه : ـَ بعَد صبلةِ  مثاليوي :وىَي َلْو أنَُّو نا الفجِر ،  إذا نا
ـَ بعَدُه ، واستيقَظ وَوَجَد أثَر َمٍِتٍّ ، فإنَُّو حيتمُل ُُثَّ استيقَظ ، وصلَّى  الظُّهَر ، ُُثَّ نا

بعَد الفجِر ، وحيتمُل أْف يكوَف يف نوِمِو بعَد أْف يكوَف وقَع احتبلُمُو يف نوِمِو 
 الظُّهِر ، فبأيّْهما يعتدُّ ؟ 

إِذ الطَّهارُة قبَلَها  ُب لنومِة الظُّهِر ؛ النػََّها اليقُُت ؛سَ نْ : أنَُّو يػُ  كالجوابي 
، فما لَػْم يَػُقْم  : " أىنَّوي يػيٍنسىبي ألىقػٍرىًب حىاًدثو "مستصحٌب حكُمها ، والقاعدُة 

دليٌل يرجُّْح احتبلَمُو يف النَّومِة اأُلوىل ، فإنَّنا نستصحُب ُحكَم طهارتِِو مَن احلدِث 
األكرِب فيها ؛ ألنَُّو اليقُُت ، ونُلِغي الشَّكَّ ، فتكوُف صبلتُُو للظُّهِر على ىذا الوجِو 

 صحيحًة ، وال تلزُمُو إعادتُػَها .
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 ________________________________________
 ا ، ًمٍن غىٍيًر نىاًئمو مى ال ًبديٍكًنهً 

________________________________________ 
  . ا ، ًمٍن غىٍيًر نىاًئمو [مى ] ال ًبديٍكًنهً  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

َمٍِتٍّ َخرََج بُدوِف  منْ ال جيُب الُغْسُل : نافيٌة ، أي  ـُ البلَّ :  ا [مى ] ال ًبديٍكًنهً قولو : 
ٍة ؛ لقولِِو  چٹ  ٹ  ڤ ڤ  چ : -تَػَعاىَل -َدَفٍق ولذَّ

 بكونِوِ  -ُسْبَحانَوُ -فَوَصَفُو  (ُ) 
ُة فهَي َوْصُفُو الطََّبِعيُّ ، فاجتمَع يف اعتباِر الوصَفُِت : الشَّرُْع ،  دافًقا ، وأمَّا اللَّذَّ

 والطَّْبُع .
َلْو أفَّ إنسانًا كاَف فوىَو اْلُمستيقُظ ،  ] ًمٍن غىٍيًر نىاًئمو [ : -مىوي اللي رىحً -قػىٍوليوي 

ٍة  كما يقُع لبعِض اْلَمرضى الَّذيَن ،  مستيقظًا ، وخرَج منُو اْلَمٍِتُّ بُدوِف َدَفٍق وال لذَّ
يف  خيرُج منُهُم اْلَمٍِتُّ بدوِف الوصَفُِت ، وقْد يسًتسُل ذلَك فيقُع أكثَر مْن مرَّةٍ 

  فما الحكمي ؟،  ويقع كثَتاً بسبب ادلرض السَّاعاِت القليلةِ 
       أنَُّو ال جيُب عليِو الُغْسُل ؛ لظاىِر اآليِة السَّابقِة كما قُػْلَنا ،  كالجوابي :

، إال أفَّ ىذيِن الوصَفُِت يعترباِف يف اْلُمستيقِظ  -َرِِحَُو اهللُ -وىَو اختياُر اْلُمَصنِّْف 
ُدوَف النَّائِم ؛ ألفَّ النَّائَم ليَس عنَدُه ُشُعوٌر ، فسقَط اعتباُرمها فيِو ، واُعُتربَ وجوُد 

َعَلْيِو الصَّبلُة -ـِ قولِِو اْلَمٍِتّْ بعَد استيقاِظِو بغضّْ النَّظِر عْن صفِة خروِجِو ؛ لعمو 
           :الذي أخرَجُو ُمسِلٌم  --يف حديث أيب سعيٍد اخلُدريّْ  -َوالسَّبلـُ 

 .)) ًإنَّمىا اٍلمىاءي ًمنى اٍلمىاًء (( 
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 ________________________________________
ًإًف ًانٍػتػىقىلى كىلىٍم يىٍخريٍج ؛ ًاٍغتىسىلى لىوي ، فىًإٍف خىرىجى   بػىٍعدىهي ، لىٍم ييًعٍدهي كى

________________________________________ 
عِن اْلَمرأِة تَػَرى ما يَػَرى الرَُّجُل ، َىْل عليها  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ - وَلمَّا ُسِئلَ 

ْـّ َسَلَمةَ   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ُغْسٌل ؟ قاَؿ   كما يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث ُأ
َها- فأصبَح االحتبلـُ سلصوًصا ، ًإذىا رأىًت اٍلمىاءى (( ،  نػىعىمٍ  )) : -َرِضَي اهلُل َعنػْ

  هبذا احلكِم ُدوَف غَتِِه .
ًإًف ًانٍػتػىقىلى كىلىٍم يىٍخريٍج ًاٍغتىسىلى لىوي [  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي   ىذا الوجوي الثَّاني: ] كى

أنَُّو إذا َشَعَر بانتقالِِو ِمَن  -َرِِحَُو اهللُ -ليِو يف أوِؿ الباِب ، ومراُدُه إالذي أشْرنَا 
 الصُّْلِب ، ُدوَف َأْف خيرَج ِمَن الذََّكِر ؛ فإفَّ العربَة باالنتقاِؿ ، ال باخلروِج . 

أفَّ العربَة  -سابًقا هما ذكْرنا-ىَو  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - كالًَّذم يترجَّحي في نظًرم 
   كما يف احلديِث الصَّحيِح َعْن َعِليٍّ   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -باخلروِج ؛ لقولِِو 

-- )) وأبو دواَد ،  ، أخرَجُو أِحدُ  : )) ًإذىا فىضىٍختى اٍلمىاءى فىاٍغتىًسٍل
  . والنَّسائيُّ 

أي أنَُّو يف اْلَمسألِة  بػىٍعدىه ، لىٍم ييًعٍدهي [: ] فىًإٍف خىرىجى  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
    السَّابقِة إذا اغتسَل بعَد شعورِِه بانتقالِِو وقبَل خروِجِو ، ُُثَّ َخرََج بعَد الُغْسِل ،

 كىذا مبنيٌّ على القوًؿ اٍلمىرجوًح .لَػْم ذبْب عليِو إعادُة الُغْسِل ، 
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________________________________________ 
 ٍيبي حىشىفىةو أىٍصًليَّةو ًفي فػىٍرجو أىٍصًليٍّ ، قػيبيالن كىافى أىٍك ديبػيرنايً كىتػىغٍ 

________________________________________ 
  ٍيبي حىشىفىةو أىٍصًليَّةو ًفي فػىٍرجو أىٍصًليٍّ ، قػيبيالن كىافى يً : ] كىتػىغٍ  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

يُب حشفٍة يالذي جيُب بِِو الُغْسُل ، وىَو تغ بىبي الثَّانيالسَّ  ىذا ىوى  أىٍك ديبػيرنا [
  .أصليٍة 

الشَّْيَء يف التػُّرَاِب " إذا واراُه فيِو ،  بَ يَّ ىَو اْلُمواراُة ، تقوُؿ : " غَ  :كالتَّغييبي 
 َأْف حيصَل اإليبلُج . : واْلُمرَاُد بالتَّغييِب ، ظاِر ػوالغائُب ىَو اْلُمتواري عِن األن

  إيبلٌج . :فبعضي العلماًء يقوؿي 
 يٌب . يتغ :كبعضيهم يقوؿي 

أَْلَزَؽ  وْ لَ ( فهْمَنا ِمْن ذلَك : أنَُّو  ٍيبي اٍلحىشىفىةً يً تػىغٍ واْلَمعٌت واحٌد ، فَلمَّا قاَؿ : ) 
ُدبٍُر ،  َأوْ  فإنَُّو ال جيُب الُغْسُل ، سواًء كاَف لُقُبلٍ ، بالفرِج ُدوَف إدخاٍؿ  ذكررأَس ال

بلِج ، وىذا يكاُد يكوُف  يًتتَُّب عليِو احلكُم الشَّْرعيُّ اْلُمًتتُّْب على اإليفبل
 .  بالنصّْ  ؛ ألفَّ التَّغييَب شرٌط معترٌب يف إجياِب الُغْسلِ إمجاًعا

ْـّ اْلُمؤمِنَُت  --وقْد أشاَر إليِو النَِّبُّ  بقولِِو كما يف صحيِح ُمسِلٍم مْن حديِث ُأ
َها-عائشَة  )) ًإذىا جىلىسى بػىٍينى شيعىًبهىا األىٍربىًع ، كىمىسَّ اٍلًختىافي  : -َرِضَي اهلُل َعنػْ

َ اٍلًختىافى ، فػىقىٍد كىجىبى اٍلغيٍسلي ((  أفَّ إيبلَج العضِو  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فبُتَّ
  فرِج اْلَمرأِة موجٌب للُغْسِل . يف

اْلُمراُد بِِو أنَُّو إذا حصَل إيبلُج رأِس  : )) مىسَّ اٍلًختىافي اٍلًختىافى (( --كقوليوي 
الذََّكِر يف فرِج اْلَمرأِة ؛ ألنَُّو حينئٍذ حُياِذي موضُع اخلتاِف منُو موضَع اخلتاِف منها ، 
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      أِس الذََّكِر ، وىَو ما عبػََّر عنُو اْلُمَصنُّْف وىذا يدؿُّ على أفَّ العربَة بإيبلِج ر  
يف  بَقْدرِىامقطوَع رأِس الذََّكِر فالعربُة وإذا كاَف ] بًاٍلحىشىفىًة [ ، :  -َرِِحَُو اهللُ -

  . قوؿ طائفٍة من أىل العلم رِحهم اهلل
ّّ  ديبػيرنا [ : ] ًفي فػىٍرجو أىٍصًليٍّ ، قػيبيالن كىافى أىكٍ  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  الفرُج ىنا عا

يشمُل األُنثى والذََّكَر ، واحليَّ واْلَميَّْت ، واحليواَف واإلنساَف ، فإذا حصَل إيبلٌج 
 يف ىذِه الصُّوِر ُكلّْها َوَجَب الُغْسُل . 
 .وىذا فيِو أصٌل ، وفرٌع مقيٌس عليِو 

األصليّْ يف فرِج األُنثى  فهَو إجياُب الُغْسِل بإيبلِج رأِس الذََّكرِ  أمَّا األصلي :
 األصليّْ ، وقْد دلَّْت عليِو األحاديُث الصَّحيحُة : 

ْـّ اْلُمؤمِنَُت عائشةَ  كمنها : يف صحيِح ُمسِلٍم أفَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػَْها- حديُث ُأ
تىافى )) ًإذىا جىلىسى بػىٍينى شيعىًبهىا األىٍربىًع ، كىمىسَّ اٍلًختىافي اٍلخً  :قاَؿ  --النَِّبَّ 

َ فػىقىٍد كىجىبى اٍلغيٍسلي ((   وجوَب الُغْسِل باإليبلِج . -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فبُتَّ
بُِر بالنّْسبِة لآلدميّْ ، وىَو زلرَّـٌ  أمَّا بالنِّسبًة للميلحًق بهذا األصًل : ففرُج الدُّ

ُه ، سواًء كاَف مِن امرأٍة أْو َرُجٍل ، وكذلَك فرُج البهيمِة قُػُببًل كاَف َأْو ُدبُػرًا ، ؤُ وط
فإفَّ وطَء ىذِه الفروِج مجيِعها يعترُب آخًذا ُحكَم ما ذكْرنَاُه بالقياِس ؛ ألفَّ الشَّرَْع 

 . -ُهُم اهللُ َرِِحَ - كىذا ىوى مذىبي جماىيًر العلماءً يُػَنبُّْو بالنَّظَِت على َنِظَتِِه ، 
ال جيُب الُغْسُل إال إذا حصَل اإليبلُج يف  :كخالفى بعضي أىًل العلًم ، فقاؿى 

 .وأمَّا اإليبلُج يف فَػرِْج غَتِىا فبل جيُب ِبِو ُغْسٌل ، فرِج األُنثى باجِلَماع 
؛  -َرِِحَُهُم اهللُ -ىَو قوُؿ اجلماىَِت  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - كالذم يترجَّحي في نظًرم 

 .لقوِة ما ذكُروُه ، وأنَُّو ُملَحٌق باألصِل ، والقياُس حجٌَّة شرعيٌَّة 
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ىذا التَّغييُب ظاىرُُه [ ٍيبي حىشىفىةو ًفي فػىٍرجو أىٍصًليٍّ يً تػىغٍ ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
ٍة ، أْو يف مناـٍ ، فإفَّ التَّكليَف مبٍتّّ على احلكِم ظاَف يف يقاإلطبلُؽ ، أي سواًء ك

الوضعيّْ ، دبعٌت أنَُّو مىت ما حصَل اإليبلُج حكْمَنا بوجوِب الُغْسِل بغضّْ النَّظِر 
 .َمناـِ الْ ِة ، أِو ظعْن كونِِو حاصبلً يف اليق

َخرََج مْن ىذا الفرُج [ أىٍصًليٍّ  ٍيبي حىشىفىةو ًفي فػىٍرجو يً تػىغٍ  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
        فقاؿى بعضي العلماءً ( ،  الخيٍنثى اٍلميشًكلً غَُت األصليّْ ، ومثََّل لُو العلماُء بػ) 

أنَُّو إذا جامَع اخلُنثى ، وكاَف ُمشكبًل ، فإنَُّو ال حُيكُم بوجوِب :  -َرِِحَُهُم اهللُ -
ْ أنَُّو الُغْسِل عليِو ؛ ألفَّ العربَة بالفرِج ا ألصليّْ ، واخلُنثى إذا كاَف ُمشِكبًل فَلْم يتبُتَّ

فاليقُُت أفَّ ، " اليىقيني ال يػيزىاؿي بًالشَّكِّ "  :قاعدِة بذََكٌر أْو أُنثى فإنَّنا نَػْعَمُل 
اْلُمجاِمَع طاىٌر ، وشكْكَنا يف ىذا الفرِج : ىْل ىَو أصليّّ ، فيكوُف دبثابِة وطِء 
 فرٍج أصليٍّ ، فحينئٍذ جيُب الُغْسُل ، أْو ىَو غَُت أصليٍّ ، فبل يكوُف مِجَاًعا مؤثرًا ؟ 

ىذا ىوى كجوي  ، فَلمَّا شكْكَنا رجْعَنا إىل اليقُِت وىَو الطَّهارُة ِمَن احَلَدِث األكربِ 
  إسقاًط الغيٍسًل .

الشَّرَع نصَّ على وجوِب الُغْسِل باإليبلِج فهَو   إفَّ  كمىٍن خالفىهم فإنَّوي يقوؿي :
ـَ أنَُّو أوجَل ذََكَرُه يف الفرِج فإنَُّو قْد ُوِجَد السَّبُب الذي نصَّ الشَّرُع  ّّ ، فما دا عا

جُب الُغْسُل ؛ ألنَّنا تَػيَػقَّنَّا وجوَد السَّبِب عليِو وىَو إلزاُؽ اخلِتاِف باخلِتاِف في
 اْلُموجِب للطَّهارِة .

وعليِو ، فكلُّ واحٍد يعترُب اليقَُت واألصَل يف ىذِه اْلَمسألِة مْن وجٍو ، فاْلُمَصنُّْف 
  . وىَو الرَُّجُل أنَُّو طاىرٌ  وَمْن يقوُؿ بقولِِو يعتربوَف اليقَُت يف اْلُمجاِمعِ  -َرِِحَُو اهللُ -
 



  ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية             بىابي اٍلغيٍسلً                                               

 

 ّٖٓ 

 ________________________________________
 كىلىٍو ًمٍن بىًهٍيمىةو ، أىٍك مىيِّتو 

________________________________________ 
، وىَو حصوُؿ اإليبلِج اْلُموجِب  الفعليعتربونَُو يف  كأصحابي القوًؿ الميخالفً 

 للُغْسِل بغضّْ النَّظِر عْن أصليَِّة الفرِج وعدِمها .
     سواًء َوَقَع يف قُػُبٍل أي  ىذا للتَّنويِع ،[ قػيبيالن ، أىٍك ديبػيرنا ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

صليّْ كما ذكرنا يف اخلُنثى اْلُمشِكِل ، أْو يكوُف األالفرُج غَُت  بوخيرُج و أْو ُدبٍُر ، 
، فهَو فرٌج غَُت  -َواْلِعَياُذ بِاهللِ -مصنػًَّعا كما يفعُلُو بعُض اْلُمصوّْرِيَن يف زمانِنا 

 .أصليٍّ ، فاإليبلُج فيِو ال يوجُب الُغْسَل 
فيِو ،  اإليبلُج موجٌب للُغْسِل للُموجلَِ  :كخالفى في ىذا بعضي العلماًء فقاؿى 

  كىوى أحدي الوجهىيًن عندى الشَّافعيًَّة .سواًء كاَف الذي َوجَلَ عضًوا أْو غَتَُه ، 
،  اْلَمناظَُت الطّْبػّْيَُّة  كممَّا يتخرَّجي على ىذًه اٍلمىسألًة في عصرًنا الحاضًر :

بُِر إذا   ِه . حِتيَج إىل ذلَك لكشِف مرٍض جراحيٍّ ، أْو غَتِ اُ حيُث تُػْوجَلُ ِمَن الدُّ
 : ال جيُب الُغْسُل .  -َرِِحَُو اهللُ -الذي مشى عليِو اْلُمَصنُّْف  فعلى الوجوً 

 .جيُب  كعلى الوجًو الثَّاني :
أي وَلْو َوَقَع اإليبلُج ِمْن : ] كىلىٍو ًمٍن بىًهٍيمىةو ، أىٍك مىيِّتو [  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

   َأْف يوجَل الرَُّجُل ذََكَرُه يف فرِج أمراٍة ، أْو هبيمٍة ميّْتٍة ،  مثلي :هبيمٍة ، أْو ميٍّْت ، 
 . وَلْو لَػْم يُكْن ُمنتشرًا أْو تستدخَل اْلَمرأُة ذََكَر الرَُّجِل اْلَميِّْت ،

َ لنا أفَّ تغييَب احلََْشَفِة وإيبلَجها يف الفرِج موجٌب للُغْسِل على التَّفصيِل  وإذا تبُتَّ
ّّ يستويالذي َسَبَق   أْو ال حيصَل .فيِو َأْف حيصَل مَعُو إنزاٌؿ  ، فإفَّ ىذا احلكَم عا
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حيُث  ، -َرِضَي اهلُل َعنػُْهمْ -وىذِه اْلَمسألُة كاَف فيها ِخبلٌؼ ِمْن بعِض الصَّحابِة 
زِْؿ فإنَُّو ال جيُب عليِو الُغْسُل ، ػإذا جامَع الرَُّجُل ، ولَػْم يُن بعضيهم يقوؿي :كاَف 
 نَُّو ال يرى أفَّ رلرََّد اإليبلِج موِجٌب للُغْسَل . أي أ

إىل أنَُّو جيُب الُغْسُل ،  -ِرْضَواُف اهلِل َعَلْيِهمْ - كذىبى الجماىيري ًمنى الصَّحابةً 
 سواًء َحَصَل اإلنزاُؿ يف اجِلَماِع ، أْو لَػْم حيصْل . 

زِْؿ فإنَُّو ال جيُب عليِو  ػيُنوكاَف يف أوِؿ التَّشريِع يف اإلسبلـِ إذا جامَع ، ولَػْم 
  :الُغْسُل ، وفيِو أحاديُث صحيحٌة 

أفَّ النَِّبَّ  --ما ثبَت يف صحيِح ُمسِلٍم مْن حديِث أيب سعيٍد اخلُدريّْ  منها :
--  حيُث دؿَّ على أفَّ العربَة باإلنزاِؿ ، )) ًإنَّمىا اٍلمىاءي ًمنى اٍلمىاًء ((  :قاَؿ 

 يف احلكِم بوجوِب الُغْسِل . ُه ال يكفي وأفَّ اإليبلَج وحدَ 
الذي أخرَجُو الشَّيخاِف ، واللَّفُظ  --: حديُث أيب سعيٍد اخلُدريّْ  كأكَّدى ىذا

مىرَّ عىلىى رىجيلو ًمنى األىٍنصىاًر ، فىأىٍرسىلى ًإلىٍيًو ،  --: )) أفَّ رسوؿى الًل ِلُمسِلٍم 
ٍلنىاؾى ؟ قىاؿى : نػىعىٍم ، يىا رىسيٍوؿى الًل ، فىخىرىجى كىرىٍأسيوي يػىٍقطيري ، فػىقىاؿى  : لىعىلَّنىا أىٍعجى

 قىاؿى : ًإذىا أىٍعجىٍلتى أىٍك أىٍقحىٍطتى فىال غيٍسلى عىلىٍيكى ، كىعىلىٍيكى اٍلويضيٍوءي (( . 
قاَؿ يف الرَُّجِل  --يف الصَّحيَحُِت أيًضا ، أفَّ النَِّبَّ  --وحديُث عثماَف 

 )) يػىتػىوىضَّأي كىمىا يػىتػىوىضَّأي لًلصَّالًة ، كىيػىٍغًسلي ذىكىرىهي (( . : جيامُع وال دُيٍِت 
اجِلَماِع ، ُُثَّ جاَء  دبجردِ فكاَنْت ىذِه ُرخصًة يف أوِؿ اإلسبلـِ أنَُّو ال جيُب الُغْسُل 

ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  --األمُر ِمَن اهلِل     بإجياِب الُغْسِل باجِلَماِع يف حديِث ُأ
َها-      :قاَؿ  --الذي أخرَجُو ُمسِلٌم يف صحيِحِو أفَّ النَِّبَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
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)) ًإذىا جىلىسى بػىٍينى شيعىًبهىا األىٍربىًع ، كىمىسَّ اٍلًختىافي اٍلًختىافى فػىقىٍد كىجىبى اٍلغيٍسلي ((  
ًإٍف لىٍم يػينٍ  :ويف روايٍة   ًزٍؿ (( .ػ)) كى

كاَف   -- يف عهِد ُعَمرَ  -ِرْضَواُف اهلِل َعَلْيِهمْ -حابُة ولذلَك َلمَّا اختلَف الصَّ 
بعُض الصَّحابِة حيفُظ الفتوى اأُلوىل ، والتَّشريَع األوََّؿ ، وَحِفَظ آخُروَف النَّسَخ ، 

ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة           -- ، فبعَث ُعَمرُ  -- فاختلُفوا يف عهِد ُعَمرَ  إىل ُأ
، فقاَلْت : إذا َجاَوَز اخلَِتاُف اخلَِتاَف ، فَػَقَد َوَجَب   -ا َوأَْرَضاَىاَرِضَي اهلُل َعنػْهَ -

ليغيًني  -يَػْعٍِت تَػَغيَّظَ -فػىتىحىطَّمى عيمىري  ))اْلُغْسُل ، قاَؿ الرَّواي :  ، ثيمَّ قىاؿى : ال يػىبػٍ
ا فػىعىلىوي كىال يػىٍغًسلي ًإالَّ أىنٍػهىٍكتيوي عيقيٍوبىةن  ِحُد يف ُمسنِدِه مْن حديِث رواُه أ((  أىفَّ أىحىدن

َنَسَخ احُلكَم الذي كاَف يف أوِؿ اإلسبلـِ  --رِفاعَة بِن رَافٍع ؛ وذلَك ألفَّ النَِّبَّ 
 بالتَّخفيِف ، فوجَب الُغْسُل سواًء حصَل اإلنزاُؿ أْو لَػْم حيصْل .

ـُ َماِلٌك  بِن َعوٍؼ  الرَِّحنِ بِن عبدِ  طَِّأ عْن أيب َسَلَمةَ يف اْلُمو  -َرِِحَُو اهللُ -َوَرَوى اإلما
: ما يُػْوِجُب اْلُغْسَل ؟ فَػَقاَلْت : َىْل  --أنَُّو قاَؿ : ) َسأَْلُت َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبّْ 

َيَكَة َتْصرُُخ فَػَيْصرُُخ َمَعَها ،  َتْدرِي َما َمثَػُلَك يَا أَبَا َسَلَمَة ؟ َمَثُل اْلَفرَّْوِج َيْسَمُع الدّْ
 ِإَذا َجاَوَز اخْلَِتاُف اخْلَِتاَف فَػَقْد َوَجَب اْلُغْسُل (  .

َـّ اْلُمؤمنَُت  --أيب ُموسى األشعريّْ أيًضا عْن  -َرِِحَُو اهللُ -وَرَوى  أنَُّو أتى ُأ
فَػَقاَؿ ذلا : َلَقْد َشقَّ َعَليَّ اختبلُؼ أصحاِب َرُسْوِؿ اهلِل  --عائشَة زوَج النَِّبّْ 

--  ًيف أَمٍر إِّنّْ ألُعِظُم َأْف َأستقبَلِك بِِو ، فقاَلْت : ما ُىَو ؟ ما ُكْنَت َساِئبل
ٍِت عنُو ، فقاَؿ : الرَُّجُل ُيِصْيَب َأْىَلُو ، ُُثَّ ُيْكِسُل وال يُػْنزُِؿ ، َعْنُو أُمََّك َفَسلْ 

      : إَذا َجاَوَز اخْلَِتاُف فَػَقْد َوَجَب اْلُغْسُل ، فَػَقاَؿ أبو ُموسى األشعريُّ : فَػَقاَلتْ 
 ال أساُؿ عْن ىذا أحًدا بعَدِؾ أبًدا ( .
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________________________________________
ـي كىاًفرو  ًإٍسالى  كى

________________________________________ 
عن زلموِد بِن لبيٍد أنَُّو سأَؿ زيَد بَن ثابٍت عِن الرَُّجِل ُيِصْيَب  -َرِِحَُو اهللُ -وَرَوى 

        أىَلُو ، ُُثَّ ُيْكِسُل ؟ فَػَقاَؿ زيٌد : يغتسُل ، فقاَؿ لُو زلموٌد : ُأيبُّ بُن كعٍب كاَف 
 يَػَرى اْلُغْسَل ، فَػَقاَؿ لَُو زَيُد بُن ثابٍت : إفَّ ُأيبَّ بَن كعٍب نَػزََع َعْن َذِلَك قَػْبَل َأْف ال

 دَيُْوَت ( . 
ُهمْ -َوَقَع اإلمجاُع بعَد الصَّحابِة :  كلذلكى يقوؿي بعضي العلماءً   -َرِضَي اهلُل َعنػْ

  إلنزاُؿ ، أْو لَػْم حيصْل .على أفَّ رلرََّد اجِلَماع يوجُب الُغْسَل سواًء حصَل ا
ـي كىاًفرو [ ىذا ىوى السَّبىبي الثَّالثي  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  ًإٍسالى مْن أسَباِب  : ] كى

  .فإذا أسلَم الكافُر َوَجَب عليِو الُغْسُل ، اْلُغْسِل ، وىَو اإلسبلـُ 
   --: )) أنَّوي أىٍسلىمى ، فىأىمىرىهي النًَّبيُّ  --حديُث قيِس بِن عاصٍم  كفيًو :

 رواُه اخلمسُة إال ابَن ماجَو .  أىٍف يػىٍغتىًسلى ًبمىاءو ، كىًسٍدرو ((
 -َرِِحَُهُم اهللُ - مذىبي الحنابلةً والقوُؿ بوجوِب الُغْسِل على الكافِر إذا أسلَم ىَو 

كأفَّ الذم ( ،  شرًح البػيليوغً وذكْرنَا اخلبلَؼ فيها يف ) ، وقْد بيػَّنَّا ىذِه اْلَمسألَة 
ىَو القوُؿ بعدـِ وجوِب الُغْسِل ؛ وذلَك  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - يترجَّحي في نظرم 

 ألفَّ األحاديَث اليت اُسُتدؿَّ هبا على الوجوِب ضعيفٌة . 
ُهمْ  َرِضَي اهللُ -لَػْم يأُمِر الصَّحابَة  --وألفَّ النَِّبَّ  بذلَك يف حديٍث  -َعنػْ
 صحيٍح . 
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 ________________________________________
 كىمىٍوته 

________________________________________ 
يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث  -- امىةى بًن أىثىاؿو الحنفيِّ كما كىرىدى في قصًة ثيمى 

بأنَُّو اغتسَل ، ُُثَّ جاَء  فييجابي عنوي : أنَُّو اغتسَل يف احلائِط ، --أيب ُىريرَة 
  وتشهََّد وأسلَم ، فوقَع ُغْسُلُو قبَل َأْف ُيسِلَم ، وكاَف منُو اجتهاًدا ، ال بَأْمٍر منُو 

 ، فبل حجَة فيِو . -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -
 فأيًجٍيبى عنوي :واياِت أمَرُه باالغتساِؿ يف بعِض الرّْ  -- أفَّ النَِّبَّ كأمَّا ما كىرىدى : 

 بضعِفِو ، وسلالفِتِو ِلَما يف الصَّحيَحُِت . 
  .وُغْسُل الكافِر عنَد اإلسبلـِ مستحبّّ ، فيكوُف األمُر فيِو لبلستحباِب 

ـُ النَّوويُّ حديُث قيِس  كعليًو ييٍحمىلي  ،  -َرِِحَُو اهللُ -بِن عاصٍم كما أشاَر إليِو اإلما
          جيمَع بَُت اْلَماِء والسّْْدِر ،  أفْ  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -َرُه : أنَُّو أَمَ  بدليلً 

 وىَو ال جيُب إمجاًعا ، فكاَف قرينًة صارفًة مَن الوجوِب إىل النَّدِب واالستحباِب ، 
 واهللُ أعلُم . 

  .اْلَموَت أفَّ مْن موجباِت الُغْسِل : أي : ] كىمىٍوته [  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
مْن أسَباِب اْلُغْسِل ، والوجوُب ىنا غَُت متعلٍّْق باْلَميِّْت  كىذا ىوى السَّبىبي الرَّابعي 

ا ىَو متعلٌّْق باْلُمكلِّْفَُت األحياِء   .وإمنَّ
اهلِل بِن عبَّاٍس       يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث عبدِ  ما ثبتَ  :كالدَّليلي على ذلكى 

ُهَما-       قاَؿ يف الرَُّجِل الَِّذي َوَقَصُتُو دابػَُّتُو ،  --أفَّ النَِّبّْ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
فوجََّو )) ًاٍغًسليٍوهي ًبمىاءو كىًسٍدرو (( ، وىَو واقٌف يف حجَِّة الوداِع بعرَفَة فَماَت : 
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أمٌر يدؿُّ على           )) ًاٍغًسليٍوهي ((قولُُو : اخِلطاَب إىل اْلُمكلَِّفَُت األحياِء ، و 
 وجوِب َغْسِلِو عليِهم ، وىَو أصٌل يف وجوِب َغْسِل اْلَميِّْت .

ْـّ عطيَة  كأكَّدى ىذا : َها-حديُث أ دىخىلى  )):يف الصَّحيَحُِت قاَلْت  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
وي ، فػىقىاؿى : ًاٍغًسٍلنػىهىا ثىالثنا أىٍك خىٍمسنا كىنىٍحني نػىٍغًسلي ابٍػنىتى  -- عىٍليىنا رىسيٍوؿي اللً 

 (( . احلديث... 
إذا ماَت الشَّخُص وال يوجُد ماٌء يُػَغسَُّل بِِو ، فإنَُّو يسقُط  كىنا مسائلي منها :

 الُغْسُل . 
: أفَّ الُغْسَل للتَّعبُِّد ، وليَس  كىذا مبنيٌّ علىمََّم ، يَ واختاَر بعُض العلماِء َأْف يػُ 

  .علٍَّل ؛ ألنَُّو إذا كاَف ُمعلَّبلً بالنَّظافِة لَػْم يُػَيمَّْم ؛ ألنػََّها ال ربصُل بالتَّيمُِّم دبُِ 
 َىْل ىذا الوجوُب ُيْسَتثٌت منُو شيءٌ ؟ :كاٍلمىسألةي الثَّانيةي 

  :أنَُّو ُتستثٌت منُو احلاالُت اليت يًتتَُّب فيَها الضَّرُر بالتَّغسيِل  كالجوابي :
  .َأْف يكوَف زلروقًا ، وتغسيُلُو يضرُّ جبسِدِه  مثلي :سواًء كاَف متعلًّْقا باْلَميِّْت ، 

أْو كاَف الضَّرُر الحًقا دبَْن يتوىلَّ تغسيَلُو كما يف األمراِض الَوبائِيَِّة واْلُمْعِديَِة ، فإذا 
ويكوُف الضَّرُر ،  دُيِكُن َتبلِفيِو قرََّر األطباُء أنَُّو إذا ُغسَّْل َتضرََّر ُمَغسُّْلُو على وجٍو ال

ُموجًبا للرُّخصِة فإنَُّو حينئٍذ يسقُط الُغْسُل ، ويُػْعَدُؿ إىل التَّيمُِّم عنَد َمْن يقوُؿ بأنَُّو 
َبَدٌؿ َعِن الُغْسِل يف تغسيِل اْلَميِّْت ، وإذا كاَف التَّيمُُّم ُيِضرُّ أيًضا َسَقَط الُغْسُل 

 مباشرًة . والتَّيمُُّم ، وُكفّْنَ 
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 ________________________________________
 كىحىٍيضه 

________________________________________ 
  .أي ويوجُب الُغْسَل احليُض : ] كىحىٍيضه [  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 مْن أسباِب الُغْسِل .  كىذا ىوى السَّبىبي الخامسي 
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  ما ثبَت يف صحيحِ  كاألصلي فيًو :     الُبخاريّْ مْن حديِث ُأ

َهارَ - َأفَّ فَاِطَمَة بِْنَت َأيب ُحبَػْيٍش َكاَنْت ُتْسَتَحاُض ، َفَسأََلِت النَِّبَّ  -ِضَي اهلُل َعنػْ
--  : بػىلىًت اٍلحىٍيضىةي فىدىًعي فَػَقاَؿ )) ذىًلًك ًعٍرؽه ، كىلىٍيسى بًاٍلحىٍيضىًة ، فىًإذىا أىقػٍ
ًإذىا أىٍدبػىرىٍت فىاٍغتىًسًلي كىصىلِّي (( . ال  صَّالةى ، كى

أمٌر يدؿُّ على وجوِب الُغْسِل  )) فىاٍغتىًسًلي ((:  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -فقولُُو 
 . بسبِب احليضِ 

على أفَّ األصَل يف احلائِض أنػََّها تغتسُل بعَد انتهاِء  كقٍد دؿَّ دليلي الكتابً 
 ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻڻ   ڻ  ڻچ:  -- يف قولوحيِضها ، كما 

﮶     ۓھ  ھ  ے  ے   ھہ  ہ  ھ ﮵    ﮴   ﮳   ﮲   ۓ 

 چ﮷
(ُ) . 
﮲ چ: فقولُُو  يدؿُّ على أفَّ احليَض لُو طهارٌة وىَي الُغْسُل ، وتفعُلها  چۓ 

 : نسبِتِو إليَها بعَد ذلَك .  بدليلً اْلَمرأُة ؛ 
 

                              
 . 222/ البقرة ، آية :  (1)
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 ________________________________________
ـى عىلىٍيًو ًقرىاءىةي اٍلقيٍرآفً  ، عىٍن دىـو  ةه يى ارً عى كىنًفىاسه ، ال ًكالدىةه    كىمىٍن لىزًمىوي اٍلغيٍسلي حىري

________________________________________ 
دليَل السُّنَِّة  ودليُل الكتاِب يدؿُّ على أفَّ احلائَض تغتسُل بعَد حيِضها ، لكنَّ 

 صريٌح يف ِداللِتِو على الوجوِب ، فصاَر أصبلً يف احُلكِم ِبِو .
 على أفَّ احليَض يوجُب الُغْسَل . -َرِِحَُهُم اهللُ - كقٍد أجمعى العلماءي 

  .أي ويوجُب الُغْسَل خروُج دـِ النػَّْفاِس  : ] كىنًفىاسه [ -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 مْن أسَباِب اْلُغْسِل .  السَّادسي كىذا ىوى السَّبىب 

ـُ ابُن اْلُمنذِر  وحكُم النػَّْفاِس كاحليِض ، واإلمجاُع منعقٌد على ذلَك كما نقَلُو اإلما
يػًْعا-وغَتُُه  ، وكلّّ منهما يكوُف الُغْسُل فيِو بعَد حصوِؿ الطُّْهِر ،  -َرِِحَُهُم اهلُل مجَِ

   ُمعتربَة ، وجَب عليها َأْف تغتسَل ، وسيأيت فإذا رأِت اْلَمرأُة عبلمَة الطُّْهِر الْ 
 وعبلمِة الطُّهِر يف باِب احليِض .، بياُف تعريِف النّْفاِس  -تَػَعاىَل -بإذِف اهلِل 

وضَعْت  وْ لَ أي أفَّ اْلَمرأَة عىٍن دىـو [  ةه يى ارً عى ] ال ًكالدىةه  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
ا الُغْسُل ؛ ألفَّ الشَّرَْع رتََّب احلكَم على وجوِد الدَّـِ جنيَنها ُدوَف َدـٍ لَػْم جيْب عليه

 وإذا لَػْم يُوَجْد لَػْم جيِب الُغْسُل .، فإذا ُوِجَد يف النػَّْفاِس حكْمَنا بوجوِب الُغْسِل 
ـى عىلىٍيًو ًقرىاءىةي اٍلقيٍرآًف [ : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي               َشرََع  ] كىمىٍن لىزًمىوي اٍلغيٍسلي حىري

َ               -َرِِحَُو اهللُ - يف بياِف موانِع احَلَدِث األكرِب بعَد بيانِِو ألسباِبِو وموجباتِِو ، فبُتَّ
ـى عىلىٍيًو       وذلَك بقولِِو : ، أنَُّو يُوجُب اْلَمنَع مْن قراءِة الُقرآِف  -َرِِحَُو اهللُ - ] حىري

 أحدَث حدثًا أكرَب جبنابٍة ، أْو حيٍض ، أْو نفاٍس ،  أي أفَّ َمنْ ًقرىاءىةي اٍلقيٍرآًف [ 
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 ________________________________________
 كىيػىٍعبػيري اٍلمىٍسًجدى ًلحىاجىةو ، كىال يػىٍلبىثي ًفٍيًو ًبغىٍيًر كيضيٍوءو 

________________________________________ 
          كىذا ىوى مذىبي جمهوًر العلماءً أْو غَتِىا فإنَُّو ال جيوُز لُو َأْف يقرَأ الُقرآَف ، 

 .  -َرِِحَُهُم اهللُ -
الذي أخرَجُو أِحُد ،  -- وىَو حديُث َعِليٍّ  كاستدلُّوا بدليًل السُّنًَّة :
ٍيئنا ًمنى  تػىوىضَّأى  --: )) رىأىٍيتي النًَّبيَّ والبيهقيُّ ، وفيو أنو قاَؿ  ، ثيمَّ قػىرىأى شى

ا ًلًمٍن لىٍيسى ًبجينيبو ، فىأىمَّا اٍلجينيبي فىال ، كىال  .  آيىةه (( اٍلقيٍرآًف ، ثيمَّ قىاؿى : ىىكىذى
مذيُّ ، وغَتُُه أفَّ النَِّبَّ  :   --ويف حديِثِو عنَد أصحاِب السُّنِن وصحََّحُو الًتّْ

نىابىةى (()) كىافى ال يىٍمنػىعيوي ًمنى اٍلقيٍرآ ، فبل جيوُز للُجُنِب أَْف          ًف شىٍيءه لىٍيسى اٍلجى
، وقِد اعتربُوُه مَن األموِر  -َرِِحَُهُم اهللُ - كىذا ىوى مذىبي الجمهورً يقرأَ القرآَف ، 

إىل ذلَك صاحُب            أشاَر  كما  ،اليت يُفرَُّؽ فيها بَُت القرآِف ، واحلديِث الُقدسيّْ 
  : -َرِِحَُو اهللُ - وِ قولِ ب(  الطَّلعةً ) 

عيوي ًتالكىةن لًٍلجينيًب      ًفي كيلِّ حىٍرؼو ًمٍنوي عىٍشرنا أىٍكًجبً   كىمىنػٍ
 

أي أفَّ القرآَف حيرـُ على اجلُُنِب ِتبلوتُُو ، خببلِؼ احلديِث الُقدسيّْ ، وكذلَك يف 
 ُكلّْ حرٍؼ مَن القرآِف عشُر حسناٍت ، خببلِؼ احلديِث الُقدسيّْ . 

 : ] كىيػىٍعبػيري اٍلمىٍسًجدى ًلحىاجىةو ، كال يػىٍلبىثي ًفٍيًو ًبغىٍيًر كيضيٍوءو [ -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
      ، وىَو اللُّْبُث يف اْلَمسجِد ، ىذا ىَو اْلَممنوُع الثَّاِّن مْن موانِع احَلَدِث األكرِب 

 فيِو ، وال واقٍف بداخِلِو . مارِّا ِبِو عابرًا غََت جالٍس توضَّأَ ، أْو كاَف إال إذا 
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ڻ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -: بدليِل الكتاِب يف قولِِو  كقًد ايستيدؿَّ على ىذا الحكمً 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       

﮳  ﮴  ﮵   چ﮲   
َوىَي -على أفَّ التَّقديَر : ال تقربُوا مواضَع الصَّبلِة  (ُ)

 يف اآليِة الكرديِة . كىذا ىوى أحدي األكجًو رُلِنِبَُت إال عابري سبيٍل ،  -اْلَمساجدُ 
ِه مْن أشراِط  ما ورَد مْن ذْـّ  كىذا القوؿي ييٍشًكلي عليًو : اِذ اْلَمساجِد طُرُقًا وعدّْ ازبّْ

قاَؿ :  --أفَّ النَِّبَّ  --كما َوَرَد يف حديِث عبِد اهلِل بِن مسعوٍد    ،السَّاعِة 
،  رواُه البيهقيُّ ، والطَّيالسيُّ  ال تػىقيٍوـي السَّاعىةي حىتَّى تػيتَّخىذى اٍلمىسىاًجدي طيريقنا (( ))

واحلاكُم وصحََّحُو ، وأقرَُّه الذَّىِبُّ ، إال إذا كاَنِت اآليُة زلمولًة على أوِؿ األمِر ، 
بسدّْ مجيِع اخلُوخاِت يف مسجِدِه  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ُُثَّ ُنِسَخ ذلَك بعَد أَْمرِِه 

  اخلُدريّْ كما يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث أيب سعيٍد   --إال ُخوخَة أيب بكٍر 
--  فتكوُف اإلباحُة على ظاىِر اآليِة يف أوِؿ األمِر ، مَع أفَّ ِداللَة اآليِة ،

 على ما ذُِكَر فيها ِخبلٌؼ . 
 منُع اجلُُنِب مْن ُدُخوِؿ اْلَمسجِد واْلُمروِر مْن خبللِِو .  قىًومى ومن ىنا ، 

 -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-شَة السُّنَُّة أيًضا كما يف حديِث عائكقٍد دلٍَّت على ذلكى : 
:  قالىتٍ  ،: )) نىاًكلًيٍنًي اٍلخيٍمرىةى  --يف صحيِح ُمسِلٍم ، حينما قاَؿ ذلا النَِّبُّ 

، فاعتذَرْت عْن إدخاِؿ يِدىا بكوِِنَا حائًضا ، فدؿَّ على أفَّ  (( ًإنِّي حىاًئضه 
لَػْم يُنِكْر  --النَِّبَّ اْلُمحدَث حدثًا أكرَب شلنوٌع مْن ُدُخوِؿ اْلَمسجِد ؛ ألفَّ 

َ ذلا أفَّ دخوَؿ اليِد ليَس كدخوِؿ اجلسِد ُكلِّْو . ا بُتَّ   عليها اعتقاَدىا لذلَك ، وإمنَّ
                              

 .  43/ النّْساء ، آية :  (1)
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 ________________________________________
 اٍلغيٍسلي ليمو ، سينَّ لىوي حي كىمىٍن غىسَّلى مىيِّتنا ، أىٍك أىفىاؽى ًمٍن جينػيٍوفو أىٍك ًإٍغمىاءو ، ًبال 

________________________________________ 
واستثناُء كونِِو ُمتوضًّْئا ؛ ِلَما ُرِوَي َعْن عطاٍء قاَؿ : ) رَأَْيُت رَِجااًل ِمْن أصحاِب 

جيِلُسوَف يف اْلَمسجِد وُىْم رُلِْنُبوَف ِإَذا توضَُّئوا ُوُضْوَء الصَّبلِة (  --رُسوِؿ اهلِل 
واألثرـُ ، واالحتجاُج بِِو مبٍتّّ على ، وابُن أيب شيبَة ، منصوٍر  أخرَجُو سعيُد بنُ 

يَِّة ِفْعِل الصَّحايبّْ .  ُحجّْ
   : ] كىمىٍن غىسَّلى مىيِّتنا ، أىٍك أىفىاؽى ًمٍن جينػيٍوفو أىٍك ًإٍغمىاءو ،  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
هبذِه اجلملِة يف بياِف  -َرِِحَُو اهللُ - َشرََع اْلُمَصنّْفُ ليمو ، سينَّ لىوي اٍلغيٍسلي [ حي ًبال 

 االغتساالِت اْلُمستحبِة بعَد بيانِِو ِلُموجباِت الُغْسِل ، وموانِعِو . 
مراُدُه أفَّ السُّنََّة ِلَمْن غسََّل اْلَميَّْت َأْف  [ : ] كىمىٍن غىسَّلى مىيِّتنا -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

يغتسَل ، وال جيُب عليِو ذلَك .

مَن احلنفيَِّة ، واْلَمالكيَِّة ، والشَّافعيَِّة ، وروايٌة  مذىبي الجمهورً ىذا القوُؿ ىَو و 
 .  -َرِْحَُة اهلِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -عْن أِحَد 

 -- أفَّ النَِّبَّ  --: حبديِث أيب ُىريرَة  كمىٍن قاؿى بالوجوًب فقىًد استدؿَّ 
 رواُه اخلمسُة ، فػىٍليػىٍغتىًسٍل ، كىمىٍن حىمىلىوي فػىٍليىتػىوىضٍَّأ ((  ا)) مىٍن غىسَّلى مىيِّتن  :قاَؿ 

 .  ِإالَّ أفَّ ابَن ماجَو لَػْم يذُكِر الُوُضوءَ 
ـُ أِحُد ، وعليُّ بُن اْلَمديٍتّْ  ) ال َيِصحُّ يف الباِب َشيٌء ( :-َرِِحَُهَما اهللُ -قاَؿ اإلما

ا ، واحلديُث ضعيٌف ، وقْد تكلََّم عليِو ومثُلُو عِن الذُّىليّْ ، واحلاكِم ، وغَتمه
ـُ الدَّارقطٍتُّ  كالصَّحيحي  ( ، وتكلََّم عليِو احلُفَّاُظ ،  لً الًعلى يف )  -َرِِحَُو اهللُ -اإلما
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ـُ ثبوتِِو  ْحَمُل على االستحباِب يُ ف نٌ سَ حَ لكن على القوِؿ بثبوتِِو ، أو أنَُّو ، عد
 واألفضِل .

مراُدُه أفَّ اْلَمجنوَف [ أىٍك أىفىاؽى ًمٍن جينػيٍوفو ، أىٍك ًإٍغمىاءو ] :  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 واْلُمغمى عليِو ُيَسنُّ ذلَُما الُغْسُل إذا أفاقَا ، ُدوَف َأْف حيصَل منهما احتبلـٌ . 

أنَُّو إذا حصَل منُهَما أنَُّو جيُب ، وىذا باإلمجاِع كما  ] ًبال حيليمو [ومفهوـُ قولِِو : 
ـَ يف موجباِت الُغْسِل .  تقدَّ

: ما ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن  كاألصلي في سينػِّيًَّة االغتساًؿ للميغمى عليوً 
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  َها-حديِث ُأ فػىقىاؿى :  --)) ثػىقيلى النًَّبيُّ :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

صىلَّى النَّاسي ؟ قػيٍلنىا : ال ، ىيٍم يػىٍنتىًظريٍكنىكى ، قىاؿى : ضىعيوا ًلي مىاءن ًفي أى 
      يػىنػيٍوءى فىأيٍغًميى عىلىٍيًو ، اٍلًمٍخضىًب ، قىالىٍت : فػىفىعىٍلنىا ، فىاٍغتىسىلى ، فىذىىبى لً 

سيٍوؿى الًل رى ٍنتىًظريٍكنىكى يىاال ، ىيٍم يػى  : أىصىلَّى النَّاسي ؟ قػيٍلنىا : --ثيمَّ أىفىاؽى فػىقىاؿى 
ًلي مىاءن ًفي اٍلًمٍخضىًب ، قىالىٍت : فػىقىعىدى فىاٍغتىسىلى ، ثيمَّ ذىىىبى ، قىاؿى : ضىعيوا 

لًيػىنػيٍوءى فىأيٍغًميى عىلىٍيًو ، ثيمَّ أىفىاؽى فػىقىاؿى : أىصىلَّى النَّاسي ؟ فىأيٍغًميى عىلىٍيًو ، ثيمَّ أىفىاؽى 
كىالنَّاسي ، النَّاسي ؟ فػىقيٍلنىا : ال ، ىيٍم يػىٍنتىًظريٍكنىكى يىا رىسيٍوؿى الًل فػىقىاؿى : أىصىلَّى 

ًلصىالًة اٍلًعشىاًء اآلًخرىًة ، فىأىٍرسىلى  --عيكيٍوؼه ًفي اٍلمىٍسًجًد يػىٍنتىًظريٍكفى النًَّبيَّ 
 .((  ... احلديثًإلىى أىًبي بىٍكرو بىأىٍف ييصىلِّيى بًالنَّاًس  --النًَّبيُّ 

فأخَذ منُو القائلوَف بالسُّنػّْيَِّة دليبًل على ُسنػّْيَِّة االغتساِؿ يف حقّْ اْلُمغمى عليِو ، 
 واْلَمجنوُف مْن باِب أوىل وأحرى .
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  ________________________________________
 كىاٍلغيٍسلي اٍلكىاًملي :

________________________________________ 
هبذِه  -َرِِحَُو اهللُ -َشرََع اْلُمَصنُّْف  : ] كىاٍلغيٍسلي الكىاًملي [ -اللي رىًحمىوي -قػىٍوليوي 

  .اجلملِة يف بياِف صفِة الُغْسِل بعَد بيانِِو ِلُموجباتِِو وموانِعِو ، وما ُيَسنُّ لُو 
تيَب اْلَمنطقيَّ  ألفَّ أسباَب الغسِل وموانَعُو مقدَّمٌة على  ؛ وقْد راعى يف ذلَك الًتَّ

 صفِتِو .
الُغْسُل لُو ِصفتاِف عنَد العلماِء  ] كىاٍلغيٍسلي الكىاًملي [  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 :كالُوُضوِء 
 ِصفُة الكماُؿ .  الثَّانيةي :ك ، جزاُء ِصفُة اإل األكلى :

 : كالفٍرؽي بينى الصِّفتىيًن 
عليِو فقْد  َك إذا أوقْعَت الُغْسلَ يتحقَُّق ِبِو اْلَمأُموُر شرًعا ، دبعٌت أنَّ  جزاءى :أفَّ اإل

 عليَك ، واإلخبلُؿ ِبِو موجٌب للحكِم بعدـِ صحِة الُغْسِل . أدَّْيَت ما فُِرَض 
          وىدِيِو ،  --فهَي اْلَمحفوظُة مْن ُسنَِّة النَِّبّْ  كأمَّا صفةي الكماًؿ :

فأجرُُه أعظُم ، وثوابُُو  ا: على ما جيُب ، ويستحبُّ ، وَمِن اغتسَل هبَِ  وىَي تشتملُ 
 . --، خاصًة إذا َقَصَد التَّأسَّْي بالنَِّبّْ أكربُ 

ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة وميمونَة  كاألصلي في ىذًه الصِّفًة : َرِضَي اهلُل َعِن -حديثا ُأ
بََأيب َوأُمّْي َصَلَواُت اهلِل -، ومها مْن أمجِع األحاديِث يف صفِة ُغْسِلِو  -اجلَِْمْيعِ 

 . -َوَسبلُمُو َعَلْيوِ 
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 :  فإفَّ حىصلى إخالؿى بهذه الصِّفًة ففىيًو تفصيله 
        وُسَنِنِو ، ُدوَف فرائِضِو وقدِر اإلجزاِء فيِو :  فِإْف كاَف يف مستحباِت الُغْسلِ 

 فإنَُّو حُيَكُم بصحِتِو ، وفواِت األجِر الكامِل فيِو .
وإْف كاَف يف فرائِضِو ، ولَػْم حيصّْْل قدَر اإلجزاِء فيِو : فإنَُّو حُيَكُم بعدـِ صحِتِو 

 وإجزائِِو .
 فوِ ابتدَأ بص -َرِِحَُو اهللُ -اْلُمَصنُّْف اٍلكىاًملي [ : ] كىاٍلغيٍسلي  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

بصفِة الكماِؿ فيِو  -َرِِحَُو اهللُ -جزاِء ، وابتدُؤاُه الكماِؿ ، وغَتُُه ابتدَأ بصفِة اإل
تدرٌُّج مَن األعلى إىل األدىن ، وابتداُء غَتِِه بصفِة اإلجزاِء فيِو تدرٌُّج مَن األدىن إىل 

 . كما تقدـ يف صفة الوضوء  وُ األعلى ، ولُكلّْ وجهُ 
َ لكَ ُغْسَل اإل -َرِِحَُو اهللُ -أمَّا طريقُة اْلُمَصنِّْف  جزاِء َأْف يَػْبتدَئ بالكماِؿ ، ُُثَّ يبُتّْ

ألنَُّو إذا فَػَعَل ذلَك ترَؾ التّْكراَر ، فإنََّك إذا ذكْرَت الُغْسَل الواجَب ؛  فهيى أنسبي 
كْرَت ِضْمَنها الواجباِت حصَل التّْكراُر ، فتبلفاُه ُُثَّ أتبْعَتُو بصفِة الكماِؿ ، وذ 

 هبذِه الطَّريقِة اليت ساَر عليها . -َرِِحَُو اهللُ -اْلُمَصنُّْف 
 حديُث  : امنه --ثبَتْت هبا أحاديُث صحيحٌة عِن النَِّبّْ  كصفةي الكماًؿ :

ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  َها َوأَْرَضاَىا-ُأ َرِضَي اهللُ -حديُث ميمونَة ، و  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
َها َوأَْرَضاَىا  .  -َعنػْ

احلديَثُِت ثابٌت يف الصَّحيَحُِت ، فقْد وصَفْت كلُّ واحدٍة منهما ُغْسَل النَِّبّْ  وكبل
--  ، آخَر .  شيءٍ وكلُّ واحدٍة منهما فصََّلْت يف شيٍء ، وَأمْجََلْت يف 

َنُو حديثا عائشَة ما يف صفِة الكماِؿ  -تَػَعاىَل َرِِحَُهُم اهلُل -وقْد راعى العلماُء  تضمَّ
 . -ُهَماَرِضَي اهللُ َعنػْ -وميمونَة 
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 ِّٕ 

 ________________________________________
 أىٍف يػىٍنًومى 

________________________________________ 
ينوَي َرْفَع احَلَدِث األكرِب ِمَن اجلََنابِة ،  يأ: ] أىٍف يػىٍنًومى [  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 كاٍلميرىاد: القصُد ،  ليغىةن  -بالتَّشديِد والتَّخفيفِ - كالنػِّيَّةي ، أِو احليِض ، أْو غَتِِه 
       ،(  -تَػَعاىَل -) العزـُ على فَػْعِل الشَّْيِء تقرُّبًا إىل اهلِل  بها في االصطالًح :

 ( .  عً اٍلميٍطلً يف )  -َرِِحَُو اهللُ -البَػْعِليُّ  كما عرَّفَػَها ِبِو اإلماـُ 
 ( َخرََج التػََّردُُّد وغَتُُه شلا ىَو ُدوَف العزـِ . العزـي قولُُو : ) 
 ( اْلُمراُد بِِو العبادُة ، أِو اْلُمعاملُة . الشٍَّيءً قولُُو : ) 
ـَ ، والرُُّكوَع ، والسُُّجوَد ، وغَتمها مْن أَ مثُل  العبادةه : ْف ُتصلَّْي ، فتفعَل القيا

 .، والتَّقرَُّب إليِو بذلَك الفعِل  -َجلَّ َوَعبل-تريَد وجَو اهلِل و أفعاِؿ الصَّبلِة ، 
فمثُل َأْف تعطَي ابَنَك اْلَماَؿ ، فإنػََّها عادٌة ، ولكنَّها تنقلُب عبادًة  كأمَّا المعاملةي :

 ، والتَّقرَُّب إليِو .  -تَػَعاىَل -ذا َقَصْدَت هبا وجَو اهلِل إ
: أْف ذبمَع أمَريِن : قصَد التَّقرُِّب إىل اهلِل ، وقصَد رفِع  كاٍلميرىادي بنيًَّة الغيٍسًل ىنا

ْمَنا يف نيَِّة الُوُضوِء .  احَلَدِث األكرِب كما قدَّ
    يعٍت َأْف يقصَد بُغْسِلِو رفَع احَلَدِث ، ] أىٍف يػىٍنًومى [ :  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

ـَ معنا يف الُوُضوِء بياُف الدَّليِل على اشًتاِطها يف الطََّهارِة ، وأفَّ مذىَب  وقْد تقدَّ
 اجلمهوِر أنػََّها شرٌط لصحِة الطََّهارِة مَن احَلَدِث بنوعيِو األصغِر واألكرِب .

ْف يقصَد رفَع حدثِِو األكرِب مَن اجلنابِة ، أِو احليِض أَ  كاٍلميرىادي بالنػِّيًَّة في الغيٍسًل :
  .أِو النػَّْفاِس ، أْو غَتِِه ، فإذا حصَل ذلَك أجزأَُه الُغْسُل ، وسَبَّْت طهارتُُو 
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 ________________________________________
 ثيمَّ ييسىمِّيى 

________________________________________ 
           َأْف يقصَد النَّظافَة ، أِو التَّربَُّد ،  مثلي :قصْد رفَع احَلَدِث ، وأمَّا إذا لَػْم ي

ـَ  وأ  فإنَُّو ال جيزيِو عِن العبادِة ، فبل يصحُّ ُغْسُلُو ، وال يرتفُع حدثُُو . ،االستجما
          مقاربًة للُغْسِل ، فإذا طاَؿ الفاصُل بيَنها  كينبغي أىٍف تكوفى ىذًه النػِّيَّةي 

  وبَُت شروِعِو يف الُغْسِل فإنػََّها ال ذُبْزِيِو .
إْف كاَنْت ألمٍر فرٍض فَِإنػََّها تكوُف الزمًة وواجبًة : كُغْسِل اجلنابِة ثيمَّ ىذًه النػِّيَّةي : 

وإْف كاَنت لُغْسٍل ُمستحٍب فإنػََّها تكوُف مستحبًة ومندوبًة : ، واحليِض ، والنّْفاِس 
 ْلُمستحبِة ، ِمثُل ُغْسِل العيَديِن ، وحنوِِه . كاالغتساالِت ا

ىذا ىَو األصُل أفَّ اإلنساَف إذا أراَد أَْف ] أىٍف يػىٍنًومى [  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 .بعَد ذلَك يكوُف منُو الفعُل اْلَمأُموُر ِبِو شرًعا  ُُثَّ القلِب ،  بنيَّةِ  ئُ ديبتيغتسَل 
اخي  ] ثيمَّ [ ، ] ثيمَّ ييسىمِّيى [ : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي    .للعطِف مَع الًتَّ

يقوُؿ : ) ِبْسِم اهلِل ( ، وىذِه التَّسميُة استحبَّها  يأ ] ثيمَّ ييسىمِّيى [وقولُُو : 
 .  -َرِِحَُهُم اهللُ -العلماُء 

 بوجوهِبا يف الُغْسِل .كًمنى العلماًء مىٍن قاؿى 
   ، وبياُف ما ىَو أرجُح القوَلُِت يف نظرِي  -اهللُ ِإْف َشاَء -وسيأيت الكبلـُ عليها 

 يف حكِمها . -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ -
 لذكِر اهلِل ،  إذا كاَف اْلَمكاُف مهيَّأً ي مّْ سَ يُ  [ يى ييسىمِّ ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 ِؿ ؛ ال لقضاِء احلاجِة . استغلبل دٍّ عَ مُ  كَأْف يكوَف يف ِبرَْكٍة ، أْو ُمْسَتَحمٍّ 



  ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية             بىابي اٍلغيٍسلً                                               

 

 ّْٕ 

فيِو ،  --: فإنَُّو ال يذكُر اسَم اهلِل  لقضاًء الحاجةً  أن مهيَّػ افي ػكأمَّا لػٍو كػافى اٍلمى  
ُفٍذ          --قَاَؿ : َمَرْرُت ِبَرُسْوِؿ اهلِل  --ففي حديِث اْلُمهاجِر بِن قُػنػْ
 َعَليَّ ، فَػَلمَّا فَػرََغ َردَُّه َعِليَّ َواْعَتَذَر ِإِلَّ َوقَاَؿ : َوُىَو يَػتَػَوضَّأُ َفَسلَّْمُت َعَلْيِو فَػَلْم يَػُردَّ 

كىأىنىا عىلىى  --)) ًإنَّوي لىٍم يىٍمنػىٍعًني أىٍف أىريدَّ عىلىٍيكى ًإالَّ أىنِّي كىرًٍىتي أىٍف أىذٍكيرى اللى 
 بَِت . رواُه احلاكُم وصحََّحُو ، وأخرجو الطَّرباِّنُّ يف الكغىٍيًر طىهىارىةو (( 
َكرَِه ردَّ السَّبلـِ وذِْكَر اهلِل وىَو على غَِت طهارٍة ، فإنَُّو مْن   --فإذا كاَف النَِّبُّ 

 باِب أوىل يف حاِؿ قضاِء احلاجِة . 
يف موضِع قضاِء احلاجِة فيِو تعظيٌم  -تَػَعاىَل -واالمتناُع مَن التَّلفُِّظ بذكِر اسِم اهلِل 

 لشعائِر اهلِل . 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  چ  :بقولِِو  -ُسْبَحانَوُ -وىَو ما ندَب إليِو اْلَموىل 

 چڤ  ڦ  ڦ   ڦ 
(ُ) . 

 كما قاؿَ شعائِر اهلِل اليت أشعَر اهلُل بتعظيِمها ،   منْ ال شكَّ أنَُّو  --واسُم اهلِل 
 چائ  ەئ  ائچ  : -تَػَعاىَل -

بعدـِ  --سِم اهلِل الجبلُؿ اإلف، ( ِ)
 .ذكرِِه يف مواطِن قضاِء احلاجِة مْن تعظيِم شعائِر اهلِل ، فبل يذكُر اسُم اهلِل نُطًقا 

 
 
 

                              
 . 32/ احلّج ، آية :  (1)

 . 45/ العنكبوت ، آية  (2)
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 ________________________________________
ٍيًو ثىالثنا ، كىمىا لىوَّ   وي ثى كىيػىٍغًسلى يىدى

________________________________________ 
ٍيًو ثىالثنا ، كىمىا لىوَّ : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  اْلُمرَاُد ِبِو َأْف يغسَل  وي [ ثى كيػىٍغًسلى يىدى

ُُثَّ أمجَل ،  [ٍيًو ثىالثنا دى يى يػىٍغًسلى ]  : قػاؿَ اْلُمَصنُّْف ىنا و ، كفَّيِو ثبلَث مرَّاٍت 
 :لوي حالتاًف َغْسُل اليَديِن أِو الكفَُِّت يف الُغْسِل مَن اجلنابِة  قيقةُ واحل

 َم البدَف باْلَماِء .مّْ أْف يغسَل الكفَُِّت قبَل أْف يُع ألكلى :الحالةي ا
 أْف يغسَل الكفَُِّت بعَد َغْسِل الفرِج تَػَهيػًُّؤا للوُضوِء .  الحالةي الثَّانيةي :

َأْف يغسَل كفَّيِو عنَد ابتداِء الُغْسِل ، فقْد ثبَت يف  وىيَ : الحالةي األكلى ا أمَّ ف
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة يف حديكما الصَّحيَحُِت   َها-ِث ُأ   : يف قوذِلا  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ٍيًو (( أى فػىغىسىلى يىدى ، لكن ليَس فيها  )) يػىٍغًسلي كىفٍَّيًو ((، ويف روايِة ُمسِلٍم :  )) بىدى
َها-التَّصريُح بالتَّثليِث ، وقْد جاَء يف حديِث ميمونَة   : يف قوذِلا  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ٍيًو فػىغىسىلىهيمىا مىرَّتػىٍيًن ، أىٍك ثىالثنا (())   . فىأىفػٍرىغى عىلىى يىدى
أفَّ اليَديِن ناقلتاِف  لكفَّيًن في ابتداًء الغيٍسًل منى الجنابًة مناسبتيوي :ل ٍسلي الغى ك 

كوَف طهورًا ، فينبغي َأْف تكوَف آلُتُو زلافظًة على يللماِء ، واْلَماُء ينبغي أْف 
كاَنِت وإذا  إذا كاَنِت اليُد نظيفًة ، بَِقَي اْلَماُء على أصِل الطُّهوريِة ، الطُّهوريِة ، ف

إذا تغَتَّ  ةالطُّهوريبْن وصِفِو عروِج اْلَماِء خلفَّ ذلَك أدعى إ؛ ف ُتِ تَ اليَداِف غَُت نظيف
أُِمَر بغسِلهما قبَل  ، ولذلكَ وأفَّ الكفَّ تنقُل ماًء يسَتًا  ، خاصةً  َأحُد َأْوَصاِفو

ـَ يف الُوُضوِء .ا  لُوُضوِء ِلَمِن استيقَظ مْن نوِمِو كما تقدَّ
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فإنػََّها تكوُف بعَد َغْسِل الفرِج ، واْلُمناسبُة فيها ظاىرٌة ؛  أمَّا الحالةي الثَّانيةي : 
         بقولِِو :  -َرِِحَُو اهللُ -ألنػََّهما تلوَّثَػَتا باألذى ، وىَو ما أشاَر إليِو اْلُمَصنُّْف 

َث وَّ دبعٌت التَّلطيِخ ، فالتَّلويُث التَّلطيُخ ، يُػَقاُؿ : " لَ  ييطلىقي وُث لَّ ال[ ثىوي ا لىوَّ كىمى  ]
 اْلَماَء " إذا لطََّخُو . 

َنْسَأُؿ اهلَل -ْوثَُة " دبعٌت اْلَمرِض والعاىِة يف العقِل ، ومنُو قوذُلم : " اللَّ  كقٍد ييطلىقي 
 . -السَّبلَمَة َواْلَعاِفَيةَ 

 وىَي حاجُة اإلنساِف .  ،دبعٌت احلاجِة  ييطلىقي  كقدٍ 
يعٍت ما أصاَب يَدُه مَن القذِر ،  [ ثىوي لىوَّ  مىا] : واْلَمقصوُد بالتَّلويِث يف قولِِو 

 وىذا يدؿُّ على أفَّ اْلُمرَاَد بَغْسِل الكفَُِّت ما يكوُف بعَد إزالِة األذى عِن الفرِج . 
                  يِو فَّ يبتدُئ فيصبُّ اْلَماَء على ك وُ أنَّ  -- فكاَف مْن ىدِي النَِّبّْ 

، ويغسُلهما ، ُُثَّ يُػْفرُِغ بيميِنِو على يسارِِه ؛ فيغسُل  -اهلِل َوَسبلُمُو َعَلْيوِ  َصَلَواتُ -
ومواضَع األذى ، كما يف الصَّحيَحُِت مْن  -َصَلَواُت اهلِل َوَسبلُمُو َعَلْيوِ - فرَجوُ 

ْـّ ا َها-ْلُمؤمنَُت ميمونَة حديِث ُأ َعَلْيِو الصَّبلُة -يف صفِة ُغْسِلِو  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
رىهي )) ثيمَّ أىفػٍرىغى ًبشً مَن اجلنابِة ، واللَّفُظ للُبخاريّْ :  -َوالسَّبلـُ  اًكيػٍ اًلًو فػىغىسىلى مىذى  ،مى

هي بًاألىٍرًض (( .   ثيمَّ مىسىحى يىدى
اًلًو األىٍرضى فىدىلىكىهىا دىٍلكنا شىًدٍيدنا (( .: )) ثيمَّ ضىرى  ويف روايٍة ِلُمسِلمٍ   بى ًبًشمى

ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  كمثليوي  يف الصَّحيَحُِت يف صفِة  -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-: حديُث ُأ
   --)) كىافى رىسيٍوؿي اللً مَن اجلنابِة ، وفيِو :  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ُغسِلِو 

هىا ًمنى اٍلمىاًء فػىغىسىلىهيمىا ، ثيمَّ صىبَّ اٍلمىاءى عىلىى ًإذىا  أى بًيىًمٍيًنًو فىصىبَّ عىلىيػٍ ًاٍغتىسىلى بىدى
اًلًو ((  على ، فيغسُل األذى الذي  األىذىل الًَّذم ًبًو بًًيًمٍيًنًو ، كىغىسىلى عىٍنوي ًبًشمى
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 ________________________________________
 كىيػىتػىوىضَّأى 
________________________________________ 
َعَلْيِو الصَّبلُة -ُِت ، وحنومها ، وَلمَّا انتهى غَ ، وما جاورَُه كالَفخَذيِن ، والرُّفػْ  الفرجِ 

ْـّ اْلُمؤمنَُت ميمونَة كما   -َوالسَّبلـُ  ـَ يف حديِث ُأ َها-تقدَّ َغْسِل  منْ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
  واْلُمراُد باليِد ُىَنا الشّْماُؿ .األرِض ، ُُثَّ غسَلَها ، بيَدُه  َدَلكَ فرِجِو وإزالِة األذى ، 

يدلُك بيِدِه األرَض فإفَّ اْلَمقصوَد بِِو إزالُة األذى  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وكونُُو 
ُـّ اْلُمؤمِنُتَ  َها-عائشُة  ولذلَك قاَلْت ُأ لىكىهىا دىٍلكنا شىدً :-َرِضَي اهللُ َعنػْ  ٍيدنا (()) فىدى

بالدَّلك وال تُعاجلَُ  ، وليسْت رَاِئحَتووىذا يدؿُّ على أفَّ اْلَمقصوَد ىَو األذى ؛ 
على ىذه الصورة اليت وصفتها أـ ادلؤمنُت رضي اهلل عنها بالدَّلك الشديد ، 

 .  فالرائحة عادة تكوف ضعيفة ووجودىا بعد الغسل زلتمل وليس بالقوي
والدَّلَك على ىذا الوجِو يعترُب معقوَؿ اْلَمعٌت ، وىَو ظاىُر ما تدؿُّ ُُثَّ إفَّ الَغْسَل 

عليِو الرّْواياُت اْلُمتقدّْمُة وغَتُىا ، وإذا كاَف معقوَؿ اْلَمعٌت فإنَُّو ينبٍت عليِو احلكُم 
ـَ دلِك اليِد ؛ ألفَّ اْلَمقصوَد ىَو إز  الُة بأفَّ الصَّابوَف وحنَوُه مَن اْلُمطهّْراِت يقوـُ مقا

  األذى .
َعَلْيِو -اتَّفَقِت الرّْواياُت يف صفِة ُغْسِلِو ] كىيػىتػىوىضَّأى [  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

            على أنَُّو توضََّأ فيِو ، ولذلَك ال ِخبلَؼ بَُت العلماِء  -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ 
ًيا بِِو يف أفَّ الُغْسَل الكامَل مشتمٌل على  -َرِِحَُهُم اهللُ - َعَلْيِو الصَّبلُة -الُوُضوِء تأسّْ

ـْ بدأَ ببعِض أعضاِء الُوُضوِء ؟ لكنَّ السُّؤاؿى :،  -َوالسَّبلـُ   َىْل أمتَّ الُوُضوَء أ
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ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة   َها-فظاىُر حديِث ُأ : يف الصَّحيَحُِت وفيِو قوذُلا  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
توضََّأ وُضوًءا كامبلً  --يدؿُّ على أفَّ النَِّبَّ  لًلصَّالًة (()) ثيمَّ يػىتػىوىضَّأي كيضيٍوءىهي 

ـُ ُمسِلٌم    قبَل ُغْسِلِو ، ُثَّ أفاَض اْلَماَء بعَد ذلَك على رأِسِو وجسِدِه ، ونبََّو اإلما
على أفَّ الرّْوايَة عْن ىشاـٍ مْن أكثَر مْن طريٍق  ( اٍلميتابعاتً ) يف  -َرِِحَُو اهللُ -

 ا ذِْكُر َغْسِل الرّْجَلُِت يف آخِر الُغْسِل .ليَس فيهَ 
فقَد دؿَّ على أفَّ الُوُضوَء لَػْم يُكْن كامبلً  -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-وأمَّا حديُث ميمونَة 

حيُث نصَّْت على أنَُّو توضََّأ ، وأخََّر َغْسَل رِجَليِو ، ُُثَّ عمََّم بدنَُو ، ُُثَّ أمتَّ الُوُضوَء 
َها-ِل رِجَليِو ، كما يدؿُّ عليِو قوذُلا بعَد ذلَك بَغسْ               :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ٍيًو  ، ، ثيمَّ غىسىلى رىٍأسىوي ثىالثنا)) ثيمَّ مىٍضمىضى ، كىاٍستػىٍنشىقى ، ثيمَّ غىسىلى كىٍجهىوي ، كىيىدى
 . ٍيًو ((ثيمَّ أىفٍػرىغى عىلىى جىسىًدًه ، ثيمَّ تػىنىحَّى ًمٍن مىقىاًمًو فػىغىسىلى قىدىمى 

ـَ  -َرِِحَُهُم اهللُ - فمىًن العلماءي  َمْن أخَذ باألوِؿ ، وجعَل السُّنََّة يف الُغْسِل إسبا
 الُوُضوِء .

هيم َمْن أخَذ بالثَّاِّن ، وقاَؿ : إفَّ األوَؿ رلمٌل ، والثَّاِّن ُمبَػُتٌّْ ، حيُث فصََّلْت  كًمنػٍ
 ، فُيحَمُل األوُؿ على أنَُّو بدَأ بأعضاِء الُوُضوِء ،  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ِفْعَلُو 

 ال أنَُّو توضَّأَ ُوُضوءًا كامبلً .
ـَ الُوُضوِء يف حاِؿ كونِِو ُمغَتِسبلً  كًمنى العلماءً  َمْن فرََّؽ بَُت احلديَثُِت ، فجعَل إسبا

على أرٍض صلبٍة  يف موضٍع تسلُم فيِو الرّْْجبلِف ، كما َلِو اغتسَل على لَِبَنَتُِت ، أوْ 
 ال حيتاُج فيها إىل َغْسِل الرّْجَلُِت مرًَّة ثانيًة بعَد ِنايِة ُغْسِلِو .

يف حاِؿ ما إذا كاَف يف موضٍع فيِو ِطٌُت ، وتتلوَُّث فيِو الرّْْجبلِف ،  كجعلى الثَّاني
ُر َغْسَلُهما ، وال يتمُّ ُوُضوَءُه .  فيؤخّْ
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________________________________________
 كىيىٍحًثيى عىلىى رىٍأًسًو ثىالثنا تػيرىكِّيوً 

________________________________________ 
فدؿَّ على أفَّ اْلَموضَع فيِو ِطٌُت  )) ثيمَّ تػىنىحَّى فػىغىسىلى رًٍجلىٍيًو (( بقوذِلا : كاستدؿَّ 

َرِضَي اهللُ -وَمْن رجََّح تأخََت َغْسِل الرّْْجَلُِت فإنَُّو يستنُد إىل أفَّ حديَث ميمونَة 
َها نصَّْت فيِو على تأخَِت َغْسِلِهَما ، وجاَء ما يوافُقُو يف بعِض طُُرِؽ حديِث  -َعنػْ

ْـّ اْلُمؤمِنَُت عائشَة  َهاَرِضَي اهللُ عَ -ُأ  فصاَر أرجَح .  -نػْ
ىذِه ىَي السُّنَُّة بعَد َأْف : ] كىيىٍحًثيى عىلىى رىٍأًسًو ثىالثنا تػيرىكِّيًو [  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

ْـّ اْلُمؤمِنَُت  يغسَل وجَهُو ، ويَديِو حيثي على رأِسِو اْلَماَء ، كما ثبَت يف حديَثي ُأ
ُهَما-عائشَة وميمونَة  َرِضَي اهللُ -يف الصَّحيَحُِت ، قاَلْت ميمونُة  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

َها ٍيًو ، ثيمَّ غىسىلى رىٍأسىوي ثىالثنا (( -َعنػْ  .  : )) ثيمَّ غىسىلى كىٍجهىوي ، كىيىدى
مأخوٌذ مْن رِيّْ اْلَماِء ، واْلُمرَاُد َأْف تكوَف ُكلُّ  : ] تػيرىكِّيًو [ -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

قْد روَّْت ُأُصوَؿ َشْعِر اإلنساِف ، وىذِه ىَي السُّنَُّة كما يف  واحدٍة مَن الثَّبلثِ 
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  َها-حديِث ُأ والذي أخرَجُو ، يف صفِة ُغْسِلِو  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

عىوي ًفي أيصيٍوًؿ الشٍَّعًر ، ذي اٍلمىاءى ، كىييٍدًخلي أىصىابً : )) ثيمَّ يىٍأخي الشَّيخاِف ، وفيِو 
ثػىيىاتو ((حىتَّ  رىأى حىفىنى عىلىى رٍأًسًو ثىالثى حى ، وىذا يدؿُّ  ى ًإذىا رىأىل أىٍف قىٍد اٍستىبػٍ

بوصوِؿ اْلَماِء إىل ُأُصوِؿ الشَّْعِر ؛ ألنػََّها زللُّ الفرِض اْلَمأُموِر  --على عنايِتوِ 
 بَغْسِلِو .   
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كما يف   -ْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ َعلَ -فهَو السُّنَُّة مْن قولِِو وفعِلِو  كأمَّا التَّثليثي : 
ْـّ َسَلَمَة  َها-حديِث ُأ  --الذي أخرَجُو ُمسِلٌم ، وفيِو أفَّ النَِّبَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ثػىيىاتو (( قاَؿ ذلا   . : )) ًإنَّمىا يىٍكًفٍيًك أىٍف تىٍحًثيى عىلىى رىٍأًسًك ثىالثى حى
َها-وقاَلْت عائشُة      :  واللَّفُظ للُبخاريّْ ، كما يف الصَّحيَحُِت   -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ٍيًو شىٍعرىهي ، حىتَّى ًإذىا ظىنَّ أىنٌوي قىٍد أىٍركىل بىشىرىتىوي أىفىاضى عىلىٍيًو اٍلمىاءى  )) ثيمَّ ييخىلِّلي بًيىدى
 ِو اْلَماَء ثبلثًا .، فالسُّنَُّة َأْف حيثَي على رأسِ  ثىالثى مىرَّاتو ((

َها-ُُثَّ جاَءْت ىذِه السُّنَُّة مفصَّلًة يف حديِث عائشَة  حيُث بيػََّنْت  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
  أخَذ اْلَماَء بكفِّْو ؛ فَبدَأ ِبشقّْ رْأِسِو األديِن ، ُُثَّ ِشقِّْو األيسِر ،  --أفَّ النَِّبَّ 

َها-كما يف قوذِلا   ُو بعَد ذلَك ،ُُثَّ َعمََّم الرَّْأَس كلَّ   : يف الصَّحيَحُِت  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
نىابىًة دىعىا ًبشىٍيءو نىٍحوى اٍلًحالًب ،  --)) كىافى رىسيٍوؿي الًل  ًإذىا اٍغتىسىلى ًمنى اٍلجى

أى ًبًشقِّ رىٍأًسًو األىٍيمىًن ، ثيمَّ األىٍيسىًر ، ثيمَّ أىخىذى ًبكىفٍِّيوً  ، فػىقىاؿى  فىأىخىذى ًبكىفًِّو ، فػىبىدى
َها-ففصََّلْت  ًبًهمىا عىلىى رىٍأًسًو (( ما جاَء يف الرّْواياِت اأُلخِر ،  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

فبيػََّنْت أنَُّو كاَف يأُخُذ كفِّا واحدًة لشقّْ رأِسِو األديِن ، ُُثَّ مثْػَلها لؤليسِر ، ولذلَك 
خرى لؤليسِر ، ُُثَّ يأُخُذ بكفَّيِو  أي أخَذ كفِّا أ (( )) ثيمَّ األىٍيسىرً عطَفْتُو بقوذِلا : 

َها-يف الثَّالثِة جلميِع الرَّأِس ، وأشاَرْت إىل ذلَك بقوذِلا              :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 (( . ثيمَّ أىخىذى ًبكىفٍِّيًو ، فػىقىاؿى ًبًهمىا عىلىى رىٍأًسوً )) 
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 ________________________________________
نىوي غيٍسالن كىيػىعيمَّ   ثىالثنا بىدى

________________________________________ 
نىوي غيٍسالن  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  على جسِدِه  دبعٌت َأْف يصبَّ ثىالثنا [  ] كىيػىعيمَّ بىدى

  .اْلَماَء صبًَّة يعمُّْمُو هبا 
چٿ  ٿ     ٿ  ٹ چ : -تَػَعاىَل -قولُُو  كاألصلي في تعميًم البدًف :

(ُ).  
ْـّ َسَلَمَة  َها-وكذلَك حديُث ُأ يف صحيِح ُمسِلٍم ، وفيِو قوُؿ النَِّبّْ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

--  : تيًفٍيًضٍينى ((، فقولُُو :  عىلىٍيًك اٍلمىاءى فػىتىٍطهيرًٍينى (( نى ثيمَّ تيًفٍيًضيٍ  ))ذلا (( 
َرِضَي اهللُ -عائشَة  قوؿُ  مَن اإلفاضِة ، واْلُمرَاُد هبا تعميُم سائِر البدِف ، وكذلكَ 

َها ، وقوُؿ ميمونَة  )) ثيمَّ أىفىاضى عىلىى سىائًًر جىسىًدًه ((كما يف روايِة ُمسِلٍم :   -َعنػْ
َها-  ًدًه اٍلمىاءى (( )) ثيمَّ أىفىاضى عىلىى جىسى  كما يف روايِة الُبخاريّْ :  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

أي ثبلَث مرَّاٍت ، أي أنَُّو يغسُل مجيَع البدِف [  اثىالثن ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
  كىذا فيًو ًخالؼه بينى العلماًء :ثبلَث مرَّاٍت ، 

واحدٍة ، وال يزيَد إىل  ةٍ السُّنَُّة َأْف يعمَّ البدَف بَغْسلَ  فمىٍن أىًل العلًم مىٍن قاؿى :
، وىَو قوُؿ طائفٍة مَن  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ -الثَّبلِث ،  كىوى الذم يترجَّحي في نظًرم 
ـُ مالٌك وشل،  -َرِْحَُة اهلِل َعَلْيِهمْ -السَّلِف  وأِحُد يف ، ن ُرِوَي عنُو ىذا القوُؿ اإلما
 روايٍة . 

                              
 . 6/ اْلَمائدة ، آية :  (1)



  ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية             بىابي اٍلغيٍسلً                                               

 

 ِّٖ 

فأصحاُب ىذا القوِؿ شدَُّدوا يف الَغْسلِة الثَّانيِة والثَّالثِة ؛ ألنَُّو يفعُلها معتقًدا  
  .نَُّو ثلََّث يف األعضاِء أمَع ،  -- اهللِ الفضَل ، ولَػْم يفعْلَها رسوُؿ 

  .: التَّثليُث يف الُغْسِل بدعٌة ، وشدَُّدوا فيِو بقصِد العبادِة قاليوا  مَّ ثى  نٍ مً ك 
ْو أنَُّو غسَل الَغْسلَة األوىل قاصًدا رفَع اجلنابِة ، ُُثَّ غسَل اْلَمرََّة الثَّانيَة والثَّالثَة لكن لَ 

 بدنو كّلو بادلاء الطهور ُث ينظّفو ِلُمبالغِة التَّنظيِف ، كما ىَو احلاُؿ اآلَف يغسلُ 
إىل ، ُُثَّ حيتاُج إىل صبٍَّة ثانيٍة وصبٍَّة ثالثٍة ، فبل حرَج ؛ ألنػََّها خرَجْت  الصَّابوفِ ب

 . النَّظافةِ  وقصدِ ،  العبادةِ قصِد العبادِة ، وفَػْرٌؽ بَُت َقْصِد إىل قصِد النَّظافِة ، ال 
ا العبادةى  وٍ أمَّا لى        قوِؿ َمْن ذكْرنَا ، يف فهَو بدعٌة  ثلَّثى غىٍسلى بدنًًو قاصدن

     ؛ ألفَّ الّناظَر يف أحاديِث النَِّبّْ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ -كىوى الرَّاجحي في نظًرم 
--  ُأفاَض إفاَضًة  عليو الصبلة والسبلـ يف ُغْسِلِو جيُدىا نصَّْت على أنَّو

 ثنيةِ التَّ وَلْو كاَف الفضُل يف ،  - َأيب َوأُمّْيبِ  -، ولَػْم يَزِْد على ذلَك واحدًة 
، ولفعَلُو يف ُغْسِلِو ، وَلْو مرًَّة واحدًة  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -التَّثليِث َلَما ترَكُو و 

 أْو لتكرََّر منُو كما تكرََّر منُو التَّثليُث يف الُوُضوِء،وعلى األقلّْ لبَػيػََّنُو بُسنَِّتِو القوليَِّة .
َعَلْيِو الصَّبلُة -: أنَُّو صحَِّت السُّنَُّة عنُو  كًممَّا يػيقىوِّم ىذا القوؿى كيرجِّحيوي 

  ، كما يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث  الصَّاًع ((لي بً سً تى غٍ افى يػى نَّوي كى )) أى :  -َوالسَّبلـُ 
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  َها-ُأ ، وِمَن اْلَمعلوـِ أفَّ الصَّاَع ال يكفي لَغْسِل  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

 مرٍَّة . البدِف أكثَر منْ 
فإذا قُػْلَنا : ال ُيْشرَُع التَّثليُث يف الُغْسِل ، فإنَُّو يكوُف ِمَن الفوارِؽ بَُت  فائدةه :

 الُوُضوِء والُغْسِل .                       
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________________________________________
   رى آخى  اكىيػىٍغًسلى قىدىمىٍيًو مىكىانن  كىيػىتػىيىاًمنى ، ، كىيىٍدًلكىوي 

________________________________________ 
وقْد تكوُف اْلُمناسبِة بالتَّثليِث يف الُوُضوِء ؛ لوجوِد احلاجِة يف أعضاِء الُوُضوِء ، 

 خببلِؼ أعضاِء الُغْسِل . 

فَّ التَّثليَث يف الُغْسِل فيِو مؤونٌة يف أغلِب ُصَورِِه خببلِؼ إوفيِو مساحُة الشَّرِع حيُث 
 واهللُ أعلُم . الُوُضوِء .

،  رِحو اهلل عِن اإلماـِ أِحدَ  ةِ مشى على الرّْوايِة الثَّاني -َرِِحَُو اهللُ -اْلُمَصنُّْف و 
 .أنَُّو يستحبُّ التَّثليُث يف الُغْسِل  -َرِْحَُة اهلِل َعَلْيِهمْ -هبا بعُض الشَّافعيَِّة  ويقوؿُ 
أي يدُلُك البدَف مبالغًة يف اإلنقاِء والتَّطهَِت ،  وي [] كىيىٍدًلكى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 وإيصاِؿ اْلَماِء إليِو .
َعَلْيِو -؛ لقولِِو  يبدُأ باليمُِت قبَل اليسارِ أي نى [ امى يػىتػىيى كى  : ] -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

ْـّ عطيَة  -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ  َها-كما يف حديِث ُأ  :حيَحُِت يف الصَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
يىاًمٍيًنهىا ((أٍ )) ًاٍبدى  وحلديث أـ ادلؤمنُت عائشة رضي اهلل عنها يف الصحيحُت  فى ًبمى

وذكرت الطُهور           ] كاف يعجبو التَّيمن [: أف النِب صلى اهلل عليو وسلم 
 . وىو شامل للطهارة الُصغرى والُكربى

أي أنَُّو بعَد فراِغِو مْن [  آخىرى  اقىدىمىٍيًو مىكىانن : ] كىيػىٍغًسلى  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
ُغْسِلِو يتنحَّى إىل موضٍع آخَر غَِت الَِّذي اغَتَسَل فيِو ، ويغسُل رِجَليِو ؛ ِلَما ثبَت 

ْـّ اْلُمؤمنَُت ميمونَة  َها-يف الصَّحيَحُِت مْن قوِؿ ُأ )) ثيمَّ تػىنىحَّى :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 حيُث دؿَّ على أفَّ اْلَموضَع األوَؿ الذي اغَتَسَل فيِو َتَشرََّب ًو (( ، فػىغىسىلى رًٍجلىيٍ 
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  ________________________________________
نىوي بًاٍلغيٍسًل مىرَّةن  كىيػىعيمَّ ،  يى كىاٍلميٍجًزئي : أىٍف يػىٍنًومى ، كىييسىمِّ   بىدى

________________________________________ 
حيث   -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -اْلَماَء ، فصاَر فيِو َوْحُل الطُِّْت ، خاصًة يف زمانِِو 

اِب ، فإذا اغَتَسَل فيِو صاَرِت الَقدَماِف يف الطُِّْت والوحِل ،  كاَف اْلُمستحمُّ مَن الًتُّ
 ٍة أكمَل .فيتنحَّى إىل موضٍع آخَر سامٍل منُو ، وحيصُل فيِو انقاُء القدَمُِت بصور 

نىوي بًاٍلغيٍسًل  كىيػىعيمَّ  ، يى ] كىاٍلميٍجًزئي : أىٍف يػىٍنًومى ، كىييسىمِّ  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  بىدى
   . [ مىرَّةن 

َشرََع هبذِه اجلملِة يف بياِف صفِة اإلجزاِء ، ] كىاٍلميٍجًزئي [  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
على األركاِف والواجباِت والشُّروِط ، فبل تشتمُل  وصفُة اإلجزاِء يف العباداِت تقوـُ 
  .على اْلُمستحباِت واْلَمندوباِت 

ْمَنا .  وىَي الصّْفُة الثَّانيُة مْن صفاِت الُغْسِل اليت ال يصحُّ إال هبا كما قدَّ
ـَ  ] أىٍف يػىٍنًومى [ : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي ك  مراُدُه َأْف يبدأَ أواًل بِنيَِّة الُغْسِل ، وقْد تقدَّ

 بيانُػَها . 
كالًَّذم ىذا على القوِؿ بوجوِب التَّسميِة ،  يى [] كىييسىمِّ  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي ك 

ُىَو القوُؿ بعدـِ ُوُجوهِبا ، فليَس ُىناَؾ دليٌل  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - يترجَّحي في نظًرم 
ا أوجَبها َمْن أوجَبها فيِو ؛ يف  الكتاِب والسُّنَِّة يدؿُّ على ُوُجوهِبا يف الُغْسِل ، وإمنَّ

 كىذا القياسي ضعيفه لما يلي :على الُوُضوِء ،  اقياسً 
عشَر يف  ربعةَ ىَو أحُد القوادِح األو أنَُّو يُػْعتَػَرُض عليِو بفساِد االعتباِر ،  : أكالن 

 القياِس . 
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  مقابِل نصٍّ مَن الكتاِب ، أِو السُّنَِّة ، يف  القياسُ َأْف يكوَف  : كفسادي االعتبارً 
َعَلْيِو الصَّبلُة -النَّصُّ ، وىَو قولُُو  --عِن النَِّبّْ  تَ ثب قدْ و  ،أْو يف مقابِل إمجاٍع 

ْـّ َسَلَمَة  -َوالسَّبلـُ  أنَُّو  -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-كما يف صحيِح ُمسِلٍم مْن حديِث ُأ
ًإنَّمىا يىٍكًفٍيًك أىٍف  )) :قاَؿ ذلا َلمَّا سألَْتُو َعْن نقِض ضفائِر الشَّْعِر يف الُغْسِل 

ثػىيىاتو (( فايِة اليت ولَػْم يذُكِر التَّسميَة ، وعبػََّر بالكِ ،  تىٍحًثيى عىلىى رىٍأًسًك ثىالثى حى
 تدؿُّ على اإلجزاِء . 

 چٿ ٿ ٿٹچ :يف كتاِبِو  --وقاَؿ اهلُل 
لَػْم يأُمْر و  (ُ)

ىئ  ىئ  ی  ی  چ  : --فقاَؿ ، بالتَّسميِة وقْد أََمَر بالتَّسميِة يف اْلَمطعوـِ 

چی  ی
(ِ)  . 

أفَّ ىذا القياَس مْن باِب ردّْ اْلُمختَلِف فيِو إىل اْلُمْختَلِف فيِو ، فلَك أْف  ثانينا :
          تقوَؿ ِلَمْن يستػدؿُّ هبذا القياِس : أنازُعَك يف األصِل الذي ربتجُّ بِِو ، 

؟!  ا فيوِ نَ ختلفْ ا على أصلٍ وجوُب التَّسميِة يف الُوُضوِء ، فكيَف تقيُس فرًعا  ىوَ و 
 ٍِت مُ لزِ تُ  فكيفَ ،  التَّسميةُ  فيوِ  ذببُ  وءَ ضُ الوُ  أفَّ  لكَ  مَ سلّْ ال أُ  قوؿ لو أنافكأنك ت
ـُ اخلصِم َأْف  عليوا قياسً  بالُغْسلِ  ؟! ومْن شرِط صحِة القياِس إذا ُقِصَد ِبِو إلزا

     األصِل فإنَُّو  ًما حبكِم األصِل ، فإذا كاَف غََت ُمسلٍّْم حبكمِ لّْ سَ يكوَف اخلصُم مُ 
  وِ بِ لتزاـِ ، دبعٌت أفَّ َمْن حيتجُّ بِِو حيتجَّ ، لكن يكوُف القياُس مْن باِب اال يُػْلزـُ ِبوِ  ال
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 ________________________________________
 اعو صى بً كىيػىتػىوىضَّأي ًبميدٍّ ، كىيػىٍغتىًسلي 

________________________________________ 
التَّسميِة يف الُوُضوِء ، فيقوُؿ : أنا أُوِجُب التَّسميَة يف ألنَُّو يرى وجوَب  ؛ نفِسِو ل

 الُغْسِل كما أُوِجُبها يف الُوُضوِء ، مْن باِب إحلاِؽ النَّظَِت بنظَتِِه .
نىوي بًاٍلغيٍسًل مىرَّةن [ ] كىيػىعيمَّ  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي         -تَػَعاىَل -ألفَّ اهلَل  ؛ بىدى

چٿ ٿ ٿٹچ: أََمَر بتطهَِت البدِف يف قولِِو 
، وىذا حيصُل  (ُ) 

 بتعميِم البدِف باْلَماِء مرًَّة واحدًة ؛ ألفَّ األمَر ال يقتضي التّْكراَر . 
ْـّ َسَلَمَة  َها-ويف حديِث ُأ  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -اْلُمتقدّْـِ صرََّح  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

: -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -بأفَّ العربَة بتعميِم البدِف ُدوَف َأْف يُوِجَب التّْكراَر ، فقاَؿ 
ثػىيىاتو ، ثيمَّ تيًفٍيًضٍينى عىلىٍيًك  )) ًإنَّمىا يىٍكًفٍيًك أىٍف تىٍحًثيى عىلىى رىٍأًسًك ثىالثى حى

فدؿَّ على أفَّ التَّعميَم ، للبدِف كلِّْو  ولَػْم يأُمْرىا بتكراِر ذلكَ  اٍلمىاءى فػىتىٍطهيرًٍينى ((
 ةً ، وانغمَس فيها َغْمسَ  ، فَمْن دخَل يف ِبرَْكِة ماٍء مثبلً  ِلَمرٍَّة واحدٍة يُعَتبَػُر كافًيا

   واحدًة قاصًدا الطََّهارَة مَن اجلنابِة ، أْو َفعَلْتُو اْلَمرأُة ناويًة طهارتَػَها مْن حيٍض 
                                                  . هماأْو نفاٍس فإنَُّو جيزي

َ  ] كىيػىتػىوىضَّأي ًبميدٍّ [ : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  الُغْسِل  صفةَ  -َرِِحَُو اهللُ -بعَد َأَف بَػُتَّ
: َرِِحَُو اهللُ -فقاؿى ، َشرََع يف بياِف َقْدِر اْلَماِء الذي يُػْغَتسُل ِبِو ،  ةَ الكاملَة واْلُمجزئ
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َعَلْيِو -وىذِه ىَي السُّنَُّة الصَّحيحُة عنُو [  اعو صى بً كىيػىتػىوىضَّأي ًبميدٍّ ، كىيػىٍغتىًسلي  ]
  . -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ 

مَن اْلَمكاييِل اليت   ضربٌ ىَو : اْلُمدُّ  ] كىيػىتػىوىضَّأي ًبميدٍّ [:  -رىًحمىوي اللي - قوليوي 
مكاييل متعددة  ىناؾَ  ت، كانَ  يف زمانناوىو موجود  --كاَنْت يف زماِف النَِّبّْ 

) ًمٍلءي :  رِحهم اهلل العلماءِ  بعض اْلُمدُّ ، وىَو أصغرُىا ، وضابطُُو عندَ  ومنها
يًن اٍلميتىوسِّطىتىيًن ، ال مىٍقبيوضىتػىٍيًن ، كال مىٍبسيوطىتىيًن (     يعٍت أوسَط الرّْجاِؿ  اٍليىدى

 ا اْلُمدَّ . ْت ىذَحَفَن َحْفنًة بكفَّيِو مؤلَ  وْ لَ 
َعَلْيِو -إىل اآلَف يف اْلَمدينِة ، ويتوارثُُو النَّاُس مْن زمانِِو  اوىذا اْلُمدُّ مازاَؿ موجودً 

  ةِ ألنَُّو مْن نقِل الكافَِّة عِن الكافَّ ؛ ُحجًَّة  رُ إىل يوِمنا ىذا ، ويُػْعَتبػَ  -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ 
، واْلُمدُّ رُبُع صاٍع ، وُعْرُؼ  -اهللُ  َرِِحَوُ -كما أشاَر إىل ذلَك شيُخ اإلسبلـِ 

ـُ مالٌك  اْلَمدينِة باؽٍ  على  -َرِِحَُو اهللُ -على األصِل ، ولذلَك احتجَّ بِِو اإلما
  . -َرِِحَُو اهللُ -اإلماـِ زلمَِّد بِن احَلَسِن الشَّيباِّنّْ 

صاًعا قدديًا ُحرَّْر على أقدـَ منُو ،  فَ يأخُذو  مهُ أنػَّ  كالتٍَّحريري :، وال بُدَّ مْن ربريرِِه 
ولَػْم تُكْن عنَدُىُم اْلَمعايَُت اْلُمنضبطُة مثُل اليت يف ؛ وىكذا حىت يضبطُوُه 

ا وسََّعُو الصَّانُع ، وردبا ضيػََّقُو ، ففي بعِض األحياِف ف،  اآلفَ اْلَمصانِع  الصَّاُع ُردبَّ
ـُ  ىذا اْلُمدُّ َمْسٌح ، أي إذا امتؤلَ  ُؿ لَك :و عنَد رَبْريرِِه للُمدّْ اجلديِد يق الطَّعا

أفَّ يعٍت ويف بعِض األحياِف يقوُؿ لَك : امؤْلُه حىت يتساقَط ، ، امسْحُو ، وال َتزِْد 
 .  ربريَرُه وضبطَُو : َأْف سبؤلَُه حىت يتناثرَ 

 : يعدُؿ رُبَع الصَّاِع ؛ ألفَّ الصَّاَع النَّبويَّ أربعُة أمداٍد . كاٍلميدُّ 
 .مَن الكيِل فوَؽ اْلُمدّْ  ةٌ دَ حْ وِ  :كالصَّاعي 
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ةه ثالثةه مشهورةه في زمانًنا  وىَي اْلُمدُّ الكبَُت ، واْلُمدُّ الكبَُت ثبلثُة  كىناؾى ًكٍحدى
اْلُمدَّ الكبََت ، وىَو الذي ُيَسمَّى يف زماِف  ُصٍع سبؤلُ آأضعاِؼ الصَّاِع ، يعٍت ثبلثَة 

أفَّ  --، وىَو الوارُد يف حديِث كعِب بِن ُعجرَة  ( ) الفىرىؽً بػ --النَِّبّْ 
: )) أىٍطًعٍم قاَؿ لُو يف فديِة األذى يف النُُّسِك كما يف الصَّحيَحُِت  --النَِّبَّ 

 فالَفَرُؽ : اْلُمدُّ الكبَُت .  فػىرىقنا بػىٍينى ًستًَّة مىسىاًكٍينى ((
 َعَشَر ُمدِّا صغَتًا .  اناُه أنَُّو اثنوعليِو ، فإنو إذا كاَف يسُع الثَّبلثَة آُصٍع فمع

ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  كاٍلميرىادي باٍلميدِّ الواردً  اْلُمتقدّْـِ  -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-يف حديِث ُأ
والذي كاف ُيسمى الفرؽ  اْلُمدُّ الصَّغَُت ، وليَس اْلُمدَّ الكبََت اْلَمشهوَر يف زمانِنا

 .  وسلم يف زماف النِب صلى اهلل عليو
     كما يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وكذلَك َوَرَد عنُو 
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  َها-ُأ ،  (( : )) أىنَّوي اٍغتىسىلى بًًإنىاءو قىٍدرى اٍلًحالبً  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

َبْت فإنَُّو لِ حُ  لوحليَب النَّاقِة ( أي اإلناُء الذي يسُع  قىٍدًر اٍلًحالبً واْلُمرَاُد بِػ) 
 ديَلُؤُه حليُبها . 

ُروَف باْلَمكيبلِت ِإْف أمكَن ، أْو دبا ىَو  وىذِه ضوابُط العرِب يف القدمِي ، يُػَقدّْ
 تقريِبّّ . 

 --كما يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث أنٍس  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -وَوَرَد عنُو 
 مداٍد مَن اْلُمدّْ النَّبويّْ الصَّغَِت الذي ذكْرنَاُه .أنَُّو اغتسَل إىل مخسِة أ
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________________________________________
 أىقىلَّ فىًإٍف أىٍسبىغى بً 

________________________________________ 
 ذِه اْلَمسألِة ؛ زًما يف ىلليَس مُ  --، وىدُي النَِّبّْ  ككلُّ ىذا على التَّخييرً 

ألنَُّو ِداللُة ِفْعٍل ، وال جيُب على اْلُمكلَِّف أْف يلتزـَ بِِو حبيُث يُػَقاُؿ : إنَُّو آٌُث إذا 
: أْف ال يكوَف ُمسرفًا يف حاِؿ زيادتِِو ، أْو ُمضيػًّْعا  بشرطً زاَد أْو نقَص عنُو ، 

 الستيعاِب البدِف باْلَماِء يف حاِؿ نقِصِو .
َها ، وىَو أفضُل  :فاٍلمىقصودي  إنو إذا تيسََّر لئلنساِف َأْف يصيَب ىذِه السُّنََّة فْلُيصبػْ

ًيا ِبِو   .  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -تأسّْ
 وإذا لَػْم يتيسَّْر لُو ، فإنَُّو ال حرَج عليِو يف الزّْيادِة ، ُدوَف إسراٍؼ . 

ستوعَب بدنَُو اَأْسَبَغ : دبعٌت عمََّم و  أىقىلَّ [: ] فىًإٍف أىٍسبىغى بً  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 بالُغْسِل .

ومراُدُه أفَّ ىذا الَقْدَر ليَس بواجٍب َأْف يلتزَمُو ، فبل حرَج إذا اغتسَل بأقلَّ منُو ، 
 : أْف يستوعَب الَفْرَض  .  بشرطً لكن 
اِف صغَِت احلجِم : الصَِّبّْ الذي ىَو يف اخلامسَة عشرَة مْن ُعمرِِه ، أِو اإلنس مثلي 

 فإنَُّو يستطيُع َأْف يُعمَّْم بدنَُو بأقلَّ مَن الصَّاِع . 
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  ________________________________________
ثػى  كىييسىنُّ ًلجينيبو غىٍسلي فػىٍرًجًو ، كىاٍلويضيٍوءي : ، هي أى ٍيًن أىٍجزى أىٍك نػىوىل ًبغيٍسًلًو اٍلحىدى

 كىميعىاكىدىًة كىٍطءو أًلىٍكلو ، كىنػىٍوـو ، 
________________________________________ 

ثػى  -رىًحمىوي اللي -كقػىٍوليوي  مراُدُه َأْف ينوَي  هي [أى ٍيًن أىٍجزى : ] أىٍك نػىوىل ًبغيٍسًلًو اٍلحىدى
 َعَلْيوِ -بُغْسِلِو رفَع احَلَدِث األصغِر واألكرِب فإنَُّو جُيزيو ؛ لظاىِر السُّنَِّة يف قولِِو 

:   --كما يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث ُعَمَر بِن اخلطَّاِب   -الصَّبلُة َوالسَّبلـُ 
ًإنَّمىا ًلكيلِّ ًاٍمًرئو مىا نػىوىل (( ، فبل يلزُمُو ُوُضوٌء بعَد ُغْسِلِو ، ولُو َأْف ُيصلَّْي  )) كى

                                                                                                 .يف اغتساالتِِو  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -مباشرًة كما فعَل 
يترجَّحي ُمطلًقا ، نَػَوى ، أْو لَػْم يَػْنِو ، وىَو الَِّذي  نَُّو جيزيوِ إ :كقاؿى بعضي العلماًء 

  .يتوضَّْأ بعَد ُغْسِلِو لَػْم  --؛ ألفَّ النَِّبَّ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - في نظًرم
وألفَّ الُوُضوَء مندرٌج ربَت الُغْسِل ، وذلذا نظائُر يف الشَّرِع ، فبَل يُػْلَزـُ اْلُمكلَُّف 

 بتكرارِِه وإعادتِِو بعَد ُغْسِلِو . 
فإنَُّو جيزيِو ، كما نصَّ عليِو إذا لَػْم يَػْنِو ، أمَّا إذا نَػَوى  كمحلُّ الًخالًؼ :

 .  -َرِِحَُو اهللُ -اْلُمَصنُّْف 
كىنػىٍوـو   ] كىييسىنُّ ًلجينيبو غىٍسلي فػىٍرًجًو ، كىاٍلويضيٍوءي : أًلىٍكلو  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

َ [  كىميعىاكىدىًة كىٍطءو  ـَ الُغْسِل مَن اجلنابِة وصفَتُو  -َرِِحَُو اهللُ -بعَد أْف بُتَّ أحكا
ما ُيَسنُّ ِلَمْن كاَف ُجنًُبا ، وىذِه اْلَمسألُة شلا حُيتاُج إىل ومسائَلُو ، َشرََع يف بياِف 

 بياِِنا يف أحكاـِ اجلََنابِة واآلثاِر اْلُمًتتبِة عليها .
 َأْف يؤخَّْر ذلَك . كإمَّاَأْف يرفَع اجلنابَة باغتسالِِو ُمباشرًة ،  إمَّا فالجينيبي :
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َ ما يتعلَُّق باألوِؿ ، ُُثَّ َشرََع يف بياِف ما يتعلَُّق بالثَّاِّن ، وىَو أنَُّو إذا لَػْم يغتسْل  فبُتَّ
فإفَّ السُّنََّة يف حقِّْو ما ذََكَرُه مْن َغْسِل الفرِج  بعَد جنابِتِو ُمباشرًة واختاَر التَّأخََت ،

 والُوُضوِء إذا أراَد األكَل ، أِو النَّوـَ ، أِو اجِلماَع مرًَّة ثانيًة . 
: أي  ] كىييسىنُّ [قولُُو : ] كىييسىنُّ ًلجينيبو غىٍسلي فػىٍرًجًو [  : -للي رىًحمىوي ا-قػىٍوليوي 

 الذي ال جيُب على اْلُمكلَِّف ، فِإْف فعَلُو أُثِْيَب ،  --أنَُّو مْن ىدِي رسوِؿ اهلِل 
  .وِإْف ترَكُو لَػْم يأُْث 

دَة يف الُوُضوِء يف ألفَّ األوامَر الوار  ؛ -َرِِحَُهُم اهللُ - كىذا ىوى مذىبي الجمهورً 
 .   -اىَل عَ تػَ -كما سيأيت بيانُُو بإذِف اهلِل ،  ىذِه األحواِؿ مصروفٌة عْن ظاىرِىا 

ّّ يشمُل الذََّكَر واألُنثى ، فُيَسنُّ ذلما ، [  ] ًلجينيبو  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي    عا
] غىٍسلي فػىٍرًجًو [  فيكوُف قولُُو :وال زبتصُّ السُّنػّْيَُّة بالرّْجاِؿ ُدوَف النّْساِء ، وعليِو ، 

 . شامٌل للرَُّجِل واْلَمرأةِ 
ما ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث ُعَمَر بِن اخلطَّاِب  كاألصلي في ىذًه السُّنػِّيًَّة :

--  َـُ َأَحُدنَا َوُىَو ُجُنٌب ؟ قَاؿ : )) نػىعىٍم ، ًإذىا  أنَُّو قاَؿ :  يَا َرُسوَؿ اهلِل ، أَيَػَنا
 : )) تػىوىضٍَّأ كىاٍغًسٍل ذىكىرىؾى ، ثيمَّ نىٍم (( .  ويف روايٍة ذلماضَّأى (( ، تػىوى 

ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  َها-وحديُث ُأ : )) كىافى  يف الصَّحيَحُِت قاَلتْ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
ـى كىىيوى جينيبه غىسىلى فػىٍرجىوي ، كىتػىوىضَّ  --رىسيٍوؿي الًل  أى كيضيٍوءىهي ًإذىا أىرىادى أىٍف يػىنىا
 . لًلصَّالًة ((

ـَ .  فدؿَّ على ُسنػّْيَِّة الُوُضوِء ، وَغْسِل الفرِج للُجُنِب إذا أراَد َأْف ينا
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َها- روايُة ُمسِلٍم عْن عائشةَ  كأمَّا األكلي فقٍد دلٍَّت عليًو :   :قاَلتْ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
ـى تػىوىضَّأى كيضيٍوءىهي ًإذىا كىافى جينيبنا فىأىرىادى  --)) كىافى النًَّبيُّ  أىٍف يىٍأكيلى أىٍك يػىنىا

 . لًلصَّالًة (( 
ُهَما-وحديُث عمَّاِر بِن ياسٍر  رىخَّصى  -- أىفَّ النًَّبيَّ )) :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ـى أىٍف يػىتػىوىضَّأى كيضيٍوءىهي لًلصَّالًة ((  لًٍلجينيًب ًإذىا أىرىادى أىٍف يىٍأكيلى أىٍك يىٍشرىبى أىٍك يػىنىا
مذيُّ وصحََّحُو .  رواُه أِحُد ، والًتّْ

: حديُث أيب سعيٍد كأمَّا الًجماعي فقٍد دؿَّ على سينػِّيًَّة الويضيوًء عندى معاكدتًًو 
)) ًإذىا أىتىى أىحىديكيٍم أىٍىلىوي ، ثيمَّ أىرىادى أىٍف قاَؿ :  --أفَّ النَِّبَّ  --اخلُدريّْ 

 سِلٌم .رواُه مُ  يػىعيٍودى فػىٍليىتػىوىضٍَّأ ((
وىذا الُوُضوُء اْلَمسنوُف اْلُمراُد بِِو الُوُضوُء الشَّرعيُّ الكامُل ، وليَس اْلُمراُد بِِو َغْسَل 

؛ ألفَّ األصَل يف األلفاِظ  -َرِِحَُهُم اهللُ -كما يقولُُو بعُض العلماِء ،  اليَديِن 
 َمدلوالِت اللُّغويَِّة ، وىَو الشَّرعيَِّة َأْف رُبَمَل على مدلوالِِتا ، وىَي ُمقدَّمٌة على الْ 

  " تقديًم الحقيقًة الشَّرعيًَّة على الحقيقًة اللُّغويًَّة عندى التَّعاريًض " .ما يُػْعَرُؼ بػ
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  كمما يدؿُّ على أنَّوي الويضيوءي الشَّرعيُّ : َرِضَي اهللُ -تصريُح ُأ

َها ًإذىا كىافى  -- كىافى النًَّبيُّ  ))َها قاَلْت : بذلَك كما يف صحيِح ُمسِلٍم أنػَّ  -َعنػْ
ـى تػىوىضَّأى كيضيٍوءىهي لًلصَّالًة (( جينيبنا فىأىرىادى أىٍف يىٍأكيلى أىٍك يػىنىا
 . 

كمػػا يف الصَّحيَحُِت بقولِػػِو :           --لػػُعَمَر  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ػػرُُه مْ وأَ 
ػػرىؾى (()) تىػػوىضَّػػٍأ ، كىًاغٍ  مصروٌؼ عْن ظاىرِِه إىل النَّدِب واالستحباِب ؛  ًسػػٍل ذىكى

ُهَما-حلديِث عبِد اهلِل بِن عبَّاٍس  )) ًإنَّمىا قاَؿ :  --أفَّ النَِّبَّ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
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وأبو داوَد ، والنَّسائيُّ ، أخرَجُو أِحُد ، ((  أيًمٍرتي بًاٍلويضيٍوًء ًإذىا قيٍمتي ًإلىى الصَّالةً 
مذيُّ وصحََّحُو ، وحسََّنُو البغويُّ   . والًتّْ

ُهَما-اهلِل بِن ُعَمَر وحديُث عبدِ  الَّذي أخرَجُو ابُن ِحبَّاَف ،         -َرِضَي اهلُل َعنػْ
ـُ َأَحُدنَا َوُىَو ُجُنٌب  --أنَُّو سأَؿ النَِّبَّ ، وابُن ُخزديَة يف صحيَحيِهما   ؟ أَيَػَنا

 . )) نػىعىٍم ، كىيػىتػىوىضَّأي ًإٍف شىاءى ((قَاَؿ : 
الُوُضوَء للُجُنِب إذا أراَد َأْف يعاوَد الوطَء  -َعَلْيِو الصَّبلُة َوالسَّبلـُ -ُُثَّ إفَّ تعليَلُو 

بكونِِو أنشَط للَعْوِد كما يف روايِة احلاكِم يف اْلُمستدرِؾ مْن حديِث أيب سعيٍد 
، وصحََّحها ابُن ُخزديَة ، وابُن ِحبَّاَف  فىًإنَّوي أىٍنشىطي لًٍلعىٍوًد (()) :  --اخلُدريّْ 

      واهللُ أعلُم .  ،يدؿُّ على أنَُّو للنَّدِب واالستحباِب ، وليَس للوجوِب 
      : ُوُضوُء اجلُُنِب ال ينتقُض باحَلَدِث األصغِر ،  فائدةه : قاؿى بعضي العلماءً 

 خرَج منُو  رِْيٌح ، ال ينتقُض ُوُضوُؤُه .  فَلْو توضَّأَ ، ُُثَّ 
متوضٌّْئ ال ينتقُض ُوُضوُؤُه : ُز بِِو بعُض الفقهاِء فيقوُؿ غِ يُػلْ الذي وىَو الُوُضوُء 

ببوٍؿ ، وال غائٍط ، وال رِيٍح ؟ فقْد تقوُؿ : اْلُمستحاضُة ، يقوُؿ : ىذِه معذورٌة ، 
ُنُب إذا توضََّأ وعليِو اجلنابُة ، كما أشاَر إىل واْلُمرَاُد غَُت معذوٍر ، فتقوُؿ : ىَو اجلُ 

ـُ السُّيوطيُّ   : وِ بقولِ  -َرِِحَُو اهللُ -ذلَك اإلما
 ًذم بىاعو مىػػػػػػػػػػػػًديدً  كىًلكيلِّ           كلًٍلميًفيًد  وً قيػٍل لًٍلفىًقي
 قىٍد جىاءى بًاألىٍمًر السًَّديدً            ًفي ميتػىوىضِّئو  مىا قػيٍلتى 

قيضيوفى كيضيٍوءىهي   أىٍك يىػػػػػػػػػػػػػزًيػدً  طى وَّ ػغى مىٍهمىا تػى           ال يػىنػٍ
 



  ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية             بىابي اٍلغيٍسلً                                               

 

 ّْٗ 

      : إنَُّو َشْطُر اجلنابِة ، كما َوَرَد يف حديِث شدَّاِد  كىذا الويضيوءي للجنيبي ًقٍيلى  
          عنَد ابِن أيب شيبَة بسنٍد رجالُُو ثقاٌت ، كما قاَؿ احلافُظ  --بِن أوٍس ا

: )) ًإذىا أىٍجنىبى أىحىديكيٍم ًمنى اللٍَّيًل ، ثيمَّ أىرىادى قاَؿ  --، أفَّ النَِّبَّ  -َرِِحَُو اهللُ -
نىابىًة (( ـى فػىٍليىتىوضٍَّأ ؛ فىًإنَّوي ًنٍصفي غيٍسًل اٍلجى بالنّْسبِة  ،  أىٍف يػىنىا كىوى أقول األقواؿً 

 لتعليِلِو . 
إنَُّو إذا أجنَب سبدََّدِت الُعُروُؽ خبروِج اْلَمٍِتّْ ،  ًقٍيلى :كأمَّا غىٍسلي الذَّكىًر فقٍد 

فناسَب َأْف يغسَل العضَو حىت تنقبَض ، وِمْن ُىَنا ، ردَُّه بعُض العلماِء إىل ىذِه 
على ىذِه النّْعِم الظَّاىرِة والباطنِة ،  -تَػَعاىَل وَ  ؾَ ارَ بَ تػَ - الفائدِة الطّْبػّْيَِّة ، فنحمُد اهللَ 

    ِة اليت أكرَمَنا اهللُ سداذا اخلَِت الكثَِت ، والرَِّحِة اْلُمهداِة ، والنّْعمِة اْلمُ وعلى ى
--  عليها انَ دييتػَ َنا ، و ينسأُؿ اهلَل العظيَم َأْف حُيي-هبا يف ىذِه الشَّريعِة- . 
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________________________________________
 بىابي التػَّيىمُّمً 

________________________________________ 
مطلُق الَقْصِد ,  كالتػَّيىمُّمي في اللُّغىًة : [ بىابي التػَّيىمُّمً ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

َـّ الشَّْيَء يَػُؤمُُّو " إذا َقَصَدُه .   خبالِؼ احَلجّْ , فإنَُّو َقْصٌد إىل ُمَعظٍَّم , يُػَقاُؿ : " َأ
 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  : -تَػَعاىَل -: قولُُو  كمنوي 

ال تقصُدوا : أي  (4)
  لتنفُقوا منُو زكاَة أمواِلكم .رديَء التَّمِر واخلارِج مِن األرِض ؛ 

 : قوُؿ الشَّاعِر :  كًمْن ذلكى 
 عىاؿً  ره ظى هيا     بًيىْثًربى أىْدنىى دىارًىا نى تػىيىمَّْمتػيهىا ًمْن أىْذرًعىاتو كىأىْىلي 

 .أي َقَصْدتُػَها , فالتػََّيمُُّم : الَقْصُد 
ِب بَضْرِب اليَديِن , ومسِح إىل الصَّعيِد الطَّيّْ ) الَقْصُد فإنَّوي :  أمَّا في االصطالحً 
 بنيٍَّة سلصوصٍة ( . ,الوجِو والكفَُِّت هبما 

" : كلُّ ما ارتفَع , وكاَف على وجِو األرِض , فأصُل الصُّعوِد :  الصَّعيدي فاْلُمراُد بػ" 
 ُعُلوُّ الشَّيِء وارتفاُعُو . 

 " اْلُمراُد ِبِو الطَّاىُر , فال جيوُز التػََّيمُُّم باألرِض اْلُمتنجسِة .  الطَّيِّبً وقوذُلم : " 
ّّ شامٌل لكلّْ ما على وجِو األرِض , ِمَن احلجارِة  الصَّعيدي وقوذُلم : "  " عا

 بيانُُو . -ِإْف َشاَء اللُ -والتػُّرَاِب والغباِر ؛ لعموـِ النَّصّْ , كما سيأيت 
يًن كمسًح الوجًو كالكفَّيًن بً " بضرًب وقوذُلم : األحاديِث يف  كما ثبتَ   "همااليدى

ُهَما-حديُث عمَّاِر بِن ياسٍر  كمنها :الصَّحيحِة يف صفِة التَّيمُِّم ,   -َرِضَي اللُ َعنػْ

                              
 .  762/ البقرة , آية :  (1)
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ًبكىفَّْيًو األىْرضى ، ثيمَّ مىسىحى  --ضىرىبى النًَّبيُّ ثمَّ )) يف الصَّحيَحُِت قاَؿ :  
 كىكىفَّْيًو (( . ًبًهمىا كىْجهىوي 
" وىَي استباحُة الصَّالِة والطََّواِؼ , ومسّْ اْلُمصحِف  بنػِّيَّةو مىْخصيوصىةو وقوذُلم : " 

 وضلوِِه شلا ُتشتَػَرُط لُو الطَّهارُة , والنػّْيَُّة الزمٌة يف التػََّيمُِّم بال ِخالٍؼ . 
برافٍع للَحَدِث ؛ ِلَما ثبَت يف والتَّعبَُت باالستباحِة ؛ ألفَّ التػََّيمَُّم مبيٌح , وليَس 

: )) ًإفَّ الصًَّعْيدى الطَّيِّبى طيهيْوري قَاَؿ  --أفَّ النَِّبَّ  --حديِث أيب َذرٍّ 
ًإْف لىْم يىًجًد اْلمىاءى عىْشرى ًسًنْينى ، فىًإذىا كىجىدى اْلمىاءى فْلييًمسَّوي بىشىرىتىوي ((  اْلميْسًلًم ، كى

مذيُّ , واحلاكُم , وأبو داوَد , رواُه أضبُد  مذيُّ , وصحََّحُو الًتّْ وابُن ِحبَّاَف , , والًتّْ
وأبو حامٍت , والذَّىِبُّ , وغَتُُىم , فَلْو كاَف رافًعا للَحَدَث ِلَما وجَبْت عليِو طهارُة 

 الُغْسِل بعَد وجوِد اْلَماِء . 
ې  ى  ى   ائ  ائ  چ  : --بقولِِو : َشرََع الُل التػََّيمَُّم يف كتاِبِو 

  . (2)واْلَمائدةِ  (4)يف آييت النَّْساءِ   چەئ
 ، كذلكى في : -- وِ رسولِ  هبديِ  --وَشَرَعُو 
والذي , يف احلديِث اْلُمتقدّْـِ  --لَعمَّاٍر  -َوالسَّالـُ  َعَلْيِو الصَّالةُ -قولِِو 

ا ، ثيمَّ ضىرىبى  ًإنَّمىا كىافى يىْكًفْيكى أىْف تػىقيْوؿى  )) :أخرَجُو الشَّيخاِف  بًيىدىْيكى ىىكىذى
  . ًبكىفَّْيًو األىْرضى ، ثيمَّ مىسىحى ًبًهمىا كىْجهىوي ، كىكىفَّْيًو ((

واللَّفُظ للُبخاريّْ , ,  --يف الصَّحيَحُِت ِمْن حديِث ِعمراَف بِن ُحصٍُت  ثبتو 
 يىا فيالفي ، مىا مىنعىكى  )) :فقاَؿ  مرَّ على َرُجٍل لَػْم ُيَصلّْ َمَع القوـِ  --أفَّ النَِّبَّ 

                              
 . 34/ النّْساء , آية :  (1)

 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (7)
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________________________________________
 كىىيوى بىدىؿي طىهىارىًة اْلمىاًء 

________________________________________ 
 َعَلْيِو الصَّالةُ -فقاَؿ ,  ٍِت َجَنابٌَة َوال َماءٌ تْ َصاب: أَ قاَؿ  (( ؟أىْف تيصىلِّيى ًفي اْلقىْوـً 

  عىلىْيكى بًالصًَّعْيًد ؛ فىًإنَّوي يىْكًفْيكى (( )) : -ـُ َوالسَّال
قاَؿ :  -َوالسَّالـُ  َعَلْيِو الصَّالةُ -الصَّحيِح اْلُمتقدّْـِ أنَُّو  --ويف حديِث أيب َذرٍّ 

ًإْف لىْم يىًجًد اْلمىاءى عىْشرى ًسًنْينى ((   . )) إفَّ الصًَّعْيدى الطَّيِّبى طيهيْوري اْلميْسًلًم ، كى
 --واللَّفُظ للُبخاريّْ , أفَّ النَِّبَّ , يف الصَّحيَحُِت  --ويف حديِث جابٍر 

كىجيًعلىْت ًليى ))  : وذكر منها(( )) أيْعًطْيتي خىْمسنا لىْم يػيْعطىهينَّ أىحىده قػىْبًلي  :قاَؿ 
ا كىطىهيْورنا ((   . األىْرضي مىْسًجدن

          فقْد أجمعى العلماءي اِب والسُّنَِّة ولثبوِت ىذِه النُّصوِص الشَّرعيِة يف الكت
 ِة التَّيمُِّم وجوازِِه بشروِطِو .على مشروعيَّ  -َرضِبَُهُم اللُ -

فإنَُّو َلمَّا فَػرََغ مْن بياِف الطَّهارِة اْلَمائيَِّة  أمَّا بالنِّسبًة لمناسبًة ىذا الباًب ًلمىا قبلىوي :
فكاَف حديثُُو عِن  , البدليَِّة عنَها وىَي التػََّيمُّمُ  بالُغْسِل , َشرََع يف بياِف الطَّهارةِ 

ُُثَّ ىنا َشرََع يف طهارِة التػُّرَاِب اليت ىَي َبَدٌؿ عِن , الطَّهارِة باْلَماِء اليت ىَي أصٌل 
, والكالـُ عِن الَبَدِؿ يكوُف  تُبيح فعل العبادة , وال تُوجب رفع احلدث األصلِ 

 ُو .منبعَد الكالـِ عِن اْلُمْبَدِؿ 
.                                   التػََّيمُُّم : أي  [كىىيوى  ] ] كىىيوى بىدىؿي طىهىارىًة اْلمىاًء [ ، : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ا ُشرَِع  أي أنَُّو ليَس بأصلٍ  [بىدىؿي طىهىارىًة اْلمىاًء  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  , وإَّنَّ

 , ولذلَك ديكُن للفقيِو َأْف يقوَؿ  , ويف أحواٍؿ سلصوصةٍ  على صورٍة سلصوصةٍ 
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 ________________________________________ 
 ًإذىا دىخىلى كىْقتي فىرًْيضىةو 

________________________________________ 
للُمكلَِّف : تَػَيمَّْم إذا ُوِجَدْت ُموجباُت الرُّخصِة , وديكُن َأْف يقوَؿ لُو : ال تَػتَػَيمَّْم 

والَبَدُؿ حيتاُج أَْف [  ] كىىيػػػوى بىػدىؿي , ولذلَك قاَؿ :  يُوجد موجٌب للرخصةإذا لَػْم 
 ـَ اْلُمْبدِؿ منُو .تعرَؼ شروطَُو , والقيوَد اليت اعتبَػَرَىا الشَّرُْع للُحكِم بقياِمِو مقا

ليَّ   الطَّهارَتُِت الصُّغرى , والُكربى .تشملي  ةي ثيمَّ ىذًه البىدى
فيقُع التػََّيمُُّم بداًل عِن اْلُوُضوِء والُغْسِل , وللُمكلَِّف إذا تَػَيمََّم َأْف يستبيَح الصَّالَة 

  ُمباشرًة .
أفَّ ىذِه الطَّهارَة تقُع بداًل عْن طهارِة  -َرضِبَُهُم اللُ - كمذىبي بعًض العلماءً 

اخلََبِث , فقاُلوا فيَمْن وقَعْت عليِو صلاسٌة , وليَس عنَدُه ماٌء يَػْغِسُل بِِو تلَك 
احَلَدِث  طهارةِ النَّجاسَة : إنَُّو يَػتَػَيمَُّم , فجعُلوا التػََّيمَُّم بداًل عِن الطَّهارِة بنوَعيَها : 

 َبِث . واخلَ 
 عِن اْلُوُضوِء , والُغْسِل باإلصباِع .  : ةو فإذنا بدليَّتيوي عْن ثالث
 . -َرضِبَُهُم اللُ - في أحًد قولي العيلماءً وعْن طهارِة اخلََبِث 

ىذا َشْرٌط , والشُُّروُط يف اْلُمتوِف الفقهيِة  [ًإذىا دىخىلى ] :  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 , ويُفَهُم ذلَك بالتزاـِ صاحِب اْلَمنِت , أْو باستقراِء منهِجِو .تُعَتبَػُر مفاىيُمها 

يدُخْل  مإذا لَػْ  وُ أنَّ  مفهوميوي : : ] ًإذىا دىخىلى كىْقتي فىرًْيضىةو [ -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
كوَف َكَأْف ت  ,وقُت الفريضِة أنَُّو ال يُػتَػَيمَُّم للفريضِة , لكْن َلْو تَػَيمََّم لغَِت الفريضِة 

فال َحرََج عليِو ,  ,لطَّواِؼ بالبيِت لُمصحٍف , أْو  سّْ مَ عليِو َجَنابٌَة , وتَػَيمََّم لِ 
سواًء كاَف ذلَك يف وقِت الفريضِة , أْو يف غَتِِه ؛ ألفَّ النَّافلَة وَمسَّ اْلُمصحِف 
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 بعَد دخوِؿ ليَس ذلَُما ميقاٌت كالفريضِة , أمَّا الفريضُة فال َيِصحُّ التػََّيمُُّم ذلا إال
 وقِتها . 

     ذاِف الظُّهِر , أفتيمَّْمُت قبَل , لَػْم َأِجِد اْلَماَء  فلىْو أفَّ إنساننا سألىكى كقاؿى :
 ؟  ُُثَّ َدَخَل وقُت الظُّهِر , فصلَّْيتُػَها

إفَّ شرَط صحِة التػََّيمُِّم للفريضِة َأْف يكوَف بعَد دخوِؿ وقِتها , فإذا تَػَيمََّم  تقوؿي :
قبَل دخوِؿ الوقِت َبَطَل تَػَيمُُّمُو بدخوِؿ الوقِت بعَد ذلَك ؛ ألنَُّو حُيَْتسُب للفريضِة  

حقِة , فال َيِصحُّ تيمُُّمَك قبلَ  الظُّهِر  السَّابقِة , ويبُطُل بدخوِؿ وقِت الفريضِة الالَّ
 .للظُّهِر , وىكذا بقيُة الفرائِض 

نَُّو األصُل يف قوِلِو إ :أمَّا الدَّليلي على اشتراًط التػَّيىمًُّم لدخوًؿ الوقًت ، فقاليوا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ  : -تَػَعاىَل -

 چٿ  ٿ  ٿ ٹچ  :إىل َأْف قاَؿ   چڀ  ڀ  ڀ
(4) . 

كاَف يف أوِؿ اإلسالـِ جيُب على  أنَّوُ  الوقًت :كجوي ًداللًتها على اشتراًط دخوًؿ 
اْلُمكلَِّف إذا َدَخَل وقُت الفريضِة َأْف يتوضََّأ , حىت وَلْو كاَف متوضًّْئا , وكانُوا 

توضِّْئُْتَ ؛ كما يف حديِث يتوضَُّؤوَف عنَد دخوِؿ وقِت ُكلّْ صالٍة , وَلْو كانُوا م
: )) كىافى أيًمرى بًاْلويضيْوًء ًلكيلِّ صىالةو  --أفَّ النَِّبَّ  --الِل بِن َحْنظلَة عبدِ 

رى طىاًىرو (( واحلاكُم وصحََّحُو , وأبو داوَد , أخرَجُو أضبُد  طىاًىرنا كىافى ، أىْك غىيػْ
 على شرِط ُمسِلٍم , ووافَقُو الذَّىِبُّ وغَتُُه . 

؛ كما ثَػَبَت يف الصَّحيَحُِت مْن  خلندؽِ يف غزوِة ا --ُُثَّ ُنِسَخ ذلَك بفعِل النَِّبّْ 
ُهَما-حديِث جابٍر  ،  --جاَء إىل النَِّبّْ  --أفَّ ُعَمَر  -َرِضَي الُل َعنػْ
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مىا ًكْدتي أيصىلِّي اْلعىْصرى حىتَّى كىادىًت الشَّْمسي  اللً كى  ، يىا رىسيْوؿى اللً  )): وقاؿَ  
      قاَؿ :  (( ، مىا صىلىْيتػيهىا )) كىاللً  : -الـُ َعَلْيِو الصَّالة َوالسَّ - فػىقىاؿى  تػىْغريبي 

 .  (( فػىتػىوىضَّأى ، ثيمَّ صىلَّى اْلعىْصرى بػىْعدى مىا غىرىبىًت الشَّْمسي ، ثيمَّ صىلَّى اْلمىْغًربى  ))
عنَد أضبَد , والنَّسائيّْ بسنٍد صحََّحُو غَُت  --ويف حديِث أيب سعيٍد اخلُدريّْ 

ْندىًؽ عىًن الصَّالًة ، حىتَّى كىافى بػىْعدى أنَُّو قاَؿ , واحٍد  : )) حيًبْسنىا يػىْوـى اْلخى
نىا ، كىذىًلكى قػىْوؿي الًل  ڇ ڍ  چ :  --اْلمىْغًرًب ًبهىًومٍّ ًمنى اللَّْيًل كيًفيػْ

 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڌڍ  ڌ
 --قىاؿى : فىدىعىا رىسيْوؿي الًل  (4)

ىىا ؛ فىأىْحسىنى صىالتػىهىا كىمىا كىافى ييصىلِّيػىهىا ًفي كىْقًتهىا ،  ـى الظُّْهرى ، فىصىالَّ     فىأىقىا
ىىا ، فىأىْحسىنى صىالتػىهىا كىمىا كىافى ييصىلِّيػىهىا ًفي كْقًتهىا ،  ـى اْلعىْصرى فىصىالَّ ثيمَّ أىمىرىهي فىأىقىا

ـى اْلمىْغًربى  ىىا كىذىًلكى (( .  ثيمَّ أىمىرىهي فىأىقىا  فىصىالَّ
, ودؿَّ على أنَُّو ُيْشرَُع  : ىذا َنْسٌخ لوجوِب اْلُوُضوِء عنَد دخوِؿ الوقتِ قاليوا 

ُوُضوٍء واحٍد بَُت صلواٍت , وال َحرََج عليِو يف ذلَك , فأصبَح بللُمكلَِّف َأْف جيمَع 
  اْلُوُضوُء رافًعا للَحَدِث .

ِسَخ احلكُم يف اْلُوُضوِء , وبَِقَي التػََّيمُُّم على األصِل : نُ  كبناءن على ذلكى ، قاليوا
 , ألنَُّو َوَرَد النَّصُّ على العموـِ يف الطَّهارةِ  ؛ الوقتِ ِمْن كونِِو مطلوبًا عنَد دخوِؿ 

 ٻ  ٻ  پ   چ:  -ُسْبَحانَوُ -وأنػََّها مقيَّدٌة بدخوِؿ الوقِت , وذلَك يف قولِِو 

 

 

                              
 . 72/ األحزاب , آية :  (1)
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________________________________________ 
 أيبًْيحىْت نىاًفلىةه  كْ أى 

________________________________________ 

چپ
ـُ لفعِل الصَّالِة اْلَمفروضِة إال بعَد دخوِؿ وقِتها( 4)  ,  , وال جيُب القيا

 الداؿ علىفَلمَّا جاَء النَّاسُخ يف اْلُوُضوِء بَِقَي غَتُُه وىَو التَّيمُُّم على األصِل 
 اشًتاَط دخوِؿ الوقِت فيِو , فال يتيمَُّم لفريضٍة إال بعَد دخوِؿ وقِتها .                      

: اْلَمفروضُة , عنَدنا صالتاِف أيبًيحىْت نىافلةه [  كْ أى ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
, وقيَّْدَتُو  : إفَّ التػََّيمَُّم ال يكوُف إال عنَد دخوِؿ وقِت الصَّالةِ  , فِإْف قُػْلتَ  والنَّافلةُ 

: يَػتَػَيمَُّم لصالِة الظُّهِر بعَد زواِؿ  , فتقوؿُ  بالصَّالِة تُقيُّْدُه يف الفريضِة بوقِتها
 , وىكذا . وِب الشَّمسِ , ويَػتَػَيمَُّم لصالِة اْلَمغرِب بعَد غر  الشَّمسِ 

: يَػتَػَيمَُّم  , فتقوؿُ  : اْعترْبَت فيها األوقاَت اْلَمنهيَّ عنها كإذا كانىًت الصَّالةي نافلةن 
يف وقٍت تُباُح فيِو النَّافلُة , فَلْو أنَُّو تَػَيمََّم بعَد صالِة الصُّبِح , أْو بعَد صالِة الفجِر 

فإنَُّو ال َيِصحُّ تَػَيمُُّمُو ؛ لوقوِعِو يف غَِت الوقِت  , نافلةٍ  لِ عْ فِ وقبَل طلوِع الشَّمِس لِ 
اْلُمعترِب إلجزاِء التػََّيمُِّم للصَّالِة , فيجوُز لُو َأْف يَػتَػَيمََّم لفعِل النَّافلِة يف صبيِع 

 إال األوقاَت اليت ُنَُِي عْن صالِة النَّافلِة فيَها .  ,األوقاِت 
جبواِز فعِلها يف أوقاِت النَّهِي فإنَُّو ُيِصحُّ  فعلى القوؿً  كأمَّا ذكاتي األسباًب :

 التػََّيمُُّم ذلا فيها . 
باْلَمنِع مْن صبيِع النَّوافِل وعدـِ اسثتناِء ذواِت األسباِب فإنَُّو دُيَنُع  كأمَّا على القوؿً 

 ِمَن التػََّيمُِّم للنَّوافِل صبيِعها يف األوقاِت اْلَمنهِي عنَها . 
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 __________________ ______________________
 اْلمىاءى  ـى دً كىعى 

________________________________________ 
  وأمَّا َلْمُس اْلُمصحِف وضبُلُو , أْو قراءتُُو للُجُنِب ؛ فَيتَػَيمَُّم لُو يف ُكلّْ وقٍت ؛ 

 ألفَّ الشَّرَْع لَػْم حيظُْرُه يف وقٍت مَن األوقاِت .
 : -تَػَعاىَل -قولُُو  دؿَّ عليًو :,  ىذا َشْرطٌ اْلمىاءى [  ـى دً ] كىعى  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

      على اشًتاِط عدـِ وجوِد اْلَماِء ,  -ُسْبَحانَوُ -فنصَّ   چڃ  ڃ  ڃچ 
 فدؿَّ على أفَّ التػََّيمَُّم ُرخصٌة عنَد فَػْقِد اْلَماِء , وَعدِمِو . 

    أنُّو ُرخَّْص ِلَمْن فَػَقَد اْلَماَء َأْف يَػتَػَيمََّم ,  -َعَلْيِو الصَّالة َوالسَّالـُ -وصحَّ عنُو 
 رجالً أفَّ , واللَّفُظ للُبخاريّْ , يف الصَّحيَحُِت  --كما يف حديِث ِعْمراَف 

نىابىةه ، كىال مىاءه  )):  --قاَؿ للنَِّبّْ  َعَلْيِو الصَّالة -قاَؿ  (( أىصىابػىْتًني جى
َلمَّا أخربَُه أنَُّو , فَأَمَرُه بالتػََّيمُِّم لصًَّعْيًد ؛ فىًإنَّوي يىْكًفْيكى (( : )) عىلْيكى بًا -َوالسَّالـُ 

 ال جيُد اْلَماَء . 
ـَ مَعَنا أفَّ النَِّبَّ  --كذلَك جاَءِت السُّنَُّة يف حديِث أيب َذرٍّ   --الَِّذي تقدَّ

ًإْف لىْم يىًجًد اْلمىاءى عىْشرى ًسًنْينى ، ، : )) ًإفَّ الصًَّعْيدى الطِّيِّبى طىهيْوري اْلميْسًلمً قاَؿ  كى
مذيُّ , واحلاكُم ,  فىًإذىا كىجىدى اْلمىاءى فػىْلييًمسَّوي بىشىرىتىوي (( ـُ الًتّْ      صحََّحُو اإلما

 .  -َرضِبَُهُم اللُ -وابُن ِحبَّاَف , وأبو حامٍت , والذَّىِبُّ , والنَّوويُّ , وغَتُُىم 
  على رخصِة التػََّيمُِّم بشرِط عدـِ وجوِد اْلَماِء ,  -ة َوالسَّالـُ َعَلْيِو الصَّال-فنصَّ 

ٌب لإلذِف برخصِة التػََّيمُِّم , وَلْو طاَلِت اْلُمدَُّة , فدؿَّ على أفَّ فَػْقَد اْلَماِء موج
 واألحاديُث يف ىذا اْلَمعٌت كثَتٌة . 
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ْلَماِء موجٌب لرخصِة التػََّيمُِّم على أفَّ فَػْقَد ا -َرضِبَُهُم اللُ - كلذلكى أجمعى العلماءي 
 أمَّا من حيثي التَّفصيًل :مْن حيُث اجلملِة , 
هيم مىْن يقوؿي  ـُ اْلَماِء , سواًء كاَف يف سفٍر أْو حضٍر .  :فمنػْ  َعد

هيمْ   ؛ ألفَّ فَػْقَدُه يف احَلَضِر نادٌر , واحُلكُم للغالِب .  َمْن قيََّدُه بالسََّفرِ  كمنػْ
ّّ يشمُل السََّفَر  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -  ُىَو القوُؿ بأفَّ احُلكَم عا نظرمكالرَّاجَّحي في 

 .لعموـِ النَّصّْ ؛  واحلضرَ 
ـى اْلمىاًء يتحقَّقي بأمرىيًن   :ثيمَّ إفَّ عىدى

وىذا بال إشكاٍؿ أنَُّو يُعتبَػُر مبيًحا للتَّيمُِّم ,  بيقٍُت يُػْقَطُع ِبِو بعدـِ وجوِدهِ :  األكؿً 
صاًل , ويكوُف على يقٍُت أيف مكاٍف يعلُم أنَُّو ال يوجُد فيِو ماٌء َأْف يكوَف  ًمْثلي :

 بذلَك . 
, دبعٌت َأْف يكوَف احتماُؿ وجوِد اْلَماِء  الفقدُ َأْف يغُلَب على ظنِّْو اني : الثَّ  األمرً 
        ؛ فإفَّ العربَة بغالِب ظنِّْو  ,, فإذا كاَف احتماُؿ وجوِد اْلَماِء ضئياًل  ضئيالً 

, فَلمَّا كاَف غالُب  عكسوألفَّ الشَّريعَة بُِنَيْت أحكاُمها على الغالِب ال على 
نََّك قطْعَت بعدـِ وجوِدِه ظنَّْك أفَّ اْلَماَء غَُت موجوٍد يف موضٍع ؛ فإنَُّو يُعترُب كأ

  لوجوِد .ادـِ زلَة اليقُِت بعػزَُّؿ غالُب ظنَّْك منػ, ويُنفيوِ 
نا ِة الظَّنّْ , بلغعلى ذلَك , تستِبيُح التػََّيمَُّم : باليقُِت , وبًء وبنا قىى عندى كتػىبػْ

 :حالتاًف 
وذلَك إذا استوى عنَدَؾ احتماُؿ وجوِدِه ,  أْف َتشكَّ يف وجوِدهِ  الحالةي األكلى :

َؿ يف موضٍع وىَو مسافٌر , وال يدري : ىْل فيِو ماءٌ زَ َمْن نػَ  : مثاؿي ذلكى  وعدِمِو ,
 أْو ال ماَء فيِو ؟ 
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  ________________________________________
رنا ، أىْك ثىمىنو يػيْعًجزيهي  ًثيػْ ًنًو كى  أىْك زىادى عىلىى ثىمى

________________________________________ 
حىت يصَل إىل غالِب الظَّنّْ  ش والسؤاؿفتييُطالُب بالبحِث والتَّ  ففي ىذًه الحالةً 

فإذا غلَب على ظنِّْو وجوُد اْلَماِء َعِمَل ِبِو , وال حِيلُّ َلُو أَْف  ,ُِت بأحِد االحتمالَ 
 .يتيمََّم , وِإْف ترجََّح ظنُُّو بالفقِد , أْو قطَع بِِو ؛ فحينئٍذ يًتخَُّص بالتػََّيمُِّم 

  .عدـَ وجوِدِه , ويغُلُب على ظنَّْك وجوُدُه َأْف تتوىََّم  الحالةي الثَّانيةي :
ال إشكاَؿ يف أنَُّو ال جيوُز فيها التػََّيمُُّم , إال إذا تغيػََّر ىذا الظَّنُّ ,  فهذًه الحالةي 

 . عكساً وصاَر 
وىذِه احلالُة ىَي الغالُب يف اْلُمُدِف والُقَرى , فال جيوُز لصاحِبها َأْف يتيمََّم ُمباشرًة 

ـَ أفَّ   اْلَماَء يغُلُب على الظَّنّْ وجوُدُه .  ما دا
رنا ، أىْك ثىمىنو يػيْعًجزيهي [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  ًثيػْ ًنًو كى اْلُمراُد ِبِو ] أىْك زىادى عىلىى ثىمى

 بثمٍن زائٍد عْن قيمِتِو زيادًة ذاَت بَاٍؿ , وىَو ما أشاَر إليِو الَّ َأْف ال جيَد اْلَماَء إِ 
رنا [بوصِفِو ذلا بقولِِو :  ًثيػْ  .  ] كى

أنَُّو إذا َوَجَد اْلَماَء زائًدا على قيمِتِو زيادًة قليلًة َلزَِمُو َأْف يشًتيَُو ,  كمفهوـي ذلكى :
 وأمَّا إذا كاَنْت كثَتًة كاَف غبًنا عليِو . 

] أىْك ثىمىنو احلالُة وىَي زيادُة شبِن اْلَماِء كثَتًا , وما بعَدىا وىَي قولُُو : وىذِه 
بناًء على أفَّ اْلَماَء ؛ ُرخَّْص فيها بالتػََّيمُِّم عنَد َمْن يعترُب الرُّخصَة فيها  يػيْعًجزيهي [

مفقوًدا ُحْكًما  وِإْف كاَف موجوًدا حقيقًة , لكنَُّو بالزّْيادِة عْن شبِنِو والعجِز عنُو صارَ 
 فأصبَحْت ىذِه احلالُة دبثابِة حالِة الَفْقِد احلقيقيَِّة للماِء . 
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 ________________________________________
نًوً  اًلًو ، أىْك طىلىًبًو ضىرىرى بىدى  أىْك خىاؼى بًاْسًتْعمى

________________________________________ 
 بثمٍن ليَس عنَدُه , فال إشكاَؿ أنَُّو يف الَّ لَػْم جيَِِد اْلَماَء إِ  ويف احلقيقِة بالنّْسبِة ِلَمنْ 

حكِم فاقِد اْلَماِء ؛ ألنَُّو ليَس بإمكانِِو َأْف يشًتيَُو ؛ ألنَُّو بعجزِِه عْن شبِنِو صاَر  
 فَػُرخَّْص لُو وصاَر اْلَماُء غََت موجوٍد يف حقّْو ُحْكًما .,  كالعاجِز عِن عُِت اْلَماءِ 

ا على ثمًنًو كثيرناكأ خيُص فيها قاَؿ ِبِو بعُض  مَّا إذا كافى يجدي اْلمىاءى زائدن : فالًتَّ
ْمَنا أفَّ الزّْيادَة الكثَتَة ضرٌر عليِو يف مالِِو ؛  -َرضِبَُهُم اللُ -الفقهاِء  بناًء على ما قدَّ

باالغتساِؿ ,   فكما يُرخَُّص للمكلَِّف َأْف يتيمََّم عنَد خوِفِو الضََّرَر على نفِسوِ 
كذلَك يُرخَُّص لُو َأْف يتيمََّم ويًتَؾ اْلَماَء الزَّائَد على شبِن مثِلِو كثَتًا ؛ دفًعا للضَّرِر 

 الذي سيلحُقُو يف مالِِو . 
فإفَّ ىذِه الزّْيادَة تتقيَُّد  -َرضِبَُو اللُ -وعلى ىذا القوِؿ الذي مشى عليِو اْلُمَصنُّْف 

َماُء , فتكوُف زيادًة كثَتًة على شبِن مثِلِو يف ذلَك اْلَمكاِف باْلَمكاِف الذي فيِو الْ 
 الذي ىَو فيِو .

نًًو [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  اًلًو ، أىْك طىلىًبًو ضىرىرى بىدى            مراُدُه  ] أىْك خىاؼى بًاْسًتْعمى
باستعمالِِو اْلَماَء الضَّرَر يف أنَُّو يُرخَُّص بالتَّيمُِّم للشَّخِص الذي خياُؼ  -َرضِبَُو اللُ -

اًلًو [بدنِِو , سواًء كاَف ذلَك يف الُوُضوِء , أِو الُغْسِل ؛ لعموـِ قولِِو :  ,  ] بًاْسًتْعمى
أْف يكوَف  مثلي :وخاؼ إذا طََلَب اْلَماَء وحبَث عنُو حصوُؿ الضَّرِر يف بدنِِو , 

يغُلُب على ظنِّْو أنَُّو يضرُُّه ضررًا اْلَماُء موجوًدا يف أرٍض فيها عدوّّ , أَْو َسبٌع 
 وضلِو ذلَك مَن الصُّوِر ., يُوجُب مثُلُو الرُّخصَة 
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نًًو [ :  -َرضِبَُو اللُ -ونَػبََّو بقولِِو   على أنَُّو إذا خاَؼ اذلالَؾ , فمْن باِب ] ضىرىرى بىدى
أْف يكوَف اْلَماُء يف أرِض َمْسبَػَعٍة , وإذا طلَبُو فيها َغَلَب  مثلي :أوىل وأحرى , 

على ظنِّْو , ْأو َقَطَع أنَُّو ستفًتُسُو السّْباُع , أْو يكوَف يف بئٍر فيِو حيٌَّة يغُلُب على 
َها , وضلِو ذلَك مَن الصُّوِر .     ظنِّْو أنػََّها تقتُلُو إذا أخَذ اْلَماَء ِمنػْ

لى أفَّ مىْن خاؼى باستعماًؿ اْلمىاًء الضَّرىرى في بدنًًو كالمرًض ، أمَّا الدَّليلي ع
ٹ  ٹ      ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ :  -تَػَعاىَل -فقولُُو   كغيرًًه أىْف يتيمَّمى :

 چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ 
(4)  ، َ فبُتَّ

فدؿَّ على أفَّ َمْن كاَف  چٹ  ٹ ڤچ ُعْذَر اْلَمرِض بقولِِو :  -ُسْبَحانَوُ -
 مريًضا , وخاَؼ باستعماِؿ اْلَماِء َأْف يهَلَك , أْو يستضرَّ جاَز لَُو َأْف يتيمََّم . 

ـُ الُبخاريُّ  ُنُب بقولِِو : ) بَاٌب ِإَذا َخاَؼ اجلُْ  صحيِحوِ  يف -َرضِبَُو اللُ -وترجَم اإلما
          اْلَعَطَش , تَػَيمََّم , ويُذَكُر أفَّ عمَرو  أَِو اْلَمْوَت َأْو َخاؼَ َعَلى نَػْفِسِو اْلَمَرَض 

َلٍة بَارَِدٍة , فَػتَػَيمََّم َوَتال --بَن العاِص ا    چڃ  چ  چچ :  َأْجَنَب يف لَيػْ

 چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ
    فَػَلْم يُػَعنَّْف ( , وىذا يُقوّْي  --َفذََكَر للنَِّبّْ  (2)

ـَ ويدؿُّ أيًضا على أفَّ  بسبِب الُغْسِل           َمْن خاَؼ َأْف ُيصاَب بالضََّررِ ما تقدَّ
 , وَغَلَب على ظنِّْو ذلَك فإفَّ لَُو َأْف يًتخََّص بالتػََّيمُِّم .أِو اْلُوُضوءِ 

 
 

                              
 .  6, واْلَمائدة , آية :  34/ النّْساء , آية :  (1)

 . 72/ النّْساء , آية :  (7)
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 ________________________________________
 ، أىْك حيْرمىًتًو  أىْك عىلىى رىًفيًقوً 

________________________________________ 
,       أي خاَؼ على َمْن مَعُو يف َسَفٍر [  أىْك عىلىى رىًفيًقوً ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

  أْو غَتِِه أْف يعطَش , أْو ديرَض , أْو يهلَك إذا ُىَو استعمَل اْلَماَء الَِّذي مَعُو , 
 ذىَب لطلِب اْلَماِء  ترَكُو و  إذاأْو خاَؼ عليِو ذلَك 

أْف يكوَف عنَدُه ماٌء حيتاُج إليِو رفيُقُو لُشْرٍب , فَلْو توضََّأ بِِو َىَلَك  :مثاؿي ذلكى 
رفيُقُو , وىكذا َلِو اغَتَسَل ِبِو , فَُتخَُّص لُو يف ىذِه احلالِة أْف يعدَؿ إىل التَّيمُِّم , 

اْلَماُء يف حكِم اْلَمفقوِد ؛ ألنَُّو زلتاٌج إليِو ويًتَُؾ اْلَماَء حلاجِة رفيِقِو إليِو , ويكوُف 
 إلنقاِذ نفٍس زُلرَّمٍة .

بالرَّفيِق الواحِد على أنَُّو لْو َخِشَي على رُفقِتِو مْن باِب أوىل  -َرضِبَُو اللُ -ونَػبََّو 
 وأحرى .

وزلارِمِو ,  واحلُرمُة مثُل زوجِتِو ونسائِوِ : ] أىْك حيْرمىًتًو [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ْمَنا يف اخلوِؼ  واْلُمراُد َأْف خياَؼ باستعمالِِو أْو طلِبِو الضََّرَر على ىؤالِء , كما قدَّ
على رفيِقِو , فيكوُف مَعُو أىُلُو ونساُؤُه زلتاجَُت إىل اْلَماِء , فإذا استعمَلُو تضرَُّروا , 

ُة وال ماَء عنَدُه , وَلْو ترَكُهم أْو يكونُوَف مَعُو يف سفٍر أْو نُزىٍة , وربضرُُه الصَّال
وَذَىَب لطلِبِو , أْو طََلَبُو وُىم مَعُو خاَؼ عليهم الضَّرَر يف أنفِسهم أْو أعراِضهم , 

 فإنَُّو يسقُط عنُو طََلُب اْلَماِء ويتيمَُّم . 
فجميُع ىذِه احلاالِت موجبٌة للرُّخصِة إذا ربقََّق فيها الضََّرُر , أْو غلَب على ظنّْ 

 اْلُمكلَِّف حصولُُو .
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 ________________________________________ 
   يىمُّمي أىْك ىىالؾو ، كنىْحًوه ، شيرًعى التػَّ ،  أىْك مىاًلًو ، ًبعىطىشو ، أىْك مىرىضو 

________________________________________  
أي خاَؼ إِف استعمَل اْلَماَء أْو طلَبُو َأْف  : ] أىْك مىاًلًو [ -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

راعي الغنِم يف الباديِة , إْف ترَؾ غنَمُو , وذىَب :  مثلي حيصَل الضََّرُر يف مالِِو , 
 دبا يُوجُب الرُّخصَة . يطلُب اْلَماَء َغَلَب على ظنِّْو أنػََّها ُتسَرُؽ , َأْو يُعتَدى عليها

 ا ُموجبٌة للرُّخصِة . فهذِه احلاالُت , وأمثاذُلا كلُّه
َ ُصوَر الضََّرِر , وذلَك بَقْولُُو  أي أنَُّو إذا استعمَل ] ًبعىطىشو [ :  -َرضِبَُو اللُ -ُُثَّ بُتَّ

اْلَماَء يف الُغْسِل , أِو اْلُوُضوِء َعِطَش ىَو , أو رفيُقُو , أو ُحرمُتُو , أو دابػَُّتُو , 
 فهلُكوا , أو تضرَُّروا .

أي أنَُّو إذا استعمَل اْلَماَء يف جسِدِه حصَل : ] أىْك مىرىضو [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
اْلَمرِض , كَمْن كاَف ُمصابًا باجُلَدرِي , أْو كاَف خيشى زيادَة  َببِ سَ لُو الضََّرُر بِ 

 اْلَمرِض إىل َحدٍّ يُوجُب مثُلُو الرُّخصَة .
أي أنَُّو إذا استعمَل اْلَماَء , أْو طلَبُو َىَلَك ىىالؾو [  : ] أىكْ  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 ىَو , أْو رفيُقُو , أْو ُحرمُتُو , أْو تَِلَف مالُُو . 
 : ألنَّها فكلُّها أضراٌر مؤثرٌة إذا غلَب على الظَّنّْ حصوذُلا أوجَبِت الرُّخصَة ؛

ا يف حاِؿ اخلوِؼ على فيها إىل مقاـِ االضطراِر , كم إمَّا أىْف يصلى اْلميكلَّفي 
 نفِسِو , وغَتِِه . 
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________________________________________
 كىمىْن كىجىدى مىاءن يىْكًفي بػىْعضى طيْهرًًه تػىيىمَّمى بػىْعدى اْسًتْعمىاًلوً 

________________________________________ 
فيها إىل مقاـِ احلاجِة اْلَمنزلِة منػزَلَة الضَّرورِة , وىَي تُوجُب احلرَج  كإمَّا أىْف يصلى 

ھ  چ :  -تَػَعاىَل -الذي دؿَّ دليُل الشَّرِْع على أنَُّو ال ُيَكلَُّف بِِو , كما يف قولِِو 

 چھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ
(4) . 

 چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ چ :  -ُسْبَحانَوُ -وقاَؿ 
(2)  ,

ْلَماِؿ وزيادِة اْلَمرِض وضلوِىا إذا بلغت مبلغ احلرج والعسر  حالِة ىالِؾ اوذلَك يف
 . ادلنتف يف الشريعة

, ضلِو ىذِه الصَُّوِر : أي  ] كىنىْحًوًه ، شيرًعى التػَّيىمُّمي [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
بيػَُّنوا لَك األصَل الذي ىَو خوُؼ الضََّرِر  -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ -واألمثلِة , فالفقهاُء 

وبناًء على ذلَك , جيوُز لإلنساِف أْف يعدَؿ , على النَّفِس , أِو الرُّفقِة , أِو اْلَماِؿ 
سواًء كاَنْت بالصَُّوِر , واألمثلِة اليت   , إىل رخصِة التػََّيمُِّم بوجوِد ىذِه األعذارِ 

وٍر وأمثلٍة جديدٍة يف زمانِنا يصُل فيها اْلُمكلَُّف كاَنْت َموجودًة يف زماُِنم , أْو بص
 إىل مقاـِ االضطراِر , أِو احلاجِة . 

اًلًو [ :-رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  ] كىمىْن كىجىدى مىاءن يىْكًفي بػىْعضى طيْهرًًه تػىيىمَّمى بػىْعدى اْسًتْعمى
َ لنَ  وجٌب لُرخصِة التَّيمُِّم , َشرََع يف بياِف أفَّ فَػْقَد اْلَماِء م -َرضِبَُو اللُ -ا بعَد أْف بَػُتَّ

  . ُحكِم اْلَماِء إذا كاَف ال يكفي جلميِع األعضاِء اْلَمأموِر بتطهَتَِىا

                              
 . 27/ احلّج , آية :  (1)

 . 172( / البقرة , آية : 7)



 140  ق 4141الثَّانية الميراجعةي            بىابي التػَّيىمُّمً                                                

  .فيها  -َرضِبَُهُم اللُ - اختلفى العلماءي َوىذِه اْلَمسألُة مَن اْلَمسائِل اليت  
يف طهارِة الُغْسِل ,  أْف يكوَف عنَدؾ ماٌء ال يكفي لَغْسِل صبيِع البدفِ  كصورتيها :

أْو ال يكفي لَغْسِل صبيِع أعضاِء اْلُوُضوِء يف طهارِة اْلُوُضوِء , فاْلَماُء موجوٌد , 
 ستيعاِب الُفُروِض . ال ولكنَُّو غَُت كاؼٍ 

 يَػْعدُؿ إىل التػََّيمُِّم ُمباشرًة .  :فقاؿى بعضي العلماًء 
 َيمََّم ِلَما بَِقَي . يغسُل البعَض , ُُثَّ يتػَ  :كقاؿى بعضي العلماًء 

مشى على  -َرضِبَُو اللُ -, فاْلُمَصنُّْف  كىذاًف قوالًف مشهوراًف عندى أىًل العلمً 
َ أفَّ عليِو َأْف يستعمَل اْلَماَء , فيغسَل ِبِو األعضاَء , ُُثَّ يتيمََّم  مذىِب اجلمِع , فبُتَّ

 ِلَما بَِقَي . 
 بدليِل الكتاِب , والسُّنَِّة .  كالذينى قاليوا بهذا القوًؿ استدلُّوا :

 فآيُة اْلُوُضوء والُغْسِل , وآيُة التػََّيمُِّم .  أمَّا الكتابي :
فقاُلوا : إفَّ الَل أََمَر فيها اْلُمكلََّف باستعماِؿ اْلَماِء ,  فأمَّا آيةي اْلويضيوًء كالغيْسًل :

   فيستعمُلُو , وَلْو لبعِض أعضائِِو ؛ ألنَُّو قادٌر على ذلَك , وأمكَن ربقيُق أَْمِر الِل 
, فوجَب عليِو إعماُؿ األصِل على ىذا الوجِو , فإذا استهلَك اْلَماَء ,  -تَػَعاىَل -

وبَِقَي ما بَِقَي مَن األعضاِء ربقََّق فيِو الشَّرُط الشَّْرعيُّ اْلَمنصوُص عليِو يف آيِة 
چڃ  ڃ  ڃچ :  -تَػَعاىَل -التػََّيمُِّم يف قولِِو 

 , وحينئِذ يُرخَُّص لُو بالتػََّيمُّمِ  (4) 
للباقي ؛ ألفَّ ىذا الشَّرَط ال يتحقَُّق إال باستهالِؾ اْلَماِء على الوجِو الشَّْرعيّْ 

 ُو مْن أعضاِء اْلُوُضوِء والُغْسِل .بَغْسِل ما يستطيُع َغْسلَ 

                              
 . 6, واْلَمائدة , آية :  34النّْساء , آية : /  (1)
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, الذي رواهُ الدَّارقطٍتُّ وغَتُُه  --فحديُث جابٍر  كأمَّا دليليهيم منى السُّنًَّة :
َسَفٍر , فَأَصاَب َرُجاًل منَّا َحَجٌر يف رَْأِسو , ُُثَّ اْحتَػَلَم , فسَأَؿ ) َخرْجَنا يف : قاَؿ 

أصحابَُو : َىْل ذبُدوَف يل ُرخصًة يف التػََّيمُِّم ؟ فقاُلوا : ما صلَُِد لَك ُرخصًة وأنَت 
ُأْخربَ  --فاغتسَل , فماَت , فَلمَّا َقِدْمَنا على رسوِؿ الِل   ,تقدُر على اْلَماِء 
)) قػىتػىليْوهي قػىتػىلىهيمي اللي ، أىالى سىأىليْوا ًإذىا لىْم يػىْعلىميوا ؛ فىًإنَّمىا ًشفىاءي بذلَك فقاَؿ : 

اْلًعيِّ السُّؤىاؿي ، ًإنَّمىا كىافى يىْكًفْيًو أىْف يػىتػىيىمَّمى كىيػىْعًصرى ، أىْك يػىْعًصبى عىلىى جيْرًحًو ، 
 . ًسلي سىاًئرى جىسىًدًه ((ثيمَّ يىْمسىحي عىلىْيًو ، كىيػىغْ 

  ظاىٌر , حيُث أََمَرُه باجلمِع بَُت التػََّيمُِّم , والُغْسِل . ككجوي الدِّاللة :
حيُث إفَّ  ؛ -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - ومذىُب القائلَُت بعدـِ اجلمعِ  أقول في نظًرم 

يف حكِم اْلَمفقوِد ,  اْلَماَء اْلَموجوَد َلمَّا كاَف غََت كاٍؼ جلميِع الطَّهارِة صارَ 
فتحقََّق الشَّرُط اْلُموجُب لرخصِة التػََّيمُِّم , وقْد َعِمَل هبذا األصِل اجلميُع , فنػزَُّلوا 
اْلَموجوَد منػزلَة اْلَمفقوِد يف مسائِل التػََّيمُِّم , فكذلَك ىنا ؛ ألنَُّو ماٌء غَُت كاٍؼ 

اَء اْلُوُضوِء والُغْسِل , َبْل أََمَر بَغْسِلها أعض ئْ جلميِع األعضاِء , والشَّرُْع لَػْم جُيَزّْ 
صبيِعها , فكما أفَّ َمْن عجَز عِن اْلَماِء ِلَمَرٍض نقوُؿ : اْلَماُء يف حقِّْو مفقوٌد 

كذلَك َمْن وجَد ماًء ال يكفي جلميِع األعضاِء , فإفَّ ىذا اْلَماَء مفقوٌد   ,ُحكًما 
يعترْب يف طهارِة الُغْسِل بعَض أعضاِء البدِف ُدوَف  حبكِم الشَّرِْع ؛ ألفَّ الشَّرَْع لَػمْ 

 .  ُكلّْهاَبْل أََمَر بَغْسِلها  , البعِض 
 وهبذا , ال يقوى االحتجاُج بآيِة اْلُوُضوِء والُغْسِل على وجوِب َغْسِل األعضاِء .

 فُيجاُب عنُو بضعِف احلديِث , وعدـِ ثُػُبوتِِو .  كأمَّا االستدالؿي بالسُّنًَّة :
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  ________________________________________
 وً كىيىًجبي طىلىبي اْلمىاًء ًفي رىْحلً ،  كىمىْن جيًرحى تػىيىمَّمى لىوي ، كىغىسىلى اْلبىاًقي

________________________________________ 
 يفلضَّمَُت ا ] كىمىْن جيًرحى تػىيىمَّمى لىوي ، كىغىسىلى اْلبىاًقي [ : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
  .باقي جسِدِه : أي  كقوليوي : ] كىغىسىلى اْلبىاًقي [ىل اجلرِح , إعائٌد [  وي ] لى  قولِِو:

           فَبِقَي على األصِل , واجلرُح , أنَُّو يستطيُع َغْسَل باقي جسِدِه  :ككجوي ذلكى 
 ال ديكُنُو َأْف يغسَلُو , فُرخَّْص لُو بالتػََّيمُِّم مْن أجِلِو . 

َع فيها بَُت الَبدِؿ واْلُمبدؿِ  ويقوُؿ هبا فقهاُء احلنابلِة والشَّافعيَِّة ,  وىذِه اْلَمسألُة صبُِ
 .  -َرضِبَُهُم اللُ -

 ,نَُّو إذا أمكَنُو أْف يَػُبلَّ يَدُه , ودُيرَّىا على اجلرِح مبلولًة إ :كقاؿى بعضي العلماًء 
يتيمََّم للجرِح , وىذا القوُؿ يراعي أصَل  فإنَُّو جيزيِو ذلَك , وال يُطَلُب منُو َأفْ 

الشَّرِع كما يف اْلَمسِح على الِعمامِة ؛ لوجوِد موجِب الرُّخصِة وىَو مشقُة النَّزِع , 
 وال يلزُمُو  تيمٌُّم . , فيكوُف اجلرُح دبثابِة ذلك , فيعدُؿ إىل مسِحِو باْلَماِء 

يَلزـُ اْلُمكلََّف عنَد دخوِؿ أي  اْلمىاًء [] كىيىًجبي طىلىبي  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ما ال يتمُّ " الوقِت طلُب اْلَماِء , أي البحُث عْنُو , وىذا بناًء على األصِل ؛ ألفَّ 

 . " الواجبي إال بًو فهوى كاجبه 
الرَّْحُل : اْلَمتاُع , واْلُمراُد َأْف يبحَث عِن  [ وً : ] ًفي رىْحلً  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

اْلَماِء يف متاِعِو , فإذا كاَف يف منػزلِِو , وحضَرْتُو الصَّالُة حَبََث يف اْلَمنزِؿ , وإْف كاَف 
يف َفالٍة , أْو خارَج اْلَمدينِة بسيارتِِو حَبََث أواًل يف سيارتِِو وأمتعِتِو َىْل يوجُد فيها 

 ماٌء , ىذا ىَو األصُل . 
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________________________________________ 
  ةو كىًبًداللى ،  ْرًبوً قػي كى 

________________________________________ 
   قريًبا مْن َرْحِلِو , أْو مْن موضِع نزولِِو , : أي  ْرًبًو [قػي : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 فإذا لَػْم جيَِْد عنَدُه حَبََث عنَد رفاِقِو وزمالئِِو , واْلُمسافريَن مَعُو , وسأذَلم . 
اْلَمواضَع القريبَة مْن مكاِف نزولِِو , وإذا كاَف مقيًما ولَػْم  ْرًبًو [قػي ] كى ويشمُل قولُُو : 

     جُد يف اْلَمكاِف , جيَِِد اْلَماَء حَبََث عنَد اجلَتاِف القريِبَُت منُو بسؤاذِلم : َىْل يو 
أْف يبحَث يف رحِلِو , ويف صباعِتِو , واْلَمكاِف  افَلمَّا كاَف مطالبً  أْو عنَدىم ماٌء ؟

ِو , فإفَّ ما قَػُرَب ِمْن َرْحِلِو يأُخُذ ُحكَم الرَّْحِل مْن وجوِب فينازٌؿ  ىوَ الذي 
 البحِث وطلِب اْلَماِء فيِو . 

  فإفَّ البعيدى فيًو تفصيله : ,لكن َلْو كاَف بعيًدا عنُو 
فِإْف كاَف الوقُت َيَسُع حبيُث يستطيُع احلصوَؿ على اْلَماِء , والتَّطهَُّر بِِو قبَل خروِج 

     جيُب عليِو الطََّلُب إذا ظنَّ وجوَدُه ,  ِإذا َوَجَدُه , فإنّو حينئذٍ  وقِت الفريضةِ 
 وإال فال . 

يعٍت أْف يسأَؿ النَّاَس عْن مكاِف وجوِد اْلَماِء  [ ةو اللى ] كىًبدً  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
لَيدلُّوُه عليِو , فإذا كاَف يف قريٍة سأَؿ أىَلها , ولذلَك مَن األُموِر اْلُمهمِة يف 
السَّفِر أفَّ اإلنساَف إذا نزَؿ يف موضٍع يسأَؿ عْن مكاِف اْلَماِء حىت يتوضََّأ ويغتسَل 

َلِة , ومو  ضِع قضاِء احلاجِة , ويستحبُّ للُمضيِف إذا نَػَزَؿ ِبِو وعْن جهِة الِقبػْ
الضَّيُف أْف يدلَُّو عليَها قبَل َأْف يَػْبَتِدئَُو بالسَُّؤاِؿ عنها , فكانُوا يَعدُّونَُو مْن إكراـِ 

َلُة كذا , وقضاُء احلاجِة ىنا , واْلَماُء إذا أرْدتَُو ىنا  لوُ الضَّيِف , فيقوُؿ   .: اْلِقبػْ
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 ________________________________________
  ااثن دى حْ أى  وً مً مُّ يى تػى ل بً وى نػى  فْ إً كى ،  ادى عى أى  مى مَّ يى تػى كى ،  وً ليْ عى  وي تى رى دْ قي  يى سً نى  فْ إً فى 

________________________________________ 
مراُدُه أفَّ  [ ادى عى أى  مى مَّ يى تػى كى ،  وً ليْ عى  وي تى رى دْ قي  يى سً نى  فْ إً فى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

أْف يكوَف قريًبا منُو ,  مثلي :كاَف قادرًا على أْف حيصَل على اْلَماِء ,   إذاالشَّخَص 
ُُثَّ َنِسَي , واعتقَد أنَُّو ال يستطيُع أْف حيصَل عليِو قبَل خروِج الوقِت , فإنَُّو إذا 

َ لُو َخَطُؤُه , لزَمْتُو اإلعادُة للصَّالِة .   تيمََّم , ُُثَّ تذكََّر بعَد ذلَك , وتبُتَّ
ـُ أضبُد   .  -اللُ  َرضِبَوُ -وىذِه اْلَمسألُة نصَّ عليها اإلما

أنػََّها طهارٌة ذبُب مَع الذّْْكِر , فَلْم تسقْط بالنّْسياِف , كما َلْو صلَّى  كدليليها :
 ناسًيا حَدثَُو , ُُثَّ تذكََّر لزَمْتُو اإلعادُة .

فالطَّهارُة باْلَماِء يف حقِّْو الزمٌة ؛ ألفَّ اْلَماَء قريٌب منُو , وبإمكانِِو أْف يتحصََّل 
َ أنَُّو سلطٌئ , عليِو ويتطهَّ  َر كما أمرَُه الُل , فإذا َنِسَي قدرتَُو على ذلَك , وتبُتَّ

 سقَط ىذا الظَّنُّ , ولَػْم يُػْعترْب . 
رىةى بالظَّنِّ البيًِّن خىطؤيهي " ومْن قواعِد الفقِو :    ال عربَة بالظَّنّْ الذي: أي " ال ًعبػْ

 باَف خطُؤُه .  
ـَ معنا جوازُهُ ىذا   [ ااثن دى حْ أى  وً مً مُّ يى تػى ل بً وى نػى  فْ إً كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي   كما تقدَّ

     : كالبوِؿ والغائِط ,  واحدةٍ  يف طهارةٍ  ُتِ ثَ دَ حَ  بُتَ  يجمعُ , ف اْلَماءِ  يف طهارةِ 
 ُوُضوٌء واحٌد جلميِعها , وىكذا يف التَّيمُِّم . زيوِ جيُ  وُ فإنَّ 
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________________________________________ 
ـى مىا ييزًيْػليهىا ،  اهى تػي الى زى إً  هي رُّ ضي و تى نً دى ى بى لى عى  ةن اسى جى نى  كْ أى   اخىاؼى بػىْردن  كْ أى ، أىْك عىًد

________________________________________ 
أفَّ إزالَتُو : أي [  اهى تػي الى زى إً  هي رُّ ضي و تى نً دى ى بى لى عى  ةن اسى جى نى  كْ أى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

للنَّجاسِة بَغْسِلها يًتتَُّب عليِو َضَرٌر يف بدنِِو , فإنَُّو ال تلزُمُو إزالُتها , ولكن يتيمَُّم 
 .  عنها

  كَ فإنَّ ,  اجلرحِ  على موضعِ  رَ وزبثػَّ ,  طَ ذا ذبلَّ إ ـُ الدَّ  : العلماءً  ها عندى أمثلتً  منْ ك 
اليت  اجلراحاتِ  كما يف بعضِ   , وِ بإزالتِ  رُ تضرَّ ي فإنَُّو سوؼَ ,  وُ لْ زِ أَ :  لو تَ لْ لو قػُ 

 اجلماىَتِ  فعلى قوؿِ ,  قبَل استواِء اجلرحِ  طِ تجلّْ مُ الْ  ـِ ىذا الدَّ  زالةُ إفيها  يصعبُ 
فيِو يًتتَُّب عيها  اْلَماءِ  فطهارةُ ,  وُ يغسلَ  فْ أَ  ال ديكنُ  ـَ ىذا الدَّ  فإفَّ  ـِ الدَّ  بنجاسةِ 

  . مثُلُو الرُّخصَة بًتِكهاَضَرٌر يوجُب 
 .  إىل التػََّيمُّمِ  تقلُ نْ يػَ : وا قالُ ,  وبناًء على ذلكَ 

ـى مىا ييزًيْػليهىا  : ] -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  ,  إىل النَّجاسةِ  عائدٌ  الضَّمَتُ [ أىْك عىًد
      ِإْف كاَنْت  , أِو الطَّاىَر اْلُمنقيَ  النَّجاسةَ  الذي يزيلُ  اْلَماءَ  ال جيدَ  أفْ  واْلُمرادُ 

 شلَّا ُيستجمُر ِمْنُو , فيتيمَُّم لطهارِة اخلََبِث فيِهَما كما يتيمَُّم لطهارِة احَلَدِث إذا
                                                                                                                                                . عدـ ادلاء , أو تضّرر باستعمالو

ِمَن الربِد الذي  إذا اغتسلَ  خاؼَ : أي  [ اخىاؼى بػىْردن  كْ أى  : ] -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 ُموجُب للرُّخصِة .حيصُل ِبِو الضَّرُر الْ 
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  ________________________________________
ـى اْلمىاءى كىالتػُّرىابى ، صىلَّى ، كىلىْم ييًعدْ ،  ي ًمْصرو حيًبسى فً  كْ أى   أىْك عىًد

________________________________________ 
 داخلَ  يف موضعٍ  سَ بِ حُ : أي  [ ي ًمْصرو حيًبسى فً  كْ أى  : ] -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 ىا , وليسَ ضلوِ  , أوْ  رفةٍ يف غُ  وضعَ يُ  أفْ  : مثلي ,  إليوِ  اْلَماءِ  إيصاؿِ  منْ  عَ نِ ومُ  مدينةٍ 

ڃ  ڃ  چ :  -ُسْبَحانَوُ - وِ ؛ لقولِ  ذلكَ  منوُ  حُّ صِ يَ  , فإنَّوُ  مَ فتيمَّ  فيها ماءٌ 

چڃ
                  . اْلُمعتربُ  الشَّرطُ  فيوِ  قَ فتحقَّ ,  اْلَماءَ  جيدِ  مْ ػلَ  وىوَ  (4)

 دى يْ الصَّعً ًإفَّ ))  : --كما يف حديِث أيب َذرٍّ  -َوالسَّالـُ  َعَلْيِو الصَّالةُ - وِ ولقولِ 
نى ((يْ عىْشرى ًسنً  ًجًد اْلمىاءى لىْم يى  ًإفْ ، كى  مً لً سْ مي ري الْ طىهيوْ  بى الطَّيِّ 

 جيدِ  مْ ػوىذا لَ ,  
 نْ مى ا لً الفن خً  , اإلعادةُ  وُ وال تلزمُ ,  وُ صالتُ  ا , فتصحُّ صحيحً  وُ مُ تيمُّ  فصارَ ,  اْلَماءَ 
  . تلزُمُو اإلعادُة إذا تيمََّم بسبِبها وصلَّى, ف نادرةٌ  األعذارَ  : إفَّ ىذهِ  قاؿى 

ـى اْلمىاءى كىالتػُّرىابى ، صىلَّى ، كىلىْم ييًعْد [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  مراُدُه أفَّ : ] أىْك عىًد
 وال ترابًا فإنَُّو ُيصلّْي على حالِتِو , وال تلزُمُو اإلعادُة بعَد ذلَك . , َمْن لَػْم جيْد ماًء 

  . ) مسألًة فىاًقًد الطَّهيورىْيًن (وتُػْعَرُؼ ىذِه اْلَمسألُة بػ
 فيها على أربعًة أقواؿو : -َرضِبَُهُم اللُ -كقًد اختلفى العلماءي 

 ُيصلّْي , وال يُعيُد . القوًؿ األكًؿ :
 ال ُيصلّْي , ويُعيُد . القوًؿ الثَّاني :
 ُيصلّْي , ويُعيُد . القوًؿ الثَّالًث :
  ال ُيصلّْي , وال يُعيُد . القوًؿ الرَّابًع :
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________________________________________
 رو لىوي غيبىاره ابو طىهيوْ رى تػي بً  بي التػَّيىمُّمي يىجً كى 

________________________________________ 
كىوى أرجحيها في نظًرم  على القوِؿ األوِؿ ,  -َرضِبَُو اللُ -وقْد مشى اْلُمَصنّْف 

ـً ) ( و شرًح البػيليوغ) يف , وقْد بيػَّْنُت ذلكَ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -  ( عيمدًة األحكا
ْـّ اْلُمؤمنَُت عائشَة  : كدؿَّ على رجحانًوً     ما ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث ُأ

 اللُ  يَ ضِ رَ -يف قصِة نزوِؿ آيِة التػََّيمُِّم , حينما ضاَع ِعْقُد أمساَء  -اهَ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -
      , والتمَسُو الصَّحابُة  -اهَ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -الذي استعاَرْتُو مْن عائشَة  -اهَ نػْ عَ 
    , وحضَرِت الصَّالُة بعَضهم , وليَس عنَدُه ماٌء فصلَّى ,  -مْ هُ نػْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ -

هم , ولَػْم يأمْرُىم فصوََّب فعلَ  ,أخربُوُه  --ُُثَّ َلمَّا رجُعوا إىل رسوِؿ الِل 
دؿَّ , وقْد صلُّوا بدوِف ُوُضوٍء , وال تيمٍُّم ؛ ألفَّ التػََّيمَُّم لَػْم ُيشرْع بَػْعُد , فباإلعادةِ 

 على أفَّ َمْن فَػَقَد الطَّهوَريِن صلَّى , وال تلزُمُو إعادٌة .
 العبارةُ  ىذهِ [  رو لىوي غيبىاره ابو طىهيوْ رى تػي بً  بي التػَّيىمُّمي يىجً كى  : ] -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

َ يُ  فْ أَ  -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصنّْفُ  دَ صَ قَ   , وىذا مناسبٌ  وِ َتيمَُّم بِ الذي يػُ  هبا الشَّيءَ  بُتّْ
       اليت  واحلاالتِ  , فيها التػََّيمُّمُ  اليت جيوزُ  احلاالتِ  تَ نْ إذا بيػَّ  ؛ ألنَّكَ  وُ ا قبلَ مَ لِ 

                         ؟  التػََّيمُّمُ  شيٍء يكوفُ  بأيّْ :  بعَد ذلكَ  ائلُ السَّ  كَ سيسألُ  ,فيها  ال جيوزُ 
 . [ رو لىوي غيبىاره ابو طىهيوْ رى تػي بً  التػَّيىمُّمي بي يىجً كى  : ] -َرضِبَُو اللُ -فَقاَؿ 

 -َرضِبَُو اللُ - اْلُمَصنّْفُ  خصَّ [  ابو رى تػي بً  بي التػَّيىمُّمي يىجً كى  : ] -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
   كما يف حديِث ُحذيفَة  -- النَِّبّْ  عنِ  ما ثبتَ  على ظاىرِ  بالتػُّرَابِ  التػََّيمُّمَ 

ُهَما-بِن اليماِف ا َعَلْيِو -الذي أخرَجُو ُمسِلٌم يف صحيِحِو أنَُّو قاَؿ  -َرِضَي الُل َعنػْ
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ا ا لىنى تػيْربػىتػيهى كىجيًعلىْت ا ، مىْسًجدن كيلُّهىا ضي  رْ األى  نىاْت لى جيًعلى كى ))  : -َوالسَّالـُ  الصَّالةُ  
 ا , فدؿَّ َطهورً  -- دٍ مَّ زلُ  ةِ مَّ ألُ  بةُ الًتُّ  تِ لَ عِ أي جُ  ((ًإذىا لىْم نىًجًد اْلمىاءى ا رن طىهيوْ 

  النَّْساءِ يَت آيػَ  ظاىرِ  منْ  , وىذا مستفادٌ  وِ بِ  مُ يُتيمَّ  على أفَّ التػَُّرابَ  ىذا احلديثُ 
 چائ  ائ  ەئ چ : -ُسْبَحانَوُ - وِ يف قولِ  واْلَمائدةِ 

أفَّ  إذا ثبتَ و ,  (4)
    فإفَّ السَُّؤاَؿ يَرُِد بعَد ذلَك :  , والسُّنَّةِ  الكتابِ  نصّْ  اللةِ بدِ  وِ بِ  مُ يُتيمَّ  التػُّرَابَ 

 األكلى . اْلمىسألةي  ىذهً ؟  غبارٌ  لوُ  يكوفَ  أفْ  طُ رَ شتػَ يُ  لْ ىَ 

شلا َصَعَد  هُ وغَتَ  وُ يشملُ  , أوْ  يف التػَُّرابِ  التػََّيمُّمُ  ينحصرُ  لْ ىَ  : انيةي الثَّ  كاْلمىسألةي 
 ؟ األرضِ  على وجوِ 

        العلمِ  أىلِ  بُتَ  فيوِ  الؼَ ال خِ  فإنَّوُ  : باره غي  وي الذم لى  رابً للتُّ  فأمَّا بالنِّسبةً 
 الكتابِ  نصّْ  لظاىرِ  ؛ وذلكَ  جُيزيوِ  التػََّيمُّمُ  وِ بِ  حصلَ  وْ لَ  أنَّوُ  -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ -

 . -َرضْبَُة الِل َعَلْيِهمْ - العلماءُ  عليوِ  , وأصبعَ  والسُّنَّةِ 
            العلمِ  أىلِ  بُتَ  ةٌ الفيَّ خِ  مسألةٌ  فهيَ  : غباره  لوي  يكوفى  فْ أى  كأمَّا اشتراطي 

أرجحيهىا في نظرم يكوفَ  فْ أَ  طُ رَ شتػَ ال يُ  أنَّوُ  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - ,  -َرضِبَُهُم اللُ -
 : والسُّنَّةِ  الكتابِ  لظاىرِ  ؛ وذلكَ  غبارٌ  لوُ 

 . چائ  ائ  ەئ چ:  -- وُ فقولُ  : فأمَّا الكتابي 
ما َصَعَد  صبيعَ  , فيشملُ  العموـُ  چائ چ:  وِ قولِ  أفَّ ظاىرَ  : الدِّاللةً  ككجوي 

 . غبارٌ  لوُ  وِ بكونِ  -ُسْبَحانَوُ - وُ صَّ خيُ  مْ ػ, ولَ  التػُّرَابِ  منَ  األرضِ  على وجوِ 
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للُ َرِضَي ا-مْن حديِث ِعمراَف بِن ُحصٍُت  ُتِ فما ثبَت يف الصَّحيحَ  كأمَّا السُّنَّةي :
ُهَما )) عىلىْيكى بًالصًَّعْيًد ؛ جيِد اْلَماَء :  مْ ػِل الذي لَ جُ قاَؿ للرَّ  -- أفَّ النَِّبَّ  -َعنػْ

ّّ أيًضا كاآليِة الكرديِة , ومْن ىنا اجتمَعْت ِداللةُ  فىًإنَّوي يىْكًفْيكى ((  , وىَو عا
الكتاِب والسُّنَِّة على أفَّ التػََّيمَُّم َيِصُح بُكلّْ ما على وجِو األرِض مْن تُراٍب لُو 

 ُغباٌر , أْو ال ُغباَر لُو .
اِب  -َرضِبَُو اللُ -وقْد مشى اْلُمَصنُّْف  على قوِؿ َمْن يقوُؿ باشًتاِط َأْف يكوَف للًتُّ

                غباٌر .                                       
چائ  ائ  ەئ چ :-ُسْبَحانَوُ -بقولِِو  كاستدؿَّ أصحابي ىذا القوًؿ :

 (4) 
الوصَف  بأفَّ :  كأيًجيبى إفَّ الوصَف بالطَّيِّْب يَػْقتضي َأْف يكوَف لو غباٌر ,  حيثُ 

 بًتاٍب صلٍَِس . اْلُمراُد ِبِو طهارتُُو مَن النَّجاسِة , واْلُمراُد بِِو أْف ال يتيمَّمَ  بالطَّيّْبِ 
إنَُّو َلْو ُخصَّ التػُّرَاُب دبا لُو غباٌر خلالَف ذلَك مقتضى الرُّخصِة ,  ثيمَّ إنَّنا نقوؿي :

فإنَّنا نعلُم أفَّ كثَتًا مَن األرِض يف بعِض األماكِن رماٌؿ ال غباَر ذلا , فَلْو قُػْلَنا : 
إفَّ التػََّيمَُّم ال حيصُل إال بًتاٍب لُو غباٌر ألجحَف بالنَّاِس , ففي بعِض الصَّحاري 

 ُة واحلِرَاُر .                                                                                                        تسَُت يوًما كامالً , وال ترى أرًضا ذلا غباٌر , وكذلَك اْلَمناطُق اجلبليَّ ردبا 
جَّحي في نظرماكالر             َراِب , وأمَّا اْلَمسألُة الثَّانيُة : وىَي َحْصُر التػََّيمُِّم يف التػُّ 

كما سبَقِت اإلشارُة إليِو أنَُّو جيوُز التػََّيمُُّم بُكلّْ ما على وجِو  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -
ائ   چ:  -تَػَعاىَل -قولِِو األرِض , سواًء كاَف ترابًا , أو غَتَُه ؛ وذلَك لظاىِر 

َوَصَف  --ُكلُّ ما َصَعَد على وْجِو األرِض , والنَِّبُّ   كالصَّعيدي : چەئ
ـُ ابُن ُخزديةَ اْلَمدينَة بكوُِنا طَّيَبًة مَع أفَّ َأْكثَرىا ِحرَاٌر  ليُل انتزَعُو اإلما   , وىذا الدَّ
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السُّنَِّة , أفَّ الَل َوَصَف اْلُمتيمَّْم كما أشاَر إليِو يف صحيِحِو مْن ظاىِر   -َرضِبَُو اللُ - 
مَع أفَّ أكثَر ًة , بَ يّْ َوَصَف اْلَمدينَة بكوُِنا طَ  -- ِو صعيًدا طيًّْبا , والنَِّبُّ ِبِو بكونِ 

فدؿَّ على أفَّ َوْصَف الطّْيِب ليَس منحصرًا بالتػُّرَاِب الذي لُو غباٌر , أرِضها ِحرَاٌر 
 هارُة , وتكوُف يف ُكلّْ شيٍء حبسِبِو .وأفَّ اْلُمراَد ِبِو الطَّ 

 األرضِ  على وجوِ  دَ عَ شلا صَ  التػُّرَابِ  , وبغَتِ  بالتػُّرَابِ  مُ يمَّ تَّ ال فيجوزُ  , ىذا إذا ثبتَ 
 . بنجسٍ  مُ طاىرًا , فال يُتيمَّ  يكوفَ  فْ أَ  طُ رَ شتػَ لكن يُ 

 بالتػُّرَابِ  التػََّيمُّمِ  وا بتخصيصِ قالُ  الذينَ  مشى على مذىبِ  -َرضِبَُو اللُ - واْلُمَصنّْفُ 
َعَلْيِو الصَّالة - وِ بقولِ  : بالتػُّرىابً  التػَّيىمُّمً  هم بتخصيصً استدلُّوا على مذىبً  كقدً 

الذي أخرَجُو  -َرِضَي الُل َعنػُْهما-كما يف حديِث ُحذيفَة بِن اليماِف  -َوالسَّالـُ 
ا ا لىنى تػيْربػىتػيهى كىجيًعلىْت ا ، مىْسًجدن كيلُّهىا ضي  رْ األى  نىاْت لى جيًعلى كى )) : ُمسِلٌم يف صحيِحِو 

 .  ((ًإذىا لىْم نىًجًد اْلمىاءى ا رن طىهيوْ 
:  ذلكى  كمفهوـي ,  وِ بِ  مُ يُتيمَّ  على أفَّ التػُّرَابَ  نصَّ  -- : أفَّ النَِّبَّ  الدِّاللةً  ككجوي 
 : كجهينً  منْ  عنوي  ابي جى يي  وىذا االستدالؿُ ,  وِ بِ  مُ ال يتيمَّ  هُ أفَّ غَتَ 
        ,  ضعيفٌ  قبِ اللَّ  , ومفهوـُ  قبِ اللَّ  دبفهوـِ  استدالؿٌ  : أنَّوُ  األكؿً  الوجوً 

 . وؿِ صُ األُ كما رجََّحُو بعُض اْلُمحقِّْقَُت مْن ُعلماِء 
ّّ  الكتابِ  يف دليلِ  التػََّيمُّمِ  يف إباحةِ  الواردَ  صَّ : أفَّ النَّ  انيالثَّ  الوجوً   وُ قولُ  , وىوَ  عا

-- : چائ  ائ  ەئ چ
ا فردً  رَ كَ ذَ  وِ الذي استدلُّوا بِ  واحلديثُ ,  (4) 

ْـّ , وىوَ  أفرادِ  منْ   يكوفَ  فْ أَ  دِ رْ ذلذا الفَ  رُ كْ ىذا الذّْ  يقتضِ  مْ , فلَ  التػُّرَابُ  ىذا العا
ُـّ سلصَّ  ها تبقى على عمومِ  هما , فاآليةُ بينَ  ال تعارضَ  إنَّوُ  : نقوؿي  لْ بى ,  وِ ا بِ صً العا
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ْـّ  ذلكَ  أفرادِ  منْ  بفردٍ  تْ دَ رَ وَ  السُّنَّةِ  وكوفُ   بابِ  , ال منْ  مثيلِ التَّ  دبثابةِ  يكوفُ  العا
ّـِ  ًمْن أىْفرادً  رى الفىْردً فَّ ًذكْ " أى  :  القاعدةُ ف,  هِ غَتِ  إلغاءِ  ال يػىْقتضي تىخصيصى  العىا

 . الحيكًم بًو "
بى ضىرى  -- فَّ النًَّبيَّ )) أى  : بالتػُّرَابِ  التػََّيمُّمِ  على زبصيصِ  همأدلتً  منْ  كذلكى 

إال طلُب  ربِ , وال معٌت للضَّ  ًو ((يْ فَّ كى ، كى  ْجهىوي ا كى مى حى ًبهً سى مى كى ، ضى رْ األى  ْيوً دى يى بً 
,  وِ بِ  رُ طهُّ التَّ  ما جيزئُ  يف بعضِ  ذلكَ  لَ عَ فػَ  --  ا أفَّ النَِّبَّ نَ لْ , وىذا كما قػُ  الغبارِ 
  كما أفَّ ,   عليوِ  يوِ بكفَّ  يضربَ  فْ أَ  اإلنسافُ  وِ بِ  مَ إذا تيمَّ  وِ طبيعتِ  , ومنْ  التػُّرَابُ  وىوَ 
ْـّ  أفرادِ  منْ  , فكلُّ فردٍ  عليوِ  ديسحَ  فْ أَ  رِ جَ باحلَ  مَ إذا تيمَّ  وِ طبيعتِ  منْ  يُراعي  العا

 . وِ بِ  التػََّيمُّمِ  عندَ  طبيَعَتوُ  اْلُمتيمّْمُ 
 يصَتُ  على وجوٍ  الغبارِ  طلبُ  ربِ بالضَّ  أفَّ اْلَمقصودَ  منْ  إنَُّو ال ُيَسلَُّم ما ذََكُروهُ  ُُثَّ 

كما يف صحيِح  -َعَلْيِو الصَّالة َوالسَّالـُ - عنوُ  ثبتَ  ؛ ألنَّوُ  خصةِ ا للرُّ صً سلصّْ 
ُهَما-الُبخاريّْ يف قصِة عمَّاِر بِن ياسٍر  َ لُو  --أفَّ النَِّبَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ َلمَّا بُتَّ

     )) كىنػىفىخى ًفْيًهمىا (( ،  : -- عمار قاؿَ , بكفَّيِو األرَض  التَّيمَُّم وضربَ 
ْيوً  بى ضىرى : )) كى  ويف روايِة ُمسِلمٍ  ، فػىنػىفىضى ، فىمىسىحى ًبًهمىا كىْجهىوي  ضً رْ األى  ًإلىى بًيىدى

 . وهُ ما ذكرُ  فَضُعفَ ,  الغبارُ  ذىُب ِبوِ ي فخُ والنَّ والنَّفُض  ((كىكىفَّْيًو 
( شرطًا  الرَّكضً وعدَُّه يف ) ] غىْيًر ميْحتىًرؽو [ : يف بعِض النُّسِخ زيادُة :  مسألةه 

ُُثَّ ُأْحرَِؽ , واْلُمراُد أنَُّو إذا تيمََّم باخلََزِؼ والفخَّاِر وضلومها شلا كاَف أصُلُو مَن األرِض 
 فإنَُّو ال يصحُّ التَّيمُُّم بِِو .                   

 ْف يَُدؽَّ ويصََت لُو غباٌر , ُُثَّ يتيمَُّم بِِو فإنَُّو الجيزيِو .  بأَ  كصورةي ذلكى :
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 ________________________________________
  وً هً جْ كى  حي سْ مى :  وي ضي كْ ري فػي كى 

________________________________________
َ  أفْ  بعدَ [  وً هً جْ كى  حي سْ مى :  وي ضي كْ ري فػي كى  : ] -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي           -َرضِبَُو اللُ - بُتَّ

 ناسبةُ مُ , والْ  التػََّيمُّمِ  صفةِ  يف بيافِ  عَ رَ ؟ شَ  مَُّم بوِ يَ تػَ وما الذي يػُ  ؟ التػََّيمُّمُ  مىت جيوزُ 
تيبِ ىذا يف   . واضحةٌ  -َرضِبَُو اللُ -الذي مشى عليِو  الًتَّ

 معنا بيافُ  ـَ , وتقدَّ  إىل التػََّيمُّمِ  عائدٌ  الضَّمَتُ  [ ضيوي كْ فػيري : ] كى  -رىًحمىوي اللي -كقػىْوليوي 
 [ ضيوي كْ فػيري ] كى :  وِ بقولِ  عبَتُ , والتَّ يف فرائِض الُوُضوِء ا واصطالحً  غةً لُ  ضِ رْ معٌت الفَ 

                                                       ا .                                                     بدوُنِ  التػََّيمُّمُ  اليت ال يصحُّ  اإلجزاءِ  صفةِ  بيافُ  على أفَّ اْلُمرادَ  داؿّّ 
       ,  واجهةُ مُ الْ  وِ بِ  ما ربصلُ  : الوجوي : ] مىْسحي كْجًهًو [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

         إىل وِ ناصيتِ  عندَ  رِ عْ الشَّ  نابتِ مَ  منْ  , وأنَّوُ  اْلُوُضوءِ  يف صفةِ  الوجوِ  ضابطُ  ـَ تقدَّ  وقدْ 
 . فِ ذُ إىل األُ  فِ ذُ األُ  نَ فمِ  ا :كأمَّا عرضن ,  والن طي  ُتِ حيَ واللَّ ,  نِ قَ الذَّ  نَ مِ  ما اضلدرَ 

 يوِ بيدَ  يضربَ  فْ أَ  بعدَ  أنَّوُ  وِ بِ  اْلُمرادُ : ] مىْسحي كىْجًهًو [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
چ   چ : -تَػَعاىَل - وِ يف قولِ  نػزيلِ التَّ  ؛ لظاىرِ  وُ هبما وجهَ  ديسحُ  األرضَ 

 چڇ
(4) .   

ثيمَّ : ))  كفيوً يف الصَّحيَحُِت ,  --بِن ياسٍر  ارِ عمَّ  يف حديثِ  السُّنَّةِ  وظاىرُ 
  -- ا بالنَِّبّْ يً بالكفَُّْتِ ؛ تأسّْ  يقعُ  بالوجوِ  سحُ مَ والْ (( كىكىفَّْيًو حى ًبًهمىا كىْجهىوي مىسى 

                              
 .  6, واْلَمائدة , آية :  34, آية  / النّْساء (1)
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________________________________________
  وً يْ عى وْ ى كي لى إً  وً يْ دى يى كى 

________________________________________ 
ِه بيدِ  ديسحُ  ا , فحينئذٍ مشلوذلَ  , أوْ  دِ يَ ال أقطعَ  يكوفَ  فْ أَ  : ذلكى  ثنى منْ كييستى 
                                                                       خرى .                     األُ  ليمةِ السَّ 

   ؛  يوِ وعَ إىل كُ  يوِ يدَ  أي وديسحُ عىْيًو [ ى كيوْ لى ْيًو إً يىدى : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 چڇ  ڇ  چ : -تَػَعاىَل - وِ لقولِ  وذلكَ 

(4) . 
          ٌد يَ  وُ لُّ , فكُ  إىل اْلَمنكبِ  األصابعِ  أطراؼِ  منْ  قُ طلَ ا تُ فيها أنػَّهَ  األصلُ  : كاليدي 

, وىنا دؿَّ الدَّليُل على  وِ فُتخصُّ بِ ,  دؿَّ الدَّليُل على زبصيِصِو منها  ماإالَّ 
          اختصاِصها بالكفَُِّت , وأنَُّو ليَس اْلُمراُد هبا صبيَع اليِد , وىَو حديُث عمَّاِر 

ُهَما-بِن ياسٍر ا  -َعَلْيِو الصَّالُة والسَّالـُ -يف الصَّحيَحُِت يف بيانِِو  -َرِضَي الُل َعنػْ
ىَو لفُظ و ، ثيمَّ مىسىحى كىْجهىوي كىكىفَّْيًو (( )) :  --لصفِة التَّيمُِّم , قاَؿ عمَّاٌر 

 . )) ثيمَّ مىسىحى الشِّمىاؿى عىلىى اْليىًمْيًن كىظىاًىرى كىفَّْيًو كىكىْجهىوي ((:الُبخاريّْ ويف ُمسِلمٍ 
مَن اليِد يف التَّيمُِّم إَّنا ىَو  فدلَّْت ىذِه السُّنَُّة الصَّحيحُة على أفَّ احلدَّ اْلُمجزىءَ 

, وىذا صريٌح  )) ًإنَّمىا كىافى يىْكًفْيكى ((قاَؿ :  --الكفَّاِف , خاصًة وأفَّ النَِّبَّ 
يف الدّْاللِة على اإلجزاِء , فأصبَح ما زاَد على الكفَُِّت غََت داخٍل يف الفرِض 

 چ  ڇ   چ:  -تَػَعاىَل -اْلَمأموِر دبسِحِو يف التَّيمُِّم , ويكوُف قولُُو 

 

 

                              
 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)
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 ________________________________________ 
 رى غى صْ أى  ثو دى ي حى فً  االةي اْلميوى كى ،  بي يْ تً ا التػَّرْ ذى كى كى 

________________________________________ 

 چڇ  ڇ 
ٺ  چ :  -ُسْبَحانَوُ -اْلُمراُد باليِد فيِو الكفُّ , كقولِِو  (4)

 چٺ  ٺ   ٿ  
(2 ). 

فإنَُّو يكوُف ما َوَرَد يف األحاديِث بالزّْيادِة على ىذا الَقْدِر زلمواًل على , وعليِو 
                                                                                                                                                . ال على اإلجزاءِ , الكماِؿ 

ا التػَّرْ : ] كى  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي   واجبٌ  التػََّيمُّمِ  أعضاءِ  أفَّ ترتيبَ  هُ مرادُ [  بي يْ تػى كىذى
  يف اْلُوُضوءِ  وِ كلزومِ   يف التػََّيمُّمِ  وُ فلزومُ  , بتخيَتيٍّ  , وليسَ  ةِ الشَّرطيَّ  على سبيلِ  والزـٌ 
چ  چ  و :يف قولِ  , فالواوُ  وِ يْ كفَّ   ديسحُ  أواًل , ُُثَّ  وِ وجهِ  دبسحِ  فيبدأُ ,  وعليوِ 

 چڇ  ڇ  ڇ 
تيبِ  لُ مَ ربُْ  (4)   : اْلُوُضوءِ  كما يف آيةِ ,   على الًتَّ

 چپ   پ  ڀ  چ
(1) .                              

إفَّ البدَؿ يأُخُذ ُحكَم ُمْبدلِِو , فَلمَّا وقَعْت عبادُة التػََّيمُِّم بداًل عِن  كقاليوا أيضنا :
تيُب يف اْلُوُضوِء شرٌط , كذلَك  اْلُوُضوءِ  يف التػََّيمُِّم .                                                                ا يكوف شرطً , والًتَّ
 : أي] كىاْلميوىاالةي [ ,  : ] كىاْلميوىاالةي ًفي حىدىثو أىْصغىرى [ -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
َأْف ينتهَي مْن َمْسِح وجِهِو ديسُح كفَّيِو , فال يقُع الفاصُل ِد اْلُمواالُة , فبمجرَّ  ذببُ 

 اْلُوُضوِء .اْلُمؤثػُّْر لَػْم يصحَّ كبَُت مسِح العضَويِن , فإذا وقَع الفاصُل 
                              

 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (1)

 .47/ اْلَمائدة , آية :  (7)

 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (4)

 . 6/ اْلَمائدة , آية :  (3)
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________________________________________
  هً رً يْ غى  كْ أى ،  ثو دى حى  نْ مً  وي لى  مي مَّ يى تػى ا يػى مى لً  النػِّيَّةي  طي رى تػى شْ تي كى 

________________________________________  
: قياُسُو على اْلُوُضوِء ؛ ألنَُّو َبَدلُُو , والبدُؿ يأُخُذ  كدليلي اْلميواالة في التػَّيىمُّم

                ُحكَم ُمْبدلِِو .                                                            

تيِب واْلُموالِة : مراُدُه  : ] ًفي حىدىثو أىْصغىرى [ -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  أفَّ شرَط الًتَّ
زللُُّهما يف التَّيمُِّم إذا كاَف عْن َحَدٍث أصغَر , ال عْن أكرَب , أْو صلاسٍة بيِدِه ؛ 

    ُِت يف اْلَمذىِب ,ألفَّ التَّيمَُّم مبٍتّّ على طهارِة اْلَماِء , وىذا ىَو إحدى الرّْوايتَ 
تيُب وال اْلُموالُة يف التَّيمُِّم إذا كاَف عْن َحَدٍث أكرَب على الصَّحيِح فال يُ  شتَػَرُط الًتَّ

 ( . اإلنصاؼً مَن اْلَمذىِب , كما نصَّ عليِو يف ) 
[  هً رً يْ غى  كْ أى ،  ثو دى حى  نْ مً  وي لى  مي مَّ يى تػى ا يػى مى لً  النػِّيَّةي  طي رى تػى شْ تي كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
 قَ بَ سَ  ةَ احلنفيَّ  حىت إفَّ ,  باالتفاؽِ  يكوفُ  وىذا يكادُ ,  التػََّيمُّمِ  النػّْيَّة لصحةِ  تشًتطُ 

 لُ والُغسْ  اْلُوُضوءُ  حُّ صِ : يَ  وفَ ويقولُ  , فيهما النػّْيَّةَ  ال يروفَ  لِ والُغسْ  معنا يف اْلُوُضوءِ 
 . النػّْيَّةِ  منَ  فيوِ  دَّ بُ  ال:  واقالي  لكن في التػَّيىمُّمً  , ةٍ يَّ نِ  بدوفِ 

, واألصُل يف العبادِة النػّْيَُّة ؛ سبييزًا  عبادةٌ  التػََّيمُّمَ  أفَّ  : النػِّيَّةً  على اشتراطً  كالدَّليلي 
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ :  -تَػَعاىَل -ذلا عِن العادِة , كما قاَؿ 

چں
(4) . 

 

                              
 .  2/ البيّْنة , آية :  (1)
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 ________________________________________
ًر ئْ لىْم ييْجزً فىًإْف نػىوىل أىحىدىىىا   ًو عىًن اآلخى

________________________________________ 
كما يف الصَّحيَحُِت مْن   -َوالسَّالـُ  َعَلْيِو الصَّالةُ - وُ قولُ  : السُّنَّةً  منى  كالدَّليلي 

, فدخَل يف  لٌ مَ عَ  والتػََّيمُّمُ  (( اتً يَّ النػِّ بً  اؿي مى عْ ا األى مى نَّ إً  )) : --حديِث ُعَمَر 
 .  ىذا العموـِ , والنػّْيَُّة شرٌط لصحِتوِ 

ّّ , أي[  ثو دى حى  نْ مً  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي   . أصغَر , أْو أكربَ  كافَ   سواءً  عا
ا يشمُل طهارَة اخلََبِث بإزالِة النَّجاسِة كم : ] أىْك غىْيرًًه [ -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

ـَ معنا عنَد َمْن يقوُؿ  بالتػََّيمُِّم ذلا إذا لَػْم جيَِْد ماًء يُزِيُلها ِبِو , واألصُل يف طهارِة تقدَّ
اخلََبِث أنػََّها ال ُتشتَػَرُط ذلا النػّْيَُّة ؛ ألنػََّها مَن الوسائِل , وإذا تيمََّم ذلا فال بُدَّ لَُو مَن 

 .  على القوًؿ اْلمىرجوحً النػّْيَِّة 
تيِب واْلُموالِة وشرِط النػّْيَِّة ,  -َرضِبَُو اللُ -وقْد فرََّؽ اْلُمَصنُّْف       بَُت شرِط الًتَّ

حيُث إفَّ الشَّرَطُِت اأَلوََّلُْتِ ُيشتَػَرطَاِف يف طهارِة احَلَدِث األصغِر ُدوَف األكرِب , وأمَّا 
فهَو أقوى منُهما ، شرُط النػّْيَِّة فإنَُّو ُيشتَػَرُط فيهما ويف طهارِة اخلََبِث إذا تيمََّم ذلا 

                                                                    ْن ىذا الوجِو .م
إذا كاَف : أي  [ ًو عىًن اآلخىرً ئْ ] فىًإْف نػىوىل أىحىدىىىا لىْم ييْجزً  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

    ٌم واحٌد , َخَبٌث , فإنَُّو ال جُيزيِو تيمُّ  عليِو أكثُر مْن َحَدٍث , أْو مَع احَلَدثِ 
قاُلوا : فيلزُمُو َأْف ,  فال تداخَل , فَلْو نوى اجلنابَة , لَػْم جيْزِه تيمُُّمُو عِن اْلُوُضوءِ 

  ثانيًة . لوُ يتيمََّم 
أفَّ اْلَمنبغي على اْلُمكلَِّف إذا أراَد  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -  كالذم يترجَّحي في نظرم

 أِو النَّافلِة : , أْف يقصَد استباحَة الصَّالِة اْلَمفروضِة  َأْف يتيمَّمَ 
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________________________________________
ًإْف نػىوىل نػىْفالن ، أىْك أىْطلىقى لىْم ييصىلِّ ًبًو فػىْرضنا  كى

________________________________________ 
, وصلَّى بذلَك التػََّيمُِّم الذي  قُتوُ تقيََّد بالفرِض حىت خيرَج و  فًإْف كانىْت مفركضةن :
 قصَد ِبِو االستباحَة . 

 .  نوى استباحَة النَّفِل ُمطلًقا , ُُثَّ صلَّى ِبِو صبيَع النَّوافلِ  كًإْف كانىْت نافلةن :
       : الطََّواِؼ بالبيِت ,  كًإْف كافى ما نػىوىاهي استباحةى غيًر فرضو كنافلةو ، مثلي 

على ظاىِر  ؛: فإنَُّو يتقيَُّد بِِو يف نيِّْتِو , وجيزيِو تيمٌُّم واحٌد  اْلُمصحفِ َلْمِس  أوْ 
القوًؿ  , خاصًَّة على -َرِضَي الُل َعنػُْهَما- حديِث عمَّاٍر , وعمرِو بِن العاصِ 

 , وىَو اعتباُر التػََّيمُِّم ُمبيًحا , ال رافًعا . الذم رجَّْحنىاهي 
ًإْف نػىوىل نػىْفالن ، أىْك أىْطلىقى لىْم ييصىلِّ ًبًو فػىْرضنا : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  مراُدُه [  ] كى

ـَ معنا يف نيَِّة اْلُوُضوِء أفَّ نِيََّة األدىن ال ذُبزُئ  -َرضِبَُو اللُ - هبذِه العبارِة ما تقدَّ
 الستباحِة األعلى , كما ىَو احلاُؿ يف الفرِض والنَّفِل . 

,  ألفَّ نيََّة األدىن ال تُبيُح األعلى؛ ى نفاًل لَػْم ُيَصلّْ ِبِو فرًضا وعليِو , فإنَُّو إذا نو 
  فكما أنَُّو إذا توضَّأَ لنفٍل ال ُيصلّْي فريضًة , كذلَك يف التػََّيمُِّم .

         ما ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث ُعَمَر بِن اخَلطَّاِب  :كدَّليليهم على ىذا 
--  َّأفَّ النَِّب--  فإنَُّو يدؿُّ )) ًإنَّمىا ًلكيلِّ اْمًرئو مىا نػىوىل ((  :قاَؿ

أفَّ َمْن لَػْم يَػْنِو شيئًا لَػْم  كبمفهوًمًو : على أفَّ َمْن نوى شيًئا كاَف لُو , :بمنطوًقوً 
ـَ أنَُّو نَػَوى النَّفَل , فإنَُّو ال يستبيُح الفرَض .  يُكْن لُو , فما دا
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ًإْف نػىوىاهي صىلَّى كيلَّ كىْقًتًو فػيريْكضنا ، كىنػىوىاًفلى   كى

________________________________________ 
أفَّ  فلو,  وذلَك يف دليِل القياِس على الصَّالةِ  كدؿَّ العقلي على ذلكى أيضنا :

, وأراَد َأْف يقِلَبها إىل الفرِض , لَػْم َيِصحَّ  افلةَ نسانًا أحرـَ بالصَّالِة ناويًا النَّ إ
     كذلَك َلْو تيمََّم ناويًا النَّافلَة , لَػْم َيِصحَّ منُو َأْف يستبيَح الفريضَة , ,  صباًعاإ

 فهذا ىوى كجوي ىذا القوًؿ كدليليوي .
      أي لَػْم يقيِّْد النػّْيََّة بفريضٍة ,  [ ] أىْك أىْطلىقى  : -رىًحمىوي اللي -قىْوليوي كالمراد ب

أْو نافلٍة فإنَُّو ال جيزيِو عِن الفريضِة , والنَّافلِة اْلُمقيَّدِة ؛ ألفَّ اْلُمطلَق أضعُف مَن 
اْلُمقيَِّد , فإذا أطَلَق النػّْيََّة بالفرِض لَػْم يصحَّ أْف يصلَّْي بِِو فرًضا كالظُّهِر وَلْو كاَف 

 كاْلَمنذورِة .,  وىكذا كلُّ صالٍة واجبٍة  فرَض كفايٍة ,
الطَّواُؼ , فال يصحُّ أْف ُيصلَّْيُو هبذِه النػّْيَِّة ؛ ألفَّ الطَّواَؼ  كيلتحقي بالصَّالًة :

بفرٍض أْو نافلٍة , , صالٌة فيأُخُذ ُحكَم الصَّالِة يف النػّْيَِّة مطلقًة كاَنْت أو مقيَّدًة 
ىذا ألفَّ تعيَُت النػّْيَِّة شرٌط ؛ تعيُُت الَفْرِض والنَّافلِة  : أنَُّو يلزُموُ  كينبني على ىذا

 يف اْلَمذىِب .
ًإْف نػىوىاهي صىلَّى كيلَّ كىْقًتًو فػيريْكضنا ، كىنػىوىاًفلى [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  وِإْف نوى ] كى

:  ًفلى [] فػيريْكضنا ، كىنػىوىا, أي وقَت الفرِض  ] صىلَّى كيلَّ كىْقًتًو [ :الفرَض 
يشمُل ذلَك الفروَض إذا كاَف الوقُت يسُع فرَضُِت , كما يف اجلمِع بَُت الصَّالَتُِت 

 صبَع تأخٍَت , ويشمُل أيًضا الفرَض إذا كاف مقضًيا . 
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________________________________________
 كىيػىْبطيلي التػَّيىمُّمي ًبخيريْكًج اْلوىْقًت 

________________________________________ 
فأخَّْرَت صالَة الظُّهِر حىت َدَخَل وقُت العصِر , , : َلْو ُكْنَت ُمسافرًا  ففي الجمعً 

ولَػْم ذِبْد ماًء , وأرْدَت َأْف ذبمَع بَُت الظُّهِر والعصِر , صلَّْيَتهما بتيمٍُّم واحٍد , 
للفروِض اْلُمتعدّْدِة إذا  وىكذا َلْو أخَّْرَت اْلَمغرَب إىل صالِة العشاِء , ىذا بالنّْسبةِ 

 كاَنْت يف حاِؿ اجلمِع بَُت الصَّالَتُِت . 
الِة َأْف يتيمََّم يف وقِت ص فمثاليوي :وأمَّا إذا كاَنِت الفروُض يف األداِء والقضاِء , 

 صبيعها صالُة الفجِر , أْو أكثُر مْن صالٍة , فَلُو أْف ُيصلَّْيهاالظُّهِر , وقْد فاتَػْتُو 
 على ىذا الوجِو . ، بتيمٍُّم واحٍد , فيجمُع بَُت فرَضُِت وأكثَر 

      َشرََع اْلُمَصنُّْف ] كىيػىْبطيلي التػَّيىمُّمي ًبخيريْكًج اْلوىْقًت [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
تِِو وصفِتِو بعَد بيانِِو ِلُموجبا, ُل التَّيمَُّم بطِ يف ىذِه اجلملِة يف بياِف ما يُ  -َرضِبَُو اللُ -

وفروِضِو , واْلُمناسبُة يف ىذا واضحٌة ؛ ألفَّ مبطالِت التَّيمُِّم مفسداٌت لُو بعَد 
 وجوِدِه .
أي أنَُّو إذا َخرََج وقُت الفريضِة اليت  ] ًبخيريْكًج اْلوىْقًت [ : -رىًحمىوي اللي -كقوليوي 

ـَ , وذكْرنا أنَُّو مبٍتُّ على تيمََّم لفعِلها فإنَُّو يبطُل تيمُُّمُو , وقْد بيػَّنَّا ىذ ا فيما تقدَّ
فإفَّ الَل ،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : ظاىِر آيِة اْلَمائدِة 

--  َِسَخ ذلَك يف اْلُوُضوءِ , ُُثَّ نُ  على اْلُمكلَّفَُت اْلُوُضوَء لُكلّْ صالةٍ  ضَ رَ فػ  ,
ليِل عِن النَِّبّْ  فَبِقَي التػََّيمُُّم على األصلِ  , وصلَّى  أنَُّو تيمَّمَ  --؛ لعدـِ وروِد الدَّ

 . أكثَر مْن صالةٍ 
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 كىًبويجيْوًد اْلمىاءً  ، كىًبميْبًطالًت اْلويضيْوءً 

________________________________________ 
صحاُب أِو ػقْد أفىت بِ  -التػََّيمَُّم يبطُل خبروِج الوقتِ وىَو أفَّ -ُُثَّ وجْدنَا ىذا احلكَم 

        , الِل بُن عمرِو بِن العاِص الِل بُن ُعَمَر , وعبدُ عبدُ منُهم : ،  --النَِّبّْ 
, أفَتوا بأنَُّو  -َرِضَي الُل َعِن اجلَِْمْيعِ -الرّْوايَتُِت عنُو  الِل بُن عبَّاٍس يف إحدىوعبدُ 

, فَلْو تيمََّم لصالِة الظُّهِر  وقُت الفريضِة يتيمَُّم ِلَما بعَدىا مْن فريضةٍ إذا َخرََج 
, ويكوُف التػََّيمُُّم األوُؿ  استأنَف تيمَُّموُ  , ْف ُيصلَّْي العصرَ أَ راَد أوَخرََج وقُتها , و 

 باطالً دبجرَِّد انتهاِء وقِت صالِة الظُّهِر . 
أي ويبطُل التَّيمُُّم دببطالِت ْبًطالًت اْلويضيْوًء [ ] كىًبمي  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

؛ ِلَما ثبَت يف  وٌؿ , أْو غائطٌ ػٌح , أْو بػَأْف خيرَُج منُو رِي ًمْثلي :الُوُضوِء , 
)) ال يػىْقبىلي اللي صىالةى  :قاَؿ  --أفَّ النَِّبَّ  --الصَّحيَحُِت عْن أيب ُىريرَة 

 ,  فجعَل احَلَدَث يف اْلُوُضوِء ناقًضاأىحىدًكيْم ًإذىا أىْحدىثى حىتَّى يػىتػىوىضَّأى (( ، 
 .  ؛ ألفَّ البدَؿ يأُخُذ ُحكَم ُمْبدلِوِ  كذلَك التػََّيمُُّم يعترُب احَلَدُث ناقًضا فيوِ 

 الباُء سببيٌَّة ,  ] كىًبويجيْوًد [قولُُو :  [  ] كىًبويجيْوًد اْلمىاءً  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ويبطُل التػََّيمُُّم بسبِب وجوِد اْلَماِء , وعليِو , فإفَّ التػََّيمَُّم ينتقُض دبا ينتقُض : أي 

 :  كيزيدي عليهما بأمرىينً ِبِو اْلُوُضوءُ والُغْسُل , 
  خروُج الوقِت . : أحًدىما
  وجوُد اْلَماِء . : كالثَّاني

فَقْد َشرََع الُل التػََّيمَُّم , فألفَّ ما ُشرَِع ُمَعلَّاًل بعلٍَّة يزوُؿ بزواذِلا  ا كجودي اْلمىاًء :أمَّ 
ُمعلَّاًل بعلَِّة فَػْقِد اْلَماِء , كما ىَو ظاىُر القرآِف والسُّنَِّة , أْو عدـِ الُقدرِة عليِو ,  
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ُهَما- ِن العاصِ , وعمرِو ب حديِث عمَّارٍ يف كما ىَو ظاىُر السُّنَِّة  ,  -َرِضَي اللُ َعنػْ
زاَؿ احُلكُم بزواِؿ علَِّتِو ,  ,فَلمَّا أمكَن اْلُمكلَُّف َأْف يستعمَل اْلَماَء , أْو وَجَدُه 

, ولزَمُو َأْف يغتسَل ِإْف كاَف عليِو  : إنَُّو إذا ُوِجَد اْلَماُء َبَطَل تَيمُُّموُ  كلذلكى يقوليوفى 
 احَلَدُث األكرُب , ويتوضَّأَ ِإْف كاَف عليِو احَلَدُث األصغُر . 

 والسُّنَِّة :, دليُل الكتاِب  كقىْد دؿَّ على ىذا الحكًم :
 چڃ  ڃ  ڃ  چ چ : -تَػَعاىَل -فقولُُو  : أمَّا دليلي الكتابً  

فأباح ،  (4)
 .عنَد وجوِدِه  هعدـِ وجوِد اْلَماِء , فدؿَّ على عدـِ جوازِ  التيمم بشرط
َعَلْيِو -يف الصَّحيَحُِت عنُو  --يف حديِث ِعمراَف  دليُل السُّنَّةِ أكَّدى ىذا : 

  أنَُّو صلَّى بالنَّاِس الفجَر بعَد ما بَػَزَغِت الشَّمُس , فَلمَّا صلَّى -الصَّالة َوالسَّالـُ 
          :رََأى َرُجاًل معتزاًل لَػْم ُيَصلّْ مَع القوـِ , فقاَؿ  -َوالسَّالـُ َعَلْيِو الصَّالة -

أصابَػْتٍِت  قاَؿ : يَا رُسوَؿ الِل , )) يىا فيالفي ، مىا مىنػىعىكى أىْف تيصىلِّيى مىعى اْلقىْوـً ؟ ((
وي ػًعْيًد ؛ فىًإنَّ عىلىْيكى بًالصَّ  )):-َعَلْيِو الصَّالة َوالسَّالـُ -فقاَؿ  ,َجَنابٌَة وال ماَء 

كىجىدى اْلمىاءى  -َعَلْيِو الصَّالة َوالسَّالـُ -فػىلىمَّا مىضىى )) :ففي روايٍة يىْكًفْيكى (( 
     وجو الداللة : أف النِب صلى الل عليو وسلم أمره بالتيمم  (( بػىعىثى ًبًو ًإلىْيوً 
 . , ولذلك ألزمو بو بعد وجوده عند فقد ادلاء

َعَلْيِو الصَّالة - عنوُ  ما ثبَت يف احلديِث الصَّحيحِ  السُّنًَّة : منى الدَّليلي الثَّاني 
ـَ  --مْن حديِث أيب َذرٍّ  -َوالسَّالـُ       --أفَّ النَِّبَّ  كفيًو :,  الذي تقدَّ
ًإْف لىْم يىًجًد الْ  قاَؿ : مىاءى عىْشرى ًسًنْينى )) ًإفَّ الصًَّعْيدى الطَّيِّبى طىهيْوري اْلميْسًلًم ، كى

 . فىًإذىا كىجىدى اْلمىاءى فْلييًمسَّوي بىشىرىتىوي ((

                              
 .  6, واْلَمائدة , آية :  34/ النّْساء , آية  (1)
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 كىلىْو ًفي الصَّالًة ، ال بػىْعدىىىا،  ًت ًلرىاًجي اْلمىاًء أىْكلىىكىالتػَّيىمُّمي آًخرى اْلوىقْ 

________________________________________ 
فدؿَّ على أفَّ فْلييًمسَّوي بىشىرىتىوي ((  )) فىًإذىا كىجىدى اْلمىاءى  :: يف قولِِو  ككجوي ًداللًتوً 

َعَلْيِو الصَّالُة -التَّيمَُّم ُمبيٌح لفعِل الصَّالِة , وليَس برافٍع للَحَدِث ؛ ألفَّ قولَُو 
يدؿُّ على أفَّ احَلَدَث ال زاَؿ  وي ((فْلييًمسَّوي بىشىرىتى )) فىًإذىا كىجىدى اْلمىاءى  : -َوالسَّالـُ 

ُمتعلًّْقا باْلُمكلَِّف ؛ ألنَُّو ال وجَو ألمرِِه بالطَّهارِة اْلَمائيَِّة بعَد تيمُِّمِو لْو كاَف َحَدثُُو 
 ُمرتفًعا بالتَّيمُِّم .

             مراُدهُ  [ ] كىالتػَّيىمُّمي آًخرى اْلوىْقًت ًلرىاًجي اْلمىاًء أىْكلىى : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
وجوَد اْلَماِء يف آخِر وقِت الفريضِة فإنَُّو  أفَّ الشَّخَص إذا كاَف يُرجّْي -َرضِبَُو اللُ -

 فاستوى عنَدُه احتماُؿ وجوِدِه وعدِمِو ., ال يتيمَُّم استحبابًا , وىكذا إذا شكَّ 
َنُو َوبَػُْتَ أنَُّو قاَؿ يف  --دبا أُثَِر عْن َعِليٍّ  كاستدلُّوا : ـُ َما بَػيػْ اجلُُنِب : ) يَػتَػَلوَّ

آخِر الوقِت , فِإْف وجَد اْلَماِء وإالَّ تَػَيمََّم ( رواُه ابُن أيب شيبَة يف ُمصنَِّفِو , 
,  ىػ) وىذا لَػْم يصحَّ عْن عليٍّ ( اخرى ضلَوُه وقاَؿ : وأخرَجُو البيهقيُّ مْن طريٍق أُ 

 ومراُدُه الطَّريُق اليت َرَواَىا .
أفَّ وجوَد اْلَماِء : أي : ] كىلىْو ًفي الصَّالًة ، ال بػىْعدىىىا [  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

يوجُب بطالَف التػََّيمُِّم , وَلْو كاَف اْلُمتيمُّْم َوَجَدُه , أْو َعِلَم بوجوِدِه أثناَء صالتِِو , 
 , وجيُب عليِو َأْف يتطهََّر باْلَماِء . فيحكُم ببطالِف الصَّالِة 

 --يف حديِث أيب َذرٍّ  -َوالسَّالـُ  َعَلْيِو الصَّالةُ -قولُػػُو  كدليلي ذلكى :
ـَ تػخريػُجُو الصَّػحيػػِح الَّػِذي تقػ ًإْف دَّ : )) ًإفَّ الصًَّعْيدى الطَّيِّبى طىهيْوري اْلميْسًلًم ، كى

     , فقولُُو :  ًنْينى ، فىًإذىا كىجىدى اْلمىاءى فْلييًمسَّوي بىشىرىتىوي ((لىْم يىًجًد اْلمىاءى عىْشرى سً 
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________________________________________
 كىًصفىتيوي : 

________________________________________ 
ّّ شامٌل جلميِع األحواِؿ أي )) فىًإذىا كىجىدى اْلمىاءى فػىْلييًمسَّوي بىشىرتىوي (( سواًء  عا

َوَجَدُه أثناَء الصَّالِة , أْو قبَلها , فدؿَّ على أنَُّو إذا َوَجَد اْلَماَء بطَلْت طهارُة 
 .  ولزمو الوضوء والغسل التػََّيمُّمِ 

وإذا َبَطَل التػََّيمُُّم َبطََلِت الصَّالُة , وإذا حكْمنا ببطالِف التػََّيمُِّم إذا َوَجَد اْلَماَء 
باب أوىل َأْف ضلكَم ببطالِف التػََّيمُِّم إذا َوَجَدُه قبَل الصَّالِة ,  أثناَء الصَّالِة , فمن

 وصلَّى بتيمُِّمِو ؛ ْلُمخالفِتِو لظاىِر ىذِه السُّنَِّة الصَّحيحِة الصَّرحيِة .
, ُل صالتُُو إذا صلَّى ُمتيمًّْماأنَُّو ال تبط: أي  : ] ال بػىْعدىىىا [ -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
َجَد اْلَماَء بعَد فراِغِو منها ؛ ألنَُّو قْد فَػَعَلها على الوجِو اْلُمعترِب شرًعا , فرَبَِئْت ُُثَّ وَ 

يستحبُّ لُو َأْف  كقاؿى بعضي العلماًء :ِذمَُّتُو منها بفعِلها , فَلْم يُطالْب باإلعادِة 
ـَ يف وقِتها , ال على سبيِل احلتِم واإلجياِب .   يُعيَدىا ما دا

اْلَماء قبَل ُنايِة  اْلَمسألُة السَّابقُة , إذا َغَلَب على ظنِّْو وجودُ :  لكن تيستثنى
ْمَنا-الوقِت   فإفَّ اإلعادَة الزمٌة ؛ للتَّفريِط . -كما قدَّ
  ُر اليت يتميػَّزُ و , واألم ِحليُتوُ  صفةي الشَّيًء :[  كىًصفىتيوي ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

 .شيًئا فَقْد ميػَّْزَتُو عْن غَتِِه  هبا عْن غَتِِه , فإذا وصْفتَ 
صفُة التػََّيمُِّم : أي , ىل التػََّيمُِّم إالضَّمَُت عائٌد ] كىًصفىتيوي [  : -رىًحمىوي اللي -كقػىْوليوي 
ـَ بيانػُ ؛  وىَي صفُة الكماؿِ  ةُ يَّ الشَّْرع              : َها يف قولِوِ ألفَّ صفَة اإلجزاِء تقدَّ

  . ] كىفػيريْكضيوي [
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  ________________________________________
 عً ابً صى األى  يْ تى جى رَّ فى مي ،  وً يْ دى يى بً  التػُّرىابى  بى رً ضْ يى كى ثيمَّ ييسىمِّيى ، ،  أىْف يػىْنًومى 

________________________________________ 
 التػََّيمُِّم .  كما ذكْرنا النػّْيَُّة شرٌط يف صحةِ ] أىْف يػىْنًومى [  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

,  والنػّْيَُّة تكوُف بقصِد استباحِة الصَّالِة , وغَتِىا شلا ُتشتَػَرُط لُو الطَّهارُة حبَسِبِو 
إنَُّو رافٌع للَحَدِث فإنَُّو ينوي رفَع  أمَّا إذا قػيْلنىا :ِإفَّ التَّيمَُّم مبيٌح ,  إذا قػيْلنىا :ىذا 

  .َحَدثِِو حبسِبِو إْف كاَف أكرَب أْو أصغَر 
                                                                                        . عليوِ  ( وال ذببُ  اللِ  مِ سْ : ) بِ  أي يقوؿُ [  يى مِّ ييسى  مَّ ] ثي  : -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
ْيًو  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي            لقولِِو ؛  [ عً ابً صى األى  يْ تى جى رَّ فى مي ، : ] كىيىْضًربى التػُّرىابى بًيىدى

    واللَّفُظ ِلُمسِلٍم : الصَّحيَحُتِ  كما يف  --لعمَّاٍر  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -
يْ  ؛  )) يىْضًربي ((, وإَّنا قاَؿ : األىْرضى ((كى )) ًإنَّمىا كىافى يىْكًفْيكى أىْف تىْضًربى بًيىدى

,  -َرضِبَُو اللُ -ألفَّ التَّيمَُّم إَّنا يكوُف بتُػرَاٍب لُو غباٌر , كما مشى عليِو اْلُمَصنُّْف 
الغباُر ؛ لُيصيَب باطَن الكفَُِّت اللََّذيِن  فيضرُب بيَديِو عليِو , وحينئٍذ يتطايرُ 

 سيكوُف اْلَمسُح هبما للوجِو والكفَُِّت بعَد ذلَك .
؛  ] ميفىرَّجىتىي األىصىاًبًع [ما بَُت األصابِع قاَؿ : يشمل وَلمَّا كاَف استيعاُب الكفَُّتِ 

استوعَب ما بَُت حىت يصَل الغباُر إىل ما بيَنها , فإذا َمَسَح الكفَُِّت بعَد الوجِو 
األصابِع خبالِؼ ما إذا كانَػَتا مضموَميت األصابِع , ىذا إذا كاَف التَّيمُُّم بتُػرَاٍب لُو 

عنَد بيانِِو ِلَما  -َرضِبَُو اللُ -غباٌر , فإفَّ الغباَر مقصوٌد كما صرََّح بِِو اْلُمَصنُّْف 
 يُػتَػَيمَُّم بِِو .  
َر بتفريِج األصابِع ؛ ليتحقََّق اْلَمسُح جلميِع أعضاِء َعبػَّ  -َرضِبَُو اللُ -واْلُمَصنُّْف 

 التَّيمُِّم كما يتحقَُّق التَّعميُم باْلَماِء يف االغتساِؿ وطهارِة اْلَماِء .
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________________________________________
 وي عى ابً صى أى  لي لِّ خى يي كى  ، وً يْ تػى احى رى بً  وً يْ فَّ كى كى ،  امى هً نً اطً بى بً  وي هى جْ كى  حي سى مْ يى 

________________________________________ 
             فما بَُت األصابِع داخٌل يف اْلَمأموِر دبسِحِو , ولَػْم يُقْم دليٌل على إخراِجِو ,
وال ديكُن مسُحُو إال إذا كاَنِت األصابُع مفرَّجًة حىت إذا خلََّلُهما بعَد مسِح الوجِو 

وحينئٍذ يكوُف مسُحُو باألصابِع تامِّا , , صحَّ زبليُلُو بعَد إصابِة الغباِر ِلَما بيَنهما 
 خبالِؼ ما إذا كاَنْت مضمومًة .

يِن , فُيحَمُل على اآلمرِة دبسِح اليدَ وىذا اْلَمعٌت ديكُن استنباطُُو مْن ظاىِر اآليِة 
ليُل , ولَػْم رَبِْك السُّنَُّة صفَة اليَديِن مفرَّجًة أْو مضمومًة  استيعاهِبا إال ما استثناُه الدَّ
فَلْم تَػْقَو على معارضِة ىذا األصِل , فما مشى عليِو كثٌَت مَن األئمِة مَن النَّصّْ 

 , وليَس اجتهاديِّا زلًضا .  على التَّفريِج أمٌر حيتمُلُو النَّصُّ 
 . بباطِن الكفَُّتِ : أي [  امى هً نً اطً بى بً  وي هى جْ كى  حي سى مْ يى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 
  .وديسُح كفَّيِو براحتيِو : أي  [ وً يْ تػى احى رى بً  وً يْ فَّ ككى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي 

بطُنُو مْن رلمِع األصابِع عنَد باطِن  كراحةي الكفِّ :ُمثٌت راحٍة ,  كالرَّاحتاًف :
الكفّْ إىل الزّْنَديِن , فيكوُف اْلَمسُح بباطِن الكفَُّْتِ لظاىرمها وباطِنِهَما , وُخصَّ 

   لظاىِر السُّنَِّة .؛ اْلَمسُح بالرَّاحَتُِت 
ـَ معنا معٌت التَّخليِل يف اْلُوُضوِء , [  وي عى ابً صى أى  لي لِّ خى يي كى  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىْوليوي  تقدَّ

ـَ بيانُُو . واْلُمراُد ىنا أنَُّو يستوعُب كفَّيِو  أعلى  -تَػَعاىَل -والُل باْلَمسِح كما تقدَّ
 وأعلُم .

 



 ٖٙٗ  ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية        بَاُب ِإزَاَلِة النََّجاَسةِ                                             

  ________________________________________
 بَاُب ِإزَاَلِة النََّجاَسةِ 

________________________________________ 
 .  وُ ذىابُ :  الشَّيءِ  ، وزواؿُ  حوُ مَ الْ  : اإلزالةُ  [بَاُب ِإزَاَلِة  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

  . ستقذرُ مُ الْ  الشَّيءُ  وىوَ  ، النَّجسِ  منَ  مأخوذةٌ  : النَّجاسةُ و 
ها إزالتِ  ووجوبِ  ،ا بقذارتِ  الشَّرعُ  أي اليت حكمَ ،  ةُ الشَّرعيَّ  النَّجاسةُ : ّٔا  رادُ مُ والْ 

 .  بالبيتِ  واؼِ كالطَّ ،  ىا ورموِ ،  صالةٍ  لعبادةِ 
 ىذا البابِ  ما مناسبةُ  :[ أواًل بَاُب ِإزَاَلِة النََّجاَسِة  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
  ؟ وُ الذي قبلَ  للبابِ 

َشرََع يف ىذا الباِب يف بياِف النَّوِع الثَّاين  -َرِِحَُو اللُ -أفَّ اْلُمَصنَّْف  والجواُب :
ُهَما ، وىَو طهارُة مْن أنواِع الطََّهاَرِة ، و  ىَو طهارُة اْْلََبِث بعَد بيانِِو للنَّوِع األوِؿ ِمنػْ

 اْلََْدِث .
َ فيها الُوُضوَء ونواقَضُو ، والُغْسَل وموجباتِِو ، والبدَؿ  وطهارُة اْلََْدِث السَّابقُة بُتَّ

ُهَما وىَو التَّيمُُّم ، وبعَد الفراِغ مْن بياِف مجيِع ذلَك  ناسَب أْف يعتٍَت ببياِف ، َعنػْ
 النَّوِع الثَّاين مَن الطََّهارَِة ، وىَو طهارُة اْْلََبِث . 

            وىذا النَّوُع يتحقَُّق بإزالِة النَّجاسِة عِن الثَّوِب ، والبدِف ، واْلَمكاِف ، 
 . -َرِِحَُو اللُ -وىَو ما سيبيػُّْنُو 

سِة عْن بدِن اْلُمَصلِّي ، وثوِبِو ، واْلَمكاِن الذي ثُمَّ إنَّ الشَّرَع أمَر بإزالِة النَّجا
 : ُيصلِّي فيوِ 

           ما يف الصَّحيَحُِت مْن  أمَّا أمُرُه بإزالِة النَّجاسِة عِن البدِن فيدلُّ عليِو :
ْـّ  َها-اْلُمؤمِنَُت عائشَة  حديِث ُأ قاَؿ لفاطمَة بنِت  --أفَّ النَِّبَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ
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َها-ُحَبيٍش  أيب : )) فَاْغِسِلي الدََّم َلمَّا استْفَتْتُو يف استحاضِتها  -َرِضَي الُل َعنػْ
 فأمَرىا بطهارِة بدِِنا مْن ذماسِة الدَّـِ .  َعْنِك َوَصلِّي ((

أفَّ النَِّبَّ ، واللَّفُظ ِلُمسِلٍم ،  --وثبت يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث أيب ُىريرَة 
--  َقَظ َأَحدُُكْم ِمْن نَػْوِمِو َفْْل يَػْغمس َيَده ِفي اإِلنَاِء َحتَّى : )) إِ قاَؿ َذا اْستَػيػْ

 وغَُت ذلَك مَن النُُّصوِص الواردِة ّٔذا النَّوِع مَن الطَّهارِة .  يَػْغِسَلَها َثْلثًا ((
 چڭ  ۇ چ : إليها بقولِِو  -تَػَعاَل -فقْد أشاَر الُل  وأمَّا طهارُة الثَّوِب :

(1) 

 فأمَر بتحصيِلها لعبادِة الصَّالِة . 
ديِث كما يف الصَّحيَحُِت مْن ح  --فقْد أمَر ّٔا النَِّبُّ  وأمَّا طهارُة اْلَمكاِن :

َعَلْيِو -يف قصَِّة بوِؿ األعرَايبّْ يف اْلَمسجِد حيُث أمَر  --أنِس بِن مالٍك 
  بَدْلٍو مْن ماٍء فُصبَّ عليِو . -الصَّالُة َوالسَّالـُ 
لنعَلْيِو يف صالتِِو َلمَّا أخربَُه جربيُل                  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -وكذلَك َخْلُعُو 

--  وأَْمرُُه بعَد ذلَك للُمصلّْي يف نعَلْيِو إذا وجَد فيها أًذى  ،أفَّ فيِهَما أًذى
، َجُو أِحُد الذي أخر  --أْف ديسَحُهما ، كما يف حديِث أيب سعيٍد اْلُدريّْ 

 وأبو داوَد ، واْلاكُم وصحََّحُو على شرِط الُبخاريّْ ، ووافَقُو الذَّىِبُّ .
  : وىيَ  َمواضعَ  ثْلثةِ  منْ  النَّجاسةِ  إزالةِ  وجوبِ  تدؿُّ على النُُّصوصُ  فهذهِ 
  . واْلَمكافُ  ، والثَّوبُ  ، البدفُ 

 :  النَّجاسةِ  إزالةُ  مَّ ثُ 
 . باْلَماءِ  تكوفَ  أفْ ا إمَّ 

  . خمصوصةٍ  يف صورٍ  اْلَماءِ  دبا يف حكمِ  تكوفَ  أفْ ػا وإمَّ 

                              
ثّْر ، آية :  (1)  .  4/ اْلُمدَّ
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 ________________________________________ 
ُيْجِزُئ ِفي َغْسِل النََّجاَساِت ُكلَِّها ِإَذا َكاَنْت َعَلى اأَلْرِض َغْسَلٌة َواِحَدٌة َتْذَىُب 

 ِبَعْيِن النََّجاَسةِ 
________________________________________ 

َ  -تَػَعاَل - اللَ  ؛ ألفَّ  األصلُ  ىيَ  باْلَماءِ  النَّجاسةِ  فإزالةُ        ،  وِ يف كتابِ  بُتَّ
                                           : -تَػَعاَل - فقاؿَ  ؛ اْلُمطهّْراتِ  أصلُ  اْلَماءَ  أفَّ  -- وِ رسولِ  وعلى لسافِ 

 چک    ک  ک  گ  گ  چ
  . هِ لغَتِ  رٌ طهّْ مُ  وِ يف نفسِ  أنَُّو طاىرٌ أي  (ٔ)

                 : البحرِ  يف ماءِ قاَؿ  --أفَّ النَِّبَّ  --يف حديِث أيب ُىريرَة و 
أخرَجُو أِحُد ، وأبو داوَد ، والنَّسائيُّ ،  ُو ((، اْلِحلُّ َمْيتَػتُ  هُ ؤُ امَ  رُ وْ هُ الطَّ  وَ ػىُ  ))

مذيُّ أيًضا ، ونقَل  مذيُّ ، واْلاكُم وصحََّحُو ، وصحََّحُو الًتّْ وابُن ماجَو ، والًتّْ
  . يف التَّطِهَتِ  األصلُ  ىوَ  اْلَماءَ  فدؿَّ ىذا على أفَّ عِن الُبخاريّْ تصحيَحُو ، 

 .  خمصوصةٍ  يف صورٍ  اْلَماءِ  يف حكمِ  بشيءٍ  التَّطِهَتُ  يكوفُ  قدْ و 
   ، التػُّرَابِ ، ك بُكلّْ طاىرٍ  السَّبيَلُِت تكوفُ  منَ  اْلارجِ  طهارةُ  : ذلكَ  مثالُ 

 .  اْلِمنديلِ و ى صَ اْلَ و 
  .أي يكفي  : ] ُيْجِزُئ [ -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
 النَّجاسةِ  تطهَتِ يف :  أي : ] ِفي َغْسِل النََّجاَساِت [ -رَِحَمُو اللُ - قَػْولُوُ 

 بغَتِِه .  فخرَج تطهَتُىا بالَغْسِل 
 رضِ األعلى  بوؿُ ال : وُ مثالُ  ، [ ضِ رْ ى األَ لَ عَ  تْ انَ ا كَ ذَ إِ : ]  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

 باشرًة .مُ 

                              
 . 44/ الفرقاف ، آية :  (1)
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 ________________________________________ 
 َنَجاَسِة َكْلٍب َوِخْنزِْيرٍ َوَعَلى َغْيرَِىا َسْبٌع ِإْحَداَىا بِتُػَراٍب ِفي 

________________________________________ 
صبٌَّة واحدٌة ، فال ُيشتَػَرُط فيها : أي  : ]َغْسَلٌة َواِحَدٌة [ -رَِحَمُو اللُ - قَػْولُوُ 

نُػْوِب ، ولَػْم َيشًَتِْط عدًدا  --التَّثليُث ؛ ألفَّ النَِّبَّ  لَػْم يأُمْر بأكثَر مْن صبّْ الذَّ
     معيػًَّنا يف حديِث بوِؿ األعرايبّْ الثَّابِت يف الصَّحيَحُِت ، فدؿَّ على أفَّ العدَد 

نُػْوُب مَن اْلَماِء   ملاال يلزـُ يف طهارِة النَّجاسِة إذا كاَنْت على األرِض ورموِىا ، فالذَّ
َطُهَر  بوؿ األعرايب كما يف حديث أنس رضي الل عنو يف الصحيحُتى ُصبَّ عل

 .  من البوؿ فأزاؿ ذماستواْلَموضُع الذي أصابَُو ؛ ألنَُّو أكثُر 
 ( .  اْلُمكاثرةِ بػ)  -َرِِحَُهُم اللُ -وىذا ما يُػَعبػُّْر عنُو بعُض العلماِء 

فال بُدَّ يف تطهَتِىا مْن أْف يكوَف  أفَّ النَّجاسَة إذا كاَنْت على األرضِ :  وبُِنَي عليوِ 
َها ؛ ألفَّ اْلُمساوَي واألقلَّ ال يُزِيالِف  اْلَماُء أكثَر منها ال مساويًا ، وال أقلَّ ِمنػْ
النَّجاسَة مَن اْلَموضِع ، وىذِه الكثرُة حيصُل ّٔا زواُؿ النَّجاسِة ، وىَو ما عبػََّر عنو 

 ] َتْذَىُب ِبَعْيِن النََّجاَسِة [ .:  بقولِوِ  -َرِِحَُو اللُ -اْلُمَصنُّْف 
، قُػْلَنا : يكفي فيها  صورٌة مخصوصةٌ  فالنَّجاسُة التي تقُع على أرِض اْلَمسجدِ 

 َغْسَلٌة واحدٌة تذىُب بعُِت النَّجاسِة .
، وىَي الَّيِت َقَصَد اْلُمَصنُّْف  واْلِنزِيرِ  اْلَكْلبِ  : ذماسةُ  المخصوصاتِ  يليها منَ  مَّ ثُ 

َوَعَلى َغْيرَِىا َسْبٌع ِإْحَداَىا  ]بياَف حكِمها يف ىذا اْلَموضِع بقولِِو :  -َرِِحَُو اللُ -
 بِتُػَراٍب ِفي َنَجاَسِة َكْلٍب َوِخْنزِْيٍر [ .
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قاَؿ :  --أفَّ النَِّبَّ  --أيب ُىريرَة  فيها حديثُ  دَ رَ فوَ  : اْلَكْلبِ  أمَّا نجاسةُ  
ًعا (( متَّفٌق عليِو ، واللَّفُظ  )) ِإَذا َشِرَب اْلَكْلُب ِفي ِإنَاِء َأَحدُِكْم فَػْليَػْغِسْلُو َسبػْ

 )) َأْوالُىنَّ بِالتػَُّراِب (( .للُبخاريّْ ، ويف لفٍظ ِلُمسِلٍم : 
  :  قاؿَ  وِ يف صحيحِ ذي أخرَجُو ُمسِلٌم ال --ٍل ُمغفَّ  بنِ  اللِ عبدِ يف حديِث و 
 ،اٍت َع َمرَّ بْ سَ  فَاْغِسُلْوهُ  اإِلنَاءِ  ِفي َغ اْلَكْلبُ لَ ا وَ ِإذَ  )):  -- اَؿ رسوُؿ اللِ ق
 .((  بِالتػَُّرابِ  اِمَنةَ ُه الثَّ وْ رُ َعفِّ وَ 

 : على مسائلَ الشَّريُف  ىذا اْلديثُ وقْد دؿَّ 
الكلِب يف  وجوُب غسِل اإلناِء مْن ُوُلوِغ الكلِب سبَع مرَّاٍت ، وُوُلوغُ  منها :

اإلناِء اْلُمراُد ِبِو أْف يُدِخَل رأَسُو ليشرَب منُو ، فإذا َشِرَب منُو َوَجَب الَغْسُل 
 بالصّْفِة الواردِة يف اْلديِث .

، حبيُث َلْو كاَف فارًغا ، فأدخَل لسانَُو ،  ويَػْلَحُق بالُوُلوِغ إذا لحَس اإلناءَ 
ألف اللَّحس أشدُّ من الولوغ  فِة اْلَمذكورةِ فلحَس داخَلُو ، فإنَُّو جيُب الَغْسُل بالصّْ 

 . فهو أول بوجوب التَّطهَت
ثُػػمَّ إفَّ األمَر بَغْسِل اإلناِء مْن ُوُلوِغػِػو داؿّّ على أنَُّو نػػجٌس ، وتُػَقوّْيِو روايُة ُمسِلٍم : 

 . ْم (()) طُُهْوُر ِإنَػاِء َأَحدِكُ 
       يدؿُّ على أنَُّو ينبغي  ((اٍت َع َمرَّ بْ سَ )) :  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -وقولُُو 

          مذىُب جمهوِر العلماءِ أْف يكوَف َغْسُلُو سبَع مرَّاٍت باْلَماِء ، وىذا ىَو 
لتَّثليِث ، وقْد ذكْرنَا الَِّذيَن قاُلوا با -َرِِحَُهُم اللُ - خْلفًا للحنفيَّةِ ،  -َرِِحَُهُم اللُ -

 ( . شرِح بُػُلوِغ اْلَمرامِ دليَلهم وجوابَُو يف ) 
أي أفَّ طهارَة اإلناِء الذي َوَلَغ فيِو  [ ِإْحَداَىا بِتُػَرابٍ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

اِب ؛ لقولِِو             الكلُب ال بُدَّ فيها مَن الَغْسِل سبَع مرَّاٍت تكوُف إحَداىا مَع الًتُّ
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 ٗٗٔ 

 

،  (( بِالتػَُّرابِ  اِمَنةَ ُه الثَّ وْ رُ َعفِّ وَ )) يف اْلديِث اْلُمتقدّْـِ :  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -
 . )) ِإْحَداُىنَّ بِالتػَُّراِب ((وقولُُو : 

اَب يف الَغْسَلِة األول ،  أْف يطرَحُو يف اإلناِء  مثُل :ُُثَّ ىَو باْلياِر إْف شاَء جعَل الًتُّ
ُُثَّ يصبَّ اْلَماَء عليِو ويُِديَرُه على مجيِع أجزاِء اإلناِء ، وإْف شاَء جعَلُو يف بقيِة 
الَغَسالِت ما عدا األخَتَة ، فيجعُلُو قبَلها ال مَعها ؛ ألنَُّو إذا جعَلُو مَعها احتاَج 

َا أمَر بغَ  --إل َغْسَلٍة ثامنٍة ، والنَِّبُّ   ْسِلِو سبًعا .إَّنَّ
)) َوَعفُِّرْوُه يف روايِة ُمسِلٍم :  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -قولُُو  وال ُيشِكُل على ىذا

 ؛ ألفَّ اْلُمراَد ّٔا الثَّامنُة عدًدا ، وليَس ترتيًبا . الثَّاِمَنَة بِالتػَُّراِب ((
ّّ  ] ِفي َنَجاَسِة َكْلٍب [ : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو       شامٌل جلميِع ذماساتِِو ؛  عا

 ألفَّ الكلَب ذمُس العُِت . 
 --يف حديِث أيب ُىريرَة  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -قولُُو  ودلَّ على ذلَك :

 )) طُُهْوُر ِإنَاِء َأَحدُِكْم ِإَذا َوَلَغ ِفْيِو اْلَكْلُب ((الذي أخرَجُو ُمسِلٌم يف صحيِحِو : 
يدؿُّ على أفَّ اإلناَء متنجٌس بُولُوِغ الكلِب قبَل َغْسِلِو على  طُُهْوُر (()) فقولُُو : 

فإف ذلك يدؿُّ على ذماسة ىذِه الصّْفِة ، وإذا كاَف اإلناُء ينجُس بُلعاِب الكلِب 
، وعليِو فإفَّ أيَّ شيٍء مْن أجزائِِو الرَّطبِة كُلعاِبِو وَعَرِقِو ودِمِو إذا  عُت الكلب
 بولِِو وروثِِو .بذمََّسُو فال ختتصُّ ذَماسُتُو أصاَب شيًئا 

 -َرِِحَُو اللُ -ىَو اْليواُف اْلَمعروُؼ ، ومراُدُه  ] َوِخْنزِْيٍر [ : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
مذىُب الشَّافعيَِّة أفَّ ذماسَة اْلنزيِر تُغَسُل سبًعا مَع التػُّرَاِب كالكلِب ، وىذا ىَو 

ُهمُ - والحنابلةِ   .                                                                 -اللُ  َرِحَِ
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 ________________________________________
 هُ وُ حْ نَ وَ  انٌ نَ شْ أُ  التػَُّرابِ  نِ عَ  ئُ زِ جْ يُ وَ 

________________________________________ 
     ؛  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ - أرجُح في نظريوالقوُؿ باختصاِص اْلكِم بالكلِب 

     عدـِ مساواتِِو َلُو يف اْلكِم ، فدؿَّ على َرَد ِبِو مَع وجوِد اْلنزيِر،ألفَّ النَّصَّ وَ 
 .واللُ أعلمُ 

     وَغْسَلُة التػَُّراِب ينبغي أْف يصيَب التػُّرَاُب فيها مجيَع أجزاِء اإلناِء الدَّاخليَِّة ؛ 
)) َوَعفُِّرْوُه :  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -ِبِو اْلَمأموُر يف قولِِو ألفَّ ذلَك يتحقَُّق 
أْف  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -فالضَّمَُت عائٌد إل اإلناِء ، فَأَمَر  الثَّاِمَنَة بِالتػَُّراِب ((

 يُػَعفََّر مجيُع اإلناِء ، فدؿَّ على وجوِب استيعاِب مجيِعِو بَغْسلِة التػُّرَاِب . 
 -اللُ  َرِِحَوُ -مراُدُه [  هُ وُ حْ نَ وَ  انٌ نَ شْ أُ  التػَُّرابِ  نِ عَ  ئُ زِ جْ يُ وَ ]  : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

مقاَمُو ،  -مَن اْلَمْذُروراِت كاأُلشناِف والصَّابوِف ورموِهِ -أفَّ التػُّرَاَب يقوـُ غَتُُه 
فهذِه األشياُء كلُّها تقوـُ ، أنَُّو ال ُيشتَػَرُط عدـُ وجوِد التػُّرَاِب  وظاىُر العبارِة :

ـَ التػُّرَاِب .  مقا
تكوَف اْلُمزيالُت قويًَّة ، وىَي اَْلِشَنُة ،   َمِن اشًتَط أفْ  -َرِِحَُهُم اللُ - ومَن الفقهاءِ 

 كمسحوِؽ اآلُجرّْ واْلََزِؼ ، فال يُعتدُّ بالنَّاعِم اللَّزِج .
واألشناف : فارس معرَّب كما قاؿ ابن دريد وىو : شجر ينبت يف األراضي 
الرملية يستعمل ىو أو رماده يف غسل الثياب واأليدي ، ويقاؿ لو بالعربية : 

 ، واهلمزة مضمومة ، وُتكسر أيضاً .اَْلَرُض 
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________________________________________ 
 َوِفي َنَجاَسِة َغْيرِِىَما َسْبٌع ِبْل تُػَرابٍ 

________________________________________ 
ُ ،  -َرِِحَُو اللُ -وبناًء على ىذا القوِؿ الذي مشى عليِو اْلُمَصنُّْف  فإنَُّو ال يتعُتَّ

التػُّرَاُب ؛ ألفَّ اْلَمقصوَد عنَدُىم حصوُؿ النَّظافِة ، وىَي حاصلٌة بغَِت التػُّرَاِب  
 كالتػُّرَاِب .

ُ التػُّرَاُب ، وال يقوـُ غَتُُه مقاَمُو : َمْن قاَل : -َرِِحَُهُم اللُ - ومَن العلماءِ   يتعُتَّ
ُهم  َمْن أطلَق . فِمنػْ
ُهم ، ٍر ، وَوَلَغ الكلُب يف إنائِوِ أْف يكوَف يف حبَْ :  مثلُ ،  اشًتط فقد الًتابَمِن  وِمنػْ

 وليَس مَعُو تُػرَاٌب ، فحينئٍذ يقوـُ اأُلشناُف ورمُوُه مقاَمُو . 
أنَُّو إذا لَػْم جيِد التػُّرَاَب اكتفى بالتَّسبيِع  والفرُؽ بيَن ىذيِن القولَيِن األخيَريِن :

ُمُو غَتُُه ؛ ألنَُّو ال يقوـُ مقاَمُو ، الذي يرى تعيػَُّنُو ، وال يلز  على األولِ باْلَماِء 
 يلزُمُو اأُلشناُف إذا َوَجَدُه .  وعلى الثَّاني

 تغسلُ  واْلِنزِيرِ  اْلَكْلبِ  غَتِ : أي ا [ مَ ىِ رِ يْ اَسِة غَ جَ ي نَ فِ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
  . بال ترابٍ  اتٍ مرَّ  سبعَ  النَّجاسةُ 
 : أقوالٍ  ثْلثةُ  اْلَمسألةِ  في ىذهِ  -َرِِحَُهُم اللُ - وللعلماءِ 

 . التٍ سَ غَ  ثالثِ  منْ  أقلُّ  ئُ ال جيز  : األولُ  القولُ 
 . -َرِِحَُو اللُ - دامةَ قُ  ابنُ  قُ وفَّ مُ الْ  اإلماـُ  اى، واختارَ  اْلنابلةِ  عندَ  روايةٌ  وىذا القوؿُ 

َتصبَّ  أفْ فيها  ئُ جيز  واْلِنزِيرِ  اْلَكْلبِ  غَتِ  منْ  النَّجاساتِ  مجيعُ  اني :الثَّ  القولُ 
 .وأَثَرىا  واحدًة ُتْذِىُب عَُت النَّجاسةِ  عليها َصبَّةً 
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         تيميةَ  ابنُ  اإلسالـِ  شيخُ  هُ ، واختارَ  جمهوِر العلماءِ  مذىبُ  وىذا القوؿُ  
 . -َرِْحَُة الِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -

 ال زاؿَ  بأقلَّ  تَ غسلْ  وْ ، فلَ  التٍ سَ غَ  بسبعِ  يف التَّطِهَتِ  دَّ بُ  ال : الثُ الثَّ  القولُ 
 .ا ذمسً  حلُّ مَ الْ 

 .  -َرِِحَُو اللُ - أِحدَ  اإلماـِ  عنِ  واياتِ إحدى الرّْ  وىوَ 
 ما يلي : صُ خَّ لتي ْلثةِ الثَّ  األقوالِ  ىذهِ  في أدلةِ  ظرِ النَّ  وعندَ 

           حديثِ  منْ  صحيِح ُمسِلمٍ يف  : دبا ثبتَ  استدلُّوا األولِ  القولِ  أنَّ أصحابَ 
 ِموِ ْم ِمْن نَػوْ دُكُ حَ َظ أَ قَ يػْ تػَ )) ِإَذا اسْ  : قاؿَ  --  أفَّ النَِّبَّ  --أيب ُىريرَة 

 أمرَ  -- وا : إفَّ النَِّبَّ قالُ  ي اإِلنَاِء ((ا فِ َل َأْن يُْدِخَلُهمَ بْ ا قػَ ْلثً ْيِو ثَ ْغِسْل َيدَ يػَ فَػلْ 
        ال تزوؿُ  ؛ فدؿَّ على أفَّ النَّجاسةَ  ما اإلناءَ إدخاهلِ  ا قبلَ ثالثً  اليدينِ  لِ سْ بغَ 

؛ ألنَُّو إذا كاَف األمُر بالتَّثليِث ُمَعلَّاًل باحتماِؿ النَّجاسِة فإفَّ  التٍ سَ غَ  إال بثالثِ 
 وجوبَُو عنَد حتقُِّقها أول . 

يف حديِث  أمَر بثالثِة أحجاٍر عنَد االستطابِة ، كما صحَّ عنوُ  --وألفَّ النَِّبَّ 
يف صحيِح الُبخاريّْ وغَتِِه مَن األحاديِث ، واجتزَأ ّٔا يف الِل بِن مسعوٍد دِ عب

 طهارِة الفرِج ، فأَلْف جُيتزَأَ بالثَّالِث يف الَغْسِل أول وأحرى .
دبا ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث  : فاستدلُّوااني الثَّ  القولِ  أصحابُ  وأمَّا

َعَلْيِو -يف قصِة بوِؿ األعرايبّْ يف اْلَمسجِد ؛ حيُث اكتفى  --أنِس بِن مالٍك 
يف تطهَِت أرِض اْلَمسجِد بصبٍَّة واحدٍة مْن َذنُوِب اْلَماِء ، فدؿَّ  -الصَّالُة َوالسَّالـُ 

على أفَّ العدَد ليَس شرطًا ، وأفَّ العربَة بذىاِب النَّجاسِة وَلْو بصبٍَّة واحدٍة تذىُب 
               عيَنها .      
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قاَؿ للمرأِة اليت سألَْتُو عْن دـِ اْليِض ُيصيُب الثَّوَب كما يف  --وألفَّ النَِّبَّ 
ُهَما-الصَّحيَحُِت مْن حديِث أمساَء بنِت أيب بكٍر  )) َتُحتُُّو ، ثُمَّ :  -َرِضَي اللُ َعنػْ

  ، فَلْم يأمْرىا بَغْسِلِو بثالٍث ،  ِو ((ِفيْ تَػْنَضُحُو ، ثُمَّ ُتَصلِّي  تَػْقُرُصُو بِاْلَماِء ، ثُمَّ 
  أْو سبٍع . 

:  ضعيفٌ  حديثٌ  ، وىوَ  جابرٍ  بنِ  أيوبَ  حبديثِ  : بعِ وا بالسَّ قالُ  الذينَ  واستدلَّ 
عً  ةِ اسَ ْسِل النَّجَ غَ َر بػَ مَ أَ  -- نَّ النَِّبيَّ )) أَ   ا (( .َسبػْ

                                      القوُؿ األوُؿ ؛ وذلَك ِلَما يلي :ىَو  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اللِ -والذي يترجَُّح في نظِري
 لصحِة ما استدلُّوا بِِو مْن دليِل النَّقِل والعقِل . أوالً :
وأمَّا ما استدؿَّ بِِو أصحاُب القوِؿ الثَّاين باْلديِث الوارِد يف قصِة بوِؿ  ثانًيا :

لنَّجاسَة فيِو على األرِض ، فال ديكُن قرُصها بأفَّ ا ُيجاُب عنُو :األعرايبّْ فإنَُّو 
 ً وعصُرىا ، فَلْم ُيشًَتِط العدُد فيها ، فَمورُد اْلديِث متفٌق عليِو بينَػَنا ، وليَس حمالَّ

 للِخالِؼ .
َها-وأمَّا حديُث أمساَء بنِت أيب بكٍر  فاألمُر فيِو مطلٌق ، وأحاديُث  -َرِضَي اللُ َعنػْ

         " أنَّ اْلُمطلَق ُيحَمُل على اْلُمقيَِّد " .                                                                                 ا مقيَّدٌة ، والقاعدُة : األمِر بالَغْسِل ثالثً 
 

تَػُزِؿ  مْ ػ: إذا زاَلِت النَّجاسُة يف ُكلّْ قوٍؿ حبسِبِو ، أمَّا إذا لَ  تنبيٌو : محلُّ الِخْلؼِ 
فإنَُّو باإلمجاِع يُطاَلُب بالزّْيادِة عليها حىت تزوَؿ ، فهَو مطالٌب  النَّجاسُة بثالٍث ،

 بإزالِة النَّجاسِة حىت وَلْو وصَل إل عشِر َغَسالٍت عنَد اجلميِع .
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  ________________________________________
 كٍ لْ دَ  الوَ ،  حٍ يْ رِ  الوَ ،  َوال َيْطُهُر ُمتَػَنجٌِّس ِبَشْمسٍ 

________________________________________ 
 َوال رِْيٍح ، َوال َدْلٍك [، : ] َوال َيْطُهُر ُمتَػَنجٌِّس ِبَشْمٍس  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
 تكوَف باْلَماِء . فيها أفْ  أفَّ إزالَة النَّجاسِة األصلُ  -َرِِحَُو اللُ -مراُدُه 
 : حيحةِ الصَّ  كما يف األحاديثِ   وِ ها بِ لِ سْ بغَ  أمرَ  رعَ الشَّ  : أفَّ  على ذلكَ  ليلُ والدَّ 
 -- ِبُّ النَّ  رَ مَ أَ  سجدِ مَ يف الْ  ا باؿَ مَّ لَ أنَُّو  األعرايبّْ  يف حديثِ  ـَ : ما تقدَّ ا هَ نػْ ومِ 

كما يف   ـِ الدَّ  لِ سْ بغَ  عليو الصالة والسالـ هُ رُ مْ أَ  وكذلكَ ،  وِ على بولِ  اءِ مَ الْ  بصبّْ 
َها- اْلُمؤمِنَُت عائشةَ  ْـّ أُ  حديثِ  الصَّحيَحُِت منْ   . -َرِضَي اللُ َعنػْ

      ريرةَ أيب ىُ  حديثِ  كما يف الصَّحيَحُِت منْ   عليو الصالة والسالـ هُ رُ مْ أَ  وكذلكَ 
--  َاألحاديثِ  ىا منَ وغَتِ ،  ما يف اإلناءِ إدخاهلِ  ثالثًا قبلَ  ينِ اليدَ  لِ سْ بغ  ،

 ، فال حتصلُ  اءِ مَ بالْ  تكوفَ  أفْ  جاسةِ النَّ  يف إزالةِ  األصلَ  على أفَّ  داؿّّ ها فجميعُ 
 إال ما استثناهُ ،  مسِ بالشَّ  جاسةِ النَّ  رِ بتبخُّ  اْلكّْ أوْ  ، أوِ  لكِ منها بالدَّ  هارةُ الطَّ 
 .أْف يدلَكُهَما يف األرِض ى ّٔما أذً  دَ جَ إذا وَ  علِ ، والنَّ  رأةِ مَ الْ  يف ذيلِ  رعِ الشَّ 

 .  -اللُ  مُ هُ ِِحَ رَ - العلماءِ  جمهورِ  مذىبُ  ىوَ  وىذا القوؿُ 
 ىا منَ أثرُ  وذىبَ ،  مسِ بالشَّ  تْ رَ ، وتبخَّ  تغسلْ  مْ ػلَ  جاسةَ النَّ  أفَّ  وْ ، فلَ  وعليوِ 

        :  وِ ، وىذا معٌت قولِ  وُ تْ الذي أصابػَ  وضعُ مَ الْ  رِ يطهُ  مْ ػلَ ،  وبِ الثَّ  أوِ  األرضِ 
،  رَ شِ نُ  ، ُثََّ ثوبًا  تْ ا أصابَ هَ أنػَّ  وْ وىكذا لَ ،  [ سٍ مْ شَ بِ  سٌ جِّ نَ تػَ مُ  رُ هُ طْ ال يَ ] وَ 
:  وِ ، وىذا معٌت قولِ  رُ ال يطهُ  وُ فإنَّ ،  جاسةِ النَّ  أثرَ  تْ حىت أذىبَ  يحُ الرّْ  عليوِ  تْ فهبَّ 
 . بريحٍ  سٌ متنجّْ  أي وال يطهرُ  [ حٍ يْ ال رِ ] وَ 
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 ________________________________________
 ةِ رَ مْ خَ الْ  رَ يػْ غَ  ةٍ الَ حَ تَ سْ ال اِ وَ 

،  رْ تطهُ  مْ ػلَ ،  ابِ رَ ها يف التػُّ ها صاحبُ فدلكَ ،  دَ اليَ  أوِ  ـَ دَ القَ  تِ ا أصابَ هَ أنػَّ  وْ وىكذا لَ 
 [ . كٍ لْ ال دَ ] وَ  : وِ وىذا معٌت قولِ 

 .إذا ُدِلَكا باألرِض  علَ والنَّ  رأةِ مَ الْ  ثوبَ  تْ استثنَ  ةَ نَّ السُّ  إال أفَّ 

َها-و -- ِبّْ النّْ  زوجِ  سلمةَ  ْـّ أُ  فلحديثِ  : المرأةِ  ا ثوبُ أمَّ   أفَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ
 وُ أخرجَ  (( هُ دَ عْ ا بػَ مَ  هُ رُ هِّ طَ )) يُ :  رُ ذَ القَ  وُ إذا أصابَ  رأةِ مَ الْ  يف ذيلِ  قاؿَ  -- ِبَّ النَّ 

 . ثابتٌ  حديثٌ  وىوَ ،  مذيُّ والًتّْ ،  ماجوَ  وابنُ ،  وأبو داودَ ،  أِحدُ 

          :  قاؿَ  -- ِبَّ النَّ  أفَّ  -- دريّْ اْلُ  أيب سعيدٍ  فلحديثِ  : علُ ا النَّ وأمَّ 
ى ذً أَ  وْ رًا أَ ذَ قَ  وِ لِ عْ ي نػَ ى فِ أَ رَ  نْ إِ فَ ،  رْ ظُ نْ يػَ لْ فػَ  دِ جِ سْ مَ ى الْ لَ إِ  مْ كُ دُ حَ أَ  اءَ ا جَ ذَ )) إِ 

،  وُ حَ وصحَّ  واْلاكمُ ،  أبو داودَ أِحُد ،  و  رواهُ  ا ((مَ هِ يْ فِ  لِّ صَ يُ لْ وَ ،  وُ حْ سَ مْ يَ لْ فػَ 
                                                                  . فُيستثٌت ما ورَد بِو النَّصُّ ، ويَػْبقى ما عداُه على األصلِ 

 رُ ال تطهُ  جاسةَ النَّ  أفَّ : أي  [ ةِ رَ مْ خَ الْ  رَ يػْ غَ  ةٍ الَ حَ تَ سْ ال اِ : ] وَ  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
 إذا زاؿَ "  عليوِ  ا كافَ مَّ عَ  ءُ يالشَّ  اؿَ حَ "  منْ  اؿٌ فعَ استِ  : واالستحالةُ  ، باالستحالةِ 

 . ذلكَ  غَتَ  رماًدا ، أوْ  جسةُ النَّ  العُتُ  تصَتَ  أفْ  : ثلُ م،  رَ تغيػَّ و 
           ، ستثٌت تُ  اْلمرةَ  أفَّ : أي  [ ةِ رَ مْ خَ الْ  رَ يػْ : ] غَ  -رَِحَمُو اللُ - وُ لُ وْ قػَ وَ 

ىذا  ؛ ألفَّ  رُ ا تطهُ هَ فإنػَّ ، اًل خَ  تصَتَ  أفْ  : مثلُ ،  جسةُ ا النَّ هَ مادتػُ  تْ فإذا استحالَ 
 . االستثناءِ  مفهوـُ  ىوَ 
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 ________________________________________
 َأْو تَػَنجََّس ُدْىٌن َماِئٌع ، َلْم َيْطُهَرا

________________________________________ 
 . األعرايبّْ  ابنُ  كما قاؿَ   رُ ذكَّ وتُ  ثُ ؤنَّ تُ  مرةٍ كثَ :  ةُ رَ مْ والخَ 

 ىا .رُ ىا تغيػُّ ، واختمارُ  تْ فاختمرَ  تْ كَ ِر ا تُ هَ ؛ ألنػَّ  بذلكَ  تْ يَ مسّْ 
 . ا العقلَ خامرتِ مُ : لِ  يلَ وقِ 

ها لَ خلَّ  فْ ال إِ ، ها ها بنفسِ لُ ختلُّ  يكوفَ  أفْ :  وُ شرطُ  تْ لَ إذا ختلَّ  اْلمرةَ  هُ واستثناؤُ 
ها لِ ا بتخلُّ على طهارتِ  اإلمجاعُ  يَ كِ حُ  وقدْ ،  -اللُ  وُ ِِحَ رَ - وُ نُ كما سيبيػّْ ،   اإلنسافُ 

 ها .                                                            بنفسِ 

ْـّ اْلُمؤمِنَُت عائشَة  واألصُل فيِو : َها-حديُث ُأ الذي أخرَجُو  -َرِضَي الُل َعنػْ
،  )) نِْعَم األُْدُم ، َأِو اإِلَداُم الَخلُّ ((قاَؿ :  --ُمسِلٌم يف صحيِحِو أفَّ النَِّبَّ 

 فدؿَّ على طهارِة اْللّْ مَع أفَّ أصَلُو ََخٌْر .
َعَلْيِو -عْن أيتاـٍ ورثُوا ََخَْرًة قاَؿ  --رسوَؿ الِل  --وَلمَّا سأَؿ أبو طلحَة 

َها ، فَػَقاَل : َأَفْل َأْجَعَلَها َخًْل ؟ قَاَل : ال ((  -الصَّالُة َوالسَّالـُ  : )) َأْىرِقػْ
                                        وأبو داوَد ، فدؿَّ على حترمِي ختليِل اإلنساِف هلا .، أخرَجُو أِحُد 
بَُت أْف  :في الخمِر إذا تخلََّلْت  -َرِِحَُهُم اللُ - فرََّؽ جمهوُر العلماءِ ومْن ىنا ، 

تتخلََّل بنفِسها ، أْو خيلَُّلَها الغَُت ، فحكُموا بطهارِتا وحلّْها يف األوِؿ ، وذماسِتها 
 وُحرمِتها يف الثَّاين .

                                     ما يتعلَُّق ّٔذا اْلديِث وفقِهِو .                      ) شرِح البُػُلوِغ (وقْد بيػَّنَّا يف 
الدُّىُن مثُل :  : ] َأْو تَػَنجََّس ُدْىٌن َماِئٌع ، َلْم َيْطُهَرا [ -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

 السَّمِن ، والزَّيِت .
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 ٜٗٗ 

 

________________________________________ 
    َوِإْن َخِفَي َمْوَضُع َنَجاَسٍة َغَسَل َحتَّى َيْجزَِم ِبَزَواِلوِ 

________________________________________ 
 : ما ُيستخلُص مْن ّٔيمِة األنعاـِ . والسَّمُن مْن أمثلِتوِ 

دما ُيستخَلُص مَن ، واللَّوِز ، ورموِِه  الزَّيتوِف ، والسّْْمِسمِ  : زيتُ  والزَّيُت مثالُوُ 
 .النَّباتاِت 

: فاْلكُم أنََّك تأُخُذ  فالدُّىُن إذا كان سمًنا جامًدا ، ووقَعْت فيِو نجاسةٌ 
النَّجاسَة وما حوهَلا ؛ لظاىِر حديِث الفأرِة إذا ماَتْت يف السَّمِن اجلامِد ، فإفَّ 

كما يف صحيِح الُبخاريّْ مْن حديِث   ، أمَر بإلقاِئها ، وما حوهَلا --النَِّبَّ 
، فدؿَّ على أفَّ اْلَمائَع إذا جاوَر اجلامَد النَّجَس  -َرِضَي الُل َعنػَْها-ميمونَة 
؛ ألفَّ ما حوهَلا مأموٌر بإلقائِِو وىَو جامٌد ، واجلامُد أقوى مَن اْلَمائِع ، تنجََّس 

فإذا أُِمَر بإلقائِِو مَع أفَّ ذماسَتُو ذماسُة جماورٍة ، فِمْن باِب أول إذا كاَف مائًعا ، 
ِد وخاصًَّة إذا كاَف قلياًل ، فإنَُّو على مذىِب الُقلََّتُِت ال إشكاَؿ يف تنجُِّسِو دبجرَّ 

 . ، إذا قلنا بتأثَت ذماسة آّاورة اْلُمالقاةِ 
( يف شرِح حديِث الفأرِة إذا وقَعْت يف  شرِح البُػُلوغِ )  وقْد بيػَّنَّا ىذِه اْلَمسألَة يف

َمَشى على القوِؿ بأنَُّو ال َيْطُهُر ، فال ُتَطهّْرُُه  -َرِِحَُو اللُ -السَّْمِن ، واْلُمَصنُّْف 
 اْلُمكاثرُة ، وال الطَّبُخ .

َواِلِو [ : ] َوِإْن َخِفَي َمْوَضُع َنَجاَسٍة َغَسَل َحتَّى َيْجزَِم ِبزَ  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
 َ ـَ واْلَمسائَل اْلُمتعلّْقَة بإزالِة النَّجاسِة وكيفيَِّتها إذا   -َرِِحَُو اللُ -بعَد أْف بَػُتَّ األحكا

كاَف موضُعها معلوًما ، َشرََع بعَد ذلَك يف بياِف كيفيِة إزالِة النَّجاسِة إذا كاَف 
    َغَسَل ِبِو موضَع النَّجاسِة ، موضُعها جمهوالً ، وىَو أنَُّو يَغسُل ما جيزـُ مَعُو أنَُّو 
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 ________________________________________ 
 َوَيْطُهُر بَػْوُل ُغْلٍم َلْم يَْأُكِل الطََّعاَم بَِنْضِحوِ 

فَلْو مرَّ على موضٍع ذمٍس ، وَجَزـَ بتطايِر ذماسِتِو على أسفِل ثوبِِو ، فإنَُّو يُػَقدُّْر 
َرهُ دّْ اجلزـِ بأفَّ النَّجاسَة لَػْم تتجاوِز اْلدَّ الذي ذلَك اْلَموضَع حىت يصَل إل ح ، قدَّ

فَلْو قدََّر أفَّ أسفَل الثَّوِب حبدوِد الشّْرْبِ لَػْم تتجاوْزُه النَّجاسُة ، فإفَّ معٌت ذلَك أنَُّو 
َر جزـَ بطهارِة ثوبِِو منها ، فيغسُل ذلَك القدَر ، وَلْو كاَف حدُّ  بػْ َلْو َغَسَل الشّْ

رْبِ ال حيصُل مَعُو اجلزـُ ، حبيُث قاَؿ : أشكُّ أنَُّو أكثُر ، فإنَّنا نطالُبُو بالزّْيادِة الشّْ 
     ] َحتَّى َيْجزَِم [على الشّْرْبِ بقدٍر ال حيصُل مَعُو الشَّكُّ ، وىذا معٌت قولِِو : 

 أي ال يكوُف عنَدُه أي شكٍّ يف استيعاِبِو ِلَموضِع النَّجاسِة يف تقديرِِه .

أفَّ  مراُدهُ : ] َوَيْطُهُر بَػْوُل ُغْلٍم َلْم يَْأُكِل الطََّعاَم بَِنْضِحِو [  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
ـَ  مْ ػالشَّرَع خفََّف يف تطهَِت اْلَموضِع الَِّذي أصابَُو بوُؿ اْلُغالـِ الذي لَ  يأُكِل الطَّعا

 .كسائِر البوِؿ   باالكتفاِء بنضِحِو باْلَماِء ، وأنَُّو ال جيُب َغْسُلوُ 

ْـّ اْلُمؤمِنَُت عائشَة  ويدلُّ على ذلكَ                   : ما ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث ُأ
َها- َـّ قيٍس بنَت حِمَْصٍن  -َرِضَي الُل َعنػْ َها-أفَّ ُأ أَتْت ِبصبيّْها إل  -َرِضَي الُل َعنػْ

يُػْؤَتى لُو  -َلَواُت الِل َوَسالُمُو َعَلْيوِ صَ -فأْجَلَسُو يف ِحْجرِه ، وكاَف  -- النَِّبّْ 
، وىذا مْن  -َصَلَواُت الِل َوَسالُمُو َعَلْيوِ -باْلَمولوِد فيحنُّْكُو ، ويدعو لػُو باْلَِت 

، فأجلَسُو يف ِحْجرِه ، فَلمَّا أجلَسُو  -َصَلَواُت الِل َوَسالُمُو َعَلْيوِ -مكارـِ ُخُلِقِو 
َها-ُـّ اْلُمؤمِنَُت قاَلْت أُ  ،باَؿ عليِو    . فََأَخَذ َماًء فَػَرشَُّو (( )):  -َرِضَي الُل َعنػْ
، فدؿَّ على كما ىَي روايُة السَُّنِن   فَػَنَضَحُو ِبَماٍء ، َوَلْم يَػْغِسْلُو (( )) ويف روايٍة :

ـَ يكفي فيِو النَّْضُح                                                                            .                         أفَّ بوَؿ الُغالـِ الذي لَػْم يأُكِل الطَّعا
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 ٗ٘ٔ 

 

فإنََّك تصبُّ اْلَماَء  ُل :سْ وأمَّا الغَ : أْف تأُخَذ كفِّا مْن ماٍء ، وَترشَُّو بِِو ،  والنَّضحُ 
ُمُو بِِو ، فالّرُش والنَّْضُح أخفُّ مَن الغَ  ِل ، فُخفَّْف يف سْ على اْلَموضِع ، وتُعمّْ

 ذماسِة اْلُغالـِ .

)) يُػْغَسُل ِمْن بَػْوِل  قاَؿ : --أفَّ النَِّبَّ  -- : حديُث عليٍّ  وأكََّد ىذا
مذيُّ وحسََّنُو ، ، رواُه أبو داوَد  ِم ((اْلَجارِيَِة ، َويُػْنَضُح ِمْن بَػْوِل اْلُغْل                  والًتّْ

 واْلاكُم وصحََّحُو .، وابُن ماجَو 

                 ، ، وىَو قوُؿ عليٍّ  -َرِِحَُهُم اللُ - مذىُب جمهوِر العلماءِ ىذا القوُؿ ىَو 
ْـّ سلمَة مَن الصَّحابِة  ُهْم َأمْجَِعُْتَ -وُأ    أفَّ بوَؿ اْلُغالـِ يُرشُّ ، ،  -َرِضَي الُل َعنػْ

 وال يُغسُل ، وبوُؿ اجلاريِة يُغَسُل .

ـَ ، وىذا يكوُف يف زمِن  مْ ػاْلكُم خيتصُّ ببوِؿ اْلُغالـِ الذي لَ  مسألٌة : يأُكِل الطَّعا
      قاُلوا :  ،ِلِو سْ وىَو وجوُب غَ ؛ ُو يرجُع إل األصِل الرَّضاعِة ، فِإْف ُفِطَم فإنَّ 

يأُكْل ،  مْ ػألفَّ اْلديَث الوارَد يف اْلَمسألِة نصَّ على ذلَك باْلَمنطوِؽ يف الذي لَ 
َها-وذلَك يف قوهِلَا   ومفهوُمُو :،  َلْم يَأُكِل الطََّعاَم (( الَِّذي )):  -َرِضَي الُل َعنػْ

 ِل .سْ وأكَل فإنَُّو يبقى على األصِل اْلُموجِب للغَ أنَُّو إذا ُفِطَم 

  ؟ اجلاريةِ  وبُتَ ،  اْلُغالـِ  بُتَ  ؽَ رّْ فػُ  اذامَ لِ  : مسألةٌ 
 فَ يتكلَّ  ال وأفْ  ، بالشَّرعِ  مَ سلّْ يُ  أفْ أواًل  على اْلُمكلَّفِ  ينبغي أنَّوُ والجواُب : 

  . والسُّنَّةِ  الكتابِ  دليلُ  وِ بِ  ثبتَ  دبا -- اللَ  دَ يتعبَّ  وأفْ  ، لِ لَ العِ  عنِ  البحثَ 
 البالغُ  -- وؿِ سُ الرَّ  ىلَ وعَ  ، األمرُ  اللِ  ىلَ عَ ) :  -َرِِحَُو اللُ -بعُض السَّلِف  قاؿَ 
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:  قاؿَ  اْلكمُ  هُ جاءَ  إذا اْلُمكلَّفَ  بالِل أفَّ  اإلديافِ  نَ مِ ، ف ( سليمُ والتَّ  ضاالرّْ  وعلينا 
 ينَ ذِ الَّ  ىؤالءِ  على اللُ  وأثٌت ، صَتُ مَ الْ  وإليكَ ،  انَ ربػَّ  كَ فرانَ غُ  ، انَ وأطعْ  انَ مسعْ 

، كما يف آخِر آيٍة َخَتَم ّٔا  فيها يقصّْ والتَّ  لِ لَ العِ  حبثِ  يف وفَ فُ يتكلَّ  وال ، وفَ مُ سلّْ يُ 
ُهمْ -وأصحاِبِو  --سورَة البقرِة ، حيُث َحَكى فيها عْن رسوِؿ   -َرِضَي الُل َعنػْ

﮴    ۓھ  ے   ےچ أنػَُّهم قاُلوا :  ﮳   ﮲    چۓ 
(ٔ) 

  . --وجعَلُهم بذلَك ُقدوًة لألُمَِّة يف التَّسليِم واإلذعاِف ْلكِم الِل 
أما إذا كاف اْلكم معلاًل دبسالك العلة املعروفة عند أىل العلم فال مانع من 

د بياف أف األصل يف املسلم أف ُيسلّْم حبكم حث عن العلة ومعرفتها ، لكن املراالب
 .  علة أو مل يعرفهاالشرع عرؼ ال

 ثُمَّ إنػَُّهم اختلُفوا فيما يظهُر َلُهْم مْن سبٍب لهذا التَّفريِق :
؛ لسبٍب  اجلاريةِ  بوؿِ  يف دَ دّْ وشُ ،  اْلُغالـِ  بوؿِ  يف فَ فّْ خُ  : العلماءِ  بعضُ  قالَ ف

 . اْلُغالـِ  بوؿِ  منْ  أثقلُ  اجلاريةِ  بوؿَ  فإفَّ  ، البوؿِ  ذاتِ  موجوٍد يف
          ، ينتشرُ اْلُغالـِ ، وذلَك أنَُّو ال  بوؿِ  لصورةِ  فَ فّْ خُ  وُ نَّ أ : انيالثَّ  والقولُ 

 .  ينتشرُ  اجلاريةِ  وبوؿُ 
 . ضعيفتانِ  تانِ العلَّ  وىاتانِ 

  . فإف بعض األطباء ردَّىا ومل يُثبتها ِطبّاً أمَّا اأُلولى : 
فألنَُّو ال فرَؽ يف النَّجِس بُِت كونِِو منتشرًا ، أْو غََت منتشٍر ، وأمَّا الثَّانيُة : 

 فالقطرُة مَن البوِؿ منجّْسٌة ، سواًء ارمصَرْت ، أِو انتشَرْت ، فاْلكُم واحٌد . 
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________________________________________
 َنَجٍس َمْن َحيَػَواٍن طَاِىرٍ َويُػْعَفى ِفي َغْيِر َماِئٍع َوَمْطُعْوٍم َعْن َيِسْيِر َدٍم 

________________________________________ 
ُُثَّ إفَّ كال البوَلُِت سينتشُر بالسََّريَاِف ، فاستوى أْف يكوَف يف حالِِو األوِؿ منتشرًا ، 

 أْو غََت منتشٍر .
  بوؿِ  يف فَ خفَّ  الشَّرعَ  فَّ إ : ىَي قوهُلمفي نظري والعلم عند الل لِ لَ العِ  وأقوى
 يف اجلواري منَ  أكثرَ  لمافَ الغِ  وفَ حيملُ  واكانُ  مهُ ألنػَّ  ؛ اجلاريةِ  منَ  أكثرَ  اْلُغالـِ 
ـُ  لمافَ الغِ  وفَ حيملُ  ىمفتجدُ  ، النَّاسِ  حمضرِ  ُدوَف اجلواري يف غالِب أحواهِلم وعد

اَْلْمِل للجواري غالًبا ُمراعاًة للسًَّْتِ يف األُنثى ، وال دينُع أنػَُّهم يف بعِض األحياِف 
َعَلْيِو -حيملوَف اجلاريَة ، كما ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث أيب قتادَة عنُو 

امالً أَُماَمَة بنَت أيب العاِص وبنَت بنِتِو زينَب أنَُّو صلَّى بالنَّاِس ح -الصَّالُة َوالسَّالـُ 
َها-  ، وىذا ليَس بالغالِب .  -َرِضَي اللُ َعنػْ

وإذا كاَف األمُر كذلَك فمعناُه أفَّ اْلَمشقَة يف الَغْسِل تكوُف يف الغالـِ أكثَر مَن 
 اجلاريِة ، فُفرَّْؽ بيَنهما مْن ىذا الوجِو ، واللُ أعلُم .

     اْلكُم بالتَّخفيِف يف التَّطهَِت مْن بوِؿ الغالـِ خمتصّّ بالبوِؿ ، ىذا  مسألٌة :
فال يسري إل غَتِِه مَن النَّجاساِت ، كبَػرَازِِه ، وَدِمِو فإنَُّو ال يكفي يف طهارِتَِما 

 .النَّضُح ، َبْل ال بُدَّ مَن الَغْسِل 
ِئٍع َوَمْطُعْوٍم َعْن َيِسْيِر َدٍم َنَجٍس َمْن َويُػْعَفى ِفي َغْيِر َما ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

َ [ َحيَػَواٍن طَاِىٍر  ختفيَف الشَّرِع يف طهارِة بوِؿ الغالـِ  -َرِِحَُو اللُ -بعَد أْف بُتَّ
ـَ واختصاَصُو ّٔذا اْلكِم  َشرََع يف بياِف نوٍع آخَر مَن ، الذي لَػْم يأُكِل الطَّعا

َوَقَع  إذاالنَّجاساِت خفََّف الشَّرُع يف حكِمِو ، وأنَُّو معفٌو عْنُو ، وىَو يسَُت الدَّـِ 
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  َأْف ُيِصيَب بدَف اْلُمصلّْي ، أْو ثوبَُو ،  ِمْثُل :يف غَِت اْلَمائعاِت واْلَمطعوماِت ،  
 . أِو اْلَمكاَف الَِّذي ُيصلّْي فيِو فَػَعْفوٌ 

 َ  أْف يكوَف يف غَِت مائٍع ؛ ألنَُّو إذا كاَف :  شرَط العفِو عنوُ أفَّ  -َرِِحَُو اللُ -وبَػُتَّ
      يف مائٍع فإنَُّو يتنجَُّس اْلَمائُع دبالقاتِِو ، فيخرُج عِن العفِو مْن ىذا الوجِو ، 

دبجرَِّد مالقاتِِو للماِء  يف ماٍء ُدوَف الُقلََّتُِت ، فإنَّوُ  يسَتٍ  فَلْو سقَطْت قطرٌة مْن دـٍ 
ـَ يف )  مع كوف الدـ يسَتاً  حُيَكُم بنجاسِة اْلَماِء ُكلّْوِ  ، ( كتاِب الطَّهارةِ ، كما تقدَّ

 خاصًة على مذىِب الُقلََّتُِت . 
كاف الدـ فيها يسَتًا قبَل فأَلفَّ القطرَة وإْف  ؛ اشًتاِط التَّغَتُِّ  وأمَّا على مذىبِ 

 أنػََّها بانتشارِىا فيِو إل حدٍّ َحَصَل ِبِو التَّغيَُت صاَرْت مؤثرًة ، إال، للماِء  مالقاتِو
 وخرَجْت عْن حدّْ العفِو .

 أنَُّو ال يُػْعَفى فيِو عْن يسَِت الدَّـِ اْلَمائِع . ] َوَمْطُعْوٍم [كما يُػْفَهُم ِمْن قولِِو : 
ودليِلها ، ودليِل استثناِء  وتقريُر ىذِه اْلَمسألِة متوقٌّْف على بياِف ذماسِة الدَّـِ ،

 اليسَِت .
 فقْد دؿَّ عليها دليُل الكتاِب والسُّنَِّة : فأمَّا نجاسُة الّدمِ 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ :  -تَػَعاَل -: فقولُُو  فأمَّا دليُل الكتابِ 
(1 ) 

ـَ مَن اْلَمطعوماِت اْلُمحرَّمِة ، فدؿَّ على ذماسِتِو ؛  -ُسْبَحانَوُ -فنصَّ       على أفَّ الدَّ
 .ألفَّ حترديَُو مْن ىذا الوجِو يقتضي عدـَ طهارتِِو 

    : أفَّ اُْلُمَر األىليََّة كاَنْت حالاًل ، فَلمَّا نَػَهى الُل عنها ورسولُُو  ودليُل ذلكَ 
--   ، حديُث أنٍس  ومنهاكما يف األحاديِث الثَّابتِة يف الصَّحيَحُِت وغَِتمها :
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-- : فَػَناَدى ُمَناِدي َرُسْوِل الِل  يف الصَّحيَحُِت قاَؿ ((--  َأنَّ الل :
َهَياِنُكْم َعْن ُلُحْوِم اْلُحُمِر ؛ فَِإنػََّها رِْجٌس ((  .  َوَرُسْوَلُو يَػنػْ

، فدؿَّ على أفَّ قاعدَة : ) حترمِي  )) فَِإنػََّها رِْجٌس َأْو َنَجٌس ((ويف روايٍة ِلُمسِلٍم : 
( هلا أصٌل مَن السُّنَِّة ، وأفَّ القوَؿ بأنَُّو ال دليَل عليها  اْلَمطعوـِ تدؿُّ على النَّجاسةِ 

وصَف ْلَم اُْلُمِر األىليَِّة بكونِِو رجًسا ذمًسا بعَد  --غَُت صحيٍح ، فإفَّ النَِّبَّ 
 حترديِِو ، وكاَف قبَل ذلَك حالالً طيًّْبا .

    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ :  -- وكذلَك قولُوُ 

 چۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے
فَلمَّا وصَف   (1)

ـُ -ىذِه اْلُمحرَّماِت  -ُسْبَحانَوُ - بكوِِنا رجًسا ، والرّْجُس النَّجُس ،  -ومنها الدَّ
 دؿَّ على ذماسِتها .

ْـّ اْلُمؤمِنَُت عائشَة  وأمَّا السُّنَّةُ            : فما ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث ُأ
َها- َرِضَي اللُ -قاَؿ لفاطمَة بنِت أيب ُحَبيٍش  --أفَّ النَِّبَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ

َها َعَلْيِو الصَّالُة -فأمَرىا  ))َوِإَذا َأْدبَػَرْت فَاْغِسِلي َعْنِك الدََّم،َوَصلِّي ((:  -َعنػْ
          ـِ حيٍض بَغْسِل الدَّـِ ، فدؿَّ على ذماسِتِو ، ولَػْم خيصّْْصُو بد -َوالسَّالـُ 

َها-أِو استحاضٍة ؛ ألفَّ سؤاهَلا  كاَف عِن استحاضِتها ، فأمَرىا   -َرِضَي الُل َعنػْ
ـَ اْليِض الذي يكوُف أثرُُه يف اْلَموضِع  عنَد إدباِر اْليِض أْف تغتسَل ، فشمَل د

 .  الذي جيري معها بعَد طُهرِىا ، ودـَ االستحاضةِ 
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على أنَُّو جيُب عليها َغْسُلُهما لطهارِة الصَّالِة  -ُهُم اللُ َرِِحَ - وقْد أجمَع العلماءُ  
وال فَػْرَؽ يف ىذا اْلكِم بَُت ىَذيِن النَّوَعُِت مَن الدَّـِ وبقيِة الدّْماِء ، خاصًة وأفَّ دـَ 

 االستحاضِة خارٌج مْن عروِؽ البدِف وىَي جمرى الدّْماِء ُكلّْها .
)) ِإنََّما َذِلِك يف دـِ االستحاضِة :  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -: قولُُو  ويدلُّ عليوِ 

ْـّ اْلُمؤمِنَُت عائشَة   ِعْرٌؽ (( َها-كما يف الصَّحيَحُِت مْن حديِث ُأ  -َرِضَي الُل َعنػْ
 اْلُمتقدّْـِ .

ـَ ذمٌس ، فإنَُّو يُعَفى عْن يسَتِِه باتفاِؽ اْلمَ  ذاىِب مْن حيُث وإذا ثبَت أفَّ الدَّ
اجلملِة ، حيُث إنػَُّهم اختلُفوا يف تفصيِل العفِو يف حدّْه ، ونوِع الدَّـِ ، وحالِة 

 العفِو : َىْل ىَي داخُل الصَّالِة أْو خارُجها ؟
چہ  ہ  ھ چ:  --وقْد دؿَّ قولُُو 

على التَّفريِق يف ذماسِة الدَّـِ بَُت  ( 1) 
 اْلكَم بالنَّجاسِة باْلَمسفوِح الكثَِت .كثَتِِه ، ويسَتِِه ؛ ألنَُّو خصَّ 

ُهَما-الِل بِن ُعَمَر وصحَّ عْن عبدِ  ـُ  -َرِضَي الُل َعنػْ    ،  أنَُّو َعَصَر بُػثْػَرًة فخرَج الدَّ
ولَػْم يتوضَّْأ ، وذكَرُه الُبخاريُّ تعليًقا بصيغِة اجلزـِ ، ورواُه البيهقيُّ ، ومثُلُو عْن 

 . --عبِدالِل بِن مسعوٍد 
 على العفِو عْن دـِ الرباغيِث . -َرِِحَُهُم اللُ -ونَػَقَل بعُض األئمِة إمجاَع السَّلِف 

أيًضا مْن جهِة عموـِ  دلَّ عليِو العقلُ وكما دؿَّ النَّقُل على العفِو عْن يسَِت الدَّـِ 
َها البلوى غالًبا ؛ ألنَُّو ال يسلُم إذا َحكَّ جلَدُه والبُثَػَر اليت عليِو ِمْن خرو  ِج الدَّـِ ِمنػْ

غالًبا ، وِمثُل ىذا يشقُّ التَّحرُُّز عنُو ومؤاخذُة النَّاِس ِبِو مفضيٌة إل وقوِعهم يف 
 اْلرِج الذي دَلِت الشَّريعُة على نفيِو .
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ـَ الطَّاىَر كدـِ الشَّاِة ؛  : ] َعْن َيِسْيِر َدٍم َنَجٍس [ -رَِحَمُو اللُ -وقولُُو  ألفَّ الدَّ
 . ال يؤثُر ، وىَو حالٌؿ طيٌّْب  اْلُمذكَّاةِ 
ُـّ شامٌل جلميِع أنواِع الدّْماِء ، فيشمُل  : ] َدٍم َنَجٍس [ -رَِحَمُو اللُ -وقولُُو  عا

ـَ اْليِض   والنّْفاِس ، واالستحاضِة ، وغَتِىا مَن الدّْماِء النَّجسِة .، د
، فشمَل اآلدميَّ ،  طَاِىٍر [ ] ِمْن َحيَػَوانٍ بكونِِو  -َرِِحَُو اللُ -لكنَُّو قيََّد ذلَك 

أفَّ يسََت الدَّـِ مْن  ومفهوُمُو :ؤّيمَة األنعاـِ ، ورمَوىا مَن اْليواناِت الطَّاىرِة ، 
 حيواٍف ذمٍس كاْلِنزيِر ال يُعَفى عنُو .

اُختُِلَف يف ضبِطِو يف يسَِت الّدـِ اْلَمعفوّْ عْن  : ] َيِسْيِر [ -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
 ِو : ذماستِ 

ُهم  َمْن ضبطَُو بالَقْدِر كالدّْرىِم . فِمنػْ
ُهم  َمْن ضبطَُو دبا ال يتفاحُش يف النَّفِس . وِمنػْ

 فَهِل االعتباُر يف ُكلّْ إنساٍف حبسِبِو ، أِو االعتباُر بأوساِط النَّاِس ؟  وعلى الثَّاني :
ِه غَُت ذلكَ  وِقيلَ  ربة يف املذىب ، وبيَّنا يف باب نواقض الوضوء أف الع يف حدّْ

 . بأوساط الناس
( على أنَُّو ما استفحَشُو ُكلُّ إنساٍف يف  اإلنصاؼِ ومذىُب اْلنابلِة كما يف ) 

 نفِسِو .
       وأمَّا اليسَُت اْلَمعفوُّ عْنُو يف مسألِتَنا يف غَِت اْلَمائعاِت والطَّعاـِ ، فُهَو الَِّذي 

 وِمْن أمثلِة العفِو في ىذا اْلَمسألِة :، ال ينُقُض الُوُضوَء ُخُروُج َقْدرِِه ِمَن البدِف 
        َلْو أفَّ ىذا الَقْدَر مَن النَّجاسِة اليسَتِة أصاَب ثوَب اْلُمصلّْي ، أْو بدنَُو ، 

 نَُّو َعْفٌو .أِو اْلَمكاَف الَِّذي ُيصلّْي فيِو َلَما أثػََّر يف استباحِة الصَّالِة ؛ أل
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 ________________________________________
 تِ وْ مَ الْ بِ  يُّ مِ اآلدَ  سُ جُ نْ ال يػَ وَ ،  وِ لِّ حَ مَ بِ  ارٍ مَ جْ تِ سْ اِ  رِ ثَ أَ  نْ عَ وَ 

________________________________________ 
ويلتحُق بالدَّـِ ما تولََّد منُو ،كالقيِح ، فإنَُّو يأُخُذ ُحكَمُو يف العفِو عْن  مسألٌة :

يسَتِِه بالتَّفصيِل اْلُمتقدّْـِ ؛ ألفَّ القيَح متولٌّْد مَن الدَّـِ ، فهَو فرٌع ، والفرُع يأُخُذ 
 ُحكَم أصِلِو .

ويُعفى عْن أثِر االستجماِر ، أي  : ] َوَعْن أَثَِر ِاْسِتْجَماٍر [ -رَِحَمُو اللُ -قولُُو 
ومراُدُه أفَّ ما بَِقَي يف موضِع االستجماِر مَن النَّجاسِة بعَد اإلنقاِء باْلجِر ، 

 والطَّاىِر ال يضرُّ . 
بُِر كاْلَماء ،  وتوضيُحوُ  : أفَّ االستجماَر بالطَّاىِر ال يقلُع النَّجاسَة مَن الُقُبِل والدُّ

فإفَّ اْلَموضَع متنجٌّْس ، ولذلَك خيتصُّ العفُو دبوضِع  فإذا مسَح اْلَموضَع وأنقاهُ 
بُِر ، فَلِو انتشَر وجاوَزىا لَػْم يُػْعَف عنُو ، وىذا اْلكُم          النَّجاسِة وىَو َحَلَقُة الدُّ

 . -َرِِحَُهُم اللُ -ال يُػْعَلُم فيِو ِخالٌؼ بَُت العلماِء 
َ  اآلَدِميُّ بِاْلَمْوِت [: ] َوال يَػْنُجُس  -رَِحَمُو اللُ -قولُُو         -َرِِحَُو اللُ -بَػُتَّ

أفَّ اآلدميَّ طاىٌر حيِّا ، وميًّْتا ، واْلَمذىُب على عدـِ التَّفريِق بَُت اْلُمسلِم 
والكافِر ، وسواًء مجلُة اآلدميّْ ، وأطرافُُو وأبعاُضُو ، فجميُعها طاىرٌة يف اْلياِة 

 الطَّهارُة ، وليَس ىناَؾ دليٌل على النَّجاسِة .وبعَد اْلَمماِت ألفَّ األصَل 
            قاَؿ :  --أفَّ النَِّبَّ  --ويف الصَّحيَحُِت مْن حديِث أيب ُىريرَة 

بَُت حاِؿ  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -، ولَػْم يُػَفرّْْؽ  )) ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ال يَػْنُجُس ((
اْلياِة واْلَموِت ، فدؿَّ على عدـِ ذماسِتِو باْلَموِت ، وأفَّ اْلَموَت ال يؤثُر يف اْلكِم 

 بطهارتِِو ، خبالِؼ اْليواناِت الطَّاىرِة كبهيمِة األنعاـِ فإنػََّها تنجُس باْلَموِت بغَِت 
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________________________________________
 رٍ اىِ طَ  نْ مِ  دٌ لِّ وَ تػَ مُ  ةٌ لَ ائِ سَ  وُ لَ  سَ فْ ا ال نػَ ال مَ وَ 

________________________________________ 
دؿَّ ىذا على ، ذكاٍة شرعيٍَّة ، فَلمَّا نَػَفى النَّجاسَة عِن اآلدميّْ اْلُمسلِم بإطالٍؽ 

الطَّاىِر مَن اآلَدِميَُّْت ، فَلمَّا كاَف الكافُر طاىرًا على أفَّ اْلَموَت ال يؤثُر يف اْليّْ 
 اْلَمذىِب يف حياتِِو لَػْم يُكِن اْلَموُت ُموجًبا للُحكِم بنجاسِتِو .

ما ال نفَس  : ] َوَما ال نَػْفَس لَُو َسائَِلٌة ُمتَػَولٌِّد ِمْن طَاِىٍر [ -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
قاَؿ كما يف  --راِد طاىٌر وَلْو كاَف َمْيَتًة ؛ ألفَّ النَِّبَّ لُو سائلٌة كالذُّباِب واجل

)) ِإَذا َوَقَع الذُّبَاُب ِفي َشَراِب َأَحدُِكْم فَػْليَػْغِمْسُو ، :  --حديِث أيب ُىريرَة 
َزْعُو ؛ فَِإنَّ ِفي َأَحِد َجَناَحْيِو َداًء   . رواُه الُبخاريُّ  َواأُلْخَرى ِشَفاًء ((، ثُمَّ لِيَػنػْ

ُهَما-الِل بِن ُعَمَر ويف حديِث عبدِ          قاَؿ : --أفَّ النَِّبَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ
فََأمَّا اْلَمْيَتَتاِن فَاْلُحْوُت َواْلَجَراُد ، َوَأمَّا الدََّماِن ، )) ُأِحلَّْت لََنا َمْيَتَتاِن َوَدَماِن 

رواُه أِحُد ، وابُن ماجَو ، وىَو حديٌث ثابٌت ، فَلمَّا أمَر          فَاْلَكِبُد َوالطَُّحاُل (( 
       بغمِس الذُّباِب دؿَّ على أنَُّو ال ينجُس باْلَموِت ،  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -

َ أنَُّو حالٌؿ يف حاؿِ   وأنَُّو طاىٌر سواًء كاَف حيِّا ، أْو ميًّْتا ، وىكذا اجلراُد حيُث بَػُتَّ
 موتِِو ، فهَو طاىٌر حيِّا مْن باِب أول وأحرى .

        وما ال نفَس لُو سائلٌة إذا تولََّد مْن طاىٍر ، كُسوِس التَّمِر والدَّقيِق ورموِِه ، 
 فإنَُّو طاىٌر ، وال ينجُس باْلَموِت . 

؛ ألفَّ الفرَع آخٌذ  وأمَّا إذا كاَف متولًّْدا مْن ذمٍس ، كُدوِد الَعِذرِة ورموِِه ، فإنَُّو ذمسٌ 
 حكَم أصِلِو .
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 ________________________________________
  َوبَػْوُل َما يُػؤَْكُل َلْحُمُو ، َوَرْوثُُو ، َوَمِنيُُّو ، َوَمِنيُّ اآلَدِميِّ 

________________________________________ 
أي أفَّ بوَؿ  [ َوَمِنيُّوُ ،  وُ ثُ وْ ورَ ،  وُ مُ حْ لَ  لُ ؤكَ ا يُ مَ  لُ وْ بػَ ] وَ  : -رَِحَمُو اللُ - وُ لُ قَػوْ 

اْليواناِت اليت أحلَّ الشَّرُع أكَل ْلِمها كبهيمِة األنعاـِ ، والطُّيوِر مْن غَِت اجلوارِح 
 أَِذفَ  --طاىٌر ، وىكذا فضلُتُو كروثِِو ، وَذَرِقِو ، ومنيِّْو ، طاىرٌة ؛ ألفَّ النَِّبَّ 

بِل الصَّدقِة ، وأْف يشربُوا مْن أبواهِلَا وألباِِنا ، كما ثبَت يف للُعرنِيَُّْت أْف يلتحُقوا بإ
، فدؿَّ ىذا على طهارِة فضلِة  --الصَّحيَحُِت مْن حديِث أنِس بِن مالٍك 

 مأكوِؿ اللَّحِم .
  الِل عبدِ  صلَّى على بعَتِِه ، كما يف الصَّحيَحُِت مْن حديثِ  -- وألفَّ النَِّبَّ 

ُهَما-بِن ُعَمَر ا ، وطاَؼ عليِو ، كما يف صحيِح ُمسِلٍم مْن  -َرِضَي الُل َعنػْ
، وأجاز الصَّالَة يف مرابِض الغنِم ، فكاَف ُيصلّْي فيها ،   --حديِث جابٍر 

      ، وأجاَز للسَّائِل  --أنِس بِن مالٍك كما يف الصَّحيَحُِت من حديِث 
   .  --جابِر بِن مَسَُرَة سِلٍم من حديِث أْف يصلَّْي فيها كما يف صحيِح مُ 

ـَ يف )  : ] َوَمِنيُّ اآلَدِميِّ [ -رَِحَمُو اللُ -قولُُو   ( بياُف حقيقِة  باِب الُغْسلِ تقدَّ
أفَّ َمٍِتَّ اآلدميّْ طاىٌر ، سواًء كاَف مْن َرُجٍل  -َرِِحَُو اللُ -اْلَمٍتّْ ، ومراُد اْلُمَصنِّْف 

َها-ثبَت يف صحيِح ُمسِلٍم مْن حديِث عائشَة  أِو امرأٍة ؛ ِلَما  -َرِضَي الُل َعنػْ
  فَػرًْكا فَػُيَصلِّي ِفْيِو (( --)) َلَقْد رَأَيْػتُِني َأفػْرُُكُو ِمْن ثَػْوِب َرُسْوِل الِل قاَلْت : 

َ َغْسُلُو .  ولْو كاَف ذمًسا َلَما أجزأَ فَػرُْكُو ، ولتعُتَّ
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 ٗٙٔ 

 

________________________________________
 َوُرطُْوبَُة فَػْرِج اْلَمْرَأةِ 

________________________________________ 
ُهَما-الِل بِن عبَّاٍس ويف حديِث عبدِ  ُسِئَل عِن  --أفَّ النَِّبَّ  -َرِضَي الُل َعنػْ

        َمْنزَِلِة اْلُمَخاِط َأِو اْلبُػَزاِؽ ، )) ِإنََّما ُىَو بِ اْلَمٍتّْ ُيصيُب الثَّوَب ؟ فقاَؿ : 
 رواُه الدَّارقطٍتُّ .  ِإنََّما َيْكِفْيَك َأْن َتْمَسَحُو ِبِخْرَقٍة َأْو بِِإْذَخَرٍة ((

ْـّ اْلُمؤمِنَُت عائشَة   --)) َكاَن النَِّبيُّ قاَلْت :  -َرِضَي الُل َعنػَْها-ويف حديِث ُأ
      رواُه أِحُد ، الثػَّْوِب ِبِعْرِؽ اإِلْذِخِر ثُمَّ ُيَصلِّي ِفْيِو (( َيْسِلُت اْلَمِنيَّ ِمَن 

 وابُن ُخزديَة ، ومُها حديثاِف ثابتاِف .
 سائلٌ ) :  رطوبة فرج املرأة [ َوُرطُْوبَُة فَػْرِج اْلَمْرَأةِ  ]:  -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
فيخرُج تارًة بشهوٍة ، وتارًة  ( هِ غيرِ و  ماعِ الجِ  في حالِ  اْلَمرأةِ رَِحِم  منْ  يخرجُ 
 .  بدوِِنا

على طهارتِِو ، وىَو روايٌة عنَد اْلنابلِة ،  -َرِِحَُو اللُ -نصَّ اْلُمَصنُّْف  ائلُ ىذا السَّ 
قاؿ اإلماـ النووي رِحو الل : ) انو  -َرِْحَُة الِل َعَلى اجلَِْمْيعِ -عنَد الشَّافعيَِّة  قوؿو 

مذىَبهم على أفَّ األصَل الطََّهاَرُة ، وال دليَل خيالُفها ، ، وقْد بَػَنوا  األصح (
 فوجَب البقاُء على األصِل اْلُموجِب للحكِم بالطََّهاَرِة .

وىو مذىب املالكية   إل القوِؿ بنجاسِتوِ  -َرِِحَُهُم اللُ - وذىَب طائفٌة مَن العلماءِ 
 . -َرِْحَُة الِل َعَلى اجلَِْمْيعِ - والشافعية يف قوؿ ، واْلنابلة يف رواية

 بدليِل النَّقِل ، والعقِل :  واستدلُّوا على نجاسِتِو :
 الذي أخرَجوُ  --فما ثبَت يف حديِث ُأيَبّْ بِن كعٍب  أمَّا دليُلُهم مَن النَّقِل :

        الشيخاف أنو قاؿ : يا رسوَؿ الل إذا َجاَمَع الرَّجُل املرأَة فلم يُػْنزؿ ؟ قاؿ : 
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، ويف الصحيحُت من حديث عثماف        يغسل ما َمسَّ المرأَة ِمْنُو ... []  
أ ا يتوضَّ أ كمَ )) يتوضَّ رضي الل عنو أنو قاؿ يف الرجل إذا َجاَمَع ومل دُيِْن : 

    ،  ره سمعتو من رسول الل صلى الل عليو وسلم ((كَ ذَ  غسلُ ويَ  للصْلةِ 
   مَع زوجَتُو ولَػْم يُنػزِْؿ ، حيُث كاَف يف أوِؿ اإلسالـِ وىذا اْلديُث وارٌد فيَمْن جا

ال يلزُمُو ُغْسٌل للجنابِة ، ولكن يُؤَمُر بَغْسِل فرِجِو ، وما أصابَُو مْن رطوبِة فرِج 
 وىذا النَّصُّ واضٌح يف ِداللِتِو على ذماسِة رطوبِة فرِج اْلَمرأِة .  اْلَمرأِة ،

أََمَر بَغْسِل الذََّكِر دما أصابَُو ، والذي أصابَُو أثناءَ  --ِبَّ : أفَّ النَّ  ووجُو الدِّاللةِ 
ا ىَو رطوبُة الفرِج ، فدؿَّ ىذا على ذماسِتها ،  اجلماِع إذا َوَقَع بُدوِف إنزاٍؿ للَمٍِتّْ إَّنَّ

                                                                                                ووجوِب َغْسِل ما أصابَػْتُو .
فهَو القياُس ، حيُث إفَّ رطوبَة فرِج اْلَمرأِة خترُُج عنَد شهوِتا ،  وأمَّا دليُل العقِل :

 فتكوُف ذمسًة . ،فهَي كاْلَمْذِي يف الرَُّجِل 
لقوة ما استدلوا بو ، وترجم لو  والعلم عند الل وىذا القول أرجح في نظري

اإلماـ البخاري رِحو الل يف صحيحو بقولو : ) باب غسل ما يصيب من فرج 
ملا أصابو من رطوبة فرج   على األمر بغسل الرجلاملرأة ( ، وذكر اْلديثُت الدالُت

اسة رطوبة املرأة ، وقاؿ اإلماـ النووي رِحو الل بعد ذكره للحديث الداؿ على ذم
     فرج املرأة : ) وأما األمر بغسل الذكر وما أصابو منها فثابٌت غَت منسوٍخ ، 
وىو ظاىٌر يف اْلكم بنجاسة رطوبة الفرج ، والقائل اآلخر حيملو على 
االستحباب ، لكن مطلق األمر للوجوب عند مجهور الفقهاء والل أعلم ( اىػ ، 

على ظاىره الداؿ على الوجوب ، وأف ِحلو فبُتَّ رِحو الل رجحاف ِحل األمر 
 على الندب واالستحباب مرجوح .
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 ________________________________________
 َوُسْؤُر اْلِهرِّ ، َوَما ُدْونَػَها ِفي اْلِخْلَقِة طَاِىرٌ 

________________________________________ 
فإنَُّو إذا استمرَّْت مَعها كما ىَو اْلاُؿ يف وإذا ثبَت أفَّ رطوبَة فرِج اْلَمرأِة ذمسٌة ، 

بعِض النّْساِء فإنػََّها تأخُذ ُحكَم دـِ االستحاضِة مْن حيُث اْلكِم بطهارِة اَْلَدِث 
واْلبِث ، ويُػَرخَُّص هلا كما يُػَرخَُّص للمرأِة اْلُمستحاضِة إذا استمرَّْت مَعها الرُّطوبُة 

 على وجٍو موجٍب لرخصِة االستحاضِة .
أمَّا إذا كاَنْت خترُج أحيانًا وال تستمرُّ فإنػََّها باقيٌة على األصِل ، حكُمها حكُم 

   سائِر النَّجاساِت اْلارجِة مَن الفرِج يف طهارََت اَْلَدِث واْلََبِث .
 واحدُ ،  مَن الشَّرابِ  الفضلةُ :  رُ ؤْ السُّ  [ َوُسْؤُر اْلِهرِّ  ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
 .                         ارِ اآلسَ 

   أْف تشرَب اهلِرَُّة مْن إناٍء ،  : التي ذكرىا المصنف رحمو الل وصورُة اْلَمسألةِ 
ى األصِل ، وال حُيكُم ُث تُػْبِقي فضلًة بعَد شرِّٔا ، فهذِه الفضلُة باقيٌة عل

أنَُّو كاَف يتوضَّأُ  -- ةَ ادَ تَ أيب قػَ  عنْ  الصَّحيحِ  يف اْلديثِ  ا ثبتَ مَ لِ ؛ بنجاسِتها
مْن إناٍء ، فجاَءْت ِىرٌَّة ، َفَأْصَغى هلا اإلناَء حىتَّ شرَبْت ، ُُثَّ أمتَّ ُوُضْوَءُه مْن 
ُسْؤرِىا ، وكبشُة بنُت كعِب بِن مالٍك تنظُر إليِو فقاَؿ : أتَػْعجِبَُت يا ابنَة أخي ؟ 

)) ِإنػََّها لَْيَسْت بَِنَجٍس ؛  :قاَؿ   --فقاَلْت : نَػَعْم ، فقاَؿ : إفَّ رسوَؿ الِل 
رواُه مالٌك ، وأصحاُب السَُّنِن ،  ِإنػََّها ِمَن الطَّوَّاِفْيَن َعَلْيُكْم َوالطَّوَّافَاِت ((

مذيُّ وغَتُُه ، فدؿَّ ىذا اْلديُث على طهارِة اهلِرَّة ، حيُث صرََّح     وصحََّحُو الًتّْ
 اسِتها . بعدـِ ذم -َوالسَّالـُ  َعَلْيِو الصَّالةُ -

       م ، هُ معَ  وتكوفُ ، م هُ ختالطُ  ةَ رَّ اهلِ  ألفَّ ؛  بالنَّاسِ  ورِحةٌ  تيسَتٌ  ويف ىذا اْلكمِ 
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 نَ يْ افِ وَّ الطَّ  نَ ا مِ هَ نػَّ إِ ))  : ةِ العلَّ  إل ىذهِ ا مشَتً  -َوالسَّالـُ  َعَلْيِو الصَّالةُ - قاؿَ  وقدْ  
 . (( اتِ افَ وَّ الطَّ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ 
 ةِ شقَّ مَ الْ  كافِ مَ لِ ُخفَّْف يف حكِمها  ولكنْ ،  ذمسةٌ  ىيَ  : َمْن قالَ مْن أىِل العلِم و 

 مْ كُ يْ لَ عَ  نَ يْ افِ وَّ الطَّ  نَ ا مِ هَ نػَّ إِ ))  : -َوالسَّالـُ  َعَلْيِو الصَّالةُ - وِ بقولِ  وذلكَ 
لكن   ، ا طاىرةٌ هَ : إنػَّ  لقاؿَ  يف األصلِ  طاىرةً  تْ كانَ   وْ لَ  وا : إذْ قالُ  (( اتِ افَ وَّ الطَّ وَ 

إفَّ فيها :  يقوؿُ  وُ كأنَّ  (( اتِ افَ وَّ الطَّ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  نَ يْ افِ وَّ الطَّ  نَ ا مِ هَ نػَّ إِ ))  : يقوؿُ  وُ كونُ 
مَن اْلرِج واْلَمشقِة ما يوجُب التَّخفيَف يف ذماسِتها ، وىَو مذىُب أيب حنيفَة      

)) ِإنػََّها لَْيَسْت بَِنَجٍس (( :  -َوالسَّالـُ  َعَلْيِو الصَّالةُ -، ولكنَّ قوَلُو  -َرِِحَُو اللُ -
وفيو رٌد ملا ذكره من قاؿ بالنجاسة ،        اللِة على نفِي ذماسِة اهِلرَّةِ صريٌح يف الدّْ 

  . القائل بطهارتا -َرِِحَُهُم اللُ -اجلمهوِر  ىبمذ وىو يدؿُّ على رجحاف
الضَّمَُت عائٌد إل اهلِرَِّة ، وُدوَف  : ] َوَما ُدْونَػَها ِفي اْلِخْلَقِة [ -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

 الشَّيِء : أقلُّ منُو وضدُّ األعلى .
اْلَيَُّة ،  ومثاُل ما ُدوَن الِهرَِّة في الِخلقِة مَن الطَّوافيَن علينا والطَّوافاِت :

ال يكرُه ُسْؤرُُه إال ما تولََّد مَن  وحكمو أنووالفأرُة ، والعقرُب وشبُو ذلَك ، 
ـَ .النَّجاساِت   ، كُدوِد الَعِذَرِة والُقُروِح ؛ فإنَُّو ذمٌس لنجاسِة أصِلِو كما تقدَّ

فإنَّ ىنا مسألًة ينبغي التَّنبيُو ،  وإذا تبيََّن أنَّ الِهرََّة طاىرٌة ، وأنَّ ُسْؤرَىا طاىرٌ 
،  اسةً ذم تْ أصابَ  تراىا قدْ  فْ وىي : أَ ، وتُعترُب مستثناًة مْن ىذا اْلكِم ،  عليها

 . النَّجسِ  بذلكَ  رَ إذا تغيػَّ  ىا ذمسٌ رَ ؤْ سُ  ها ؛ فإفَّ على فمِ  اهتَ ورأيػْ 
 
 



 بَاُب ِإزَاَلِة النََّجاَسةِ         ه ٖٗٗٔالُمراجعُة الثَّانية 
 

 ٗٙ٘ 

 

________________________________________
 . َوِسَباُع اْلبَػَهاِئِم ، َوالطَّْيِر ، َواْلِحَماُر اأَلْىِليُّ ، َواْلبَػْغُل ِمْنُو َنِجَسةٌ 

________________________________________ 
 فضلةَ  تَ ، ورأيْ ها ْلمِ  منْ  تْ شَ نهَ ف،  ةٍ تَ يْ مَ ػبِ  تْ غتذَ اها تَ رأيػْ  وْ لَ  : ذلكَ  صورةُ 

، وَشرَِبْت من ِإناٍء بعَد ذلَك ، وأفضَلِت السُّؤَر  هاعلى فمِ  وُ تْ شَ هَ الذي نػَ  حمِ اللَّ 
 متغيػّْرًا لونُُو ، أْو طعُمُو ، أْو رائحُتُو بتلَك النَّجاسِة ؛ حكْمَنا بكوِف اْلَماِء متنجًّْسا

ال يف كلّْها ، فيقتصُر اْلكُم بنجاسِة السُّؤِر عليها  ،لكنَّ ىذا يف بعِض األحواِؿ 
 وعلى أمثاهِلا مَن الصُّوِر دما يتغيػَُّر فيها اْلَماُء بعَد ُشْرِب اهلِرَِّة منُو . 

 يف خمتصرِِه : -َرِِحَُو اللُ -وىذا معٌت قوِؿ اإلماـِ خليِل بِن إسحاَؽ اْلَمالكيّْ 
َها [ ، ْن ر ] َوإِ   يتِ ئرُ  يعٍت يَِئْت [ر  نْ إِ ] وَ  فقولُُو :يَِئْت َعَلى َفِمِو ُعِمَل َعَليػْ

 مَ كِ يعٍت حُ [ ا هَ يػْ لَ عَ  لَ مِ عُ ]  رّْ اهلِ  مَ يعٍت فَ  [ وِ مِ ى فَ لَ عَ  ]وقولُُو :  ، النَّجاسةُ 
 . طهورٌ  فاْلَماءُ  تؤثرْ  مْ ػلَ  فْ ، وإِ  ذمسٌ  فاْلَماءُ  يف اْلَماءِ  تْ رَ أثػَّ  فْ ها إِ مِ كْ حِبُ 

وأمَّا على مذىِب َمْن يرى الُقلََّتُِت فإنػََّها إذا أكَلْت ذماسًة ، ُُثَّ ولَغْت يف ماٍء 
: طاىٌر على ) اإلنصاِؼ ( : ىَو ذمٌس ، وقاَؿ يف  وِقيلَ ، طاىٌر  فِقيَل :يسٍَت ، 

                                                                                                 .الصَّحيِح مَن اْلَمذىِب ، نصَّ عليِو 
َوِسَباُع اْلبَػَهاِئِم ، َوالطَّْيِر ، َواْلِحَماُر اأَلْىِليُّ ، َواْلبَػْغُل  ] : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

 قوِلِو :أي أفَّ مجيَع ىذِه اْليواناِت حمكوـٌ بنجاسِتها ، فيدخُل يف  [ ِمْنُو َنِجَسةٌ 
ئُب ، ورمُوىا .  ] ِسَباُع اْلبَػَهاِئِم [  األسُد ، والنّْمُر ، والَفْهُد ، والذّْ

أي سباُع الطََِّت ، وىَي الطُّيوُر اجلارحُة   ] َوالطَّْيِر [ : -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 
 سٌة .كالصَّقِر ، والَباِز ، والنّْسِر ، والُعَقاِب ، والشَّاىُِت ، ورموِىا كلُّها ذم
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 قولِِو : ومفهومُ  أي أنَُّو ذمٌس ، : ] َواْلِحَماُر اأَلْىِليُّ [ -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو  
فإنَُّو طاىٌر ؛ ألنَُّو مباُح األكِل ، كما دلَِّت السُّنَُّة على  الوحشيُّ  ] اأَلْىِليُّ [

 يف الصَّحيَحُِت . --ذلَك يف حديِث أيب قَػَتاَدَة 
ىَو اْليواُف اْلَمعروُؼ ، وىَو متولٌّْد مْن طاىٍر و  : ] َواْلبَػْغُل [ -رَِحَمُو اللُ -قَػْولُُو 

مباِح األكِل وىَو اْليُل ، وذمٍس حمرَّـِ األكِل وىَو اْلماُر األىليُّ ، ولذلَك أشاَر 
إل اْلماِر ، فالضَّمَُت عائٌد ] َواْلبَػْغُل ِمْنُو [  إل تولُِّدِه مَن اْلماِر األىليّْ بقولِِو :

 ُدوَف ما تولََّد مَن اْليِل .
فهَو مبٍتّّ على أفَّ السُّنََّة دلَّْت  أمَّا الدَّليُل على تحريِم ىذِه األشياِء ونجاسِتها :

على أفَّ حمرَّـَ األكِل ذمٌس يف األصِل ؛ وذلَك ِلَما ثبَت يف الصَّحيَحُِت مْن 
 اْلُمتقدّْـِ يف حترمِي ْلوـِ اُْلُمِر األىليَِّة حيُث قاَؿ  --حديِث أنِس بِن مالٍك 

            : ، ويف روايٍة ِلُمسِلٍم  )) فَِإنػََّها رِْجٌس ((:  -َعَلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ -
       وىَي مجلٌة تعليليٌَّة تدؿُّ على أفَّ علََّة اْلكِم أنػََّها ذمسٌة ،  )) َأْو َنَجٌس ((

ا َحَكَم بذلَك بعَد حترديِها ، فدؿَّ على أفَّ التَّحرمَي للمطعوـِ موجٌب للحكِم وإَّنََّ 
 بنجاسِتِو . 

فسيأَت بيانُُو بإذِف الِل            وأمَّا الدَّليُل على تحريِم أكِل ىذِه الحيواناِت :
 ُم .أعل -تَػَعاَل -، وتفصيُل أحكاِمِو ، واللُ  ) كتاِب األطعمِة (يف  -تَػَعاَل -



 بىابي اٍلحىٍيضً            ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية 
 

 ْٕٔ 

 

________________________________________ 
 بىابي اٍلحىٍيضً 

________________________________________ 
م ومعامالتِ  الن اسِ  بعباداتِ  قُ تتعل   مهم ةٌ  مسائلُ  عليوِ  عُ ، تتفر   عظيمٌ  بابٌ  اغْبَْيضُ 
 يُبٌن   كتابٍ   نْ وما مِ ،  -َرضْبَُة اهلِل َعَلْيِهمِ - قهاءُ والفُ  وفَ ثُ حد  مُ الْ  عتىن بوِ ا ولذلكَ 

 كافَ   فْ إِ  وُ أحاديثَ  فيوِ  دَ ا أورَ خاص   لُو بابًا دَ قَ  عَ ّل  إِ  غالباً  يف العباداتِ  أحكاـ الش رِيعةِ 
  . الفقوِ  بِ تُ كُ   منْ  كافَ   فْ إِ ومسائَلُو  وُ أحكامَ  أوْ ،  اغبديثِ  بِ تُ كُ   منْ 

،  عليوِ  اهللُ  هُ رَ يس   نْ  عل  مَ إّل   ، عسًنٌ  ىوَ  لْ بَ ،  دبكافٍ  هولةِ الس   نَ مِ  ليسَ  وُ وإتقانُ 
َ  ولذلكَ   " ، وّل شك   بوابِ الَ  عويصِ  نْ مِ  وُ ن  " أ:  -َرضِبَُو اهللُ - النػ َوِوي   اإلماـُ  بَػٌن 

 . اإلسالـِ  ثغورِ  منْ  ا عظيًماثغرً  يسد   وُ الذي يتقنُ  أف  
ا ، هَ ها ، وعمرتػُ ا ، وصيامُ هَ عليها صالتػُ  سُ بِ تَ لْ تػَ  اْلَمْرأَةَ  أف   : في ذلكى  كالسَّبىبي 
 عل  الر ُجلِ  سُ بِ تَ لْ ا ، ويػَ هَ ؽبا طهارتػُ  شرتطُ ا ال ي تُ عباداتِ  منْ  ذلكَ  ا ، وغًنُ هَ وحج  
 اْلَمسائلُ  ىذهِ  ل  ، كُ  ِعد ِتا وعدُموُ  وانقضاءُ  ، ؽبا وتطليقِ  وجوازُ ،  صباِعها إباحةُ 
ا إ ى اإلْلَماـِ بالحكاـِ ال ي بيػ َنها العلماُء يُ  ِِ       -َرضِبَُهُم اهللُ -تاُج ِلَمعرفِة جوا

 . يف بَاِب اغبيضِ 
تَْألِْيٍف ُمستقلٍّ كاإلماـِ َمْن صَبََع أحكاَمُو ومسائَلُو يف  -اهللِ  همَرضبَْ - العلماءِ ِمَن و 

  صفحةٍ  َي ئَ مِ  عنْ  فيما ّل يقل   عليها -َرضِبَُو اهللُ - النػ َوِوي   اإلماـُ  تكل مَ و  ،الد ارمي  
  . ( !!!ا هَ شتاتػَ  يستوعبْ  مْ ػلَ  وُ إن  : )  وقاؿَ 
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 : ينً كجهى  نٍ مً مسائلىوي  -َرضِبَُهُم اهللُ -العلماءي  ثي حى يبٍ  اغْبَْيضُ و  
ِو ، وىَي اْلَمسائُل ال ي تُػبػْىَن عليها أحكاُمُو يف الصِل  ولِ صُ أُ يتعل ُق ب : األكؿً  الوجوً 

كما يف مسائِل أقل  اغْبَْيِض ، وأكثرِِه ، وأقل  الط ْهِر ، وأكثرِِه ، وضوابِط العادِة ، 
 . والت ْمييِز ، وعالمِة الط ْهِر ، وكبوِىا  مَن اْلَمسائلِ 

َها ، فينبغي  :الثَّاني  كالوجوً  يتعل ُق بُفُروِعِو اْلَمْبِني ِة عل  ىذِه اُلُصوِؿ ، وتتفر ُع ِمنػْ
وكيفيِة زبرجِيها وبناِئها عل  تلَك اُلُصوِؿ  عل  طالِب العلِم  أْف يعتيَن بضبِطها ،

        ،  حديثٍ  ةِ ئَ مِ  منْ  بُ ما يقرُ  يف اغْبَْيضِ )  : الحديثً  أئمةً  بعضي  قاؿى 
 ( . ا طريقً  ٌنَ وطبسِ  ةٍ ئَ مِ  منْ  بُ ما يقرُ  حاديثِ ال وؽبذهِ 

ـي  قاؿى  كلذلكى   لُ تأكُ  مسائلُ  ىيَ ) :  -َرضِبَُو اهللُ - المالكي   العربيٍّ  ابني  اإلما
  . (  حدٌ ها منكم أَ نُ قِ تْ ، وّل يػُ  دَ تِ الكَ  ضُ هِ نْ ، وتػُ  دَ بِ الكَ 

ـُ  ومْن أوضِح الد ّلئِل عل  أمهيِة مسائِل اغْبَْيِض ، وصعوبِة ضبِطها ما قاَلُو اإلما
  . ( وُ حىت فهمَ  سنواتٍ  تسعَ  فيوِ  سَ لَ جَ  وُ إن  : )  -َرضِبَُو اهللُ -أضبُد 

يف ىذا الز ماِف َمْن يستخف  ِبِو ، وينتقُص العلماَء إلتقاِِنم  قبدُ  فبا يؤمل أنناو 
ُهم  ومعرفِتهم ِبوِ      ي ّل إلوَ ذِ ال   ، وواهللِ (  والنػ َفاسِ  اغْبَْيضِ  علماءُ ) : فيقوُؿ عنػْ

           والنػ َفاسِ  اغْبَْيضِ  أحكاـَ  ّل يعرؼُ  ا ، وىوَ حائضً  وُ امرأتُ  تْ أمسَ  وْ لَ ،  إّل ىوَ 
ـَ  ، وَلِو انتصبَ  والنػ َفاسِ  اغْبَْيضِ  علماءِ  رَ دْ قَ  ؼَ رَ عَ ا ، ولَ هَ جوابػَ  ا أحسنَ مَ لَ  أما

مسائِل الن اِس وفتاويِهم وما ينػزُؿ ِم يف حيِض نساِئِهم ونفاِسِهم مْن مسائِل 
العباداِت واْلُمَعامالِت ، وما يرتتُب عليها مْن أحكاـٍ شرعي ٍة ، َلَعَرَؼ فضَل 

  . علماِء اغْبَْيِض والنػ َفاسِ 
عل   يدؿ   وِ علمائِ ب ، واّلستخفاؼُ  ِذا البابِ  يستخف   أفْ  لحدٍ  ّل جيوزُ  ولذلكَ 

قْد ينطُق ِا صاحُبها ، وّل يعلُم مقداَر  كلمةٌ   ، وىذهِ  وِ صاحبِ  مرٍض يف قلبِ 
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ہ     ھ  ھ   ھ   چ : -تَػَعا َى - كما قاؿَ ،   خطرِىا عليِو يف ديِنِو وعنَد رب و

 چھ  ے
 الص ائمَ  العابدَ  ، ذبدُ  و  لُ الغُ  نَ  مِ ّل  إِ  البالءُ  ةَ م  الُ  ما جاءَ  ، ولذلكَ  (ُ)

ينَ  أف   ويس  ،  العلمِ  طالبَ  يتقرُ  القائمَ   طالبَ  ، وذبدُ  والقياـُ  الص َياـُ  ىوَ  الد 
 -- الن ِب   أخرب وىَو سبُب اؽبالِؾ ، كما ، ، وىذا ّل جيوزُ  العابدَ  يتقرُ  العلمِ 

ًإيَّاكيٍم كىاٍلغيليوَّ  : )) عن ذلك يف حديث عبداهلل بن عباٍس رضي اهلل عنهما بقولو
ٍيًن ؛ فىًإنَّمىا  ٍيًن (( و  لي غي الٍ  مي كي لى بػٍ قػى  افى كى   نٍ مى  كى لى ىٍ أى ًفي الدٍّ أخرجو أضبد ،  ًفي الدٍّ

 و  لُ الغُ  فال جيوزُ والنسائي ، وابن ماجو ، وابن خزمية وابن حباف يف صحيحهما ، 
      ،  هُ غًنَ  ّل يتقرَ فَػَتَح اهلُل عليِو يف طاعٍة فعليِو أْف إذا  اإلنسافُ ف ، يف الد ينِ 

 چڦ  ڦچ  : يقوؿُ  ، واهللُ  عل  ثغرةٍ  ل  فكُ 
(ِ) . 

ينبغي عل  و ،  بالعلماءِ  أَ هزَ تَ سْ يُ  ا أفْ جد   خطًنةٌ  عل  ىذا ؛ لنػ َها مسألةٌ  وُ ب  نػَ فأُ 
ا نَ يعصمَ  أفْ  اهللَ  نسأؿُ ،  سافِ الل   آفاتِ  منْ  اآلفةِ  وا ؽبذهِ هُ بػ  نَ تػَ يػَ  أفْ  العلمِ  طالبِ 

  .ى دَ ى والر  وَ اؽبَ  م منَ اكُ وإي  
يتهي أَ  أفْ  العلمِ  وينبغي عل  طالبِ ،  عظيمٌ  بابٌ  ىذا البابَ  أف  :  قصودي مى الٍ 

 . لضبِطِو وإتقانِوِ 
:  اؿُ قَ يػُ  ، يالفُ الس   : غةً في الل   اٍلحىٍيضي : ] بىابي اٍلحىٍيًض [  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
،  جرِ الش   منَ  نوعٌ  وىيَ "  ةُ رَ مُ الس   تِ اضَ وحَ "  ، هُ ماؤُ  إذا ساؿَ " ي ادِ وَ الْ  اضَ حَ " 

، " َحاَضِت اْلَمرأُة رَبيُض َحيًضا ، وؿَبيًضا ، وؿَباًضا ،  غُ مْ ا الص  هَ نػْ مِ  إذا ساؿَ 
إ ى عالمِة فهَي حائٌض " حبذِؼ اؽباِء ؛ لن ُو صفٌة للمؤنِث خاص ًة ، فال يتاُج 

                              
 . 1ٔور ، آية : / الن   (ٔ)
 . 41ٔ/ البقرة ، آية :  (ٕ)
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ومسلمٍة " ، وىذِه ىَي الل غُة الفصيحُة اْلَمشهورُة ، ، تأنيٍث ، خبالِؼ " قائمٍة  
 وحك  اعبوىري  عِن الفر اِء أن ُو يقاُؿ : " حائضٌة " ، وأنشَد :

لىوي عى الٍ فى العىاـً كى رىأىٍيتي حييػيوٍ   كىحىاًئضىةو يػيٍزنىى ًبهىا غىٍيًر طىاًىرً         اـً قػىبػٍ
 

 ٍخريجي ًمنٍ يى  ـه دى  ) م :منها قوؽبُ و ،  ااصطالحن  للحيضً  العلماءً  تعاريفي  تٍ كاختلفى 
 . ( ةو الدى كً كى  ضو رى مى  رً يٍ غى لً ،  عىادىةن  اٍلمىٍرأىةً  مً حً رى 

ـه ) فقوؽُبم :    كالد مِع ، والَعَرِؽ ، وغًنِىا .  من غًن الدـ خيرُِج بقيَة الفضالتِ (  دى
 ( أي يسيُل وينفصُل عِن البدِف . يىٍخريجي ) :  وؽُبموق

ٍرأىةً  مي حً رى  ًمنٍ وقوؽُبم : )  بكسِر  الرٍٍّحمي بفتِح الر اِء ، وكسِر اغباِء ، و الرًَّحمي (  اٍلمى
 الر اِء مَع ُسُكوِف اغباِء ، ىَو مكاُف َمنَبِت الولِد ، ووعاُؤُه . 

ى مْن جسِد ارجَة مَن اْلَمواضِع اُلخر ( قيٌد خيرُِج الد ماَء اػب رىًحمي اٍلمىٍرأىةً وقولُُو : ) 
 الر َعاِؼ ، واغِبجامِة ، والَفْصِد ، وغًنِىا .اْلَمْرأَِة ، كدـِ 
ـَ اػبارَج مْن فرِج اْلَمْرأَِة بسبِب  ًلغىٍيًر مىرىضو وقوؽُبم : )  ( قيٌد أيًضا خيرُِج الد 

 اْلَمَرِض كدـِ اّلستحاضِة . 
ـَ النػ َفاِس ،  ًِن وّلدٍة ، وىَو قيدٌ ( أي لغ كىًكالدىةو وقوؽُبم : )         أيًضا خيرُِج د

 فال ُيسم   حيًضا .
واضحٌة ، حيُث إف  اغبيَض متعل ٌق  كمناسبةي ىذا الباًب لكتاًب الطَّهارًة :

ا ، وكاَف مَن اْلُمنبغي ذِْكرُُه يف موجباِت  بالط هارِة الكربى ، وىَو سبٌب مْن أسباِِ
الُغْسِل ، لكن َلم ا كاَنْت أحكاُمُو ومسائُلُو متشعبًة كثًنًة ، ناسَب أْف يُفرَِدُه بباٍب 

 ُمستقلٍّ ، وىَو صنيُع كثًٍن مَن أئمِة اغبديِث والفقِو .
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________________________________________
 خىٍمًسٍينى ال حىٍيضى قػىٍبلى ًتٍسًع ًسًنٍينى ، كىال بػىٍعدى 

________________________________________ 
 باإلصباعِ  قبسٌ  دـٌ  اغْبَْيضُ  فدـُ  : جاسةً النَّ  إزالةً  بعدى  هً رً كٍ ذً  ا بالنٍّسبًة لمناسبةً كأمَّ 
 .  جاساتِ الن   أنواعِ  منْ  نوعٌ  وىوَ 

،  ثُ مْ ، والط   ، واإلعصارُ  ، واإلكبارُ  النػ َفاسُ  : كىي عديدةه  أسماءه  لوي  اٍلحىٍيضي 
فهذًه أسماءه عشرةه معى ، والِفرَاُؾ ، والد رِاُس ، والط ْمُس ، والِعرَاُؾ ،  كُ حِ والض  

، وبعُض ىذِه الظباِء مشهورٌة دل ْت عليِو الن ُصوُص كالن فاِس ،  اسًمًو األصليٍّ 
 . وبعُضها ـبتَلٌف فيِو ، واْلُمراَد اإلشارُة إ ى ما ذُِكَر مْن أظبائِوِ 

أي ّل حيَض  : ] ال حىٍيضى قػىٍبلى ًتٍسًع ًسًنٍينى [ -َرضِبَُو اهللُ -قاؿى اٍلميصىنٍّفي 
مسألةي أقلٍّ ًسنٍّ تحيضي فيًو للمرأِة إذا كاَف ُعْمرُىا ُدوَف تسِع سنٌَن ، وىذِه : ) 

ٍرأىةي  ـِ  : معرفتها كييستفادي من( ،  اٍلمى  إذا خرج من الصغًنة أن نا ّل كبكُم بكوِف الد 
ـُ ، وىَي أصغُر منُو ، فليَس  إّل إذا بلَغْت ىذا الس ن  ، فإذا جرى مَعَها الد 

ا ىَو استحاضٌة ، خاص ًة عنَد َمْن ّل يُقي  حبيضٍ  ُد اّلستحاضَة دبا بعَد ، وإَّن 
 . اغبيضِ 

يِو استحاضًة ، واػبالُؼ يف اّلسِم ،  وِإّل  فالكل  متفٌق وأم ا َمْن يُقي ُدُه ّل يسم 
 عل  أن ُو ليَس حبيٍض .

ـُ ،  وأم ا إذا بلَغِت الس ن  اْلُمعترَب للحيِض ، وىَو تسُع سنٌَن ، ُُث  جرى مَعَها الد 
      بكوِف اْلَمْرأَِة بالغًة ؛  يف كل مذىٍب بشرِطِو وحكمنا حكْمَنا بكونِِو حيًضا

 اػباصِة بالن َساِء . لف  اغْبَْيَض مْن عالماِت البُػُلوغِ 
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يف ىذِه اْلَمسألِة ،  -َرضِبَُهُم اهللُ - كاعتباري سنٍّ التٍّسًع ىوى أحدي أقواًؿ العلماءً  
كىوى الرَّاجحي في نظًرم     ُم َواْلِعلْ -،  ) شرًح البػيليوًغ (وقْد تكل ْمَنا عليها يف 

 ؛ وذلَك لِدّللِة الش رِع ، والعادِة :  -ِعْنَد اهللِ 
     عائشَة  أـ اؼبؤمنٌنفما ثبَت يف الص حيَحٌِن مْن حديِث  أمَّا دليلي الشَّرًع :

هىا كىًىيى  --أىفَّ النًَّبيَّ )) :  -- عِن الن ِب   -َرِضَي اهلُل َعنػَْها- عىقىدى عىلىيػٍ
فدؿ  عل  أف  اعباريَة يف ىذا  (( بًٍنتي ًستٍّ ًسًنٍينى ، كىدىخىلى ًبهىا كىًىيى ابٍػنىةي ًتٍسعو 

 الس ن  تتأى ُل للبُػُلوِغ ، واغْبَْيِض . 
ـ  اْلُمؤمِنٌَن عائشَة  كأكَّدى ىذا : َها-دليُل الثِر عْن ُأ ُه ، كَما َرَوا -َرِضَي اهلُل َعنػْ

َها أنػ َها قاَلْت : )) ًإذىا بػىلىغىًت الصًَّبيَّةي أىٍك اٍلجىارًيىةي ًتٍسعى ًسًنٍينى  البيهِقي  ، وغيػْرُُه عنػْ
 حيُث نص ْت عل  أف  الت سَع سنٌَن تتهي أُ فيها اعباريُة للبُػُلوِغ .  ًفًهيى اٍمرىأىةه ((

فإن ُو ثبَت بالعادِة والت جربِة أف  ىذِه الس ن  ىَي أقل  ما ُوِجَد ،   :كأمَّا دليلي العادًة 
ـُ الش افعي   حيُث قاَؿ : " أْعَجُل َمْن رأْيُت يف  -َرضِبَُو اهللُ -كما صر َح بذلَك اإلما

ًة وىَي ابنُة ِإْحَدى وِعْشريَن َسنًة " .   اغْبَْيِض نساُء ِتامَة ، رأْيُت َجد 
َحْت وىَي بنُت تسِع ِسِنٌْنَ ، ُُث  ضَبََلْت فَدَخَلْت يف كِ ًء عل  أنػ َها نُ وىذا بنا

أم َها يف الت اسعَة  كانتبلَغْت ىذِه البنُت تسَع سنٌَن   لماالت اسعِة فَوَضَعْت بنًتا ، ف
 حينئٍذ قد بلغتوأقبَبْت دبا يقارُب الس نَتٌِن ، فتكوُف أُم َها  ُث تزو جتعشرَة ، 

ِتَاَمَة " يدؿ  نساُء  ى وِعشُروَف َسَنًة ، فقولُُو : " أعجُل َمْن رأْيُت يف اغْبَْيض إحد
عل  أن ُو لَػْم يشاىْد ما ىَو أقل  مْن ذلَك ، فهذا دليُل العادِة ، وىَو يدؿ  أيًضا 

     عل  أف  الت سَع سنٌْنَ ىَي أقل  ِسنٍّ رَبيُض فيَها اْلَمْرأَُة .               
 نهايةً  سنٍّ اليأًس كىوى  عنٍ  الس ؤىاؿي  دي رً يى  فإنَّوي ،  سعِ بالت   اغْبَْيضِ  بدايةَ  أف   رَ إذا تقر  و 

  ؟ اٍلحىٍيض
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       : وً كنهايتً  اٍلحىٍيضً  بدايةً  مسألةى  كفى يذكري  العلماءي  الذم جعلى  كالسَّبىبي 
 چې  ې   ى چ : قاؿَ  -- اهللَ  ، فإف   الكتابِ  ّللةُ دِ 

 أف   فأثبتَ  (ُ)
 تْ بلغَ  ؛ لنػ َها ربيضُ  نْ مَ  الن َساءِ  نَ مِ  ىناؾَ  ، وأف   ةٍ ي  بِ صَ  ل  لكُ  ّل يكوفُ  اغْبَْيضَ 
فعلْمَنا أف  ،  ذلَك الس ن   غْ لَػْم تبلُ َمْن ّل ربيُض ؛ لنػ َها  ن  ، ومنهُ  اغْبَْيضِ  سن  

 للحيِض بدايًة ، وأن ُو ّل يكوُف مْن ُكل  َصِبي ٍة . 
 چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋچ :وَلم ا قاَؿ 

 ،ا أيًضا أف  ىناؾ ِنايًة للحيضِ علْمنَ  (ِ)
ببياِف بدايِة اغْبَْيِض وِنايِتِو ، وقْد بيػ ن ا مىت  -َرضِبَُهُم اهللُ -اعتىن العلماُء  ولذلكَ 

 تكوُف البدايُة . 
( وىَي الس ن  ال ي إذا وصَلْت  سنٍّ اليىٍأسً فإنػ َها ُتسم   عندىم بػ)  أمَّا النٍّهايةي 

إليها اْلَمْرأَُة يَِئَسْت مْن جرياِف دـِ اغْبَْيِض مَعها ؛ لكونِِو ينقطُع يف مثِل تلِك الس ن  
 غالًبا .                   

ـي  فيوً  ينقطعي  سنٍّ  آخرً ي ف -َرضِبَُهُم اهللُ - العلماءي  كقًد اختلفى   :  اٍلحىٍيضً  د
     ،  -َرضِبَُو اهللُ - اْلُمَصن فُ  رَ كَ عل  ما ذَ ، ا عامً  وفَ طبسُ  ىوَ  فقاؿى بعضيهم :

 ( . اإلنصاؼً وىَو اْلَمذىُب ، كما يف ) 
  . رضبو اهلل أضبدَ  اإلماـ ، وىَو روايٌة عنْ  وفَ ت  سِ  : العلمً  أىلً  بعضي  كقاؿى 
في نظًرماألقول ىوى ك  ىذا خيتلفُ  ف  إ:  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ -  همبعضي  كقاؿى 

 ةُ اغبار   فالبالدُ  ، ال ي فيها اْلَمْرأَةُ  الرضِ  وطبيعةِ ،  والن َساءِ  البيئاتِ  باختالؼِ 
  ّل ُيَد  فيِو سن  معٌن ٌ ، ولذلكَ  ، الن َساءِ  يف طبائعِ  الباردةِ  البالدِ  عنِ زبتلف 

                              
 . 4/ الط الؽ ، آية :  (ٔ)
 . 4( / الط الؽ ، آية : ٕ)
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 ________________________________________
 لو مٍ حى  عى ال مى كى 

________________________________________ 
 . ويُػْرَجُع يف ربديِدِه إ ى غالِب حاِؿ الن َساِء يف ُكل  موضٍع حبسِبوِ 

ذا خيتلُف الت حديُد للس ن  يف ِنايِة اغبيِض َعْن بدايِتِو ، والصُل أن ُو  يرجُع يف  ِو
َرِضَي اهللُ -كليِهَما إ ى نص  الش رِع وما َجَرى يف الُعْرِؼ ، فَلم ا َوَرَد عِن الص حابِة 

ُهمْ  يف بدايِتِو ربديًدا ُرِجَع إ ى قوؽِبم ، وَلم ا لَػْم يثُبْت يف ِنايِتِو شيٌء ُرِجَع إ ى  -َعنػْ
  الُعْرِؼ .
      عل   بناءً ؛  وفَ اػبمسُ  ىيَ  اغْبَْيضِ  سن   يةَ اِن أوْ ،  اغْبَْيضِ  آخرَ  أف   رَ إذا تقر  
         ٌنَ اػبمسِ  تِ بلغَ  إذاا هَ أنػ  :  يوً ينبني عل فإنَّوي  ، -َرضِبَُو اهللُ - اْلُمَصن فُ  رَ كَ ما ذَ 

        نُِظَر : فِإِف انقطَعْت عادتُػَها بعَد بُػُلوِغها ؽبذا الس ن  مر اٍت لغًِن سبٍب : 
 فقْد صاَرْت آيسًة . 

ـَ بعَد اػبمِسٌَن عل  العادِة ال ي كاَنْت تَػرَاَىا فيَها : فُهَو حيٌض .  وِإْف رَأِت الد 
(  اإلنصاؼً )  وصو بَُو يف -َرضِبَُو اهللُ -وىذا ىَو إحدى الر واياِت عِن اإلماـِ أضبَد 

ـُ ابُن ُقَداَمَة وغًنُُه مْن أئمِة اْلَمذىبِ  . -َرضْبَُة اهلِل َعَل  اعبَِْمْيعِ - وصح َحُو اإلما
 َوْضعَ  اغبواملِ  ةَ عد   جعلَ  اهللَ  لف  [  لو مٍ حى  عى ال مى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
         كما نص  عل  ذلَك يف قولِِو  ، اتَِ د  من عِ  تْ خرجَ  تْ ، فإذا ولدَ  اغبَْْملِ 

 چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ چ : -ُسْبَحانَوُ -
 تِ كانَ   فلوْ ،  (ُ)

  . إعماّلً لألصلِ  اءِ رَ قػْ ا بالَ هَ تػَ د  عِ  عبعلَ  ربيضُ  اغْبَاِملُ 

                              
 . 4/ الط الؽ ، آية :  (ٔ)
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 ْٕٓ 

 

ـي  قاؿى  كلذلكى   بانقطاعِ  " إَّنا تَعِرُؼ الن َساُء اغبَْْملَ  : -َرضْبَُة اهلِل َعَلْيوِ - أحمدي  اإلما
ـِ      ،  اغْبَْيضِ  دـِ  بانقطاعِ  ؼُ عرَ يُ  وُ أن   وِ شأنِ  ومنْ  وِ طبيعتِ  منْ  اغبَْْملَ  أي أف  "،  الد 

، وىذا ىَو قوُؿ سعيِد بِن اْلُمسّيِب ،  واغبَْْملُ  اغْبَْيضُ  ّل جيتمعُ  وُ فدؿ  عل  أن  
ومكحوٍؿ ، والز ىري  ، ، والش عب  ، واغبسِن وعطاٍء ، وعكرمَة ، وجابِر بِن زيٍد 

 واغبكِم ، وضب اٍد ، والث وري  ، والوزاعي  ، وأيب ثَوٍر ، وأيب ُعبيٍد ، وابِن اْلُمنذِر . 
َرضْبَُة اهلِل َعَل  -وىَو مذىُب اغبنفي ِة ، وىَو روايٌة عِن اإلماـِ أضبَد ىَي اْلَمذىُب 

 . -اعبَِْمْيعِ 
يف  م تفصيلٌ ىُ ، وعندَ  واغبَْْملُ  اغْبَْيضُ  جيتمعُ  وُ إن   : العلماءً  منى  طائفةه  كقاؿى 
، وىَو قوُؿ قتادَة ، والل يِث بِن سعٍد ، وىَو مذىُب  يف اغبَْْملِ  اغْبَْيضِ  ضوابطِ 

 .  -َرضْبَُة اهلِل َعَل  اعبَِْمْيعِ -والش افعي ِة ، وروايٌة عِن اإلماـِ أضبَد ، اْلَمالكي ِة 
َرِضَي اهللُ -اهلِل بِن ُعَمَر حديُث عبدِ  الحاملى ال تحيضي : بأفَّ  يرجٍّحي القوؿى  كمما
ُهَما )) ميٍرهي فػىٍليػيرىاًجٍعهىا ،  : --حيُث قاَؿ فيِو الن ِب   يف طالِقِو اغبائَض ، -َعنػْ

رواُه ُمسِلٌم ، فجعَل حاَؿ اغبمِل ـبالًفا غباِؿ  ثيمَّ ييطىلٍٍّقهىا طىاًىرنا أىٍك حىاموالن ((
اغبيِض ، فَلْو كاَنِت اْلَمرأُة ربيُض فيِو َلَما أجاَز الط الَؽ فيِو ؛ لف  الط الَؽ يف 

: قاؿَ  --أف  الن ِب   --حاِؿ اغبيِض ؿبر ـٌ ، ويف حديِث أيب سعيٍد اػبُدري  
ري ذىاًت حىٍملو حىتَّى تىًحٍيضى (()) ال تػيٍوطىأي حىاًمله حىتَّى تىضى           عى ، كىال غىيػٍ

 .واغباكُم وصح َحُو ، وأقر ُه الذ ىب   والبيهقي  ، ، وأبو داوَد ، رواُه أضبدُ 
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 ________________________________________
لىةه   كىأىقػىل وي يػىٍوـه كىلىيػٍ

________________________________________ 
أف  أقل  : أي  [ ةه لى يػٍ لى كى  ـه وٍ ] يػى  ، اغْبَْيضِ  أي أقل  [  وي ل  قػى أى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 اغْبَْيِض أْف يستمر  جرياُف الد ـِ يوًما وليلًة . 
ا ىَو استحاضٌة ،  كييستفادي منوي : أن ُو إذا جرى أقل  مْن ذلَك فليَس حبيٍض ، وإَّن 

يف ىذِه اْلَمسألِة ، وىَو مذىُب  -َرضِبَُهُم اهللُ -وىذا ىَو أحُد أقواِؿ العلماِء 
 .  -َرضْبَُة اهلِل َعَل  اعبَِْمْيعِ -الش افعي ِة واغبنابلِة 

 : أقواؿو  فيها ثالثةي  للعلماءً  اٍلمىسألةي  ىذهً ك 
،  والظ اىري ةِ  اْلَمالكي ةِ  مذىبُ  كما ىوَ ،   اغْبَْيضِ  ّل َحد  لقل  :  األكؿي  القوؿي 
 . -َرضْبَُة اهلِل َعَل  اعبَِْمْيعِ - ةَ تيمي   بنِ ا اإلسالـِ  شيخِ  واختيارُ 
ـَ - ، وىوَ  وليلةٌ  يوـٌ  وُ أقل  الثَّاني :  القوؿي     واغبنابلةِ  الش افعي ةِ  مذىبُ  -كما تقد 

 . -َرضْبَُة اهلِل َعَل  اعبَِْمْيعِ -
 . -َرضِبَُهُم اهللُ - ةِ اغبنفي   مذىبُ  ، وىوَ  أياـٍ  ثالثةُ  وُ أقل   أف   : الثَّالثي  القوؿي 
   ، فإن َك تقوُؿ : اغْبَْيضِ  ّل َحد  لقل   ىذا الًخالًؼ : أنَّكى إذا قػيٍلتى : فائدةي 
 ساعةً  وْ ولَ ، ها وجرى معَ ،  وِ انِ كَ وإمْ  اغْبَْيضِ  يف زمافِ  اغْبَْيضِ  دـَ  اْلَمْرأَةُ  تِ إذا رأَ 
  .ا ا حائضً بكوِنِ  ا ربكمُ هَ فإنػ   ، ِنارٍ  منْ 
ـُ  فْ : إِ  تقوؿُ إن َك ف ، وليلةٌ  يوـٌ  وُ أقل  :  تى لٍ قػي  فٍ كإً   :  نظري ن اْلَمْرأَةِ  معَ  جرى الد 
  . حيضٍ  دـُ  فهوَ  ( : ساعةً  ا وعشرينَ أربعً )  ا كامالن يومن  ستمرَّ ا فً إً 

 : فليَس حبيٍض .  كافى ديكفى ذلكى  فٍ كإً 
 . : أقل ُو ثالثُة أياـٍ فكذلكَ  كًإٍف قػيٍلتى 
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________________________________________
  كىأىٍكثػىريهي خىٍمسىةى عىشىرى 

________________________________________ 
كالذم يترجَّحي في نظًرم         ىَو القوُؿ بعدـِ الت حديِد ،  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - 

ـُ يف وقِت اغْبَْيِض ،  ـَ أن ُو جرى مَع اْلَمْرأَِة الد  أي أف  اغْبَْيَض ّل َحد  لقل ِو ، فما دا
 فهَو حيٌض حىت وَلْو كاَف َدفعًة واحدًة .

وذلَك لف  اليقٌَن أن ُو حيٌض ؛ لن ُو جاَء يف وقِتِو ، وليَس يف الش رِع دليٌل قوي  
   ضعيٌف لضعِف سنِدِه ،  إمَّايدؿ  عل  الت حديِد ؛ لف  ما استدل وا ِبِو عليِو : 

َنا عل  الصِل .) شرًح البػيليوًغ ( ِدّللِتِو ، كما بيػ ن اُه يف  أكٍ   ، فبَقيػْ
أف  أكثَر دـِ  -َرضِبَُو اهللُ -مراُدُه [  كىأىٍكثػىريهي خىٍمسىةى عىشىرى  ] : -رىًحمىوي اللي -ليوي قػىوٍ 

اغبيِض ىَو طبسَة عشَر يوًما ، وىذا ىَو الغالُب وجوُدُه يف الن ساِء ، وما زاَد عل  
 ذلَك فنادٌر ، وما قل  عنُو فقليٌل .

َة فما زاَد فليَس حبيٍض .  أن ُو إذا َعبَػرَ  كيػىٍنبىًني على ذلكى : ـُ ىذِه اْلُمد   الد 
ا أقلي ا ، َأْو تُػَرد  إ ى غالِب  ُُث  َىْل تُػَرد  إ ى أقل  اغبيِض عنَد َمْن يقوُؿ : إف  لُو حد 

 حيِض الن ساِء ؟
َواْلِعْلُم - كالذم يترجَّحي في نظرم،  -َرضِبَُهُم اهللُ -فيِو ِخالٌؼ بٌَن أىِل العلِم 

أنػ َها ترجُع إ ى غالِب حيِض الن ساِء ، وىَو روايٌة عِن اإلماـِ أضبَد ،  -ْنَد اهللِ عِ 
؛ غبديِث ضَبنَة بنِت  -َرضْبَُة اهلِل َعَل  اعبَِْمْيعِ -ووجٌو عنَد أصحاِب الش افعي  

َها-َجحٍش   يف اْلَمسألِة الت اليِة . -َرِضَي اهللُ َعنػْ
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 ________________________________________ 
 كىغىالًبيوي ًستٌّ أىٍك سىٍبعه 

________________________________________  

        غالُب اغبيِض ست ُة أياـٍ : أي [  كىغىالًبيوي ًستٌّ أىٍك سىٍبعه  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
أْو سبعٌة ، فتُػَرد  إليها اْلَمرأُة عنَد عدـِ العادِة والت مييِز ؛ لف  ىذا ىَو غالُب حيِض 

 الن ساِء . 
َها-: الس ن ُة يف حديِث ضَبنَة بنِت َجحٍش  كقٍد دلٍَّت على ذلكى   -َرِضَي اهلُل َعنػْ

، ًإنٍّي اٍمرىأىةه أيٍستىحىاضي يىا رىسيٍوؿى الًل  ))فقاَلْت :  --حيُث اشتَكْت إ ى الن ِب  
هىا قىٍد مىنػىعىٍتًني الصَّالةى كىالصَّوـى ؟ فػىقىاؿى :  رىةن شىًدٍيدىةن ، فىمىا تػىرىل ًفيػٍ ًثيػٍ حىٍيضىةن كى
ـى ، قىالىٍت : ىيوى أىٍكثػىري ًمٍن ذىًلكى ؟     أىنٍػعىتي لىًك اٍلكيٍرسيفى ؛ فىًإنَّوي ييٍذًىبي الدَّ

      بنا ، فػىقىالىٍت : ىيوى أىٍكثػىري ًمٍن ذىًلكى ، ًإنَّمىا أىثيج  ثىجًّا ، قىاؿى : فىاتًَّخًذم ثػىوٍ 
: سىآميريًؾ بىأىٍمرىٍيًن أىيػ هيمىا فػىعىٍلًت أىٍجزىأى عىٍنًك ًمنى اآلخىًر ،  --قىاؿى رىسيٍوؿي الًل 

ًإٍف قىوًٍيًت عىلىٍيًهمىا فىأىٍنًت أىٍعلىمي ، فػىقىاؿى لىهىا : ًإنَّمىا ًىيى  رىٍكضىةه ًمٍن رىكىضىاًت  كى
    الشٍَّيطىاًف فػىتىحىيَّضي ًستَّةى أىيَّاـو أىٍك سىبػىٍعةى أىيَّاـو ًفي ًعٍلًم الًل ثيمَّ اٍغتىًسًلي (( 

مذي  وصح َحُو ، ونقَل ربسٌنَ  رواُه أضبُد ،  الُبخاري  لُو ، وقوَؿ وأبو داوَد ، والرت 
 : ىَو حديٌث حسٌن صحيٌح .أضبَد 
َا ىَو ست ُة أياـٍ أْو سبعُة أياـٍ .فدؿ    عل  أف  غالَب حيِض الن ساِء إَّن 

بأف  اْلَمرأَة إذا كاَف غالُب نساِء بيِتها يْضَن  -َرضِبَُهُم اهللُ - كفرَّؽى بعضي العلماءً 
الس ت  فما ُدوَف ُحِكَم ِا ، وِإْف كاَف غالبُػُهن  يْضَن الس بَع فما فوَقها حكَم 

 ها للس بِع . برجوعِ 
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 ْٕٗ 

 

________________________________________
  رى شى عى  ةى الثى ثى  نً يٍ تػى ضى يٍ حى  نى يٍ بػى  رو هٍ طي  ل  قى أى كى 

________________________________________ 
هيم مىنٍ  جعَل ذلَك يف غالِب نساِء قوِمها ، فرد ىا إ ى الُعْرِؼ يف بلِدىا ّل إ ى  كًمنػٍ

 نساِء بيِتها وقرابِتها . 
وىذا الغالُب يُػْرَجُع إليِو عنَد عدـِ الت مييِز وعدـِ العادِة أْو نسياِِنا ، ففي اْلُمْبَتَدأَِة 

ليُل . تُػَرد  إليِو بدَؿ رد ىا إ ى أقل  اغبيِض الذي لَػْم يثُبتْ   ِبِو الد 
              [  رى شى عى  ةى الثى ثى  نً يٍ تػى ضى يٍ حى  نى يٍ بػى  رو هٍ طي  ل  قى أى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 َ         ِذِه العبارِة أقل  الط ْهَر ؛ لف  أكثَر الط ْهِر ّل حد  لُو ،  -َرضِبَُو اهللُ -بَػٌن 

، حيُث إف  اْلَمرأَة قْد تطُهُر شهرًا ، أْو َسَنًة ،  -اهللُ َرضِبَُهُم -وىذا بإصباِع العلماِء 
 أْو أكثَر مْن ذلَك بال حدٍّ .

يف مسائَل ، ِمْنها : اغبكُم بدخوِؿ اغبيضِة  كمعرفةي أقلٍّ الط ٍهًر ييستفادي منها
ـُ بعدَ  انتهاِء  الث انيِة ، فَلْو طُهَرِت اْلَمرأُة مْن حيضِتها الو ى ، ُُث  عاوَدىا الد 

عادِتا وطُهرِىا ، فإن نا ّل كبكُم بدخوؽِبا يف اغبيضِة الث انيِة إّل بعَد ؾباوزِة أقل  
 الط هِر بٌَن اغبيضَتٌِن ، وىَو ثالثَة عشَر يوًما . 

 . ] كىأىقىل  طيٍهرو بػىٍينى حىٍيضىتػىٍيًن [:  -َرضِبَُو اهللُ -ولذلَك قاَؿ اْلُمَصن ُف 
: فَما َرَوى البيهقي  يف ُسَنِنِو عِن الش عب  ،  حديًد بثالثةى عشرى يومناكأمَّا دليلي التَّ 

فقاَؿ : إِّن  طل ْقُت امرََأِت ،  --قاَؿ : ) جاَء رُجٌل إ ى علي  بِن أيب طالٍب 
ُشَرْيٌح ،  --فجاَءْت بعَد شهَريِن فقاَلْت : قِد انقَضْت ِعد ِت ، وعنَد عليٍّ 

 يها ، قاَؿ : وأنَت شاىٌد يا أمًَن اْلُمؤمِنٌَن ؟! قاَؿ : نَػَعْم ، فقاَؿ : ُقْل ف
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 ال الصَّالةى  ـى الصَّوٍ  ضي ائً حى ي الٍ ضً قٍ تػى كى ،  هً رً ثى كٍ ال حىدَّ أًلى كى 

________________________________________ 
أىِلها مَن الُعُدوِؿ يشهُدوَف أنػ َها حاَضْت ثالَث جاَءْت بِبطانٍة مْن  قاَؿ : ِإفْ 

 .ف "بالر ومي ِة ، أي أصْبَت (: " قَاُلوْ  --ِحَيٍض وِإّل  فهَي كاذبٌة ، فقاَؿ علي  
ويف روايِة سعيِد بِن منصوٍر يف ُسَنِنِو : ) فزعَمْت أنػ َها حاَضْت ثالَث ِحَيٍض يف 

 شهٍر ( . 
َا يكوُف إذا ك اَنِت الث الثَة عشَر يوًما طُْهرًا كاماًل ، فيثُبُت ِذا الثِر أنػ َها وىذا إَّن 

قاضَيُو عل  ذلَك ،  --طُْهٌر صحيٌح فاعتد  ِا ، حيُث أقر  اػبليفُة الر اشُد 
ُهْم َأصْبَِعٌْنَ -ولَػْم خُيَاَلْف مْن غًنِِه مَن الص حابِة   .  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

أي أف  أكثَر الط ْهِر ليَس لُو حد  ،  [ هً رً ثى كٍ ال حىدَّ أًلى كى  ] : -اللي رىًحمىوي -قػىٍوليوي 
فقْد تطُهُر ُشُهورًا ، وقْد ينقطُع عنها اغْبَْيُض ، فتبق  طاىرًا بقي َة ُعْمرِىا كما         

ىَو اغباُؿ يف اآليسِة ، فال َحد  لكثِر الط ْهِر يف اغْبَْيِض ، وىذا بإصباِع العلماِء  
ـَ   -َرضِبَُهُم اهللُ -  .كما تقد 

َ          أفْ  بعدَ [  ال الصَّالةى  ـى الصَّوٍ  ضي ائً حى ي الٍ ضً قٍ تػى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  بٌن 
 يف مسألةٍ  -َرضِبَُو اهللُ - عَ رَ شَ ،  اغْبَْيضِ باِب  اْلَمسائِل يف ماتِ قد  مُ  -َرضِبَُو اهللُ -

، وىَي مبني ٌة عل  اْلَمسائِل الس ابقِة ؛ لن ُو   ( اٍلحىٍيضً  موانعي : )  وىيَ ،  ةٍ مهم  
ـَ اغبيِض ، وحكْمَنا بكوِف اْلَمرأِة حائًضا ، فإن ُو يَرُِد الس َؤاُؿ عْن موانِع  َنا د إذا عرفػْ

                                                                        . هاوأمه   ىاأشهرَ  -َرضِبَُو اهللُ - اْلُمَصن فُ  ، ذكرَ  أمورٍ  عشرةَ  مينعُ  واغْبَْيضُ اغبيِض ، 
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 ________________________________________
هىا ، بىٍل يىٍحريمىافً  ـي كىٍطؤيىىا ًفي اٍلفىٍرجً ،  كىال يىًصحَّاًف ًمنػٍ   كىيىٍحري

________________________________________ 
 اْلَمْرأَةَ  أف  : أي  [ ال الصَّالةى  ـى الصَّوٍ  ضي ائً حى ي الٍ ضً قٍ تػى كى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
فإنػ َها إذا طُهَرْت مَن ،  والص الةِ  الص َياـِ  ها منَ دبنعِ  ، وحكْمَنا ا اغْبَْيضُ هَ أصابػَ  إذا

 . الص الةِ  وفَ دُ  الص وـِ  عليها قضاءُ  بَ جَ وَ ،  اغْبَْيضِ 
ـ   فحديثُ  على ذلك : ليلي ا الدَّ أمَّ  َها- ٌَن عائشةَ اْلُمؤمنِ  ُأ يف  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

َها ، فقاَلْت : الص حيَحٌِن ، والل فُظ ْلُمسِلمٍ         ، أف  معاذَة بنَت عبِد اهلِل سألَتػْ
 ةه يَّ رً كٍ ري حى أى  : تٍ الى قى ؟ فػى  ي الصَّالةى ضً قٍ ال تػى كى ،  ـى ي الصَّوٍ ضً قٍ تػى  ضي ائً حى الٍ  اؿي ا بى مى  ))
َرِضَي اهللُ - تٍ الى قى فػى  ، ؿي أى سٍ أى لىٍستي ًبحىريٍكرًيَّةو ، كىلىًكنٍّي  ال ، : تٍ الى قى  ؟ تً نٍ أى 

َها  اءً ضى قى بً  ري مى ؤٍ ال نػي كى ،  ـً الصَّوٍ  اءً ضى قى بً  ري مى ؤٍ نػي فػى  افى ييًصٍيبػينىا ذىًلكى ،: كى  -َعنػْ
 .  ((الصَّالةً 

فىال يىٍأميرينىا ًبًو ، أىٍك قىالىٍت :  --)) كينَّا نىًحٍيضي مىعى النًَّبيٍّ ويف لفِظ الُبخاري  : 
مانٌع مْن ِفْعِل الص الِة والص وـِ ، وأن ُو مينُع  ضَ ياغب فدؿ  عل  أف  ،  فىال نػىٍفعىليوي ((

  داًء ، ّل قضاًء . أمَن الص الِة أداًء وقضاًء ، ومينُع مَن الص وـِ 
َ  [ افً مى ري حٍ يى  لٍ بى ، ا هى نػٍ مً  افً حَّ صً ال يى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  أف   -َرضِبَُو اهللُ -بَػٌن 

ىذا اْلَمنَع يوجُب اغبكَم بعدـِ صحِة صالِتا وصياِمها أثناَء حيِضها ، وإف  ِفْعَلها 
  ؽباَتٌِن العبادَتٌِن حاَؿ اغبيِض ؿبر ـٌ  شرًعا ؛ ِلَما فيِو مَن عصياِف الش رِع وـبالفِتِو .

ـي كىٍطؤيىىا ًفي اٍلفىٍرًج  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي        عل  الر ُجلِ  أي يرـُ [ كىيىٍحري
  .ها فرجِ  يف اغبائضَ  وُ امرأتَ  جيامعَ  أفْ 
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ۀ  ۀ  ہ    ڻڻ  ڻ  ڻچ : -- وُ قولُ :  على ذلكى  كالدَّليلي 

 چہ  ہ  ہ  ھ 
(ُ) . 

،  چہ  ہ  ہ  ھ چ : -ُسْبَحانَوُ -يف قولِِو  : ككجوي الدٍّاللةً 
          أَْمٌر باّلعتزاِؿ ، وقي َد اْلُمْعتَػَزَؿ باْلَمكاِف يف قولِِو :  چہ چ: فقولُوُ 

وىَو اسُم مكاٍف للحيِض ، كاْلَمقيِل اسُم مكاٍف للَقيلولِة ،  چہ  ھ چ
      فدؿ  عل  ُحرمِة الوطِء يف اْلَفرِْج الذي ىَو مكاُف اغْبَْيِض ُمد ِة اغْبَْيِض ، 

     :  كمفهوـي ذلكى وخص  اهلُل الت حرمَي بالوطِء ، وجعَل اّلعتزاَؿ منحصرًا فيِو ، 
 ّل تُعتزُؿ يف غًنِِه .  أنػ َها

دبُؤاكلِة اغبائِض ،  --ومْن ىنا ، جاَءِت الس ن ُة الص حيحُة عْن رسوِؿ اهلِل 
تاِب مَن اليهوِد ومشاربِتها ، وؾبالسِتها ، عل  خالِؼ ما كاَف يفعُلُو أىُل الك

وغًنِىم مْن عدـِ ُمؤاكلِة اغبائِض وؾبالسِتها حىت ينتهَي حيُضها ، كما يف حديِث 
 يف صحيِح ُمسِلٍم .  --أنِس بِن مالٍك 

بتحرمِي الوطِء يف اْلَفرِْج بالن سبِة للمرأِة اغبائِض   --وثبَتِت الس ن ُة عْن رسوِؿ اهلِل 
  )) ًاٍصنػىعيوا كيلَّ شىٍيءو قاَؿ :  --أف  الن ِب   كما يف حديِث  أنِس بِن مالكٍ 

،  الت قديُر : فال تصنُعوهُ  )) ًإالَّ النٍّكىاحى ((رواُه ُمسِلٌم ، وقولُُو :  ًإالَّ النٍّكىاحى ((
( ـبالٌف ِلَما قبَلها يف اغبكِم ، كما ىَو مقر ٌر  ًإالَّ أي ّل تفعُلوُه ؛ لف  ما بعَد ) 

 يف علِم اُلُصوِؿ .

                              
 .  ٕٕٕ/ البقرة ، آية :  (ٔ)
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كذلكى دؿَّ دليلي وكما دؿ  دليُل الكتاِب والس ن ِة عل  اعتباِر ىذا اْلَمانِع ، 
عل  ربرمِي وطِء اغبائِض كما نقَلُو  -َرضِبَُهُم اهللُ -، فقْد أصبَع العلماُء  اإلجماعً 

ـُ النػ َوِوي    وغًنُُه .                                                                                                        -َرضِبَُو اهللُ - اإلما
منى  يستمتعى  يجوزي للزَّكًج أفٍ  لٍ لكن ىى ،  يف اْلَفرْجِ  الوطءَ  مينعُ إًذا فاغْبَْيُض 

 ؟  اٍلفىٍرجً  بغيرً  الحائضً 
اختلُفوا فيما يل  للز وِج أْف يستمتَع بِِو مِن  -َرضِبَُهُم اهللُ -العلماَء  أف   كالجوابي :

عل  أن ُو جيوُز لُو اّلستمتاُع ِا فيما فوَؽ الس ر ِة وربَت  فاتفقيواامرأتِِو اغبائِض ، 
 كأمَّا ما بينػىهيما :الر كبِة ، 
هيم ـَ أن ُو لَػْم ي فًمنػٍ  طَِأ الفرَج .َمْن أجاَز لُو ذلَك ما دا

 : باآليِة الكرميِة ، حيُث خص  اهللُ الت حرمِي دبكاِف اغبيِض وىَو الفرُج .  كاستدل وا
)) ًاٍصنػىعيوا قاَؿ : --أف  الن ِب   --: حبديِث أنِس بِن مالٍك  كما استدل وا  

عل  ِحل    -الُة َوالس الـُ َعَلْيِو الص  -رواُه ُمسِلٌم ، فنص   كيلَّ شىٍيءو ًإالَّ النٍّكىاحى ((
 ُكل  شيٍء ما عدا اعبماَع ، فيدخُل يف اغِبل  ما بٌَن الس ر ِة والر كبِة .

ذا القوِؿ قاَؿ عكرمُة ، وؾباىٌد ، والن خغي  ، واغبكُم ، والث ورُي ، والزاعي   ،  ِو
   وأبو ثوٍر ، وإسحاُؽ ، وابُن اْلُمنذِر ، وداوُد الظ اىري  ، وىَو مذىُب اغبنابلِة 

 . -َرضْبَُة اهلِل َعَل  اعبَِْمْيعِ -
 إ ى القوِؿ بتحرمِي اّلستمتاِع دبا بٌَن الس ر ِة والر كبِة .  كذىبى طائفةه منى العلماءً 

، وُشريٍح ، وعطاٍء ، وسليماَف بِن يساٍر  وىَو قوُؿ سعيِد بِن اْلُمسي ِب ، وطاووسٍ 
َرضْبَُة اهلِل -وقتادَة ، وىَو مذىُب اعبمهوِر مَن اغبنفي ِة ، واْلَمالكي ِة ، والش افعي ِة 

 . -َعَل  اعبَِْمْيعِ 
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ـ  اْلُمؤمِنٌَن عائشَة  كاستدل وا  َها-: حبديِث ُأ يف الص حيَحٌِن         -َرِضَي اهلُل َعنػْ
انىا حىاًئضنا ، فىأىرىادى رىسيٍوؿي الًل         --)) كىافى النًَّبي  :  قاَلتْ  ًإذىا كىانىٍت ًإٍحدى
--  : ا أىٍف تػىتًَّزرى ًفي فػىٍوًر حىٍيضىًتهىا ثيمَّ يػيبىاًشريىىا ، قىالىٍت أىٍف يػيبىاًشرىىىا أىمىرىىى

 . يىٍمًلكي ًإٍربىوي (( --كىأىي كيٍم يىٍمًلكي ًإٍربىوي كىمىا كىافى رىسيٍوؿي الًل 
ـ  اْلُمؤمِنٌَن َميمونَة بنِت اغبارِث  َها-وحبديِث ُأ يف الص حيَحٌِن  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ا  --)) كىافى رىسيٍوؿي الًل قاَلْت :  ًإذىا أىرىادى أىٍف يػيبىاًشرى اٍمرىأىةن ًمٍن ًنسىائًًو أىمىرىىى
 . فىاتػَّزىرىٍت كىًىيى حىاًئضه ((

لزوِجِو باّلتػ زَاِر يدؿ  عل  أف  ما حوَؿ الفرِج آخٌذ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -فَأْمرُُه 
 حكَمُو ، وأن ُو ّل جيوُز اّلظبتاُع بِِو ، فهَو كاغِبَم  للمحر ـِ .

ليِل ، وأَْمرُُه   -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - أرجحي في نظرمواْلَمذىُب الوُؿ  مْن حيُث الد 
)) ًاٍصنػىعيوا كيلَّ قولِِو :  بدليًل :باّلتػ زَاِر لالستحباِب ؛  -ِو الص الُة َوالس الـُ َعَليْ -

الذي استدؿ  ِبِو اْلُمجيُزوَف ،  --وىَو حديُث أنٍس  شىٍيءو ًإالَّ النٍّكىاحى ((
حيُث يعترُب صارفًا لألمِر عْن ظاىرِِه إ ى الن دِب واّلستحباِب ، فإذا َغَلَب عل  

الز وِج أن ُو سيجامُعَها يف فرِجَها إذا لَػْم تت زِْر َوَجَب عليَها اّلتػ زَاُر يف ىذِه اغبالِة  ظن  
لن ُو مأموٌر بتعاطي السباِب ّلجتناِب اْلَمحظوِر ، كما ىَو مأموٌر ِا لتحصيِل 

 الواجِب .   
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 ________________________________________
 لىٍيًو ًديٍػنىاره أىٍك ًنٍصفيوي كىفَّارىةن فىًإٍف فػىعىلى فػىعى 

________________________________________ 
، قوليوي :         [ فىًإٍف فػىعىلى فػىعىلىٍيًو ًديٍػنىاره أىٍك ًنٍصفيوي كىفَّارىةن  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
       وُ امرأتَ  وجامعَ ،  -- اهللِ  حدودَ  ، فجاوزَ  فُ كل  مُ أي الْ [  لى عى فػى  فٍ إً ] فى 
 .  حائضٌ  وىيَ 

فعليِو أْف ُيَكف َر : أي  [فػىعىلىٍيًو ًديٍػنىاره أىٍك ًنٍصفيوي كىفَّارىةن  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 بالص دقِة بِديناٍر ، أْو نصِف ِديناٍر . 

ُهَما- اسٍ عب   بنِ  اهللِ عبدِ  حديثُ  :في ىذا  األصلي ك   فَ لِ ختُ اُ  وقدِ ،  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
       : قاَؿ يف الذي يأِت امرأَتُو ، وىَي حائضٌ  -- الن ِب   أف  ،  وِ ووقفِ  وِ يف رفعِ 

رواُه اػبمسُة ، وقاَؿ أبو داوَد : ىكذا )) يػىتىصىدَّؽي ًبًديٍػنىارو أىٍك ًنٍصًف ًديٍػنىارو (( 
 منْ  واحدٍ  غًنُ  وُ نَ وحس  ارو (( ، )) ًبًديٍػنىارو أىٍك ًنٍصًف ًديٍػنى الر وايُة الص حيحُة قاَؿ : 

 .  العلمِ  أىلِ 
ـي أحمدي  : ما أحسَن حديَث عبِد اغبميِد عْن ِمْقسٍم عِن ابِن عب اٍس !  قاؿى اإلما

 : تذىُب إليِو ؟ فقاَؿ : نَػَعْم . فقيلى 
  . وقْد صح َح ىذا اغبديَث اغباكُم ، وابُن القط اِف ، وابُن دقيِق الِعيِد ، وغًنُُىم

      ،  ينارٍ بدِ  ؽَ يتصد   أفْ  َمْن جامَع اغبائضَ  -- الن ِب   فيوِ  رَ مَ أَ  ذا اغبديثُ ى
  . ينارٍ دِ  نصفِ  أوْ 
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  : دقةً الصَّ  في ىذهً  فى لً ايختي  مَّ ثي  
   ،  عل  الت خيًِن ، أي أن ُو ـبيػ رٌ  ينارٍ دِ  نصفُ  أوْ ،  ينارٌ دِ  : العلماءً  فقاؿ بعضي 

إحدى  القوُؿ ىوَ  ، وىذا وِ بنصفِ  ؽَ تصد   شاءَ  ، وإفْ  ينارٍ بدِ  ؽَ تصد   شاءَ  إفْ 
  . -َرضْبَُة اهلِل َعَلْيوِ - أضبدَ  اإلماـِ  عنِ  الر واياتِ 

  ؟ واحدةٍ  ارةٍ يف كف   والكثرِ ،  بالقل   رُ ؤمَ يُ  كيفَ  : العلماءً  بعضي  كاستشكلى 
      ، ا ا كبًنً شيخً  كافَ ، و  أفطرَ  نْ مَ  رَ مَ أَ  -- اهللَ  ؛ فإف   بإشكاؿٍ  وىذا ليسَ 

ڈ  ڈ   چ : قاؿَ  ، ُُث   قل  ال وىوَ  مسكٌنٍ  إطعاـِ  بالفديةِ  الص وـَ  ّل يطيقُ  أوْ 

 چژ  ژ     ڑ   ڑ 
َ أف  لُو أْف يزيَد بأكثَر فدؿ   (ُ)  الكفارةُ  دُ رِ تَ  قدْ  وُ عل  أن  فبٌن 

 .  والكثرِ  القل   بٌنَ  عبمعِ با
 عنِ  يف الس ن ةِ  ، وثبتَ  يف الس َفرِ  الص الةِ  رَ صْ قَ  أباحَ  اهللَ : أف   كلوي نظائري ، منها

 وُ صالتَ  أت   وْ لَ  فإف  اْلُمَساِفرَ  ىذا ، ومعَ  ٌنِ إ ى ركعتَ  رُ قصَ تُ  باعيةَ الر   أف   -- الن ِبّ 
 . ، والفضُل القصُر عل  الس ن ةِ  عليوِ  ّل حرجَ  فإن وُ 

ُهَما- اسٍ عب   فتوى ابنِ  وىوَ ،  لفً السَّ  بعضي  كقاؿى  ىذا  ف  إ:  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
ينارِ  بٌنَ  الت خيًنَ  يف  كافَ   فْ ، فإِ  خيتلفُ  يف اغْبَْيضِ  اعبَِْماعَ  : أف   وي سببي  وِ ونصفِ  الد 
 .  فعليِو نصُفوُ  هِ يف آخرِ  كافَ   فْ ، وإِ  ينارٌ دِ عليِو ف اغْبَْيضِ  أوؿِ 

 يف أوؿِ  كافَ   فْ إِ  ينارٌ دِ  : -اأيضن  لفً السَّ  لبعضً  ثافو  قوؿه  كىوى -م هي بعضي  كقاؿى 
 . هِ آخرِ  أوْ ،  اغْبَْيضِ  يف أوسطِ  كافَ   فْ إِ  وُ ، ونصفُ  اغْبَْيضِ 

 
 

                              
 . 14ٔ/ البقرة ، آية :  (ٔ)
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 :  يكوفي  هِ وآخرِ ،  وِ وأوسطِ ،  وِ إ ى أولِ  اغْبَْيضِ  وتقسيمُ 
  . مافِ بالز  ا إمَّ 

  . بالت ْمييزِ  اكإمَّ 
 الوُؿ والث اِّن : اليومافِ  وي فأكلي ،  أياـٍ  ةَ ست   عادتُػَها تكوفَ  أفْ  : مافً بالزَّ  ذلكى  مثاؿي 

 . والس ادسُ  : اػبامسُ  هي كآخري ،  والر ابعُ  : الث الثُ  وي كأكسطي 
 شديدَ  ، أضبرَ  ؿَ وَ الُ  الياـَ  حيضٍ  ها دـُ معَ  جيريَ  فْ أَ فكَ  : فاتً بالصٍّ  وي ا تأقيتي أمَّ 

ها جيري معَ  مثاًل ، ُُث   الص َفِة ِلُمدِة يوَمٌنِ فيجري ِذِه  وادِ الس   إ ى قريبِ  اغُبْمَرةِ 
     ،  رةً ضبُ  أقل   ها أضبرَ جيري معَ  ، ُُث   ٌنِ الوسطَ  ٌنِ يف اليومَ  اغُبْمَرةِ  شديدَ  أضبرَ 
، فيكوُف ترتيُبُو بأولِِو وأوسِطِو وآخرِِه  ينِ الخًنَ  ٌنِ يف اليومَ  ا إ ى الص ْفَرةِ قريبً  أوْ 

ـِ    . بصفاِت الد 
  : كالصٍّفىةً  مافً بالزَّ  بالنٍّسبًة للتَّأقيتً ىذا 
ـِ  ةِ شد   يف زمافِ  عَ قَ فإذا وَ    . ينارٌ فدِ  وِ يف أولِ  وِ رتِ وضبُ ،  الد 
 . وُ فنصفُ  هِ يف آخرِ  كافَ   فْ وإِ 

موٍّ قى تػي   ،  ينارٌ فدِ  وِ يف أولِ  كافَ   إفْ  وُ إن   : وىوَ  الت فصيلَ   اسٍ عب   فتوى ابنِ  واغبقيقةُ 
 . فنصفٌ  هِ يف آخرِ  كافَ   فْ وإِ 

، فال يبعُد أف  الش رَع فر َؽ بٌَن َمْن جامَع يف أوِؿ اغْبَْيِض وآخرِِه ،  كيػيقىوٍّيها النَّظىري 
مْن جهِة كوِف اْلُمجامِع يف آخِر اغْبَْيِض تضر َر باْلَمْنِع مَن اعبَِْماِع أكثَر فبْن ىَو 

 فناسَب أْف تكوَف الُعقوبُة أقوى ِلَمنْ ، يف أولِِو ؛ لن ُو قريُب العهِد بوقِت اغِبل  
  . جامَع يف أوِؿ اغْبَْيِض ، خبالِؼ َمْن جامَع يف آخرِهِ 
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  ________________________________________
هىا ًبمىا ديٍكنىوي   كىيىٍستىٍمًتعي ًمنػٍ

________________________________________ 
ينارً  ا بالنٍّسبًة لقدرً أمَّ  يناَر القدمَي يف عهِدِه  : الدٍّ  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -فإف  الد 

وعهِد َمْن بعَدُه مَن اػبُلفاِء الر اشِديَن ، وبعًضا مْن خالفِة بين أَُمي َة لَػْم يُكْن 
يناُر يف عهِد عبِد اْلَملِك بِن مرواَف             مضروبًا مَن اْلُمسلمٌَن ، وأوُؿ ما ُضِرِب الد 

يناُر ، وكاَف وزُف القدميِ  -َرضِبَُو اهللُ -  منُو واعبديِد واحًدا ، وىَو اْلِمثقاُؿ ، فالد 
 ( . ٕٓٓيعادُؿ اْلِمثقاَؿ ، وىَو يعادُؿ الِغراَمٌِن ورُبَع الِغراـِ )

يناُر نُِظَر إ ى قيمِة الِغراـِ مَن الذ ىِب بالر ياّلِت ، ُُث  نُِظَر إ ى وزنِِو  فإذا وجَب الد 
ـُ يساوي أربعٌَن رياًّل ، فمعناُه أف  مَن الِغراـِ فُاحُتِسْب ِبِو  الكف ارُة ، فَلْو كاَف الِغرا

يناَر يساوي تسعٌَن رياًّل ، ونصُفُو يساوي طبسًة وأربعٌَن رياًّل ؛ لف  قيمَة  الد 
الِغراَمٌِن شبانُوَف رياًّل لُكل  ِغراـٍ أربُعوَف رياًّل ، وقيمُة رُبِع الِغراـِ عشرٌة ، فصاَر 

يناُر كاماًل ، وِإّل  فنصُفها إذا َوَجَب اْلَمجمو  ُع تسِعٌَن رياًّل ، ىذا إذا َوَجَب الد 
الن صُف فإذا َوَجَد ذىًبا يعادُؿ الِغراَمٌِن والر بَع ونصَفُهَما ، وأراَد أْف خيرَج كفارَتُو 

 بالذ ىِب أخرَجُو .
 .  ةُ ذ  الل   ، وىيَ  تعةِ مُ الْ  منَ  اْسِتْفَعاؿٌ  [ كىيىٍستىٍمًتعي  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 اهللُ  ـَ الذي حر   اْلَموضعِ  وفَ دبا دُ : أي  [ًبمىا ديٍكنىوي  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 سواءً الُعُموـُ ، أي  انَ لْ كما قػُ  -َرضِبَُو اهللُ - اْلُمَصن فِ  كالـِ   ، وظاىرُ  فيوِ  اعبَِْماعَ 

  . لَػْم يوجدْ  أوْ ،  حائلٌ  دَ جِ وُ 
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________________________________________
ري الصٍّيىاـً كىالطَّالؽً  ـي كىلىٍم تػىٍغتىًسٍل لىٍم يػيبىٍح غىيػٍ ًإذىا ًانٍػقىطىعى الدَّ  كى

________________________________________ 
ـُ أف  الن ِب   --أََنٍس  حديثُ :  وي كدليلي   لَّ وا كي عي نػى صٍ )) اً  قاَؿ : --اْلُمتقد 

ـ   )) كيلَّ شىٍيءو ((رواُه ُمسِلٌم ، فقولُُو : (( احى كى  النٍّ الَّ إً  ءو يٍ شى    (( لَّ كي )) لف   ؛ عا
، ما لَػْم  شيءٍ  بكل   يستمتعَ  أفْ  وُ فلَ  وـِ مُ العُ  ألفاظِ  : منْ  وفَ ولي  صُ الُ  كما يقوؿُ 

  يذُكِر اغبائَل واإلزاَر .، وىَو الوطُء يف اْلَفْرَجٌِن ،وعم َم حيُث لَػْم  ـِ اإ ى اغبر  لْ يصِ 
ـي كىلىٍم تػىٍغتىًسٍل  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي   :  طيهرىافً  للحيضً  [كىًإذىا ًانٍػقىطىعى الدَّ

ـِ  بانقطاعِ  للموضعِ  رٌ هْ طُ  األكؿي :  .  الط ْهرِ  عالمةِ  و  دُ ، وبُ  الد 
  . باغتساؽِبا بعَد ذلكَ  للمرأةِ  رٌ هْ طُ  كالثَّاني :

  .ا ىَ بيدِ  ليسَ :  فاألكؿي 
 ا .ىَ بيدِ : كالثَّاني 
باّلغتساِؿ  تْ رَ طه  وتَ اْلَمْرأَُة بانقطاِع دِمها ، ووجوِد عالمِة الط ْهِر ،  رتْ هُ فإذا طَ 

  . وّل إشكاؿَ ،  اغْبَْيضِ  ترتفُع صبيُع موانعِ  باإلصباعِ فإن ُو  بعَد ذلكَ 
 جيوزُ  لْ ، فهَ  لِ سْ ها بالغُ نفسَ  رْ ه  طَ ها ، ولَػْم تُ حيضِ  منْ  تْ رَ طهُ  لوْ  : اإلشكاؿى  لكنَّ 
  ؟ غًنُُه مَن اْلَموانعِ و ،  الص َياـُ  ؽبا جيوزُ  لْ ؟ وىَ  جيامَعها أفْ  لوُ 

      أي أف  موانَع اغْبَْيِض ، ومنها : اعبَِْماُع [  حٍ بى يػي  مٍ ] لى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 .  هالِ سْ غُ  إّل بعدَ  ّل تُباحُ 
ري الصٍّيىاـً كىالطَّالًؽ [ ] : -اللي  رىًحمىوي -قػىٍوليوي  ، ُو يباُح ؽبا ِفْعُل الص َياـِ أن  : أي  غىيػٍ

  . والط الِؽ فقطْ 
 . -َرضِبَُهُم اهللُ - العلماءً  جمهورً  كىذا مذىبي 
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ـي  قاؿى ك    جازَ  اغْبَْيضِ  دـُ  نقطعَ ا: إذا  -َرضْبَُة اهلِل َعَلْيوِ - عمافي الن   أبو حنيفةى  اإلما
 . لَػْم تغتسلْ  وْ ولَ  وُ امرأتَ  جيامعَ  أفْ  لِ جُ للر  

ـي ػفاإلم ھ  چ  : -ُسْبَحانَوُ -الغايَة يف الت حػرمِي يف قولِِو  يرل أف ةى ػو حنيفػأب ا

 چھ  ے  ے
َها  (ُ) ىَي الط ْهُر ، فإذا طُهَرِت اْلَمْرأَُة بانقطاِع الد ـِ َعنػْ

  . انته  َمْنُع اعبَِْماعِ 
ُعُو معل ٌل عنَدهُ اعبَِْماع فتحرمُي   يبطلي  ةو لعلَّ  عى رً " كما شي  ، اغْبَْيضِ  بوجودِ  وَمنػْ

زاَلِت العل ُة  اغْبَْيضِ  دـُ  ا زاؿَ ، فلم   وؿِ صُ يف الُ  القاعدةُ  كما ىيَ " هابزكالً 
 . عُ ا ماعبِ  لوُ  ؛ فجازَ  اْلُموجبُة للت حرمِي واْلَمنعِ 

ے   چ : وِ يف قولِ  الغايةُ ف ،ا وشرطً ،  غايةً  يف اآليةِ  : إف   واقالي  الجمهورى  لكنَّ 

 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ چ : وِ قولِ  يف والش رطُ  چے
(ِ)     

فال ُيَكُم حِبل  وطِء اْلَمرأِة إّل بعَد ربق ِق الط هَريِن ، وّل ُيْكتَػَف  بأحِدمها عِن 
 .اآلخِر 

العربُة بالغايِة وال ي يصُل منها الط ْهُر الوُؿ  :يقوُؿ  حنيفةَ  باأ ماـَ اإل وعليِو ، فإف  
     " أفَّ :  وؿِ صُ يف الُ  القاعػدةَ  لف  ،  چے  ے چ:  --وذلَك يف قولِِو 

 الغايةِ  الذي بعدَ  كافَ   وْ لَ  وُ ؛ لن  "  مً كٍ ا في الحي هى بلى ما قى  خالفي يي  الغايةً  ما بعدى 
 .  الغايةِ  مْن ذكرِ لَػْم تُكْن ىناَؾ فائدٌة ها ي قبلَ ذِ كال  

 وىذا صحيٌح إذا كاَنِت الغايُة ليَس مَعها شرٌط . 
 أم ا إذا اقرتَنْت بالش رِط فال بُد  مْن ربق ِقِو مَعها إلفادِة اغبكِم . 

                              
 .  ٕٕٕ/ البقرة ، آية :  (ٔ)

 .  ٕٕٕ/ البقرة ، آية :  (ٕ)
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 ُْٗ 

 

يترجَّحي في نظرم             مذىُب اعبمهوِر  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - وعليِو ؛ فإن ُو 
 مِن اعتبارمها مًعا .  -َرضِبَُهُم اهللُ -

يف بياِف رفِع اغَبْجِر  --: قولُُو  ، منها في الشَّرًيعًة نظائري لذلك كقٍد جاءىتٍ 
ې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  چ  : عِن الَيَتاَم 

 چۇئ
 .  وغُ لُ البػُ  ، وىيَ  غايةٌ  فهذهِ  چې  ى  ى  ائ چ : فقاؿَ  (ُ)
،  ىذا شرطٌ و  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ چ : -ُسْبَحانَوُ - ُُث  قاؿَ 

،  فيها غايةٌ  اغْبَْيضِ  آيةَ  : إف   فنقوؿُ  ، الش رطِ  وتِ بُ ثػُ  معَ  الغايةُ  تَ تثبُ  أفْ  فال مانعَ 
 دى جً ، كإذا كي  شركطي مى الٍ  فى تخلَّ  الشَّرطي  فى ذا تخلَّ إً  وي نَّ " أى  : ، والقاعدةُ  وشرطٌ 

 . "  ركطً شٍ مى بالٍ  مى كً حي  الشَّرطي 
ے   چ : قاؿَ  -- اهللَ  أف   : الجمهورً  مذىبً  الثَّاني على رجحافً  ليلي الدَّ 

           : وِ بقولِ  لِْلُحي ضِ  الط ْهرَ  فأسندَ  چۓ  ڭ چ : وِ بقولِ  بَ عق   ُُث  ،  چے
 . الط ْهرَ  نَ لْ عَ أي فػَ  چۓ  ڭ چ

، بيدىا ُمسَنٌد إليَها الوِؿ ليَس بيِد اْلَمرأِة اغبائِض ، والث اِّن فػىفىٍرؽه بينى الط هرىيًن :
فدؿ  عل  أن ُو ِمْن ِفْعِلَها ، وَجَعَل الوَؿ غايًة للحيِض ؛ لن ُو ينتهي اغبيُض 

 بانتهائِِو ، والث اَِّن شرطًا . 
: الط ْهُر الوُؿ ، وعل  ىذِه القراءِة يكوُف الط ْهُر الث اِّن ىَو الُغْسُل ، فالغايُة 

والش رُط : الط ْهُر الث اِّن ؛ لف  اهلَل َنَسَبُو إ ى الن َساِء ، فدؿ  عل  أن ُو ِمْن ِفْعِلِهن  ، 
  . فصاَر طُْهرًا زائًدا عل  الط ْهِر الو ِؿ ّل نفَسوُ 

                              
 . 6ساء ، آية : الن  /  (ٔ)



 ِْٗ  ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية           بىابي اٍلحىٍيضً                                                

 تكوفَ  أفْ  تصلحُ  ، وىيَ  شديدِ بالت   { فى رٍ هَّ طَّ يى  تى} حى :  شديدِ بالت   قراءةٌ  وىناؾَ  
 اإلماـُ  هُ ، واختارَ  العلمِ  أىلِ  منْ  واحدٍ  غًنُ  إليوِ  كما أشارَ   ِلَمذىِب اعبمهورِ  دليالً 
  ( . ماكً الحى ) يف  وِ يف جوابِ  اوردي  مَ الْ 

القولًينً  رجحأ بعَد اغْبَْيضِ  اْلَمْرأَةِ  صباعِ  إباحةِ  يف د  بُ  ّل وُ أن   ىنا  أف  :  قصودي مى فالٍ 
 . عُ امَ ّل ذبُ  ولَػْم تغتسلْ ،  تْ رَ هُ ، فإذا طَ  تغتسلَ  من حيضها ؛ ُث رَ هُ طْ تَ  أفْ  منْ 

ري الصٍّيىاـً كىالطَّالًؽ [ ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  معناُه أن ُو جيوُز ؽبا ِفْعُل  لىٍم يػيبىٍح غىيػٍ
ـَ َياـِ قبَل أْف الص   تغتسَل ، فَلْو طُهَرْت قبَل أذاِف الفجِر ولَػْم تغتسْل ، ونَػَوِت الص َيا

 ُُث  أذ َف ، واغتسَلْت بعَدُه ، صح  صوُمها . 
 ولذلكَ  ،، فال جيوُز طالُؽ اغبائِض  من موانعو اغبيضفإن ُو  : كأمَّا الطَّالؽي 

ُهَماَرِضَي اهلُل عَ -اهلِل بِن ُعَمَر  عل  عبدِ  --َغِضَب  َلم ا طل َق امرأَتُو وىَي  -نػْ
 :ؼبا سألو عن حكم طالقو كما يف الصحيحٌن --وقاَؿ لبيِو ُعَمَر  حائٌض ،

 فٍ إً  مَّ ثي ،  رى هي طٍ تى  مَّ ثي ،  ضى يٍ حً تى  مَّ ، ثي  رى هي طٍ ى تى تَّ ا حى هى كٍ سً مٍ يي لً  مَّ ثي ،  اهى عٍ اجً رى يػي لٍ فػى  هي رٍ مي )) 
ا هى لى  قى لَّ طى تي  فٍ أى  اللي  رى مى ي أى تً الَّ  ةي دَّ عً الٍ  كى لٍ تً ، فى  كى سى مٍ أى  اءى شى  فٍ إً كى ،  قى لَّ طى  اءى شى 

، وأف السنة يف الطالؽ أف يقع  فدؿ  عل  ربرمِي طالِؽ اْلَمْرأَِة اغبائضِ ،  ((النٍّسىاءي 
 .  يف طُْهٍر مل جُيامع فيو

أن ُو ـبالٌف ( أي  طالقنا ًبدعيًّاوظب وُه )  -َرضِبَُهُم اهللُ -وأصبَع عل  ذلَك العلماُء 
للش رِع ، فكل ُهم متفقوَف عل  أف  اغْبَْيَض مينُع الط الَؽ ، وينتهي ىذا اْلَمْنُع بطُهِر 

َبْل جيوُز أْف يُطل َقها بعَد الط ْهِر ُمباشرًة ؛ ، اْلَمْرأَِة ، وّل ُيشتَػَرُط اغتساؽُبا كاعبَِْماِع 
َ أف  اْلَمْنَع مَن الط الِؽ حاَؿ اغْبَْيِض ينتهي        للحديِث الس ابِق ، حيُث بَػٌن 

 عنَد الط ْهِر ، ولَػْم يشرتِط اّلغتساَؿ بعَدُه . 
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 ________________________________________
أىةي تىجٍ  ًلسي أىقػىلَّوي ، ثيمَّ تػىٍغتىًسلي كىتيصىلٍّي ، فىًإذىا انٍػقىطىعى أًلىٍكثىرًًه فىمىا ديٍكفى كىاٍلميٍبتىدى

ًإٍف ًاٍغتىسىلىٍت إذا اٍنًقطىعى ، فىًإٍف تىكىرَّرى ثىالثنا فىحىٍيضه ، كىتػىٍقًضي مىا كىجىبى ًفٍيًو ،  كى
 عىبػىرى أىٍكثػىرىهي فىميٍستىحىاضىةه 

________________________________________ 
ري الصٍّيىاـً كىالطَّالًؽ [ -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  معناُه : أف  بقيَة  : ] لىٍم يػيبىٍح غىيػٍ
 :  ال بيدَّ فيها منى الط ٍهرىينً اْلَموانِع 

 : بانقطاِع الد ـِ ، ورؤيِة عالمِة الط ْهِر .  الط ٍهًر األكؿً 
: بالُغسِل ، فال تباُح بقيُة اْلَموانِع مْن صالٍة ، وُدُخوٍؿ للمسجِد  الثَّانيكالط ٍهًر 

ولُْبِثِو فيِو ، وَمسٍّ للُمصحِف ، وقراءٍة للُقرآِف ِإّل  بعَد ُحُصوِؿ الط هِر ، واّلغتساِؿ 
ْمَنا .  ِمَن اْلَمرأِة كما قد 

أىة تىٍجلً  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  سي أىقػىلَّوي ، ثيمَّ تػىٍغتىًسلي كىتيصىلٍّي ، فىًإذىا كىاٍلميٍبتىدى
انٍػقىطىعى أًلىٍكثىرًًه فىمىا ديٍكفى ًاٍغتىسىلىٍت إذا اٍنًقطع ، فىًإٍف تىكىرَّرى ثىالثنا فىحىٍيضه ، 

      -َرضِبَُو اهللُ -ابتدَأ فىميٍستىحىاضىةه [  كىتػىٍقًضي مىا كىجىبى ًفٍيًو ، كىًإٍف عىبػىرى أىٍكثػىرىهي 
 خمسي حاالتو :يف بياِف حاّلِت الن ساِء يف اغبيِض ، وؾبموُع ما ذكَرُه 

 أْف تكوَف ُمْبَتَدأًَة . الحالةي األكلى :
 أْف تكوَف ُمعتادًة . الحالةي الثَّانيةي :
 أْف تكوَف فُبَيػ َزًة . الحالةي الثَّالثةي :
 أْف ّل تكوَف ؽبا عادٌة وّل سبييٌز . الحالةي الرَّابعةي :

 أْف تكوَف ناسيًة لعادِتا . الحالةي الخامسةي :
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أىةن    أي : ابتدأىا الدـ فجرى،  فأمَّا الحالةي األكلى : كىيى أٍف تكوفى اٍلمىرأةي ميٍبتىدى
ـُ لو ِؿ مر ٍة ، فُيشتَػَرُط للحكِم بكونِِو دـَ حيٍض   أٍف يتحقَّقى فيها أمرىاًف :مَعَها الد 

ـَ -ِسن  اغبيِض ، وىَو أْف تكوَف بالغًة ل األكؿي :      تسُع سنٌَن ،  -كما تقد 
 فِإْف كاَنْت أصغَر مْن ذلَك فال . 

ـُ ، وّل ينقَص عْن أقل  اغبيِض عنَد َمْن جيعُل  كالثَّاني : أْف جيرَي معها الد 
ا أقلي ا ، وىَو عل  اْلَمذىِب  ـَ -للحيِض حد  يوـٌ وليلٌة ، فَلْو جرى  -كما تقد 

 ـُ ُدوَف ذلَك لَػْم يكْم حبيِضها .مَعها الد  
ـَ حينئٍذ يكوُف دـَ حيٍض ، ويرتتُب عليِو صبيعُ           فإذا ربق َق المرَاِف فإف  الد 

 ما يرتت ُب عل  اغبيِض مْن أحكاـٍ .
ا أقلي ا فإن ُو ّل يعتد  ِذا الش رِط ،  وأم ا عل  مذىِب َمْن ّل يرى للحيِض حد 

 عنَدُىم بالش رِط الوِؿ وحَدُه .والعربُة 
ـُ حيٍض وجرى مَع اْلَمرأِة فإن ُو   ال يخليو انقطاعيوي كتوقػ فيوي :ُُث  إذا ربق َق أن ُو د

 أْف يكوَف لكثِر اغبيِض فما ُدونَُو ، وأكثرُُه كما قد ْمَنا طبسَة عشَر يوًما .  إمَّا
 يعبُػَر أكثَر اغبيِض . أكٍ 

    لكثِر اغبيِض فما ُدوَف فإف  حيَضها ـبتص  باليوـِ والل يلِة ،  إذا انقطعَ  فأمَّا
أىةي تىٍجًلسي أىقػىلَّوي [بقولِِو :  -َرضِبَُو اهللُ -وىَو ما نص  عليِو  يلزُمها : أي  ] كىاٍلميٍبتىدى

أْف ربكَم حبيِضها يف اليقٌِن وىَو اليوـُ والل يلِة ُدوَف ما زاَد عليِو وَلْو لَػْم جياوْز دُمها 
 يلزميها غيسالًف :أكثَر اغبيِض ، ُُث  إذا قُػْلَنا بذلَك فإن ُو 

 بعَد سباـِ اليوـِ والل يلِة ، وىَو أقل  اغبيِض . الغيٍسلي األكؿي :
 بعَد انقطاِع الد ـِ بالُكلي ِة . ي :كالغيٍسلي الثَّان
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فمبين  عل  أف  اليقٌَن مَن اغبيِض ىَو اليوـُ والل يلُة ، وما زاَد  فأمَّا الغيٍسلي األكؿي 
 فمشكوٌؾ فيِو .

فمبين  عل  احتماِؿ أْف تثُبَت عادتُػَها بالعدِد الز ائِد عل  اليوـِ  كأمَّا الغيٍسلي الثَّاني
والل يلِة ، وحينئٍذ يكوُف حيُضها قِد انته  عنَد سباـِ ذلَك العدِد ، فيلزُمها الُغْسُل ؛ 

َلْو تبيػ َنْت ؽبا عادٌة ، وّل يضطُر إ ى إلزاِمها عبادتُػَها فيما بٌَن اغبيضَتٌِن لتصح  
ـُ تأثًنِِه بثبوِت العادِة بعَدُه .بإعادِة ا ُ عد  لص الِة ، حيُث إف  الُغْسَل الوَؿ سيتبٌن 

: َلْو جرى مَعها شبانيَة أياـٍ ، لزَمها الُغْسُل الوُؿ بعَد اليوـِ والل يلِة ،  كمثاؿي ذلكى 
َ أف  عاد  تَػَها شبانيُة أياـٍ .ولزَمها الُغْسُل الث اِّن بعَد سباـِ الط هِر ؛ ّلحتماِؿ أْف يتبٌن 

وعليِو ، فإف  ىذا القوَؿ ّل يكُم بكوِف ما ُدوَف أكثِر اغبيِض حيًضا إّل بعَد أْف 
تثُبَت العادُة ، دبعىن أْف يتكر َر ثالثَة أشهٍر متواليًة بعدٍد واحٍد ، وإّل فحكُمُو كدـِ 

 اّلستحاضِة .
ولَػْم جياوْز أكثَر اغبيِض ، فحينئٍذ  وإذا تكر َر ثالثَة أشُهٍر متواليًة بعدٍد واحٍد ،

 كيترتَّبي على ذلكى أمراًف :، تنتقُل إ ى حالِة اْلُمعتادِة 
   أن نا نلزُمها بقضاِء صياـِ الياـِ ال ي أفطَرتْػَها مْن عدِد العادِة ،  األمري األكؿي :

ْو ثبَتِت العادُة بسبعِة أي اـٍ وُىَو الَعَدُد الز ائُد عل  اليوـِ والل يلِة إ ى حد  العادِة ، فلَ 
لزَمها قضاُء الس ت ِة الي اـِ غًَن اليوـِ الوِؿ ؛ لنػ َها كاَنْت تصوـُ وُتصل ي فيِهن  ظان ًة 

َ أنػ َها حائٌض ، فيلزُمَها  .قضاُء الص وـِ ُدوَف الص الةِ  أنػ َها طاىرٌة مستحاضٌة ، وتبٌن 
ُلها إ ى حكِم اغبالِة الث انيِة وىَي اْلَمرأُة اْلُمعتادُة ، ُُث  كبكُم أن نا ننق األمري الثَّاني :

      بصحِة صالِتا وصياِمها بعَد عدِد العادِة يف اغبيِض الوِؿ ، وما بعَدُه ؛ 
          لنػ َها اغتسَلْت بعَد انقطاِع دِمها ، وىذِه فائدُة أمرِىا بالُغْسِل الث اِّن ، 
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َ لَنا عدـُ صحِة عبادِتا فيما بٌَن اغبيضَتٌِن ؛ فَلِو اقتصْرنَ   ا عل  الُغْسِل الوِؿ لتبٌن 
 لنػ َها لَػْم تغتسْل بعَد طُهرِىا مْن أياـِ عادِتا اْلَمشكوِؾ فيها .

 ىذا كل وي مبنيٌّ على مذىًب مىٍن يرل أفَّ للحيًض حدًّا أقليًّا . 
ـَ ُكل ُو حيًضا  ا أقليًّامىٍن ال يرل أفَّ لوي حدًّ  كأمَّا على مذىبً  فإف  اْلَمرأَة تعترُب الد 

ـَ أن ُو لَػْم جياوْز أكثَر اغبيِض ؛ لف  ىذا ىَو الصُل فيِو ،      مْن أوِؿ مر ٍة ما دا
ـَ أن ُو دـٌ يف زماِف إمكاِف اغبيِض فهَو حيٌض ، خاص  . ًة وأن ُو لَػْم جياوْز أكثَرهُ فما دا

فال يلزُمها الُغْسُل إّل بعَد انقطاِعِو ، فيلزُمها ُغْسٌل واحٌد ، وىذا ىَو الذي 
ْمَنا وجَو رجحانِِو ، وقْد ذىَب إليِو  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - يترجَّحي في نظرم ، وقْد قد 

 بعُض الش افعي ِة واغبنابلِة يف مسألِتنا .
ـي أكثرى الحيضً  يكم يف اؼبذىب فإن ُو ثبَت كونُُو استحاضًة ، و  كأمَّا إٍف عىبػىرى الدَّ

      عل  اليقٌِن وىَو اليوـُ والل يلُة حيًضا ، وما جاوزَُه فكل ُو استحاضٌة ،  بالبقاء
 وّل يلزُمها أْف تغتسَل ُغْساًل ثانًيا يف ىذِه اغبالِة . 

ُؿ : إن ُو اليقٌُن : فَهْل نقو  كقًد ايختيًلفى في الحكًم بدـً الحيًض في ىذًه الحالةً 
ـْ نرد ىا إ ى غالِب حيِض  عنَد َمْن يرى ربديَدُه باليوـِ والل يلِة فنعتربُُه َوْحَدُه ، أ

ـْ نرد ىا إ ى غالِب حيِض قرابِتها ، وِلَداِتا وىَو الُعْرُؼ ؟   الن ساِء ، أ
تُػَرد  إ ى غالِب حيِض  أنػ َها -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - كأرجحيها في نظرمكله ا أقواٌؿ ،   

َرِضَي اهللُ -الن ساِء الذي دل ْت عليِو الس ن ُة الث ابتُة يف حديِث ضبنَة بنِت جحٍش 
َها ـَ ذِْكرُُه عنَد بياِف اْلُمَصن ِف  -َعنػْ لغالِب حيِض الن ساِء  -َرضِبَُو اهللُ -الذي تقد 

 ] كىغىالًبيوي ًستٌّ أىٍك سىٍبعه [ .بقولِِو : 
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________________________________________
قيٍص  فىًإٍف كىافى بػىٍعضي دىًمهىا أىٍحمىرى ، كىبػىٍعضيوي أىٍسوىدى ، كىلىٍم يػىٍعبػيٍر أىٍكثػىرىهي ، كىلىٍم يػىنػٍ

عىٍن أىقػىلًٍّو ، فػىهيوى حىٍيضيهىا ، تىٍجًلسيوي ًفي الشٍَّهًر الثَّاًني ، كىاألىٍحمىري ًاٍسًتحىاضىةه  
________________________________________ 

ـُ  اؼبراد ِا، و  أٍف تكوفى ميعتادةن فهي الحالةي الثَّانيةي : كأما  اْلَمرأُة ال ي عاوَدىا الد 
 مثلي :ثالثَة أشُهٍر بعدٍد واحٍد ُدوَف زيادٍة أْو نقصاٍف ، ولَػْم جياوْز أكثَر اغبيِض ، 

ـُ اغبيِض ثالثَة أشُهٍر ست َة أي اـٍ ، فيثُبُت يف الش هِر الث الِث أف   أْف يتكر َر عليها د
 حيَضها ست ُة أي اـٍ .

، فَلْو كاَنْت عادتُػَها ست َة أي اـٍ ، ُُث  بعَد مدٍة  كتنتقلي العادةي بالزٍّيادًة كالن قصافً 
ـُ يأتيها بزيادِة يوَمٌِن ،  وتكر َر ثالثَة أشُهٍر بذلَك ، حكْمَنا بانتقاِؿ صاَر الد 

 عادِتا إ ى الث مانيِة .
 وىكذا َلْو تكر َر بالن قِص فإن نا كبكُم بانتقاِؿ عادِتا إ ى العدِد الن اقِص .

َ اْلُمَصن ُف   ِذِه العبارِة ُحكَم اْلُمبتدأِة واْلُمعتادِة .  -َرضِبَُو اهللُ -فبَػٌن 
: أف  أقل  اغبيِض ىَو اليوـُ والل يلُة وىَو اليقٌُن فَنبَق  عليِو ،  على كىذا مبنيٌّ 

وننتظُر ما ينقلُنا عنُو وىَو ثبوُت العادِة ، وإذا ثبَتِت العادُة حكْمَنا باعتباِر ما زاَد 
ْمَنا ، وألزْمَناىا بقضاِء ما َوَجَب وىَو الص وـُ ،  عِن اليوـِ والل يلِة حيًضا كما قد 

 . ] فػىتػىٍقًضي مىا كىجىبى ًفٍيًو [ىذا ما أشاَر إليِو بقولِِو : و 
 َ  شرطاًف :أن ُو ُيشتَػَرُط لثبوِتا  -َرضِبَُو اهللُ -وأم ا العادُة فبَػٌن 

 أْف ّل جياوَز العدُد أكثَر اغبيِض .  األكؿي :
 أْف يتكر َر ثالثَة أشُهٍر متتابعًة بال اختالٍؼ . الثَّاني :
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 الدَّليلي على اعتباًر العادًة ، ككيجيوًب الر جوًع إليهىا في الحيًض :كأمَّا  
ـ  اْلُمؤمِنٌَن عائشَة فأحاديُث ، ِمْنها حديُث  َها-ُأ يف الص حيَحٌِن  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

َها-قاَؿ لفاطمَة بنِت أيب ُحبيٍش  --أف  الن ِب   )) فىًإذىا :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
بػىلىًت ا ـى كىصىلٍّي ((أىقػٍ  ٍلحىٍيضىةي فىدىًعي الصَّالةى ، كىًإذىا أىٍدبػىرىٍت فىاٍغًسًلي عىٍنًك الدَّ
َها  َها-وَعنػْ ـ  َحِبيبَة  -َرِضَي اهللُ َعنػْ َها-أن ُو قاَؿ ُل )) ايٍمكيًثي قىٍدرى :  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

َعَلْيِو -َرَواُه ُمسِلٌم ، فرد   (مىا كىانىٍت تىٍحًبسيًك حىٍيضىتيًك ، ثيمَّ اٍغتىًسًلي كىصىلٍّي (
اْلُمستحاضَة إ ى عادِتا ، فدؿ  عل  اعتباِر العادِة والر ُجوِع  -الص الُة َوالس الـُ 

 إليَها .
 عل  أف  العادَة معتربٌة يف اغبيِض .  كاإلجماعي 

يػٍّزىةن فهي الحالةي الثَّالثةي : كأما   ِرُؼ َحْيَضهااؼبرأة ال ي تَػعْ  ، وىيَ  أٍف تكوفى ميمى
بصفاتِِو ال ي تفصُلُو عْن دـِ اّلستحاضِة يف لونِِو ، أْو رائحِتِو ، أْو غًِن ذلَك مَن 

ـَ اغبيِض عادًة ، ويعرفُُو ِا الن ساُء .   العالماِت ال ي تصحُب د
     : حديُث فاطمَة بنِت أيب ُحَبيٍش  اعتبار التٍَّمييًز في الحىيضً  كاألصلي في

َهاَرِضَي - ػافى :  --أنػ َها كاَنْت ُتستحاُض ، فقاَؿ ؽبا الن ِب   -اهلُل َعنػْ )) ًإذىا كى
ـه أىٍسػوىدي يػيٍعػرىؼي ، فىًإذىا كىافى ذىًلكى فىأىٍمًسًكي عىًن الصَّػالًة (( ـي اٍلحىٍيضىًة فىًإنَّوي دى  دى

صحيَحيِهما ، والبيهقي  ،  رواُه أبو داوَد ، والن سائي  ، وابُن ِحب اَف ، وابُن ُخزميَة يف
 والد ارقطين  ، واغباكُم وصح َحُو عل  شرِط ُمسِلٍم ، وأقر ُه الذ ىب  .

 َ اعتباَر سبييِز الد ـِ بالل وِف ، والعربُة يف الت مييِز بأشد   -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -فبٌن 
تُُو يف لونِِو ، الل وَنٌِن فيعَتبَػُر حيًضا ، وما ُدونَُو استح      اضٌة ، سواًء كاَنْت شد 

 أِو اللَػِم اْلُمصاحِب لُو . 
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 -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -إف  مراَدُه  كقوليوي : )) يػيٍعرىؼي (( : قاؿى بعضي العلماًء :
ُو داٌؿ عل  أن ُو يَعرِفُُو الن ساُء ، أْو يكوُف مَن الُعْرِؼ دبعىن أف  لُو رائحًة ، وىذا كل  

 اعتباِر الت مييِز . 
ُهَما-أَثَػُر عبِد اهلِل بِن عب اٍس  كدؿَّ على اعتباًر تمييًز الدَّـً : الذي  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

  أخرَجُو عبُد الر زاِؽ يف ُمَصن ِفِو عْن أنِس بِن سًنيَن قاَؿ : اُسُتِحْيَضِت امرأٌة منْ 
ـى اٍلبىٍحرىاًنيَّ عب اٍس فقاَؿ : )) آِؿ أنٍس ، فَأمُروِّن ، فسأْلُت ابَن  أىمىا مىا رىأىًت الدَّ

فىال تيصىلٍّي ، كىًإذىا رىأىًت الط ٍهرى كىلىٍو سىاعىةن ًمنى النػَّهىاًر فػىٍلتػىٍغتىًسٍل كىلىتيصىلٍّ (( ، 
 بالَبْحرَاِّن  شديُد اغُبمرِة الذي يقُرُب مَن الس واِد . --ومراُدُه 

ـُ الَبحراِّن  ِقيَل : ىَو الضبُر الذي  -َرضِبَُو اهللُ -ٍب قاَؿ اغبافُظ ابُن رج : ) والد 
َها-يضِرُب إ ى الس واِد ، وُرِوَي عْن عائشَة  ـي قاَلْت :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ )) دى

خر َجُو الُبخاري  يف تارخِيِو ، وِقيَل : الَبحرَاِّن  ىَو  اٍلحىٍيًض بىٍحرىاًنيٌّ أىٍسوىدي ((
 ػى ى الَبحِر لكثرتِِو وسعِتِو ( االواسُع الذي خيرُج مْن قعِر الر ِحِم ،وُنِسَب إالغليُظ 
 َ ُهَما-فبٌن  اعتباَر الت مييِز للد ـِ بلونِِو ، أْو بغلِظِو عل  الوجَهٌِن  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

َرِضَي اهللُ - يف تفسًِن ىذا الثِر الص حيِح عنوُ  -َرضِبَُو اهللُ -الل َذيِن ذكَرمُها اغبافظُ 
ُهَما  . -َعنػْ

ـي  بلونِِو ، ورائحِتِو ، وغلِظِو ، ووجوِد اللَػِم فيِو ، وقْد صَبََع ذلَك بعُض  كيتميػَّزي الدَّ
 الُفضالِء بقولِِو :

ـً  زي الدَّ  بًاللٍَّوًف كىبًالرٍٍّيًح كىبًالتَّأىل ًم     كىًغلىظو كىرًقَّةو مىيػٍ
زي الدَّـً .ويُقاُؿ يف شطرِه الخًِن أيًضا :  ثٍػرىةو كىًقلَّةو مىيػٍ  كىكى
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ِه ، فإذا جرى مَعها طبسَة أياـٍ أضبَر شديَد  فأمَّا بالنٍّسبًة لًلَّوفً   : فإن ُو يكوُف بأشد 
ِد اغُبمرِة قريًبا مَن الس واِد ، ُُث  خف  لونُُو لالضبراِر ، كاَف حيُضها يف الضبِر الش دي

 اغُبمرِة . 
وىكذا َلْو جرى مَعها أضبَر طبسًة ، ُُث  انقلَب إ ى الص فرِة ، أِو الُكدرِة ، فالعربُة 

 بالل وِف القوي  ، وما ُدونَُو استحاضٌة .
ـَ اغبيِض يتميػ ُز عْن دـِ اّلستحاضِة برائحٍة نتنٍة ،  كأمَّا تمييزيهي بالرَّائحةً  : فإف  د

َا .فيعرِفُُو بعُض الن    ساِء بذلَك ، ومييػ ْزنَُو ِِ
َرِضَي اهللُ -يف حديِث فاطمَة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -: قولُُو  كحيًملى على ىذا

َها ـه أىٍسوىدي يػيٍعرىؼي ((اْلُمتقد ـِ : -َعنػْ ـى اٍلحىٍيًض دى  )) يػيٍعرىؼي ((، فقولُُو :  )) ًإفَّ دى
 أي لُو ُعْرٌؼ ورائحٌة .

ـَ اغبيِض فيِو أًذى ػبروِجِو مْن قعِر الر ِحِم ،  تَّمييزي باأللمً كأمَّا ال        : فألف  د
 خبالِؼ دـِ اّلستحاضِة اػبارِج ِمَن الِعْرِؽ ، يف أعل  الر ِحِم .

: فألف  الس ن َة دل ْت عل  أف  دـَ اّلستحاضِة كثًٌن ،  كأمَّا التَّمييزي بالكثرًة كالًقلَّةً 
َها-اغبيِض ، ولذلَك قاَلْت ضبنُة بنُت جحٍش  خبالِؼ دـِ  يف صفِة  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

 . )) ًإنٍّي أىثيج  ثىجًّا ((استحاضِتها : 
أف  العادَة تثُبُت بالت كراِر ، خبالِؼ الت مييِز  كًممَّا يػيفىرَّؽي ًبًو بينى العادًة كالتَّمييًز :
             في أرجًح قولي العلماًء إ ى تكرارِِه  فإن ُو ّل يتاُج لثبوتِِو والعمِل ِبوِ 

، وىَو مذىُب اعبمهوِر ؛ لظاىِر  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - في نظًرم -رىًحمىهيمي اللي -
َها-الس ن ِة يف حديِث فاطمَة  اْلُمتقد ـِ يف اعتبارِِه ، حيُث لَػْم  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

فيِو غًَن معرفِة الن ساِء لُو ، وىذا يصُل بدّلئِلِو  -الس الـُ َعَلْيِو الص الُة وَ -َيشرَتِْط 
 يف الل وِف والر ائحِة وغًنِىا ، وليَس منها الت كراُر . 
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 َُٓ 

 

________________________________________
يػٍّزنا جىلىسىٍت غىاًلبى اٍلحىٍيض ًمٍن كيلٍّ شىٍهرو كىاٍلميٍستىحىاضىةي  ًإٍف لىٍم يىكيٍن دىميهىا ميتىمى كى

يػٍّزىةن -اٍلميٍعتىادىةي  هىا عىًملىٍت بًالتٍَّمًيٍيًز الصَّاًلًح ، تىٍجًلسي عىادىتػىهىا  -كىلىٍو ميمى ًإٍف نىًسيىتػٍ  كى
________________________________________ 

ولف  معىن الت مييِز أْف يتميػ َز أحُد الد َمٌِن عِن اآلخِر يف الص فِة ، وىذا يوجُد بأوِؿ 
 مر ٍة . 

ولف  الت مييَز أمارٌة دبجر ِدِه فَلْم يتْج إ ى ضم  غًنِِه مَن العالماِت إليِو ، خبالِؼ 
 شرطًا فيَها .العادِة فإنػ َها مبنيٌة عل  الَعْوِد والت كراِر ، فكاَف 

 كييشتػىرىطي في التَّمييًز شرطاًف :
ـُ القوي  عْن أقل  اغبيِض عنَد َمْن يقوُؿ بأف  للحيِض  األكؿي : أْف ّل ينقَص الد 

ا أقلي ا .   حد 
 أْف ّل يعبُػَر القوي  أكثَر اغبيِض . كالثَّاني :

] كىلىٍم يػىٍعبػيٍر أىٍكثػىرىهي إ ى ىذيِن الش رَطٌِن بقولِِو :  -َرضِبَُو اهللُ -وقْد أشاَر اْلُمَصن ُف 
قيٍص عىٍن أىقػىلًٍّو ، فػىهيوى حىٍيضيهىا تىٍجًلسيوي ًفي الشٍَّهًر الثَّاني [     ، وقولو : كىلىٍم يػىنػٍ

ْمَنا . يدؿ  عل  عدـِ اشرتاِط ال] تىٍجًلسيوي ... إلى آخرًًه [   ت كراِر كما قد 
    أْف ّل تكوَف اْلَمرأُة معتادًة ،  كمحل وي :فإذا ربق َق الش رطاِف ُعِمَل بالت مييِز ، 

َمِت العادُة عل  الت مييِز        فِإْف كاَنْت معتادًة ، وتعارَض سبييزُىا وعادتُػَها ، ُقد 
 .-َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - ظًرمفي ن -رىًحمىهيمي اللي -في أرجًح قولي العلماًء 
    ] كىاٍلميٍستىحىاضىةي اٍلميٍعتىادىةي إ ى ذلَك بقولِِو :  -َرضِبَُو اهللُ -وقْد أشاَر اْلُمَصن ُف 

يػٍّزىةن تىٍجًلسي عىادىتػىهىا [     ُيشًُن إ ى اػبالِؼ اْلَمذىب  ،  ] لىٍو [، فقولُُو :  كىلىٍو ميمى
 اْلَمذاىِب أيًضا .وىَو ِخالٌؼ بٌَن 
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َها-: حديُث عائشَة  ىذا القوؿى  يرجٍّحي  كًممَّا  ـُ يف  -َرِضَي اهلُل َعنػْ اْلُمتقد 
َها-فاطمَة بنَت أيب ُحَبيٍش  --الص حيحٌِن ، حيُث أََمَر الن ِب    -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ـ   َرِضَي اهللُ -َحِبيبَة  أْف ترجَع إ ى عادِتا ُدوَف استفصاٍؿ ، ومثُلُو حديثُها يف قصِة ُأ
َها أْو لَػْم  يف صحيِح ُمسِلٍم ، فدؿ  عل  أف  العربَة بالعادِة ، سواًء كاَنْت فُبي زًة  -َعنػْ

تُكْن ؛ لف  تَػْرَؾ اّلستفصاِؿ يف مقاـِ اّلحتماِؿ منز ٌؿ منزلَة العموـِ يف اْلَمقاِؿ 
ـَ ، فكأن ُو قاَؿ ؽبا : اُمُكِثي َقْدَر ما كاَنْت رببِ  ُسَك عادُتِك ، سواًء ُكْنِت سُبي زِْيَن الد 

 أْو ّل .
ولف  الحاديَث يف العادِة يف الص حيحٌِن أْو أحِدمها ، وحديُث الت مييِز ـبتَلٌف 

ـُ اْلُمت فُق عل  صحِتِو عل   األقوليف صحِتِو ، وإْف كاَف  صحَتُو ، فُيقد 
 هِة الث ُبوِت ، والوُؿ مْن جهِة الد ّللِة .اْلُمختَػَلِف فيِو ، وىذا ترجيٌح مْن ج

َ اْلُمَصن ُف  أف  شرَط العمِل بالت مييِز : أْف ّل تكوَف ىناَؾ عادٌة  -َرضِبَُو اهللُ -وبَػٌن 
هىا عىًملىٍت بًالتٍَّمًيٍيًز الصَّاًلًح [يرجُع إليها ، وذلَك بقولِِو :  ًإٍف نىًسيىتػٍ      ،  ] كى

 ييِز إّل عنَد عدـِ العادِة ، أْو يف حاِؿ نسياِِنا .فال يُرَجُع للت م
بقولِِو  كىيى التي ال عادةى لها كال تمييزى  الحالًة الرَّابعةً إ ى  -َرضِبَُو اهللُ -ُُث  أشاَر 

يػَّزنا جىلىسىٍت غىاًلبى اٍلحىٍيًض ًمٍن كيلٍّ :  -َرضِبَُو اهللُ - ] فىًإٍف لىٍم يىكيٍن دىميهىا ميمى
َ  شىٍهرو [ ِت ّل عادَة ؽبُن   -َرضِبَُو اهللُ - فبَػٌن   : أف  ىذا الن وَع مَن الن ساِء وُىن  الال 

  .وّل سبييَز اغبكُم فيِهن  أْف جيِلْسَن غالَب حيِض الن ساِء مْن ُكل  شهٍر 
َرِضَي اهللُ -وىذا الغالُب ىَو ما دل ْت عليِو الس ن ُة يف حديِث ضبنَة بنِت جحٍش 

اْلُمتقد ـِ ، فإنػ َها لَػْم تُكْن معتادًة ؛ إْذ َلْو كاَنْت معتادًة َلَمَرَىا أْف ذبلَس  -اَعنػْهَ 
َها-عادتَػَها كما أََمَر فاطمَة بنَت أيب ُحَبيٍش  وغًنَىا مَن الن ساِء  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ِت ؽبُن  عادٌة أْف يرجْعَن إ ى عادِتن  يف اغبيِض .  الال 
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________________________________________
ًدًه ،  اٍلعىاًلمىًة ًبمىٍوًضًعًو النَّاسيىًة ًلعىدى زه فػىغىاًلبى اٍلحىٍيًض ، كى فىًإٍف لىٍم يىكيٍن لىهىا تىٍمًييػٍ
هىا ًمٍن  ًإٍف عىًلمىٍت عىدىدىهي كىنىًسيىٍت مىٍوًضعىوي ًمنى الشٍَّهر كىلىٍو ًفي ًنٍصًفًو جىلىسىتػٍ كى

زى أىكَّلً   ًو كىمىٍن ال عىادىةى لىهىا كىال تىٍمًييػٍ
________________________________________ 
وليَس ؽبا سبييٌز ؛ لنػ َها بيػ َنْت أنػ َها ُتستحاُض حيضًة شديدًة ، فَلْم سُبيػ ْز دَمها 

ِب حيِض أْف ترجَع إ ى غال -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -بفرٍؽ يُرَجُع إليِو ، فَأَمَرىا 
ـَ يف حديِثها الذي ذكْرنَاُه عنَد قوِؿ  الن ساِء وىَو ست ُة أي اـٍ أْو سبعٌة ، كما تقد 

وذلَك بقولِِو  ] كىغىاًلبي حىٍيًض النٍّسىاًء ًستٌّ أىٍك سىٍبعه [:  -َرضِبَُو اهللُ -اْلُمَصن ِف 
عىةى أىيَّاـو ًفي ًعٍلًم الًل ، )) تىحىيًَّضي ًستَّةى أىيَّ :  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - اـو أىٍك سىبػٍ

 ، وىذا ىَو غالُب حيِض الن ساِء . ثيمَّ اٍغتىًسًلي ((
      :  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -يف معىن قولِِو  -َرضِبَُهُم اهللُ - كقًد اختلىفى العلماءي 

عىةى أىيَّاـو ((  على قولىيًن :خيًِن أْو ّل ؟ ، ىْل ىَو للت   )) ًستَّةى أىيَّاـو أىٍك سىبػٍ
 أن ُو للت خيًِن ، فهَي ـُبيػ َرٌة بٌَن أْف ربيَض الس ت  ، أِو الس بَع . القوًؿ األكًؿ :

أنػ َها غًُن ـبيػ َرٍة ، وأف  مراَدُه أْف ذبتهَد بالر جوِع إ ى غالِب اغبيِض  كالقوًؿ الثَّاني :
 يف نساِئها : 

 فما ُدوَف فإنػ َها ربكُم بالس ت  .  ستَّةى أيَّاـو  ًهنَّ حيضً  فًإٍف كافى غالبي 
 فأكثَر فإنػ َها ربكُم بالس بِع . سبعةى أيَّاـو  كًإٍف كافى غالبي حيًضًهنَّ 

؛ لف  غالَب حيِض الن ساِء  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - أقول القولىيًن في نظرموىذا ىَو 
لت مييُز ـبالٌف لألصِل ، وىذا ىَو مذىُب الكثريَن ّل خيُلو مْن ىَذيِن المَريِن ، وا

 يف شرِحِو .
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ىْل يكوُف اعتباُر اْلَمرأِة للن سوِة مْن قرابِتها مْن جهِة البَويِن مْن  ثيمَّ يػيٍنظىري : 
مْن جهِة كوِف طبِعها إ ى طبِعِهن   ريجٍّح األكؿعشًنِتا ، أْو مْن نساِء بلِدىا ؟ 

 أقرُب ، واهللُ أعلُم .
 الحالةي اٍلخىامسةي : أٍف تكوفى ناسيةن لعادًتها .

 ويصُل الن سياُف بسبِب اْلَمرِض ، أِو اغبمِل ، أْو غًنِِه .
الن ساِء فإذا نسَيِت اْلَمرأُة عادتَػَها وّل سبييَز ؽبا ، فإنػ َها حينئٍذ تُػَرد  إ ى غالِب حيِض 

يف  يف اغبكِم إذا كاَف الن سيافُ  اػباِمسةُ وىذِه الص ورُة تشرتُؾ فيها اغبالُة الر ابعُة و 
للعادِة عدًدا ، وموضًعا وىَو موقُع العادِة مَن الش هِر ، َىْل ىَو يف  اغبالة اػبامسة

 أولِِو أْو أوسِطِو أْو آخرِِه ؟ 
 َدْه ُدوَف موضِعِو مَن الش هِر . عدَد العادِة وح فيها وىكذا إذا نسَيتْ 

اٍلعىاًلمىًة ًبمىٍوًضًعًو النَّاًسيىًة بقولِِو :  -َرضِبَُو اهللُ -وىَو ما أشاَر إليِو اْلُمَصن ُف  ] كى
ًدًه [  . ًلعىدى

فإذا نسَيْت عدَد العادِة وحَدُه فإن نا نَػُرد ىا إ ى غالِب حيِض الن ساِء ، وىَو الس ت  
 عل  الت فصيِل اْلُمتقد ـِ يف اغبالِة الس ابقِة . أِو الس بعُ 
 َ أف  الن اسيَة للموضِع ُدوَف العدِد ّل تأُخُذ ُحكَم ىذِه اغبالِة ،  -َرضِبَُو اهللُ -ُُث  بَػٌن 

ًإٍف عىًلمىٍت عىدىدىهي ، كىنىًسيىٍت مىٍوًضعىوي ًمنى الشٍَّهًر كىلىٍو ًفي وذلَك بقولِِو :  ] كى
زى [ًنٍصًفًو ،  هىا ًمٍن أىكًَّلًو ، كىمىٍن ال عىادىةى لىهىا كىال تىٍمًييػٍ  . جىلىسىتػٍ

فإذا كاَنْت ذاكرًة لعدِد العادِة ، وىَو مثاًل شبانيُة أي اـٍ ، ولكن  الن سياَف ِلَموضِع 
ىذِه العادِة ، وىَو مكانُػَها مْن أياـِ الش هِر : ىْل ىَي يف أوِؿ الش هِر أْو غًنِِه ؟ 

 نا نَػُرد ىا إ ى أوِؿ الش هِر ، فتجلُس العدَد الذي تذكرُُه . فإن  
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 َ أف  اغبكَم بإرجاِعها إ ى أوِؿ الش هِر ، وحكَمها حبيِضها  -َرضِبَُو اهللُ -وبَػٌن 
  للث مانيِة الي اـِ اُلو ى مَن الش هِر يستوي فيِو أْف يكوَف الن سياُف يف صبيِع الش هِر 

 . أْو يف نصِفوِ 
ـُ َىْل ىَي يف منتصِف  فمثاؿي األكًؿ : أْف تقوَؿ : ّل أدري ىذِه الث مانيُة الي ا

 الش هِر الوِؿ أِو الث اِّن فيكوُف نسيانُػَها مستغرقًا للش هِر .
     أْف تقوَؿ : أنا أعلُم أنػ َها يف الن صِف الوِؿ مَن الش هِر ،  كمثاؿي الثَّاني :

ـْ يف نصِفِو الث اِّن .ولكن ّل أدري َىْل   ىَي يف نصِفِو الوِؿ ، أ
أْو تقوُؿ : أنا أعلُم أنػ َها يف الن صِف الث اِّن مَن الش هِر ، ولكن ّل أدري َىْل ىَي 

ـْ يف آخرِِه .  يف أوِؿ الن صِف الث اِّن أ
ا يف  جعَل حكَم الن سياِف فيهما واحًدا ، وأوجَب عليه -َرضِبَُو اهللُ -فاْلُمَصن ُف 

ـَ ال ي تذكرُىا مْن أوِؿ الش هِر .   كلتا الص ورتٌِن أْف ذبلَس الي ا
فأم ا كونُنا نُرد ىا إ ى أوِؿ الش هِر يف حاِؿ ما إذا كاَنْت ناسيًة َىْل ىَي يف الن صِف 

 الوِؿ أِو الث اِّن فال إشكاَؿ فيِو .
وأم ا إذا كاَنْت تعلُم أف  حيَضها يف أحِد الن صَفٌِن ، ونسَيْت َىْل ىَو يف أوِؿ 

 فقًد ايختيًلفى في حكًمها :الن صِف أْو آخرِِه ، 
َمْن يرى أف  اغبكَم ّل خيتلُف ، وتُػَرد  إ ى أوِؿ  -َرضِبَُهُم اهللُ - فًمٍن أىًل العلمً 

 . -َرضِبَُو اهللُ -يِو اْلُمَصن ُف الش هِر يف اعبميِع ، وىَو ما مش  عل
هيم كىذا ىوى َمْن يرى أنػ َها تعتد  بالن صِف الذي تذكرُُه وترجُع إ ى أولِِو ،  كًمنػٍ

 .  -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - الرَّاجحي في نظرم
 
 



 َٔٓ  ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية           بىابي اٍلحىٍيضً                                                

ِّن ، أف  ؿبل  اػبالِؼ يف حاِؿ ما إذا كاَنْت ذبزـُ أنػ َها يف الن صِف الث ا كتوضيحيوي : 
    وّل تدري َىْل يف أولِِو أْو آخرِِه ، وأم ا إذا كاَنْت ذبزـُ بأن ُو يف الن صِف الوِؿ 

 فال إشكاَؿ .
فإذا كاَف ؿبل  اػبالِؼ فيما إذا جزَمْت أف  عادتَػَها يف الن صِف الث اِّن فمعناُه أن نا 

لمرِىا باّلعتداِد بأوِؿ  عل  يقٌٍن بأن ُو ّل حيَض ؽبا يف الن صِف الوِؿ فال وجوَ 
 الش هِر ؛ لن نا عل  يقٌٍن بطهارِتا فيِو .

 كعليًو ، فإنَّوي تكوفي الخالصةي في النَّاسيًة على النَّحًو التَّالي :
 أْف تكوَف ناسيًة للعادِة وموضِعها ، فحكُمها أنػ َها تُػَرد  إ ى غالِب اغبيِض . أكالن :
 أْف تكوَف ناسيًة للعدِد ُدوَف اْلَموضِع ، وحكُمها كسابقِتها . ثانينا :
 كفي ىذًه الحالًة ال تخليو :أْف تكوَف ناسيًة ِلَموضِع العادِة ُدوَف عدِدىا ، ثالثنا :

أْف تنس  اْلَموضَع مَن الش هِر بالُكلي ِة ، فال تدري َىْل ىَو يف أولِِو أْو آخرِِه ،  إمَّا
 َؿ يف رد ىا إ ى أوِؿ الش هِر .وحينئٍذ ّل إشكا

 ال تخليو مٍن ضربىيًن : كحينئذو أْف تعلَم يف أي  الن صَفٌِن تكوُف عادتُػَها ،  كإمَّا
أْف تكوَف عادتُػَها يف الن صِف الوِؿ ، وتنس  موضَعها فيِو ،  الضَّرًب األكًؿ :

 وحكُمها أنػ َها تُػَرد  إ ى أولِِو عنَد اعبميِع .
أْف تكوَف عادتُػَها يف الن صِف الث اِّن ، وتنس  موضَعها فيِو ،  الثَّاني : كالضَّربً 

 : كفيها قوالفً 
  َواْلِعْلُم - كىوى الذم يترجَّحي في نظًرمتُػَرد  إ ى أوِؿ الن صِف الث اِّن ،  األكؿي :
 ؛ ِلَما ذكْرنَا . -ِعْنَد اهللِ 

 . -َرضِبَُو اهللُ -أنػ َها تُػَرد  إ ى أوِؿ الش هِر ، كما مش  عليِو اْلُمَصن ُف  كالثَّاني :
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________________________________________
كىمىٍن زىادىٍت عىادىتػيهىا أىٍك تػىقىدَّمىٍت أىٍك تىأىخَّرىٍت فىمىا تىكَّرىرى ثىالثنا حىٍيضه ، كىمىا نػىقىصى 

هىا جىلىسىٍتوي عىًن العىادىًة طيٍهره ، كى   مىا عىادى ًفيػٍ
________________________________________ 

] كىلىٍو ًفي  إ ى ىذا اػبالِؼ يف الخًِن بقولِِو : -َرضِبَُو اهللُ -وقْد أشاَر اْلُمَصن ُف 
 ًنٍصًفًو [ .

زى [ وقولُُو بعَد ذلَك :  إ ى أوِؿ الش هِر   أي أنػ َها تُػَرد  ] كىمىٍن ال عىادىةى لىهىا كىال تىٍمًييػٍ
 كما تُػَرد  ال ي ّل عادَة ؽبا وّل سبييَز إ ى غالِب اغبيِض يف أوِؿ الش هِر .

] كىمىٍن زىادىٍت عىادىتػيهىا أىٍك تػىقىدَّمىٍت أىٍك تىأىخَّرىٍت فىمىا تىكَّرىرى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
تتغيػ ُر بالز يادِة والن قصاِف ، وتتغيػ ُر  أف  العادةَ  -َرضِبَُو اهللُ -مراُدُه ثىالثنا حىٍيضه [ 

بتقد ِمها عل  زماِِنا اْلُمعتاِد ِمَن الش هِر ، وبتأخ رِىا عْنُو ، فال ُيَكُم بانتقاؽِبا إ ى 
     الَعَدِد اعبديِد بالز يادِة أِو الن قِص ، وّل إ ى اْلَموضِع اعبديِد يف بدايِة الش هِر 

    سًطًو ًإالَّ بشرًط : أٍف يتكرَّرى عىٍوديىا ثالثةى أشهيرو بالزٍّيادًة ، أٍك نهايًتًو أٍك أك 
 أًك النَّقًص ، أًك التَّقد ـً كالتَّأخ ًر . 

ًد مثالن  : َلْو كاَنْت عادتُػَها ست َة أي اـٍ ، ُُث  زاَدْت إ ى شبانيٍة ، واستمر ْت  ففي العىدى
ثالثَة أشُهٍر متتابعًة ِذِه الز يادِة ، حكْمَنا بانتقاؽِبا إ ى الث مانيِة ، ولزَمها قضاءُ 

َ أنػ َها حيضٌ  ، وإذا نقَصْت  اليومٌِن الس ابِع والث امِن مَن الشُهِر الث الثِة ؛ لن ُو تبٌن 
 فكذلَك ، لكْن يف الن قِص ليَس عليها قضاٌء كما ىَو معلوـٌ .

ـُ عل   كمثاليهىا بالتَّقد ـً : أْف تكوَف عادتُػَها ست َة أي اـٍ يف آخِر الش هِر ، فتتقد 
أْف تتكر َر ثالثَة أشُهٍر  فشرطيها :موعِدىا اْلُمعتاِد ، فتصبُح يف أوِؿ الش هِر ، 

             ًمٍثلي :ـُ عل  موعِدىا يف نفِس اْلَموضِع اعبديِد ، وإذا تأخ َرْت ، تتقد  
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 ________________________________________
 كىالص ٍفرىةي كىالكيٍدرىةي ًفي زىمىًن اٍلعىادىًة حىٍيضه 

________________________________________ 
هِر الوِؿ ، فانتقَلْت إ ى نصِفِو الث اِّن ، ما َلْو  كاَنْت عادتُػَها يف نصِف الش  

 فُيشتَػَرُط أْف تتكر َر ثالثَة أشُهٍر متأخ رٍة حىت كبُكَم بانتقاؽِبا إ ى موضِعها اعبديِد .
هىا جىلىسىٍتوي [ ،  ] كىمىا نػىقىصى عىًن العىادىًة طيٍهره  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  كىمىا عىادى ًفيػٍ
أن ُو إذا كاَف اّلختالُؼ يف العادِة بالن قِص فإنػ َها ربكُم بكوِِنَا  -اهللُ َرضِبَُو -مراُدُه 
 ها . ندبجرِد انقطاِع الد ـِ ع اطاىرً 

وَلْو عاَد قبَل انتهاِء أقل  الط ْهِر حسَبْتُو حيًضا حىت يبلَغ عادتَػَها ، فَلْو كاَنْت 
ـُ بعَد طب سِة أياـٍ ، فإن نا كبكُم بكوِِنا طاىرًا عادتُػَها مثاًل سبعَة أياـٍ ، وانقطَع الد 

 بعَد انقطاِعِو ناقًصا . 
 . ] طيٍهره [وىَو معىن قولِِو ىنا : 

ُُث  َلْو عاوَدىا بعَد ثالثِة أياـٍ فجرى مَعها يوًما ، ُُث  انقطَع فإن نا كبكُم بكوِف ىذا 
هىا اليوـِ حيًضا ، وىَو معىن قولِِو :  فنضيُفُو إ ى اػبمسِة  جىلىسىٍتوي [] كىمىا عىادى ًفيػٍ

الس ابقِة ، فتكوُف حينئٍذ قْد أسب ْت ِست َة  أي اـٍ ، وبَِقَي ؽبا يوـٌ مْن عادِتا ، فِإْف 
عاوَدىا قبَل أقل  الط ْهِر أضْفَناُه للس ت ِة فتم ْت ِبِو عادتُػَها ، وِإْف  لَػْم يعاوْدىا نظْرنَا 

فِإْف عاوَدىا بنفِس العدِد ، وىَو الس ت ُة ، حكْمنَا يف الش ْهِر الث اِّن والث الِث ، 
 بنقصاِف عادِتا ، وانتقاؽِبا مْن سبعِة أي اـٍ إ ى ِست ِة أي اـٍ ، وإّل بَِقَيْت عل  عادِتَا

 . الو ى
          الل وُف اْلَمعروُؼ ،  الص فرةي  ] كىالص ٍفرىةي كىالكيٍدرىةي [ : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 وىَي ُىَنا لوٌف مْن ألواِف دـِ اغبيِض . 
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: إنػ َها كُصفرِة الت ْْبِ ، وىَي مْن ألواِف الد ـِ إذا  -َرضِبَُهُم اهللُ - كقاؿى بعضي العلماءً 
 رؽ  وخف  . 

 فإنػ َها كلوِف اْلَماِء الوسِخ ؛ وىَو اْلَماءُ الكدُر .  كأمَّا الكيدرةي :
 ثالثًة أقواؿو : في حيكًمها ، كذلكى على -ضِبَُهُم اهللُ رَ -كقًد اختلفى العلماءي 

ِإْف كاَنِت  -َرضِبَُهُم اهللُ - التَّفصيلي ، كىوى مذىبي الجمهورً :  كؿً األ القوؿً 
الص ْفَرُة والُكدرُة يف زماِف اغْبَْيِض فهَي حيٌض ، وِإْف كاَنْت بعَد انقضاِء اغْبَْيِض 

 .فليَسْت حبيٍض 
       ، كما ىَو مذىُب الظ اىري ِة ، وَمْن وافَقُهم  اإلغاُؤىا ُمطلقً  : الثَّاني القوؿً ك 
 . -َرضِبَُهُم اهللُ -
، وىو قوُؿ          ْيضِ أنػ َها حيٌض ، وَلْو كاَنْت بعَد زماِف اغبَْ :  الثَّالثً  القوؿً ك 

 .أيب يوسف ، وقوٌؿ عند الشافعية رحم اهلل اعبميع 
كترجَّحي مذىبي الجمهورً   الس ن ِة فيما ثبَت مْن حديثِ  بدليلً ؛  -َرضِبَُهُم اهللُ - 

ـ  َعطي َة  َها-ُأ ٍيئنا (( قاَلْت : -َرِضَي اهلُل َعنػْ  )) كينَّا ال نػىعيد  اٍلكيٍدرىةى كىالص ٍفرىةى شى
ٍيًر ] بىابي الص ٍفرىًة كىاٍلكيٍدرىًة ًفي غى رواُه الُبخاري  ، وترجَم لُو يف صحيِحِو بقولِِو : 

ـ  َعطي َة  أىيَّاـً اٍلحىٍيًض [ َها-فجعَل اْلُمراَد بنفي ُأ دبا بعَد الط هِر ،  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
)) كينَّا ال نػىعيد  اٍلكيٍدرىةى وقْد جاَء صرًيا يف روايِة أيب داوَد يف ُسَنِنِو بقوؽِبا : 

اَؿ : ىذا حديٌث صحيٌح عل  رواُه اغباكُم وق كىالص ٍفرىةى بػىٍعدى الط ٍهًر شىٍيئنا ((
ـُ الن ووي  وغًنُُه  َرضْبَُة اهلِل َعَل  -شرِط الش يَخٌِن ، وأقر ُه الذ ىب  ، وصح َحُو اإلما

 .  -اعبَِْمْيعِ 
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َها- كمفهوـي قوًلها  أنػ َها قبَل الط هِر تعترُب  )) بػىٍعدى الط ٍهًر ((:  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 أنَّوي يػيفىصَّلي فيها :ص فرِة والُكدرِة حيًضا ، فيكوُف حكُم ال

 كاَنْت يف زمِن اغبيِض فهَي حيٌض .   فًإفٍ 
 كاَنْت بعَدُه فهَي استحاضٌة .  كًإفٍ 

ـ  اْلُمؤمنٌَن عائشَة  :  -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-وذكَر الُبخاري  يف صحيِحِو تعليًقا عْن ُأ
هىا با عىٍثنى ًإلىيػٍ هىا اٍلكيٍرسيفي ًفٍيًو الص ٍفرىةي ، فػىتػىقيٍوؿي : )) أفَّ النٍّساءى كينَّ يػىبػٍ ًة ًفيػٍ لد ٍرجى

ـُ مالٌك  ًانٍػتىًظٍرفى ال تػىٍعجىٍلنى حىتَّى تػىرىٍينى اٍلقىصَّةى اٍلبػىٍيضىاءى ((  -َرضِبَُو اهللُ -ورواُه اإلما
َها-موصوّلً عنها   . -َرِضَي اهللُ َعنػْ

: الُقْطُن ، فدؿ   كالكيٍرسيفي ُمراُد ِا اػبِْرَقُة ، : بكسِر الد اِؿ ، وضم ها الْ  كالػًد ٍرجىةي 
)) حىتَّى تػىرىٍينى عل  أف  الص فرَة حكُمها حكُم دـِ اغبيِض اْلُمعتاِد ؛ لقوؽِبا : 

وىَي عالمُة الط هِر ، وىذا يدؿ  عل  أنػ َها كاَنْت قبَل الط هِر ،  اٍلقىصَّةى اٍلبػىٍيضىاءى ((
 ٌَن بالت فصيِل .مذىُب القائل فترجَّحى 

عل  اعتبارمها حيًضا يف زمِن اغبيِض  -َرضِبَُهُم اهللُ - كقًد استدؿَّ بعضي األئمةً 
بعموـِ الكتاِب والس ن ِة حيُث لَػْم يَفر ِؽ الن ص  الوارُد فيهما بٌَن لوٍف ولوٍف ، فدؿ  

 آخَر .عل  اعتباِر اعبميِع حيًضا حىت يدؿ  دليٌل عل  زبصيِص لوٍف دوَف 
َ اْلُمَصن ُف   أف  الص فرَة ، والُكدرَة يف زمِن اغبيِض تعترُب حيًضا . -َرضِبَُو اهللُ -فبَػٌن 

أنػ َها يف غًِن زمِن العادِة ّل تكوُف  كمفهوـي قوًلًو : ] ًفي زىمىًن اٍلعىادىًة حىٍيضه [
ليَسْت حبيٍض ؛ ِلَما حيًضا ، فإذا تقد َمْت عل  زماِف العادِة أْو تأخ َرْت بعَدُه ، ف

ـ  عطيَة  ـَ يف حديِث ُأ َها-تقد  )) كينَّا ال نػىعيد  اٍلكيٍدرىةى يف قوؽِبا :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
ٍيئنا (( كىالص ٍفرىةى بػىٍعدى الط ٍهًر شى

   . 
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 ________________________________________
ـي حىٍيضه ، كىالنػَّقىاءي طيٍهره ، مىا لىٍم يػىٍعبػيٍر كىمىٍن رىأىٍت يػىٍومنا دىمنا ، كىيػىٍومنا نػىقىاءن ،  فىالدَّ

 كىاٍلميٍستىحىاضىةي كىنىٍحويىىا تػىٍغًسلي فػىٍرجىهىا ، كىتػىٍعًصبيوي ،  أىٍكثػىرىهي 
________________________________________ 

ـي حىٍيضه ، : ] كىمىٍن رىأىٍت يػىٍومنا دىمنا ، كىيػىٍومنا نػىقىاءن  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  ، فىالدَّ
،  ) مسألًة التَّلفيًق (تُعَرُؼ ىذِه اْلَمسألُة بػكىالنػَّقىاءي طيٍهره ، مىا لىٍم يػىٍعبػيٍر أىٍكثػىرىهي [ 

 فإذا رَأِت اْلَمْرأَُة يوًما دًما ، ُُث  يوًما نقاًء ، ُُث  يوًما دًما ، ُُث  يوًما نقاًء ؛ فاغبكُم 
: يوـُ الد ـِ يوـُ حيٍض ، ويوـُ الن قاِء يوـُ طُْهٍر ،  -ُو اهللُ َرضِبَ -ما ذكَرُه اْلُمَصن ُف 

 فتحسُب عادتَػَها يف أياـِ الد ماِء وْحَدىا . 
 .  -َرضِبَُهُم اهللُ - كىذا ىوى مذىبي جمهوًر العلماءً 

 ظاىُر الكتاِب والس ن ِة ، وىَو أف  الن ُصوَص فيهما دل ْت عل  أف  اغبكمَ  كدليليوي :
ـُ حكْمَنا بكوِِنا حائًضا ، وإذا  باغْبَْيِض متوقٌف عل  وجوِد الد ـِ ، فإذا ُوِجَد الد 

 لَػْم يوجْد حكْمَنا بكوِِنا طاىرًا ، فهذا ىَو الصُل .
ـُ يوًما كاماًل ،  وعل  ىذا اْلَمذىِب ، فَلْو كاَنْت عادتُػَها طبسَة أياـٍ ، وجاَءىا الد 

كاماًل بعَدُه ، واستمر  ِذِه الص ورِة ، فإن ُو ُيكُم خبروِجها مْن ُُث  انقطَع يوًما  
ـَ حيِضها حىت تُِتم  العدَد .  عادِتا يف سباـِ اليوـِ العاشِر ، فتُلف ُق أيا

        -َرضِبَُو اهللُ - اْلُمَصن فُ  عَ رَ شَ [  كىاٍلميٍستىحىاضىةي  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
  . اْلُمْسَتَحاَضةِ  أحكاـِ  يف بيافِ  العبارةِ  ِذهِ 

 عةً ها مفر  ا وصيامِ يف صالتِ  ِا أحكاـٌ  قُ تتعل   الن َساءِ  منَ  نوعٌ :  كاٍلميٍستىحىاضىةي 
 ا .بطهارتِ  عل  اغبكمِ 
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ـَ  ، أي أف   اغْبَْيضِ  منَ  اؿٌ عَ فْ تِ سْ اِ  : ستحاضةي االك    أف   ، فالصلُ  هامعَ  استمر   الد 
ٍ  أمدٍ  عندَ  يقفُ  اغْبَْيضِ  دـَ  ـُ حيِضها وزاَد ،   معٌن  ْمَنا ، فلم ا اسرتسَل د  كما قد 

 . ِقيَل ؽبا : استحاضةٌ 
ـي هى نػَّ إً ) ها : يف تعريفِ  العلماءِ  بعضُ  قاؿَ  ،  أعالهي  نٍ مً  الرًَّحمي  يوً رخً يي  ةو لَّ كعً  ادو سى فى  ا د
 . ، وىذا الت عريُف مْن أنسِب الت عاريفِ  ( هً رً عٍ قػى  نٍ ال مً 

              ٌِن عنُو مْن حديثِ الص حيح يف ا ثبتَ مَ ؛ لِ  ؽه رٍ ها عً أصلي  ستحاضةي االك 
ـ  اْلُمؤمنٌَن عائشَة  َها-ُأ  بنُت  فاطمةُ  وُ تْ لَ ا سأَ م  لَ  -- الن ِب   ف  أ -َرِضَي اهلُل َعنػْ

َها-أيب ُحَبيشٍ        : -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -  قاؿَ ، ها استحاضتِ  عنِ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
  . (( ؽه رٍ عً  كً لً ا ذى مى نَّ إً )) 
َها-غَبمنَة بنِت َجحٍش  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وقاؿَ  َلم ا سألَْتُو  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

     رواُه أضبُد ،  (( افً طى الشَّيٍ  رىكىضىاتً  نٍ مً  ةه ضى كٍ ا رى هى نػَّ إً ))  : عِن استحاضِتها
مذي  وصح َحُو .  وأبو داوَد ، والرت 

ىذا  ويضربُ  يركضُ  الش يطافَ  أي أف  ،  حقيقيةٌ  ركضةٌ  : العلماءً  بعضي  قاؿى 
  . لِ جْ الر   منَ  أوْ ،  الفارسِ  منَ  الذي يكوفُ  كضِ كالر  ،  ا ا حقيقي  ضربً  اْلَموضعَ 

 جبريافِ  عُ يتذر   الش يطافَ  دبعىن أف  ،  معنوي   ركضٌ  وُ إن   لْ بَ  : العلماءً  بعضي  كقاؿى 
ـِ  ،  ها يف متاىةٍ ا ، فيدخلُ هَ عليها صالتػَ  سُ ب  لَ ، فيػُ  ورةِ الص   ىذهِ   عل  اْلَمْرأَةِ  معَ  الد 

 فيجبُ ،  حبائضٍ  تْ ليسَ  أوْ ،  وّل تصوـُ ، ي صل  فال تُ ،  حائضٌ  فال تدري أىيَ 
؛  ضةً كْ ا َر بكوِنِ  اّلستحاضةَ  -- الن ِب   فَ صَ وا : فوَ قالُ  ، والص الةُ  عليها الص وـُ 

عل  سبيِل  عىن مَ الْ  جهةِ  منْ ، وىَو  الش يطافِ  منَ  الذي يكوفُ  يسِ لب  الت   ىذا كافِ مَ لِ 
 .اْلَمجاِز 

 



 بىابي اٍلحىٍيضً            ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية 
 

 ُّٓ 

 

  : أسماءي  لوي  تٍ دى رى كى  فإنَّوي  ؽً رٍ ىذا العً  ا بالنٍّسبًة لحقيقةً أمَّ 
الذي ظب اُه ِبِو كثًٌن مْن ُشر اِح اغبديِث يف شروِح ، وىَو  ؿُ اذِ العَ  : األكؿي 

  . الص حيحٌِن ، وغًنمها
 وفيها اسمُ :  -َرضِبَُو اهللُ - الثًنِ  ابنُ  اإلماـُ  إليها أشارَ  َوَرَد يف روايةٍ  : كالثَّاني
  . العاذرِ 

  . : بالر اء والث انيةُ ،  ؿُ اذِ العَ  بالالـِ : و ى الُ  الر وايةُ ف
ـي  كذكرى   ، بداؿٍ  ؿُ ادِ العَ  وىوَ  ، ا لوُ اظبً  ىناؾَ  أف   -َرضِبَُو اهللُ - ي  نً يٍ العى  الحافظي  اإلما

 . أسماءو  ثالثةي  هذهً ف ، اؿِ الذ   ؿَ دَ بَ 
 كمثليوي ، والن سائي  أن ُو ِعْرٌؽ عانٌد ،  هِ يف مسندِ  أضبدُ  اإلماـُ  رواهُ  ابعه ر  سمه ا كىناؾى 

ُهَما-عْن عبِد اهلِل بِن عب اٍس   .  (( ده انً عى ًعٍرؽه  وي نَّ )) إً أن ُو قاَؿ :  -َرِضَي اهللُ َعنػْ
  . دُ انِ والعَ ،  ؿُ ادِ ، والعَ  رُ اذِ ، والعَ  ؿُ اذِ العَ  : أسماءو  أربعةي  فهذهً 

  . عاذؿٌ  وُ ظبُ ا يف اعبسدِ  ؽٌ رْ عِ  ىوَ  فليسَ ؛ وصًفا لُو ،  عاذالن : وا قالي 
 العاذؿُ  وُ اظبُ  ؽٍ رْ عِ  عنْ  الطباءِ  بعضَ  سأؿَ  الفقهاءِ  بعضَ  أف   : في ذلكى  كالسَّبىبي 

 عاذًّل منَ  وِ بكونِ  وُ فَ صَ وَ  -- الن ِب   ػوا : إف  قالُ  العلماءَ  أف   ، والواقػعُ  وهُ يعرفُ  فلمْ 
 ها . ولومَ ،  اْلَمْرأَةِ  ؿَ ذْ عَ  يوجبُ  وُ ؛ لن   وـِ والل   ؿِ ذْ العَ 
 نِ عَ  يُػَقاُؿ : " َعَدؿَ ،  عنوُ  اعبائرُ  ىوَ  الش يءِ  عنِ  ؿُ ادِ ؛ فالعَ  ؿً ادً بالعى  وي ا تسميتي كأمَّ 
، فَلم ا كاَنِت العادُة والط بيعُة يف اْلَمرأِة أْف جيرَي مَعَها  عنوُ  ماَؿ وجارَ إذا "  قِ يْ رِ الط  

ـُ اغبيِض ُُث  ينقطُع ، فإن ُو إذا استمر  مَعَها بعَد ذلَك يكوُف عادًّل عْن ىذِه  د
َها .و العادِة والط بيعِة ،   جائرًا عنػْ

  . هِ بوجودِ  رُ ذَ عْ تػُ  اْلَمْرأَةَ  ف  : ل واقالي ف ري اذً ا العى كأمَّ 
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ُو َعَنَد َرضِبَُو اهلُل : ) َعاِنٌد : يعين أن  -فقْد قاَؿ اغبافُظ ابُن رجٍب :  دي انً ا العى كأمَّ  
صِد ، فهذا الِعْرُؽ يف كثرِة ما خيرُج مَن الد ـِ ػيعانُد عِن القَوبَػَغ  ، كاإلنسػاِف 

 . اّلستحاضةِ  دـِ  ىذا بالن سبِة لظباءِ ،  ىػادبنزلِتِو ( 
 خيرجُ  اغْبَْيضِ  فدـُ  : المكافً  جهةً  منٍ  كاالستحاضةً  اٍلحىٍيضً  بينى  فوارؽي  كىناؾى 
 . أعل  الر ِحمِ  منْ  يخرجُ ف اّلستحاضةِ  ا دـُ ، وأم   الر ِحمِ  رِ عْ قػَ  منْ 
أقوى لونًا مْن دـِ اّلستحاضِة ،  اغْبَْيضِ  دـَ  فإف   : ينً الدَّمى  ا بالنٍّسبًة ألكصاؼً أمَّ 

ُدونَُو يف الس واِد ، أْو يكوُف أضبَر ، وىكذا بقيُة اللواِف فإذا كاَف أسوَد كاَف 
ـَ معنا عنَد بياِف الت ْمييِز بالل وِف .  اُلخرى ، كما تقد 

 حرارةٌ  فيوِ  كوفُ ت اغْبَْيضِ  دـَ  ، فإف   مِ ػاللَ  وجودُ فهَو  : الثَّالثً  ا بالنٍّسبًة للفارؽً أمَّ 
ـُ فيِو الَلَػمُ  يكوفُ  وُ ، فإن   اّلستحاضةِ  دـِ  خبالؼِ ،  مٌ ػَ لوأَ    . أخف  أَلًما ، أْو ينعد
 رةُ ، والكثْ  مُ ػلَ ، والَ  يحُ ، والر   : الل وفُ  ال ي ىيَ  الت ْمييزِ  ضوابطِ  بيافُ  معنا ـَ تقد   وقدْ 
 اٍلحىٍيضً  للفوارًؽ التي بينى دـً بالنٍّسبًة  ىذهً ،  قةُ والر   ظُ لَ ، والغِ  ةُ والقل  

 .  كاالستحاضةً 
َ لنا -َرضِبَُو اهللُ -واْلُمَصن ُف  ،  الط ْهرِ  وأقل  ،  هُ رَ وأكثػَ ،  اغْبَْيضِ  أقل   بعَد أْف بٌن 

      يف تلَك اْلَمسائِل ،  -َرضْبَُة اهلِل َعَلْيِهمِ - العلماءِ  الؼَ ا خِ شرْحنَ ، و  هُ رَ وأكثػَ 
    ، واْلُمْسَتَحاَضُة ،  اغبائضُ  اْلَمْرأَةُ  ىيَ  نْ ا مَ نَ عرفػْ  أفْ  بعدَ  : فإنو يرد السؤاؿ

ـُ اْلُمرتتبُة عل  استحاضِة اْلَمْرأَِة ؟ وما الذي يلزُمها منْ   جهةِ  فما ىَي الحكا
ا بكوِنِ  عل  اغبكمِ  بُ يرتت   الذي وما ؟ لواتِ الص   أداءِ  وكيفيةِ ؟  الط َهاَرةِ 

 باْلَمْرأَةِ  تعلقةِ مُ الْ  الحكاـِ  منَ  ذلكَ  وغًنُ ؟ ها وطئِ  جهةِ  منْ  مستحاضةً 
[  ] كاٍلميٍستىحىاضىةي :وِ بقولِ  الحكاـِ  ىذهِ  يف بيافِ  -َرضِبَُو اهللُ - عَ رَ فشَ ؛ اْلُمْسَتَحاَضةِ 

 . مستحاضةً  ابكوِنِ  مَ كِ إذا حُ  اْلَمْرأَةُ : أي 
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 ءُ الش يْ ا كبََ : "  مأخوٌذ مْن قوؽِبم الش يءِ  وُ كبَْ ا [ ىى وي حٍ نى ] كى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
  . وُ وطلبَ  إليوِ  وماؿَ ،  هُ إذا قصدَ " ا وً كبَْ 

 . تهاجه أي"  ةِ لَ بػْ القِ  وَ ػحْ ي نَ هِ جْ وَ  تُ هْ ج  وَ "  : تقوؿُ  ، بمعنى الجهةً  قي طلى يي  كقدٍ 
 -- الن ِب   عنِ  ٌنِ ؛ كما يف الص حيحَ  بيوِ والش   ثيلِ مَ الْ :  بمعنى حوي النَّ  قي طلى يي  كقدٍ 

، ُُث  َرَفَع ِفْعَلُو إ ى الن ِب            الوضوءَ  وأسبغَ ،  أَ ا توض  م  لَ  -- ثمافَ عُ  يف حديثِ 
((  اذى ي ىى ئً وٍ ضي كي  وى حٍ نى  أى ضَّ وى تػى  نٍ مى ))  : قاؿَ  ، وأن وُ  -َصَلَواُت اهلِل َوَسالُمُو َعَلْيوِ -

 .  ي ىذاوضوئِ  وشبوَ  أي مثلَ 
 ها .شبهُ  [ اىى وي حٍ نى كى : ]  ىنا بقولِوِ  اْلُمَصن فِ  فمرادُ ،  حوِ الن   إطالقاتُ  فهذهِ 

 ؟  ىَو حكُم الش رِع بالن سبِة للمستحاضةِ ما  نعرؼَ  أفْ  نريدُ  أكالن :
 ؟  الذي يلتحُق ِا ، وُيْشِبُو حْكُمُو ُحْكَمَها يف الط َهاَرةِ  نِ مَ  نعرؼُ  ذلكى  بعدى  مَّ ثي 
 :  وره مي فيها أي  اٍلميٍستىحىاضىةي ف

ا يف ودخوؽبِ ، ها حيضِ  بانتهاءِ  مَ كِ إذا حُ  اْلَمْرأَةَ  عل  أف   العلماءُ  أصبعَ  أكالن :
  . تغتسلَ  عليها أفْ  جيبُ  وُ أن  ،  اّلستحاضةِ 

 -- الن ِب   عنِ  الص حيحةُ  صوصُ والن  ،  نػزيلِ الت   ظاىرُ :  عليوً  دؿَّ  كىذا الحكمي 
ـ  اْلُمؤمنٌَن عائشَة  كمٍن ذلكى  َرِضَي اهللُ -: ما ثبَت يف الص حيَحٌِن مْن حديِث ُأ

َها )) ًإنٍّي أيٍستىحىاضي قاَلْت :  -- الن ِب  أف  فاطمَة بنَت أيب ُحَبيٍش سأَلِت  -َعنػْ
ي الصَّالةى فىال أىٍطهيري ، أىفىأىدىعي الصَّالةى ؟ فػىقىاؿى : ال ، ًإفَّ ذىًلًك ًعٍرؽه ، كىلىًكٍن دىعً 

هىا ، ثيمَّ ًاٍغتىًسًلي كىصىلٍّي ((  والل فُظ للُبخاري   قىٍدرى األىيَّاـً الًَّتي كيٍنًت تىًحٍيًضٍينى ًفيػٍ
ـ  حبيبَة بنِت جحٍش  كما يف صحيِح ُمسِلٍم   -َرِضَي اهللُ َعنػَْها-وقاَؿ مثَل ذلَك ُل

َها-عْن عائشَة  ـَ فقاَؿ ؽبا :  --أنػ َها شَكْت إ ى الن ِب   -َرِضَي اهلُل َعنػْ    الد 
َعَلْيِو - ، فقولُوُ  )) ايٍمكيًثي قىٍدرى مىا كىانىٍت تىٍحًبسيًك حىٍيضىتيًك ثيمَّ اٍغتىًسًلي ((
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أمٌر ، وىَو يدؿ  عل  وجوِب الغسِل عل   )) اٍغتىًسًلي ((:  -الص الُة َوالس الـ 
اْلَمرأِة اْلُمستحاضِة إذا ُحِكَم بانتهاِء حيِضها ودخوؽِبا يف اّلستحاضِة ؛ لف  ُكالً 

َطُهَرْت  إذامنهما كاَنْت ُمستحاضًة ، وىذا الغسُل ىَو الصُل يف ُكل  حائٍض 
 . -َرضِبَُهُم اهللُ -إصباِع أىِل العلِم ب

 .  اّلستحاضةِ  فرِجها ، وىَو موضعُ  ها طهارةُ يلزمُ ا : ثانين 
 منَ  قبسٌ  خارجٌ  فألف  دـَ اّلستحاضةِ  ؟ اٍلمىوضعً  ها طهارةي لزمي تاذا مى لً  أمَّا

  . اْلَموضعِ 
اْلُمستحاضَة إذا انتَهْت عادتُػَها ، وُحِكَم بطُهرىا أْف  --ولذلَك أََمَر الن ِب  

ـ  اْلُمؤمنٌَن عائشَة  تغسَل دـَ اّلستحاضِة بقوِلِو كما يف الصحيِحٌن مْن حديِث ُأ
َها- )) كىًإذىا أىٍدبػىرىٍت فىاٍغًسًلي عىٍنًك لفاطمَة بنِت أيب ُحَبيٍش :  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ـى كىصىلٍّي ((  َ الدَّ أن ُو إذا ُحِكَم للمرأِة اْلُمستحاضِة  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - فبَػٌن 
بانتهاِء حيِضها فإن ُو جيُب عليها طهارُة اػبََبِث بغسِل الد ـِ وتطهًِن اْلَموضِع مَن 

،  البوؿُ  منوُ  إذا خرجَ  أْف تغسَل فرَجهاعليها  جيبُ  اْلَمْرأَةَ  كما أف  قباسِتِو ، و 
 .جبامِع الن جاسِة يف ُكلٍّ  اْلَفرَْج مْن دـِ اّلستحاضةِ  تغسلَ  عليها أفْ  جيبُ  كذلكَ ف
ـُ  وخرجَ ،  اْلَموضعَ  تِ ا غسلَ هَ أنػ   وْ لَ  : الس ؤىاؿي  دي رً يى  مَّ ثي    ؟ فما اغبكمُ ،  معها الد 

 : لها حالتافً  في األصلً  اٍلميٍستىحىاضىةى  كالجوابي : أفَّ 
اكببَس  ماشٍ بقُ  أوْ ،  طنٍ بقُ  وُ مكانَ  تْ وسد   اْلَموضعَ  تِ إذا غسلَ األكلى :  الحالةي 

ـُ ، وامتنَع مَن اػبروجِ   .  اْلُمْسَتَحاَضةِ  أحواؿِ  أخف   من ىيَ  اغبالةُ  ىذهِ و ،  الد 
 . هِ وّل بغًنِ ،  طنِ بالقُ  ا ّل يستمسكُ ا قوي  اجً ها ثج  دمُ  يكوفَ  أفْ :  الثَّانيةي  الحالةي 
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فال إشكاَؿ أنػ َها تغسُل اْلَموضَع ، وتضُع الُقطَن ؛  : فأمَّا في الحالًة األيكلى
 --لتمنَع خروَجُو حاَؿ صالِتا ، ولكي تبق  عل  طهارِتا ، وقْد أشاَر الن ِب  

: )) أىنٍػعىتي لىًك اٍلكيٍرسيفى فىًإنَّوي بذلَك ، فقاَؿ ؽبا  -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-عل  ضَبْنَة 
ـى (( ـِ ْل َأِصُف لِك الُقطَن تضعيَنُو يف اأي ىَ  ييٍذًىبي الدَّ ، ْلَفرِْج ؛ ليمنَع خروَج الد 

 فدؿ  عل  مشروعيِة سد ىا للفرِج بُقطنٍة وكبوِىا .
ـُ  يكوفَ  أفْ  كأمَّا الحالةي الثَّانيةي :  تغسلُ  اغبالةِ  ففي ىذهِ ، ا اجً ج  ا أو ثَ شديدً  الد 

ـَ  اْلَموضعَ   تشد   ، أوْ  اْلَموضعَ  وتشد  ،  طنَ القُ  تضعُ  ُُث  ،  صِ يف الن   كما تقد 
 . ماشٍ قُ  أوْ ،  طنٍ قُ  منْ  حائلٍ  وجودِ  وفَ دُ  اْلَموضعَ 

 عل  نفسِ  شد  الذي يُ  اغببلِ  وضعِ  أوْ ،   اْلَفرْجِ  ِي حافَ  معِ جبا إم   : اٍلمىوضعى  تشد  ك 
ـِ  نعُ ومي يسد   وُ أن   ما ترى اْلَمْرأَةُ  عل  حسبَ  اْلَموضعِ   .  خروَج الد 
تػىٍغًسلي فػىٍرجىهىا ، ]  : -َرضِبَُو اهللُ - وِ بَقْولِ  اْلُمَصن فُ  عنوُ  رَ الذي عبػ   وىذا ىوَ 
 ةً ابَ صَ عِ  ةُ ابَ صَ العِ  تِ يَ ، ظبُ   اإلحاطةِ  منَ  مأخوذةٌ :  ابةُ صَ والعِ  بُ صْ والعَ ،  [ كىتػىٍعًصبيوي 

إذا  وُ ؛ لن   وُ قرابتُ  موىُ ،  بذلكَ  اإلنسافِ  صبةُ عُ  كما ظُبي تْ ،   بالش يءِ  يطُ ا ربُ هَ لنػ  
 صابةُ فالعِ  ، وُ وا معَ وكانُ  -- اهللِ  بإذفِ  وِ وا بِ أحاطُ  ةٌ ػد  شِ  أوْ ،  و ضػائقةٌ ػِ بِ  تْ نػزلَ 
 .  اْلَموضعِ طريفَ  تشد   : واقالُ ،  عبًنِ ، وبناًء عل  ىذا الت   ها اإلحاطةُ أصلُ 

َها- نةَ ضبَْ  حديثِ  ظاىرُ  : د  ها ىذا الشَّ يلزمي  وي على أنَّ  كالدَّليلي  ،   -َرِضَي اهلُل َعنػْ
 قاؿَ ؟  رُ هُ طْ فال أَ ،  شديدةً  يضةً حَ  اضُ حَ تَ سْ  أُ : إِّن   -- ِب  للن   تْ ا قالَ م  ا لَ هَ فإنػ  
 منْ  أكثرُ  : ىوَ  تْ قالَ  ؟ (( فى سي رٍ كي الٍ  كً لى  تي عى نػٍ أى ))  : -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -

قاَلْت : ىَو أكثُر  : )) فىاتًَّخًذم ثػىٍوبنا (( -َوالس الـُ َعَلْيِو الص الُة - ؛ فقاؿَ  ذلكَ 
يف  جاـُ ، والل   جاـِ الل   منَ  مأخوذٌ :  مُ لج  والت   (( يمً جَّ لى تػى )) فػى  :مْن ذلَك ، قاَؿ 
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ابةِ  يف حائاًل كما يكوفُ  الصلِ    حائلٌ  فهوَ ، ها ها فيمنعُ يلجمُ  وُ ؛ لن   عباـِ الد 
 . ومانعٌ 
  ؛   اْلَفرْجَ اعصِب  معناهُ  (( يمً جَّ لى تػى ))  : -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وُ قولُ  ولذلكَ 
ـَ ، ومينُعو من اػبروج وُ بَ صْ عَ  لف     . يُػْلِجُم الد 

 :-َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ - وِ قولِ  منْ  -َرضِبَُهُم اهللُ - العلماءُ  ، أخذَ  وبناًء عل  ذلكَ 
ها لبَ إذا غَ  اْلَموضعَ  شد  تَ  اْلُمْسَتَحاَضِة أنػ َها اْلَمْرأَةِ  يف الس ن ةَ  أف   (( يمً جَّ لى تػى )) 
ـُ   .الد 

 ثلِ مِ دبعىن الْ :  حوي النَّ  ، اْلُمْسَتَحاَضةِ  يعين كبوُ  [ا ىى وي حٍ نى كى  : ] -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
ـَ   بيوِ والش    ل  كُ   منْ  للمستحاضةِ  ادبعىن شبيهً  [ اىى وي حٍ نى ]  يكوفَ  ا أفْ إم   ، كما تقد 
  . حػالةه  كىذهً ،  وجوٍ 
 . حالةه أيخرل كىيى ،  الوجوِه ُدوَف بعِضها بعضِ  ا ؽبا منْ شبيهً  يكوفَ  أوْ 

 :  الوجوهً  لٍّ كي   منٍ  اٍلميٍستىحىاضىةى  الذم يشبوي  بيوً بالشَّ  كنبدأي 
 اقبسً  ادمً  اّلستحاضةِ  دـِ  إ ى كوفِ  تَ فإذا نظرْ :  البوؿً  سلسي  وي الذم معى  كىوى 
بالن سبِة ِلَمْن كاَف  كذلكَ   فإف  المرَ  ، وِ خروجِ  بكثرةِ  بَ لَ غَ ،  عتربِ مُ الْ  وِ رجِ ـب نْ مِ 

 قبٌس موجٌب للط هارَتٌِن كاّلستحاضِة . خارجٌ  البوؿَ  ، فإف   بوؿِ ال سلسُ مَعُو 
موجٌب للط هارَتٌِن ، فهَو قبٌس  ذيَ مَ الْ  ؛ لف   كىكذا مىٍن ًبًو سلسي المىٍذم

موجٌب لطهارِة اػبََبِث ، وخروُجُو ناقٌض للُوُضوِء فيوجُب طهارَة اغَبَدِث كالبوِؿ 
 سواًء بسواٍء .

بُِر ، واستمر  نزيُف ككذلكى مىٍن ًبًو بواسيري  إذا نَػَزَفْت وكاَف نزيُفها مْن داخِل الد 
 الد ـِ كاّلستحاضِة . 
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ْذُي ، والبواسًُن كل ها موجبٌة للط هارَتٌِن ، البوُؿ ، واْلمَ  فإفَّ ىذًه األمثلةي الثَّالثةي :
  .فإذا اسرتسَلْت كدـِ اّلستحاضِة أخَذْت ُحكَمُو 

 . ( ) مسألًة دائًم الحىدىثً وتُعَرُؼ ىذِه اْلَمسألُة بػ
 فإذا كافى ،  مْن بعِض الوجوهِ  للمستحاضةِ  بيوُ الش   يكوفَ  أفْ :  الثَّانيةي  الحالةي 

 :ىما في أحدً  بوي الشَّ 
 . عاؼِ كالر  ،   الفرجِ  غًنِ  خارًجا قبًسا منْ  يكوفَ  أفْ  اإمَّ ف

 . يحِ كالر  ،   عتربِ مُ الْ  خرجِ مَ الْ  خارًجا طاىرًا منَ  يكوفَ  أفْ  اكإمَّ 
، ِمَن اغَبَدِث  هارةُ ط  تلزـُ فيِو ال انيكالثَّ ،  ثِ بَ اػبَ  منَ  هارةُ ط  تلزـُ فيِو ال فاألكؿي 

يف  اغبكمُ  كذلكَ ،   يف اّلستحاضةِ  ٌنِ ؾبتمعَ  مايف طهارتِ  رعُ الش   فَ فكما خف  
 . وِ يف طهارتِ  خفيفِ للت   وجبةِ مُ الْ  شقةِ مُ الْ  وحصوؿِ ، مها أحدِ  انفرادِ  حاؿِ 

  ال ي اؼِ عَ الر   كما يف حاّلتِ   ماهي نػٍ مً  في األكؿً  جسي النَّ  الخارجي  فإذا استرسلى 
ـُ  رقأُ يّل  يف  فُ ف  ها خيُ ، فجميعُ وكبوِىا  اعبروحِ  نزيفِ  وحاّلتِ  فُ توق  يوّل فيها الد 

وعدـِ  ـِ الد   حبسِ  يف إمكافِ  لُ ص  فَ ويػُ ،  يف اّلستحاضةِ  فَ ف  ا كما خُ طهارتِ 
 حببسِ  -- ِب  ا الن  ىَ رَ مَ أَ  حيثُ  -اهَ نػْ عَ  اهللُ  يَ ضِ رَ - ضبنةَ  كما يف حديثِ إمكانِِو  

 ، فكذا اعبروحُ  مَ تتلج   ا أفْ ىَ رَ مَ فأَ ،  ذلكَ  منْ  أكثرُ  وُ أن   لوُ  تْ نَ فبيػ  ،  طنِ بالقُ  ـِ الد  
 ذببُ  قبسٌ  خارجٌ  وُ لن  ؛  فإنو يبس بوه وكبوِ  طنِ ها بالقُ دمِ  حبسُ  إذا أمكنَ 

 . وُ طهارتُ 
، كما  طُ بَ رْ ويػُ  د  شَ يُ  وُ فإن  ،  بطِ والر   د  بالش   وُ سُ بْ حَ  وأمكنَ ، سرتساًل مُ  ا إذا كافَ وأم  

َها-ضبنَة -َوالس الـُ َعَلْيِو الص الُة -أََمَر ِبِو    )) تػىلىجًَّمي (( : بقولِِو ؽبا-َرِضَي اهللُ َعنػْ
، وّل يلزُمُو أْف يغسَل  ولَػْم يكْم بانتقاِض طهارتو صل   عل  حالِتِو ، بَ لَ غَ  فْ فإِ 

 يف صحيِحِو : ويُْذَكُر عْن جابٍر  -َرضِبَُو اهللُ -الن جاسَة مْن دـٍ وغًنِِه قاَؿ الُبخاري  
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  ________________________________________
 كىتػىتػىوىضَّأي ًلوىٍقًت كيلٍّ صىالةو 

________________________________________ 
ًة ذىاًت الرٍّقىاًع ، فػىريًميى رىجيله ًبسىٍهمو ، فػىنػىزىفىوي :  --أف  الن ِب   )) كىافى ًفي غىٍزكى

ـي ، فػىرىكىعى كىسىجىدى كىمىضىى فً  وأخرَجُو أضبُد ،  وأبو داوَد ، ي صىالتًًو (( الدَّ
والبيهقي  ، واغباكُم وصح َحُو ، ونزيُف الد ـِ مَن الس هِم ّل يرقُأ غالًبا ، فكيَف 
بثالثِة  َأُسهٍم ، وكونُُو ميضي يف صالتِِو يدؿ  عل  عدـِ انتقاِض طهارِة اغَبَدِث ، 

 ّل ميكُنُو حبُسُو ، فصاَر أصاًل يف مثِل ىذِه اغبالةِ وعدـِ تأثًِن الد ـِ الن جِس ؛ لن ُو 
ـَ أن ُو تطه َر يف  أنػ َها ّل توجُب الط هارَة سواًء كاَنْت ِمَن اغَبَدِث أِو اػبََبِث ما دا

 أوِؿ الوقِت .
 قةٌ متعل   فيوِ  هارةَ الط   فإف  ،  يحِ كالر  ،   طاىرنا وضعً مى الٍ  منى  الخارجي  ا إذا كافى كأمَّ 

 َوْحَدَىا . ثِ دَ اغبَ  بطهارةِ 
 فيوِ  يَ ؤد  يُ  أفْ  وقًتا ميكنُ  لَ ص  يَُ  أفْ  ّل ميكنُ  حبيثُ  وُ معَ  إذا اسرتسلَ  وُ فصاحبُ 
، فتكفيِو الط هارُة مر ًة  ستحاضةِ مُ الْ  كمَ حُ  وُ حكمَ  فإف   وِ خروجِ  ًما منْ سالِ  الةَ الص  

ـَ يف اْلُمستحاضِة ، فيلتحُق ِا ويأُخُذ  واحدًة بُدُخوِؿ وقِت ُكل  صالٍة كما تقد 
 .ُحكَمها يف طهارِة اغَبَدِث َوْحَدَىا 

َ  [كىتػىتػىوىضَّأي ًلوىٍقًت كيلٍّ صىالةو  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي    -َرضِبَُو اهللُ -بعَد أْف بٌن 
، وما جيُب فيِو مْن طهارٍة اػببِث ، َشرََع يف بياِف ما جيُب مْن  اْلَموضعِ  كمَ حُ 

 َ أنػ َها تتوض أُ لوقِت ُكل  صالٍة ، أي عنَد دخوِؿ  -َرضِبَُو اهللُ -طهارِة اغَبَدِث ، فبٌن 
 وقِت ُكل  صالٍة ، وىذا بعَد اغتساؽِبا عنَد انتهاِء عادِتا . 

 ، وىَو ُغْسُل اغْبَْيِض . -َرضِبَُهُم اهللُ -اٍع عنَد العلماِء وىذا الُغْسُل ؿبل  إصب
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 ________________________________________
 كىال تػيٍوطىأي ًإال مىعى خىٍوًؼ اٍلعىنىتً ،  كىتيصىلٍّي فػيريٍكضنا كىنػىوىاًفلى 

________________________________________ 
    مْن وضوِئها لُكل  صالٍة  -َرضِبَُو اهللُ -وأم ا ما بعَد الُغْسِل فبا ذكَرُه اْلُمَصن ُف 

َا جيُب مر ًة واحدًة بعَد انتهاِء اغبيِض  فإن ُو جاٍر عل  الصِل الش رعي  أف  الُغْسَل إَّن 
يدؿ  عل  أَْمِر وطُهِر اْلَمرأِة منُو حقيقًة أْو ُحكًما ، وليَس ىناَؾ دليٌل صحيٌح 

 ، والصُل براءُة الذ م ِة فال ُتطالُب بغًنِِه .  بُغْسِل آخرَ  الش رِع ؽبا
 َرِضَي اهللُ -وأم ا ُوُجوُب الُوُضوِء عليَها لُكل  صالٍة ؛ فِلَما ثبَت يف حديِث عائشَة 

َها أخرَجُو صىالةو (( كىتػىوىضًَّئي ًلكيلٍّ  )) قاَؿ للُمستحاضِة : --أف  الن ِب    -َعنػْ
مذي  ، وابُن ماجَو ، والبيهقي  ، والد ارُقطين  ، وصحح ُو  أضبُد ، وأبو داوَد ، والرت 

مذي  .   الرت 
؛  يف الوقتِ  وضَ رُ ي الفُ صل  وتُ [  كىتيصىلٍّي فػيريٍكضنا كىنػىوىاًفلى  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 . وِ وقتِ  الً حبسبِ كُ ،  والفجرِ ،  شاءِ والعِ ، غربِ مَ والْ ،  هرِ الظ  و   العصرِ  ضَ رْ ي فػَ صل  فتُ 
بركع ي  تِ ، فابتدأَ  وافلَ والن   ضَ رْ الفَ  ِذا الوضوءِ  تْ صل  ،  الفجرِ  لصالةِ  تْ أَ فإذا توض  

بالفرض وىو صالة الفجر ، وؽبا أف ُتصل ي الفروض  تْ ن  ثػَ  ُُث  ، ا مهُ تػْ فصل   غيبةِ الر  
، ُُث  إذا توض َأْت لصالِة الظ هِر ، َصل ِت الر اتبَة القبليَة ، والبعديَة ،  اؼبقضّية أيضاً 

ـَ أف  وقَت  وفَػْرَض الظ هِر ، والُفروَض اْلَمْقِضي َة ، وسائَر الن وافِل ، والت طو ِع ، ما دا
 .  الظ هِر لَػْم يْنَتوِ 

 . وىكذا اغبكُم يف بقيِة الص لواِت 
ّل جيوُز لُو : أي  [كىال تػيٍوطىأي ًإال مىعى خىٍوًؼ اٍلعىنىًت  ] : -ًحمىوي اللي رى -قػىٍوليوي 

 وطُؤَىا ِإّل  إذا خاَؼ عل  نفِسِو الَعَنَت وُىَو الز نَا . 
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ولو لَػْم خَيَِف  اْلُمْسَتَحاَضةِ  اْلَمْرأَةِ  يف وطءِ  ّل حرجَ  وُ عل  أن   الجمهوري  كمذىبي  
رِْد دليٌل يف ، ولَػْم ي -َرضْبَُة اهلِل َعَل  اعبَِْمْيعِ - اإلماـِ أضبدَ  الَعَنَت ، وىَو روايٌة عنِ 
 ـَ حر   -- ، واهللُ  حرميِ الت   أوِ ،  باْلَمْنعِ  -- الن ِب   عنِ  الكتاِب ، وّل يف الس ن ةِ 

  . اْلُمْسَتَحاَضةِ  وطءَ  ـْ ولَػْم ير  ،  اغبائضِ  اْلَمْرأَةِ  وطءَ 
يف  نػزيلِ الت   وىذا عل  ظاىرِ  ، الز وجُ  ِا ستمتعَ يَ  أفْ  يف اْلَمْرأَةِ  الصلَ  وا : إف  قالُ 
 چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ چ : -تَػَعا َى - وِ قولِ 

(ُ)  . 
 ا عنِ نَ نقلَ ، و  اغْبَْيضِ  دـُ  وىوَ ،  عارضٌ  وجاءَ ،  الوطءِ  حل   الصلَ  أف   فإذا ثبتَ 
 إ ى الصلِ  َنارجعْ  ، فإذا انته  وِ بزمانِ  دُ يتقي   اقلَ الن   ىذا العارضَ  فإف  ،  الصلِ 

كىوى الرَّاجحي في  -اهللُ  مَرضِبَهُ - رِ و اعبمه مسلكُ  ىوَ  فهذا،  الوطءِ  غبل   اْلُموِجبِ 
نظًرم  . -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ -

 . مَع الكراىةِ  كقاؿى بعضيهم :
 يَ شِ إّل إذا خَ  يطَأَىايرـُ عليِو أْف  أن وُ  -َرضِبَُو اهللُ -كما مشى عليًو اٍلميصىنٍّفي 

َرِحَم اهللُ -وىَو روايٌة عِن اإلماـِ أضبَد ، واختاَرىا صَبٌْع مْن أصحاِبِو ،  تَ نْ العَ 
 . -اعبَِْمْيعَ 

 چۀ  ۀ  ہ  ڻڻ ڻ  ڻچ :  -تَػَعا َى -: بقولِِو  كاستدل وا
(ُ)  ،

 فقاُلوا : إف  اْلُمراَد بالذى وجوُد الد ـِ يف اْلَفرِْج فيؤذي الز وَج . 
 
 

                              
 . 11ٔ/ البقرة ، آية :  (ٔ)
 . ٕٕٕ/ البقرة ، آية :  (ٔ)
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 ِّٓ 

 

چۀ  ۀ  ہ چ:  -ُسْبَحانَوُ -بأف  قوَلُو  كييجىابي :
الض مًُن عائٌد إ ى دـِ  (ُ) 

ے   چ : -ُسْبَحانَوُ -اغبيِض ، والذى فيِو جعَلُو اهلُل غايًة وىَي الط هُر بقولِِو 

َا تكوُف  فدؿ  عل  چے أن ُو بعَد طهارِة اْلَمرأِة ّل أذى فيِو ، واّلستحاضُة إَّن 
بعَد طُْهِر اْلَمرأِة مْن حيِضها ، فال أذى فيَها ، فاآليُة حج ٌة عل  اعبواِز ّل عل  

  الت حرمِي . 
           ُسِئَل عْن ُحكِم دـِ اّلستحاضِة  --أف  الن ِب   كًممَّا يؤكٍّدي ذلكى :

ـ  اْلُمؤمِنٌَن عائشَة  َها-يف الحاديِث الص حيحِة ، كحديِث ُأ يف  -َرِضَي اهلُل َعنػْ
َها-الص حيَحٌِن يف قص ِة فاطمَة بنِت أيب ُحَبيٍش  ، وحديِثها يف  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ـ  َحِبيبَة  وغًنِىا مَن الحاديِث ،  -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-صحيِح ُمسِلٍم يف قص ِة ُأ
مستحاضًة أْف يعتزؽَبا زوُجها ،  -َعَلْيِو الص الُة َوالس الـُ -جميُعها لَػْم يأُمْر فيِو ف

" أنَّػوي ال يجػوزي ولَػْم ينص  عل  ربرمِي الوطِء ، واغباجُة داعيٌة لذلَك ، والقاعدُة : 
، فدؿ  ىذا عل  جواِز وطِء اْلُمستحاضِة   تػأخيري البػياًف عػٍن كقًت الحاجًة "

 . -َرضِبَُهُم اهللُ -كما ىَو مذىُب اعبمهوِر 
وإذا حل ت ؽبا الصالة وىي أعظم فمن باب أو ى أف يل  وطؤىا ، ولذلك قاؿ 
حرب المة وترصباف القرآف عبداهلل بن عباٍس رضي اهلل عنهما كما يف البخاري 

صلت تعليقًا بصيغة اعبـز : ) تغتسل وُتصل ي ولو ساعًة ، ويأتيها زوجها إذا 
  الصالة أعظُم ( .

 
 

                              
 . ٕٕٕ/ البقرة ، آية :  (ٔ)
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ًة النػٍّفىاًس أىٍربػىعيٍوفى يػىٍومنا ،كىييٍستىحىب  غيٍسليهىا ًلكيلٍّ صىالةو   كىأىٍكثػىري ميدَّ

________________________________________ 
عليها  يعين إذا دخلَ [ كىييٍستىحىب  غيٍسليهىا ًلكيلٍّ صىالةو  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 وّل جيبُ ،  البدفَ  ، أي تغسلُ  تغتسلَ  ؽبا أفْ  ا يستحب  هَ ؛ فإنػ   صالةٍ  ل  كُ   وقتُ 

ـ  اْلُمؤمِنٌَن عائشَة ؛  عليها ذلكَ   -َرِضَي اهللُ َعنػَْها-ِلَما ثبَت يف الص حيَحٌِن عن ُأ
ـ  َحِبيبةَ  َها- يف قص ِة ُأ  ،  )) كىانىٍت تػىٍغتىًسلي ًلكيلٍّ صىالةو ((وأنػ َها :  -َرِضَي اهللُ َعنػْ

َها ، ولَػْم يُكْن بأمِر الن ِب   ، فُاسُتِحب  لكونِِو ِفْعَل  --وىذا اجتهاٌد ِمنػْ
 الص حايب  .

ًة النػٍّفىاًس أىٍربػىعيٍوفى يػىٍومنا  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  َشرََع اْلُمَصن ف     [كىأىٍكثػىري ميدَّ
 مأخوٌذ مَن النػ ْفِس ، : النػٍّفىاسي ك ِذِه اعبملِة يف أحكاـِ دـِ النػ َفاِس ،  -َرضِبَُو اهللُ -
   : معافو ب في الل غةً  سي فٍ النػَّ  قي طلى كتي 
    "  وُ سَ فْ ا نػَ ؿبمدً  تُ رأيْ " م : قوؽبُ  ، ومنوُ  وِ دبعىن ذاتِ  " الش يءِ  سُ فْ نػَ  ":  اؿي قى يػي ف

  . أي بذاتِوِ 
، عل  ِخالٍؼ بٌَن أىِل العلِم : َىْل مها دبعىًن واحٍد ،  وحِ عىن الر  دب سُ فْ النػ   قي طلى كتي 

  أْو ـبتلفاِف ؟
 چڃ  چ  چ  چ :-تَػَعا َى - وُ قولُ :  كمنوي ،  دبعىن الخِ  سُ فْ النػ   قي طلى كتي 

(ُ) .  

                              
 . 2ٕساء ، آية : الن  /  (ٔ)
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 ِٓٓ 

 

ـِ  سُ فْ النػ   قي طلى كتي  َعَلْيِو الص الُة - عنوُ  ٌنِ يف الص حيح ما ثبتَ :  كمنوي ،  عل  الد 
َها-لعاِئشَة  قاؿَ  وُ أن   -َوالس الـُ  ًك الى مى ))  : َلم ا حاَضْت ِبَسَرؼَ  -َرِضَي اهلُل َعنػْ

ـُ اغْبَْيضِ  كِ أصابَ  لْ أي ىَ  ؟ (( تً سٍ فً ني أى   ؟ د
ـُ  ا كافَ م  فلَ   تسميةِ  بابِ  ، منْ  ا لذلكَ اسً فَ نِ  النػ َفاسُ  يَ ؛ ظبُ   سُ فْ النػّ  وِ أظبائِ  منْ  الد 

  . وِ بسببِ  الش يءِ 
ـي  وى ىي ) :  والنػ َفاسُ   .  ّلدةِ الوِ  دـُ  وِ بِ  فاْلُمرادُ  ( ةً الدى وً الٍ  بى يٍ قً عى  جي ري خٍ م يى ذً الَّ  الدَّ

ـَ اغْبَْيضِ  أف  :  اٍلحىٍيضً  دـً  كبينى ،  وي بينى  ؽي رٍ كالفى   ـبصوصٌ  وىذا دـٌ ،  عتادٌ مُ  دـٌ  د
 . ، يكوُف بعَد خروِجِو مْن بطِن أُم وِ  الولدِ ب

ًة النػٍّفىاًس أىٍربػىعيٍوفى يػىٍومنا  ] : -رىًحمىوي اللي - قاؿى   -َرضِبَُو اهللُ -مراُدُه  [كىأىٍكثػىري ميدَّ
ـُ حىت جاوَز أربعٌَن يوًما ، حكْمَنا ب طُهرِىا أف  اْلَمرأَة إذا نفَسْت واستمر  مَعها الد 

      مَن الن فاِس بعَد مروِر اِلربعٌَن يوًما ؛ ِلَما ثبَت يف حديِث ُمس َة الزدي ِة عْن 
ـ  سلمَة  ـ  اْلُمؤمنٌَن ُأ َها-ُأ )) كىانىًت النػ فىسىاءي تىٍجًلسي عىلىى  قاَلْت : -َرِضَي اهللُ َعنػْ

  أىرٍبىًعٍينى يػىٍومنا (( . --عىٍهًد رىسيٍوًؿ الًل 
رواُه أضبُد ، وأبو داوَد ، وابُن ماجَو ،  )) تػىٍقعيدي بػىٍعدى نًفىاًسهىا ((ويف لفٍظ : 

مذي  ، واغباكُم وصح َحُو ، وأقر ُه الذ ىب  ، وحس َنُو الن ووي  وغًنُُه .   والرت 
ـُ أضبُد  ،  بِن عب اسٍ عبداهلل عْن ُعَمَر ، و  -َرضِبَُو اهللُ -وىذا القوُؿ حكاُه اإلما

ـ  سلمَة  ُهْم -وأنٍس ، وعائِذ بن عمرٍو ، وعثماَف بِن أيب العاِص ، وُأ َرِضَي اهلُل َعنػْ
: ) َوّل يُػْعَرُؼ ؽبم مَن الص حابِة  -َرضِبَُو اهللُ -، قاَؿ شيُخ اإلسالـِ  -َأصْبَِعٌْنَ 

 . ىػاـباِلٌف ( 
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لىوي تىطىهَّرىٍت كىصىلَّتٍ كىمىتىى طىهيرىٍت قػى   بػٍ

________________________________________ 
لست ٌَن يوًما مبين  عل  أن ُو أكثُر ما ُوِجَد ، وّل يُػْعَرُؼ ىذا القوُؿ والقوُؿ جبلوِسها 

: -َرضِبَُو اهللُ -َؿ الط حاوي  ، ولذلَك قا -َرِضَي اهلُل َعنػُْهمْ -عْن أحٍد مَن الص حابِة 
َا ىَو قوُؿ َمْن بعِدىم (   . ىػا) لَػْم يَػُقْل بِالس ت ٌَن أحٌد مَن الص حابِة ، وإَّن 

 اعتبارِِه إذا لَػْم يوجْد دليٌل مَن الن قِل .  وؿبلّ وإذا كاَف القوُؿ ِا مبين  عل  الُعْرِؼ 
 ؛ لقوِة دليِلِو . -َواْلِعْلُم ِعْنَد اهللِ - أرجحي في نظًرموعليِو ، فإف  القوَؿ بالربعٌَن 

فليَس لُو حد  ، سواًء خرَج القليُل اليسًُن كَمج ٍة ، َأْو لَػْم خيرْج  كأمَّا أقل  النٍّفاًس :
 شيٌء ؛ حيُث لَػْم يرْد يف الش رِع ربديٌد لُو بشيٍء .

لىوي  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي   ،  سِ النػ َفا أكثرِ  يعين قبلَ  [كىمىتىى طىهيرىٍت قػىبػٍ
، واْلُمراُد أنػ َها إذا رَأْت عالمَة الط هِر : إم ا الَقص ُة  فالض مًُن عائٌد إ ى النػ َفاسِ 

 البيضاُء ، أِو اعبُُفوُؼ قبَل انتهاِء الربِعٌَن .
  .أي أن نا كبكُم بطُْهرِىا  [تىطىهَّرىٍت كىصىلٍَّت ]  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 عشرينَ  النػ َفاسِ  ها دـُ معَ  واستمر  ،  الش ْهرِ  يف أوؿِ  تْ ولدَ  امرأةٌ  : ذلكى  مثاؿي ك 
  . رَأْت عالمَة الط هِر ، حكْمَنا بطُهرِىا ، فتغتسُل ، وُتصل ي وتصوـُ  ُُث  ، ا يومً 

كىيى إحدل ،  الط ْهرِ  عالماتِ  تْ يعين رأَ [  تٍ رى هي ] طى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي ك 
 عالمتيًن :

 الَقّصُة البيضاءُ ، وىَي ماٌء أبيُض كاعِبًِن ، تعرفُُو الن َساُء .  األيكلى :
ـَ زبرجُيوُ  -َرِضَي اهلُل َعنػَْها-وىَو الذي قصَدْتُو عائشُة  :  بقوؽِبا يف الثِر الذي تقد 

 . )) ًانٍػتىًظٍرفى ال تػىٍعجىٍلنى حىتَّى تػىرىٍينى القىصَّةى البػىٍيضىاءى ((
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________________________________________
 كىييٍكرىهي كىٍطؤيىىا قػىٍبلى األىٍربىًعٍينى بػىٍعدى التَّطىه رً 

________________________________________ 
اعبفوُؼ ، واْلُمراُد بِِو جفوُؼ اْلَفرِْج ، حبيُث َلْو وضَعْت ُقطنًة خرَجْت كالثَّانيةي : 

ـَ فيها .  نقي ًة ّل د
فإذا رَأْت ِإحدى ىاتٌِن العالمتٌِن قبَل سباـِ الربعٌَن حكْمَنا بطُهرِىا ، فإذا رَأِت 
ْمَنا يف اْلِمثاِؿ الس ابِق عشريَن يوًما ، ُُث  رَأْت عالمَة الط ْهِر حكْمَنا  ـَ كما قد  الد 

 بطُهرِىا . 
 اَؿ . : فال إشك ثيمَّ ًإٍف لٍم ييعاكٍدىا قبلى تماـً األربعينى يومنا

  : فهَي نُفساُء حىت تُِتم  أكثَر النػ َفاِس . كًإٍف عاكدىىا قبلى تماـً األربعينى 
 بعضي قاؿى [  كىييٍكرىهي كىٍطؤيىىا قػىٍبلى األىٍربىًعٍينى بػىٍعدى التَّطىه رً  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 اإلماـِ  عنِ  ةٌ رواي وَ ، وى وطأُ ّل تُ  الربعٌنَ  قبلَ  تْ رَ هُ إذا طَ  فساءُ الن   اْلَمْرأَةُ  : العلماءً 
 . -َرضِبَُهُم اهللُ -اختاَرىا بعٌض مْن أصحاِبِو  -َرضْبَُة اهلِل َعَلْيوِ - أضبدَ 

 .  عل  الكراىيةِ  ؿبموؿٌ  وُ إن   : قاؿى  نٍ كمنهم مى 
 . عل  اعبوازِ كالجمهوري 

ـِ  رجوعِ  خوؼُ  إ ى أف  العل َة ىيَ  -َرضِبَُهُم اهللُ - كذىبى بعضي العلماءً  ،  الد 
       ،  ، وىذا يدثُ  واليومٌنِ  ا دبعىن اليوـِ تً ىا مؤقػ  عندَ  الط ْهرِ  نقطاعُ ا ويكوفُ 
          اغبادي والعشرينَ  اليوـِ  ويف ايومً  عشرينَ  بعدَ  رُ تطهُ  ُُث  ،  فساءَ نُ  تكوفُ  اْلَمْرأَةَ  فإف  

ـُ  يعودُ  الث اِّن والعشرينَ ، ُُث  يف اليوـِ ا ّل ترى شيئً              :وا قالُ  ، ولذلكَ  عليها الد 
ـَ  أف   الربعٌنَ  داخلَ  تْ دامَ  ا ماهَ أنػ   ّل نأمنُ    . نقطعَ ا أفِ  إليها بعدَ  يعودُ  الد 
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هىا فىمىٍشكيٍوؾه ًفٍيًو تىصيٍوـي ، كىتيصىلٍّي ،  ـي ًفيػٍ كىتػىٍقًضي الصٍَّوـى فىًإٍف عىاكىدىىىا الدَّ

 اٍلوىاًجبى 
________________________________________ 

لن ُو ىَو الصُل ، ولَػْم يرِْد دليٌل يف الش رِع بالت حرمِي  كما  ؛  كالقوؿي بالجوازً  أرجحي 
ْمَنا يف وطِء اْلُمْسَتَحاَضِة ، وقْد قاَؿ حرُب ا       اهلِل لُم ِة وتُرصباُف القرآِف عبدُ قد 

ُهَما-عب اٍس  بنا كما يف صحيِح الُبخاري  تعليًقا بصيغِة اعبزـِ :            -َرِضَي اهلُل َعنػْ
هىا زىٍكجيهىا ًإذىا صىلٍَّت الصَّالةي أىٍعظىمي (( ،  )) تػىٍغتىًسلي كىتيصىلٍّي كىلىٍو سىاعىةن ، كىيىٍأتًيػٍ

 َ أنػ َها إذا طُهَرْت حل  لزوِجها وطُؤىا كما ربل  ؽبا الص الُة ال ي ىَي  --فبٌن 
أعظُم ، وىَو يدؿ  عل  أن ُو إذا حل ِت الص الُة للمرأِة حل  وطُؤىا ، سواًء كاَنْت 

 نُفساَء ، أْو حائًضا . 
هىا فىمىٍشكي  ] : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  ـي ًفيػٍ  إذا أنو:  يعين[  ٍوؾه ًفٍيوً فىًإٍف عىاكىدىىىا الدَّ
ـُ  عاودَ   يكوف مشكوكًا فيو بعَد أْف طُهَرْت قبَل سباـِ الربعٌنَ  فساءَ الن   اْلَمْرأَةَ  الد 
أن ُو يتمُل أن ُو نَِفاٌس ؛ استصحابًا لألصِل ، ويتمُل أن ُو استحاضٌة ، : دبعىن 

ًكا فيِو ، والصُل يقتضي إغباَقُو عل  كونِِو مشكو  -َرضِبَُو اهللُ -ومش  اْلُمَصن ُف 
، وقْد يُعتَذُر للقوِؿ اْلَمرجوِح بأنػ َها  بالنػ َفاِس لن ُو يف أمِدِه ووقِتِو ،  كىوى الرَّاجحي 

فًنجع إ ى يقٌن الطهارة اؼبوجب رَأْت عالمَة الط ْهِر قبَلُو ، فتنازَعُو الصالِف 
  . للحكم بشغل الذمة بالعبادة الواجبة

بناًء  [كىتػىٍقًضي الصٍَّوـى اٍلوىاًجبى  ،ي لٍّ صى تي كى ،  ـي وٍ صي ] تى  : -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
ـُ ،  ا طاىرٌ هَ أنػ   واليقٌنِ  عل  الصلِ  ونبقي ،  ك  لغي الش  فنُ ،  فيوِ  مشكوؾٌ  والد 
 ،  " اليىقيني ال يػيزىاؿي بًالٌشك ":  شهورةِ مَ الْ  للقاعدةِ ؛  عل  اليقٌنِ 
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 ِٓٗ 

 

________________________________________
ًة كىاٍلبػيليٍوغً  رى اٍلًعدَّ ـي ، كىيىًجبي ، كىيىٍسقيطي ، غىيػٍ ٍيًض ًفٍيمىا يىًحل  ، كىيىٍحري  كىىيوى كىاٍلحى

________________________________________ 
َنا  فاليقٌُن أنػ َها مطالبٌة بفريضِة الص الِة والص َياـِ ، وشَكْكَنا يف سقوِطهما ؛ فبقيػْ

  عل  الصِل اْلُموِجِب للمطالبِة ِما .
     أن ُو نِفاٌس  أفَّ الرَّاجحى  فهذا ىَو وجُو مطالبِتها بالص وـِ والص الِة ، وقْد قد ْمَنا

 ِإْف عاَد قبَل سباـِ أكثرِِه .
ٍيًض ًفٍيمىا يىًحل  ، كى : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  ـي [كىىيوى كىاٍلحى      [كىىيوى ] ،  يىٍحري

 . أي النػ َفاسُ 
،  اغْبَْيضُ  منوُ  ما مينعُ  مينعُ  النػ َفاسَ  أي أف   [ كىاٍلحىٍيضً : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 
 وّل تدخلُ ، ي صل  وّل تُ ،  ّل تصوـُ  فساءُ الن   فاْلَمْرأَةُ  ، بياُف موانِع اغْبَْيضِ  ـَ تقد   وقدْ 
  . ا يف اغبائضِ نَ كما ذكرْ   صحفَ مُ الْ  تلمسُ وّل ،  سجدَ مَ الْ 

ِة َواْلبُػُلْوِغ .  -َرضِبَُو اهللُ -: ما ذكره اْلُمَصن ُف  كيستثنى من ذلك  ِمَن اْلِعد 
طُُو اغبيُض ،  قِ سْ ُط ما يُ قِ سْ أي أف  النػ َفاَس يُ  [ طي قي سٍ كيى : ]  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

 ُوُجوِدِه .كِفْعِل الص الِة والص وـِ حاَؿ 
ًة كىاٍلبػيليٍوغً  ]:  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي  رى اٍلًعدَّ مراُدُه أف  الن فاَس يُػَفارُِؽ          [  غىيػٍ

 ، ولذلكَ  وِ بِ  عتد  ت اهَ فإنػ   اغبيَض فيِهَما فال تعتد  الن فساُء بدِمها ، وأم ا اغبائضُ 
 چڃ  ڃ     چ  چ  چچ : -تَػَعا َى - قاؿَ 

إ ى  ن  ىُ فرد   (ُ)
ـِ   إم ا ِبِو ، وإم ا بالط ْهِر مْنُو عل  القوَلٌِن اْلَمشُهوَريِن يف ،  اغْبَْيضِ  دـُ  الذي ىوَ  الد 

                              
 . 1ٕٕالبقرة ، آية : /  (ٔ)



 َّٓ  ق ُّْْالميراجعةي الثَّانية           بىابي اٍلحىٍيضً                                                

 ________________________________________
ًإٍف كىلىدىٍت تػىٍوأىمىٍيًن فىأىكَّؿي النػٍّفىاًس كىآًخريهي ًمٍن أىكًَّلًهمىا .  كى

________________________________________ 
        ( الطَّالؽً  ) كتابً يف  وُ نُ كما سنبيػ   چچ چ : -ُسْبَحانَوُ -تفسًِن قولِِو 

 .  -ا َى عَ تػَ  اهللُ  شاءَ  فْ إِ  -
تُػَها بوضِع اغبَْْمِل ّل خبروِج دـِ النػ َفاِس ؛  ُة فألف  اغْبَاِمِل تنتهي ِعد            وأم ا الِعد 

 چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ:  -تَػَعا َى -لقولِِو 
(ُ)  . 

بُػُلوَغها ثابٌت  لف  ؛  النػ َفاسِ  بدـِ  البلوغُ  ّل يثبتُ :  واقالي ف ا بالنٍّسبًة للبلوغً أمَّ ك 
خروج الولد ، فهو ثابت دبجرد ضبلها إذا مل تظهر قبل اغبمل عالمٌة موجبٌة قبَل 

       ،  عل  البلوغِ  دليلٌ  اغبَْْملَ  لو ، ومذىب طائفٍة من أىل العلم رضبهم اهلل أف
  : -َرضِبَُو اهللُ -قاَؿ الن اظُم 
  ػلً مٍ حى  كٍ أى  ـو ػدى بً  غً وٍ ػػػػػػلي البي  عى مى       لً قٍ عى الٍ  طً رٍ شى بً  فو يٍ لً كٍ تى  ل  كي كى 

 
: ] كىًإٍف كىلىدىٍت تػىٍوأىمىٍيًن فىأىكَّؿي النػٍّفىاًس كىآًخريهي ًمٍن أىكًَّلًهمىا [  -رىًحمىوي اللي -قػىٍوليوي 

  .أي أن نا نعتد  يف توقيِت دـِ النػ َفاِس بالربِعٌَن بأو ِؿ الولَديِن 
اليوـِ يف  وُ تْ ولدَ  الوؿُ  : الولدُ  ينِ ولدَ  تْ ولدَ  مرأةً َلْو أف  ا فعلى سبيًل المثاًؿ :

  ،، فإن نا نعتد  باليوـِ العاشِر  عشرَ  ادياغبيف  وُ تْ ، والث اِّن ولدَ  الش ْهرِ  منَ  العاشرِ 
 . فإذا أسب ْت ِبِو الربعٌَن طُهَرْت عل  مذىِب القائلٌَن بالربعٌنَ 

                              
 . 4الط الؽ ، آية : /  (ٔ)
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 ُّٓ 

 

؛ لن ُو الصُل يف الوّلدِة  -َرضِبَُهُم اهللُ - ىوى مذىبي الجمهورً واعتباُر الولِد الوِؿ 
 والث اِّن تَػَبٌع لَُو .

ِدُئ تفيبالث اِّن ،  بالولدِ  العربةَ إف   : -َرضِبَُهُم اهللُ -م هي كافقى  نٍ كمى  الظَّاىريَّةي  كقاؿى 
 .الث اِّن  الولدِ  منَ  النػ َفاسِ  باحتساِب ُمد ةِ 

 َ  أف  العربَة بأوِؿ الولَديِن ّل بآخرمها .  -َرضِبَُو اهللُ -فبٌن 
وىكذا اغبكُم عنَدُه فيما َلْو كاَنِت الوّلدُة لتوائَم أكثَر ، فالعربُة بالولِد الو ِؿ ؛ 

أْف تضَع ولًدا ، أْو أوّلًدا  حٌد آخٌذ حكَم البطِن الواحِد ، ّل فَػْرَؽ بٌنَ لن ُو ضَبٌْل وا
  كما َلْو ولَدْت واحًدا .  فيكوف فُكل ُو بطٌن واحدٌ 

 
كىآًخري دىٍعوىانىا أىًف اٍلحىٍمدي لًل رىبٍّ اٍلعىالىًمٍينى ، كىصىلَّى اللي كىسىلَّمى كىبىارىؾى عىلىى نىًبيػٍّنىا 

 . لىى آًلًو كىصىٍحًبًو أىٍجمىًعٍينى ميحىمَّدو كىعى 
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 الفهرس                        ِكَتاُب الطََّهارَة 
 

 ٖ٘٘ 

 

 َرْقُم الصَّْفَحةِ  اْلَموُضوعُ 
 ٔ ) الُمَقدَِّمُة ( 

 ٔ والثَّناِء عليِو . --استفتاُح ُكُتِب الِعْلِم بالَحْمِد هلِل 
 ٔ الِكتاِب .دليُل مشروعيِتِو :  دليُل 

 ٕ دليُل السُّنَِّة .                     
 ٕ اْلُمناسبُة .                     

 ٖ تعريُف الَحْمِد :  في اللُّغِة .
 ٖ في االصطالِح .                   

 ٗ الَفْرُؽ بيَن الَحْمِد والشُّْكِر .
 ٗ أنواُع الشُّكِر .

 ٚ َمَعاِني الصَّالِة .
 ٜ . --على نَِبيِّْو  --اْلُمراُد بصالِة اهلِل 

 ٜ َمْعَنى السَّالـِ . 
 ٔٔ َمْعَنى اآلِؿ .

 ٖٔ َمْعَنى الصُّْحَبِة : تعريُف الصَّحابيّْ . 
 ٚٔ َمْعَنى الِعبادِة .

مِة والَمضُموِف .   ٛٔ ) َأمَّا بَػْعُد ( تَػْفِصُل بيَن الُمقدّْ
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َناُه اْلِحْكَمَة َوَفْصَل : }  -تَػَعاَلى-الرَّاجُح في اْلُمراِد بقوِلِو  َوآتَػيػْ
 { .اْلِخطَاِب 

ٜٔ 

ـُ مشروعيَِّة ت  ٜٔ ) َأمَّا بَػْعُد ( في الُخَطِب .  كَرارِ َعَد
 ٕٓ َمْعَنى االختصاِر . 

 ٕٔ أحواُؿ الَكالـِ مْن حيُث تناسُب لفِظِو مَع معناُه .
 ٖٕ اْلُمُتوُف الِفقهيَُّة ، وأنواُعَها . 
 ٕ٘ تَعريُف الِفْقِو : الِفْقُو لَُغًة . 

 ٕ٘ الِفْقُو اصطالًحا .                
ليِل : لَُغًة ، واصطالًحا .  ٕٙ تَعريُف الدَّ

 ٖٗ تحريُم تزكيِة اإلنساِف ومدِحِو لنفِسِو .                    
 ٖ٘ تزكيُة نفِسِو ومدُح َعَمِلِو ؟َمَتى يجوُز لُو 

َة ِإالَّ بِاهلِل ( .  ٖٚ َمْعَنى ) ال َحْوَؿ َوال قُػوَّ
 ٜٖ َمْعَنى ) َحْسبُػَنا اهللُ ، َونِْعَم اْلوَِكْيُل ( .

مُة .  ٜٖ فوائُد اشتمَلْت عليَها اْلُمقدّْ

 ٔٗ ) ِكَتاُب الطَّكارِة (                                      

 ٔٗ الِكَتاُب في اللَُّغِة .
 ٔٗ َمْعَنى الطَّهارِة : لَُغًة ، واصطالًحا .

 ٗٗ أنوُع الطَّهارِة .
 ٘ٗ أركاُف الطَّهارِة.                 
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 ٖ٘ٚ 

 

 ٚٗ َسَبُب الَبَداَءِة بِكتاِب الطَّهارِة .
 ٓ٘ للطَّهارِة ، وشرُحُو . -رَِحَمُو اهللُ -تعريُف اْلُمَصنِّْف 

ـُ الِمَياِه : أقواُؿ العلماِء .   ٗ٘ أقسا
 ٗ٘ التَّرجيُح ، ودليُل الرُّجحاِف .                 

 ٛ٘ النَّوُع األوَُّؿ :  الطَُّهوُر :  حقيقُتُو .
 ٜ٘ أنواُعُو ، ودليُل جواِز الطَّهارِة بَها .                 

 ٓٙ أنواُع التَّغيُِّر في اْلَماِء :
 ٓٙ التَّغيػُُّر باْلُمَمازِِج : حقيقُة اْلُممازجِة .          
 ٗٙ التَّغيػُُّر باْلُمكِث ، مثالُُو ، حكُمُو .          
 ٘ٙ التَّغيػُُّر ِبَما يشقُّ صوُف اْلَماِء عنُو : ُصَورُُه ، أحكاُمُو .          
 ٚٙ التَّغيػُُّر ِبُمجاورِة اْلَمْيَتِة ، ُصَورُُه ، أحكاُمُو .          

 ٛٙ حكُم اْلَماِء اْلُمسخَِّن بالشَّمِس . 
 ٜٙ حكُم اْلَماِء اْلُمستعمِل في الطَّهارِة اْلُمستحبَِّة .

 ٔٚ مسألُة الُقلََّتيِن : َمْعَنى الُقلَِّة .
 ٕٚ في اعتباِر الُقلََّتيِن .  -رَِحَمُهُم اهللُ -أقواُؿ الُعلماِء                   
 ٕٚ َتحريُر محلّْ الِخالِؼ .                  
 ٖٚ التَّرجيُح ، ودليُل الرُّجحاِف .                  

 ٙٚ .ٍث كاملةٍ حكُم اْلَماِء الطَُّهوِر اليسيِر إذا َخَلْت بِِو امرأٌة لَطهارِة َحدَ 
 ٛٚ النَّوُع الثَّاني : الطَّاىُر :  حقيقُتُو . 
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 ٓٛ حكُم اْلَماِء اْلُمستعمِل في َرْفِع الَحَدِث : األقواُؿ . 
 ٓٛ األدلُة .                                             

 ٔٛ التَّرجيُح ، ودليُل الرُّجحاِف .                                        
النَّوـِ فيِو إذا َلْم َىْل يتأثػَُّر اْلَماُء الطَُّهوُر بَغْمِس يَِد القائِم ِمَن 

 ؟يتغيػَّرْ 
ٖٛ 

 ٘ٛ النَّوُع الثَّالُث : النَِّجُس  :  حقيقُتُو .                                             
 ٙٛ اإلجماُع على نجاسِة اْلَماِء اْلُمتغيِّْر بالنَّجاسِة . 

 ٙٛ حكُم اْلَماِء اليسيِر إذا الَقى النَّجاسَة .
 ٚٛ زواِلها .حكُم اْلَماِء اْلُمنفصِل عْن محلّْ النَّجاسِة قبَل 

 ٚٛ تطهيُر اْلَماِء النَّجِس باْلُمكاثرِة . 
 ٛٛ تطهيُرُه بنَػْزِح النَّجاسِة ِمْنُو ، وشرطُُو .

 ٜٛ حكُم الشَّكّْ في نجاسِة اْلَماِء وغيرِِه : َمْعَنى الشَّكّْ . 
 ٜٓ قاعدُة : " اْلَيِقْيُن ال يُػَزاُؿ بِالشَّكّْ " ، ودليُلها . 

 ٜٔ اْلَماِء الطَُّهوِر بالنَّجِس .حكُم اشتباِه 
 ٕٜ َىْل ُيشتَػَرُط لجواِز التَّيمُِّم إراقِتِهما ؟

     حكُم اشتباِه اْلَماِء الطَُّهوِر بالطَّاىِر : َىْل يتوضَُّأ ُوُضوًءا َواِحًدا 
 َأْو ُوُضْوئَػْيِن ؟

ٜٖ 

 ٜٗ حكُم اشتباِه الثّْياِب الطَّاىرِة بالنَّجسِة ، أِو اْلُمحرَّمِة ؟ 
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 ٖٜ٘ 

 

 ٜٚ ) َباُب اآلِنَيِة ( 

 ٜٚ َمْعَنى الَباِب ، ومناسبُة التَّسميِة ِبِو في ُكُتِب الِعلِم .  
 ٜٚ لآلنيِة في التَّرجمِة . -رَِحَمُو اهللُ -َسَبُب َجْمِع اْلُمَصنِّْف 

 ٜٛ اآلنيِة لكتاِب الطَّهارِة .مناسبُة باِب 
 ٜٛ اأَلَواِني أنَُّو يجوُز استعماُلها واتّْخاُذىا . األصُل في 

 ٜٜ دليُل ىذا األصِل .                   
 ٜٜ َمْعَنى االتّْخاِذ ، واالستعماِؿ .                   

 ٓٓٔ ودليلو .تحريُم اتّْخاِذ َأَواِني الذََّىِب والِفضَِّة واستعماِلها ، 
 ٕٓٔ حكُم اأَلَواِني اْلُمَضبََّبِة بالذََّىِب والِفضَِّة .

 ٕٓٔ َىْل يجوُز لؤلُنْػَثى اتّْخاُذ َأَواِني الذََّىِب والِفضَِّة ؟ األقواُؿ .
 ٕٓٔ التَّرجيُح .                                                     
 ٗٓٔ دليُل صحَِّة الطَّهارِة ِمْن َأَواِني الذََّىِب والِفضَِّة . 

 ٘ٓٔ َجَواُز الضَّبَِّة اليسيرِة في اإلناِء ، وشروطُُو .
 ٘ٓٔ دليُل استثناِء الضَّبَِّة اليسيرِة ِمَن الِفضَِّة .

 ٚٓٔ حكُم استعماِؿ َأَواِني الُكفَّاِر : أحواُؿ َأَواِني الُكفَّاِر :
 ٛٓٔ الحالُة اأُلوَلى : َأْف تكوُف جديدًة .                 
 ٛٓٔ الحالُة الثَّانيُة : أْف تكوَف ُمستعملًة .                 

 ٛٓٔ دليُل جواِز استعماِؿ َأَواِني الُكفَّاِر .
 ٜٓٔ الَجَواُب عْن إشكاالِت األحاديِث الَواردِة في اْلَمسألِة . 
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 ٔٔٔ ثياِب الُكفَّاِر ِإْف ُجِهَل حاُلها :حكُم استعماِؿ 
 أحواُؿ ثياِب الُكفَّاِر : 

ليُل .   الحالُة اأُلوَلى : أْف تكوَف جديدًة ، حكُمها ، الدَّ
ٔٔٔ 

ليُل .   ٕٔٔ الحالُة الثَّانيُة : أْف تكوَف نجسًة : حكُمها ، الدَّ
 ٕٔٔ ْم نجاسٌة .الحالُة الثَّالثُة : إذا استعمَلها الكافُر وَلْم تُػْعلَ 

 ٕٔٔ المذاىُب .                        
 ٖٔٔ التَّرجيُح .                        

ْبِغ ؟   مسألٌة : َىْل َيْطُهُر ِجْلُد اْلَمْيَتِة بالدَّ
 قوؿ األوؿ : دليلوال

ٖٔٔ 

 ٖٔٔ القوؿ الثاني : دليلو
 ٗٔٔ القوُؿ الرَّاجُح ، ودليُل الرُّجحاِف . 

ليُل .   ٘ٔٔ حكُم لََبِن اْلَمْيَتِة ، الدَّ
ليُل .   ٘ٔٔ حكُم أجزاِء اْلَمْيَتِة الَِّتي تحلُّها الَحَياُة ، الدَّ

ليُل .   ٙٔٔ طهارُة َشْعِر اْلَمْيَتِة ، الدَّ
 ٚٔٔ .  َحيّْ : حكُمُو حكُم اْلَمْيَتةما ُقِطَع ِمَن الْ 

 ٚٔٔ ِمْن َحيَػَواِف البحِر .  طهارُة اْلَمقطوِع ِمَن السََّمِك ونحِوهِ 
 ٚٔٔ تحريُم َقْطِع أعضاِء الَحيَػَواِف الَحيّْ وتعذيِبِو ، ودليُلُو .

 ٜٔٔ ) َباُب االْدِتِنَجاِء ( 

 ٜٔٔ تعريُف االستنجاِء . 
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ـُ   ٕٓٔ طهارِة الَخَبِث .  أقسا
في تسميِة ىذا الباِب ،  -رَِحَمُهُم اهللُ -مصطلحاُت الُعلماِء 
 ووجُهَها ِمَن السُّنَِّة . 

ٕٔٔ 

ـُ آداِب الَخالِء : الِقسُم األوُؿ : ا  ٕٕٔ .أَلَدُب قَػْبَل ُدُخوِؿ الَخالءِ أقسا
 ٕٕٔ . : اأَلَدُب أثناَء قضاِء الحاجةِ الِقسُم الثَّاني                          
 ٖٕٔ . : اأَلَدُب بَػْعَد قضاِء الحاجةِ الِقسُم الثَّالُث                         

 ٕٗٔ َمَتى يُػَقاُؿ الذّْْكُر إَذا كاَف اْلَمكاُف ُمَهيَّأً لقضاِء الحاجِة ؟ 
 ٕٗٔ َمَتى يُػَقاُؿ الذّْْكُر إذا َلْم يُكْن اْلَمكاُف ُمَهيَّأً لقضاِء الحاجِة ؟

 ٕ٘ٔ التَّسميُة لُدُخوِؿ الَخالِء ، ودليُلها . 
 ٕ٘ٔ التَّعوُُّذ عنَد ُدُخوِؿ الَخالِء ، ودليُلُو . 

 ٕ٘ٔ َمْعَنى قوِلِو : ) اللَُّهمَّ ( .
 ٕٙٔ َمْعَنى قوِلِو : ) َأُعْوُذ ( .

 ٕٙٔ َمْعَنى قوِلِو : ) اْلُخْبِث ، َواْلَخَباِئِث ( .
 ٕٚٔ دعاُء الُخُروِج مَن الَخالِء ، وبياُف معناُه . 

 ٖٓٔ تقديُم الَيَساِر عنَد ُدُخوِؿ الَخالِء . 
ليُل   تقديُم الَيِمْيِن عنَد الُخُروِج ، ولُْبِس الثّْياِب ونحِوىا ، والدَّ

 على ذلَك .
ٖٔٓ 

ـُ ؟  ٕٖٔ إذا َخَرَج مْن بيِتِو للَمسجِد فأيػُُّهَما يُػَقدّْ
 ٖٗٔ االعتماُد على الرّْْجِل الُيسَرى عنَد قضاِء الحاجِة .
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 ٖ٘ٔ البُػْعُد في الفضاِء واالستتاُر .
 ٖٙٔ التَّنبيُو على عدـِ قضاِء الحاجِة في مواضِع الُوُضوِء .

 ٖٚٔ ارتياُد الموضِع الرَّْخِو ، وعلَُّتُو .
 ٖٛٔ اختالُؼ البوِؿ قائًما وقاعًدا بحسِب اختالِؼ األماكِن . 

 ٜٖٔ حكُم البوِؿ قائًما . 
َعَلْيِو الصَّالُة -في العلَِّة في بوِلِو  -رَِحَمُهُم اهللُ -اختالُؼ العلماِء 

 قائًما .  -َوالسَّالـُ 
ٖٜٔ 

 ٓٗٔ التَّرجيُح .
 ٔٗٔ َسْلُت الذََّكِر : صورتُُو ، ُحكُمُو ، ومتى يجوُز ؟  

ُر الذََّكِر : صورتُُو ، حكُمُو .  ٕٗٔ نَػتػْ
 ٖٗٔ كراىيَُّة ُدُخوِؿ الَحمَّاـِ بشيٍء فيِو ِذْكُر اهلِل ِإالَّ لحاجٍة .

 ٙٗٔ البوُؿ في الشَّقّْ .
 ٚٗٔ حكُم مسّْ الفرِج بالَيِميِن ، ودليُلُو .

 ٓ٘ٔ حكُم استقباِؿ النػَّيػَّْريِن ، كراىيُتُو ، والِعلَُّة . 
ليُل .   ٓ٘ٔ ترجيُح الجواِز ، والدَّ

َلِة واستدبارِىا أثناَء قضاِء الحاجِة : األقواُؿ .   ٕ٘ٔ حكُم استقباِؿ الِقبػْ
 ٖ٘ٔ التَّرجيُح ، ودليُل الرُّجحاِف .                                         

ليُل .   ٙ٘ٔ حكُم البوِؿ في الطَّريِق ، الدَّ
ليُل .   ٙ٘ٔ حكُم البوِؿ في الظّْلّْ النَّافِع : الدَّ
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 ٚ٘ٔ حكُم البوِؿ تحَت الشَّجرِة اْلُمثمرِة ، ِعلَُّتُو . 
 ٜ٘ٔ الجمَع بيَن االستنجاِء واالستجماِر ، صورتُُو ، دليُلُو .

 ٔٙٔ ُشُروُط االستجماِر .
ليُل .   ٕٙٔ حكُم االستجماِر بالَعْظِم والرَّْوِث ، الدَّ

 ٖٙٔ الِعلَُّة .                                       
 ٘ٙٔ حكُم االستجماِر بالطَّعاـِ ، واْلُمحترـِ ، واْلُمتَّصِل بالَحَيواِف .

 ٙٙٔ اشتراُط الثَّالِث اْلَمَسَحاِت اْلُمنقيِة . 
ليُل   ٚٙٔ ُسنػّْيَُّة َقْطِع االستجماِر باْلِوْتِر ، والدَّ

ليُل .   ٜٙٔ حكُم االستنجاِء ، َوالدَّ
ليُل .  ـُ صحَِّة الُوُضوِء قبَل االستنجاِء ، َوالدَّ  ٔٚٔ عد

 ٗٚٔ ) َباُب الدَِّواِك َوُدُنِن اِلُوُضْوِء ( 

 ٗٚٔ حقيقُة السّْواِؾ : اطالقاُت السّْواِؾ . 
 ٘ٚٔ تعريُف السُّنَِّة . 

 ٘ٚٔ السّْواُؾ بالُعوِد اللَّيِن . 
 ٛٚٔ َىْل تتحقَُّق السُّنَُّة في السّْواِؾ بغيِر الُعوِد ؟ 

 ٛٚٔ صفاُت السّْواِؾ اْلُمستحبَُّة . 
 ٛٚٔ االستياُؾ باإِلصبِع .

 ٜٚٔ حكُم السّْواِؾ .  أوقاُت السّْواِؾ ،
 ٜٚٔ التَّرجيُح .                   
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 ٓٛٔ َكَراىيُة السّْواؾ للصَّائم بعد الزَّواؿ : القائلوف بها ، دليلهم
 ٔٛٔ الترجيح

 ٕٛٔ دليل الرجحاف
 ٖٛٔ مسألٌة : َىْل ُيْشَرُع السّْواُؾ قبَل الصَّالِة في المسجِد ؟ األقواُؿ .

 ٗٛٔ التَّرجيُح .                                                            
 ٙٛٔ مسألٌة : االستياُؾ َعْرًضا : األقواُؿ . 

 ٙٛٔ التَّرجيُح .                              
 ٚٛٔ مسألٌة : االدّْىاُف ِغبِّا . 

 ٜٛٔ .   مسألٌة : االكتحاُؿ ِوتْػًرا : َمْعَنى االكتحاؿِ 
 ٜٛٔ ما ُىَو اإِلْثِمُد ؟ 

 ٜٓٔ كيَف يكوُف اْلِوتْػُر ِفي االكتحاِؿ ؟ األقواُؿ .
 ٜٓٔ التَّرجيُح .                                      

 ٜٔٔ .  ِب : ِفي اللَُّغةاْلَواجِ  مسألٌة : تعريف
 ٕٜٔ ِب : اصطالحاً .اْلَواجِ  تعريف

 ٕٜٔ التَّسميِة في الُوُضوِء : األقواُؿ  .مسألٌة : ُوُجوُب 
 ٕٜٔ األدلُة .                                           
 ٜٗٔ التَّرجيُح .                                           

 ٜ٘ٔ مسألٌة : َىْل ُيَسمّْى بغيِر لفِظ الَجاللِو ِمَن األسماِء الُحْسَنى ؟ 
 ٜٙٔ الِخَتاِف : تعريُف الِخَتاِف :مسألٌة : حكُم 
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 ٜٛٔ  وجوبو على الرجاؿ والنساء                           
 ٜٜٔ ما ُيشتَػَرُط في الَخاِتِن للُحكِم بجواِز ِفْعِلِو للِخَتاِف .

 ٕٓٓ مسألٌة : إذا َخاَؼ الِخَتاَف على نفِسِو ، فما الحكُم ؟ 
 ٕٔٓ مسألٌة : حكُم الَقَزِع : تعريُف الَقَزِع . 

 ٕٔٓ نَػْهُي الشَّْرِع عْنُو ، وتحريُمُو .
 ٕٔٓ ِعلَُّة النَّهِي والتَّحريِم .

 ٖٕٓ ُسُنُن الُوُضوِء . 
 ٕٗٓ َغْسُل الكفَّيِن قبَل الُوُضوِء : أحواُؿ الكفَّيِن ، وحكُمُهَما .

البداَءُة باْلَمضمضِة : تعريُف الَمضمضِة ، ُسنػّْيَُّة البداءِة بَها ، 
ليُل .   الدَّ

ٕٓٙ 

 ٕٚٓ االستنشاُؽ : تعريُف االستنشاِؽ .
ليُل .                  ٕٚٓ ُسنػّْيَُّتُو ، الدَّ

 ٕٚٓ ُسنػّْيَُّة الجمِع بيَن المضمضِة واالستنشاِؽ مْن كفٍّ واحدٍة . 
 ٕٛٓ المبالغُة في المضمضِة واالستنشاِؽ لغيِر الصَّائِم . 

 ٜٕٓ تخليُل اللّْْحَيِة : معناُه ، حكُمُو ، ما َوَرَد فيِو . 
 ٕٔٔ تخليُل األصابِع : معناُه ، ُحكُمُو ، دليُل ُسنػّْيَِّتِو .

 ٕٔٔ التػََّياُمُن في الُوُضوِء : حقيقُتُو ، دليُل ُسنػّْيَِّتِو . 
 ٕٕٔ الماِء الجديِد لؤُلُذنَيِن : َضْعُف الحديِث الوارِد فيِو . َأْخُذ 

 



 ٙٗ٘  ِكَتاُب الطََّهارَة                              الفهرس                                                

 

 ٕٗٔ ) َباُب ُفُرْوِض اِلُوُضْوِء َوِصَفِتِه ( 

 ٕٗٔ تعريُف الُوُضوِء : في اللُّغِة . 
 ٕ٘ٔ في االصطالِح .                    

 ٕ٘ٔ مناسبُة باِب فُػُروِض الُوُضوِء وصفِتِو ِلَما قبَلُو . 
 ٕٚٔ  تعريُف الَفْرِض : في اللُّغِة ، واالصطالح

 ٕٛٔ َغْسُل الوجِو : صفُتُو ، وحدُّ الوجِو اْلَمأُموِر بَغْسِلِو . 
 ٕٛٔ دليُل فرضيَِّتِو .                

 ٜٕٔ مسألٌة : َىِل الفُم واألنُف ِمْنُو ؟ األقواُؿ .
 ٕٕٓ التَّرجيُح .                                    

 ٕٕٕ َغْسُل اليَديِن : دليُل فرضيَِّة غسِلِهَما . 
المأُموِر بَغْسِلِو في مسألٌة : َىِل الِمرفقاِف داخالِف في الحدّْ 

 األقواُؿ      ؟ اليَدينِ 
ٕٕٕ 

 ٖٕٕ التَّرجيُح .              
 ٕٕ٘ َمْسُح الرَّأِس : َمْعَنى الَمسِح . 

 ٕٕٙ حدُّ الرَّأِس المأُموُر ِبَمسِحِو .                
 ٕٕٙ دليُل فرضيَِّتِو في الُوُضوِء .                
 ٕٕٙ صفُة المسِح الكاملُة ، دليُلها .                

 ٕٕٛ في الُوُضوِء . دليُل فرضيَّتوَغْسُل الرّْْجِليِن : 
 ٕٕٛ الجواُب عْن دليِل مسِحهما .                  
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 ٖٕٔ ترتيُب أعضاِء الُوُضوِء : تعريُف التَّرتيِب ، دليُل فرضيَِّتِو . 
 ٕٖٕ أحواُؿ التَّرتيِب بيَن فرائِض الُوُضوِء وُسَنِنِو .

 ٖٖٕ الُمَواالُة : تعريُف الُمَواالِة ، وِصفتُػَها . 
 ٖٕٗ دليُل كونِها فَػْرًضا في الُوُضوِء .            

 ٖٕ٘ النػّْيَُّة : تعريُف النػّْيَِّة ، وِبَم تتحقَُّق ؟ 
 ٖٕ٘ دليُل كونِها شرطًا في صحِة الُوُضوِء .         
 ٖٕ٘ أنواُع النػّْيَِّة .         

 ٖٕٚ تعريُف الشَّْرِط : في اللُّغِة ، واالصطالِح .
 ٖٕٛ مسألٌة : َىِل النػّْيَُّة شرٌط في صحِة الُوُضوِء : األقواُؿ . 

 ٜٖٕ األدلُة .                                                 
 ٕٓٗ التَّرجيُح .                                                 
 ٕٔٗ أحواُؿ نِيَِّة استباحِة الَمحظوِر في الُوُضوِء . 

 ٖٕٗ ؟ ُمستحبّْ عِن الواجِب ، والعكسُ َىْل ُتْجِزُئ نِيَُّة الُغْسِل الْ مسألٌة :
 ٕٗٗ مسألٌة : النػّْيَُّة الواحدُة في الطَّهارِة مْن أكثَر مْن َحَدٍث . 

 ٕ٘ٗ مسألٌة : َمَتى يجُب اإلتياُف بالنػّْيَِّة في الطَّهارِة ؟ 
 ٕٙٗ ِة في الطَّهارِة ؟ مسألٌة : َمَتى ُيَسنُّ اإلتياُف بالنػّْيَّ 

في بياِف صفِة  -رَِحَمُهُم اهللُ -صفُة الُوُضوِء : مناىُج الُعلماِء 
 الُوُضوِء . 

ٕٗٛ 

 ٜٕٗ للُوُضوِء ِصفتاِف : الكماُؿ ، اإلجزاُء . 
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 ٜٕٗ حقيقُة صفِة الكماِؿ . 
 ٜٕٗ حقيقُة صفِة اإلجزاِء . 

 ٕٔ٘ الُوُضوِء : طُوالً وَعْرًضا .حدُّ الوجِو المأُموُر بَغْسِلِو في 
 ٕٕ٘ أحواُؿ اللّْْحَيِة ، وَمَتى يجُب َغْسُلها مَع الوجِو ؟

 ٕ٘٘ دليُل ُوُجوِب مسِح اأُلُذنَيِن مَع الرَّأِس : دليُل الِكتاِب . 
 ٕ٘٘ دليُل السُّنَِّة .                                            

 ٕ٘٘ مسألٌة : َىْل ُيَسنُّ تثليُث مسِح الرَّأِس : األقواُؿ ، األدلُة . 
 ٕٙ٘ التَّرجيُح .                                            

 ٕٛ٘ مسألٌة : َرْفُع الَبَصِر إلى السَّماِء بعَد الَفَراِغ مَن الُوُضوِء :
 ٕٛ٘ َضْعُف الزّْيادِة الواردِة بِِو .          

 ٜٕ٘ إباحُة اْلَمعونِة في الُوُضوِء ، ودليُلها ِمَن السُّنَِّة  . 

 ٕٗٙ ) َباُب  َمْدِح اِلُخفَّْيِن (

 ٕٗٙ حقيقُة المسِح . 
 ٕٗٙ حقيقُة الُخفَّيِن . 

َلُو .  ٕٗٙ مناسبُة باِب َمْسِح الُخفَّيِن ِلَما قَػبػْ
 ٕ٘ٙ ثُػُبوُت المسِح على الُخفَّيِن بالتَػَواتِر . 

 ٕٙٙ َىِل الَمسُح على الُخفَّيِن مختصّّ بالسَّفِر ؟ األقواُؿ .
 ٜٕٙ التَّرجيُح .                                                

 ٜٕٙ توقيُت الَمسِح للُمقيِم يوًما وليلًة . 
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 ٜٕٙ مؤقٌَّت ؟ األقواُؿ ، األدلةُ  مسألٌة : َىِل الَمسُح على الُخفَّينِ 
 ٕٓٚ التَّرجيُح 

 ٕٔٚ مسألٌة : َمَتى يبدأُ التَّأقيُت في الَمسِح على الُخفَّيِن ؟
 ٕٕٚ ُشُروُط الَمسِح على الُخفَّيِن : 

 ٕٕٚ الشَّرُط األوُؿ : َأْف يكونَا طاىَريِن . 
 ٖٕٚ الشَّرُط الثَّاني : َأْف يكونَا ُمباَحيِن .

 ٖٕٚ الشَّرُط الثَّالُث : َأْف يكونَا ساتَريِن لَمحلّْ الَفْرِض . 
 ٕٗٚ الشَّرُط الرَّابُع : أْف يثُبَتا بنفَسيِهَما . 

 ٕ٘ٚ الَمسُح على الَجورَبَيِن : صفُة الَجورِب اْلَممُسوِح عليِو . 
 ٕ٘ٚ َىْل يجوُز الَمسُح على الَجورَبَيِن : األقواُؿ ، األدلُة ، التَّرجيُح . 

 ٕٙٚ مسألٌة : َىْل ُيشتَػَرُط في الَجورِب َأْف يكوَف صفيًقا ؟
 ٕٚٚ حكُم الَمسِح على الَجوارِب الخفيفِة . 

الَمسُح على الِعمامِة : تعريُف الِعمامِة ، صفتُػَها ، حكُم الَمسِح 
  عليها .

ٕٚٛ 

 ٕٛٚ أنواُع الِعمامِة : الِعمامُة ذاُت الذُّؤابِة . 
 ٕٛٚ الِعمامُة الُمحنَّكُة : صفُتها ، حكُم الَمسِح عليها .                  

ـُ جواِز الَمسِح على الِعمامِة للمرأِة .   ٜٕٚ عد
ـُ جواِز الَمسِح على الِعمامِة الَمقطوعِة ، أِو الطَّاقيَِّة ،  عد

 والقلنسوِة . 
ٕٛٓ 
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 ٕٔٛ الَمسُح على الِخَماِر للنّْساِء : تعريُف الِخماِر . 
 ٕٔٛ دليُل مشروعيَِّة الَمسِح عليِو للنّْساِء .                          

 ٕٕٛ الَمسُح على الَجبيرِة : حكُمُو . 
 ٖٕٛ دليُل جواِز الَمسِح على الَجَبائِر .                          
 ٕٗٛ ُشُروُط جواِز الَمسِح على الَجبيرِة .                          

 ٕ٘ٛ الشَّرُط الخامُس : َأْف يلبَس الُخفَّيِن على طهارٍة كاملٍة . 
 ٕٙٛ طهارٍة .  استثناُء الَمسِح على الَجبيرِة مْن شرِط اللُّبِس على

ـَ ، أْو ُمقيًما ثُمَّ َسافَػَر ، فما الحكُم ؟  َمْن َمَسَح ُمسافًرا ثُمَّ أقا
 األقواُؿ .

ٕٛٙ 

 ٕٚٛ التَّرجيُح . 
 ٕٚٛ إذا أحَدَث ثُمَّ َسافَػَر ، فما الحكُم ؟ 

حكُم الَمسِح على الَقالنِس ، واللَّفائِف ، وما يسقُط ِمَن الَقَدـِ ، 
 وما ال يستُر محلَّ الَفْرِض .  

ٕٛٛ 

 ٜٕٛ حكُم الَمسُح على الُخفّْ الَفوقانيّْ . 
 ٜٕٓ الَقْدُر الواجُب مسُحُو في مسِح الُخفَّيِن والِعمامِة ، والَجبيرِة . 

ِة الَمسِح  َىْل تنتقُض الطَّهارُة بانكشاِؼ محلّْ الَفْرِض ، وتماـِ ُمدَّ
 في الَمسِح على الُخفَّيِن ؟ 

ٕٜٕ 

 ٜٕ٘ ) َباُب َنَواِقِض اِلُوُضْوِء ( 

 ٜٕ٘ َمْعَنى النَّواقِض . 
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 ٜٕ٘ مناسبُة باِب نواقِض الُوُضوِء ِلَما قبَلُو . 
 ٜٕٙ َليِن : أنواُع الخارِج مَن السَّبيَليِن . النَّواقُض : الخارُج مَن السَّبي 

 ٜٕٚ البوُؿ : دليُل كونِِو ناقًضا للُوُضوِء . 
 ٜٕٛ الَمْذُي : دليُل كونِِو ناقًضا للُوُضوِء . 
 ٜٕٛ الَوْدُي : دليُل كونِِو ناقًضا للُوُضوِء . 

 ٜٜٕ االستحاضُة : حقيقتُػَها . 
 ٖٓٓ حكُم ُخُروِج الَحَصى والدُّوِد . 

 ٖٓٓ خروُج الَغائِط : دليُل كونو نَاِقضاً .
 ٖٔٓ خروُج الرّْيِح : دليُل كونِِو ناقًضا للُوُضوِء . 

 ٕٖٓ إذا َسِمَع الصَّْوَت ِمْن بطِنِو َلْم ينتقْض ُوُضوُؤُه .
 ٖٖٓ .كاَف في غيِر صالةٍ   ائحِة وَلوْ ال بُدَّ مْن سماِع الصَّوِت أْو ُوُجوِد الرَّ 
ـُ البواسيِر : َمَتى ينقُض الُوُضوَء ؟   ٖٖٓ د

بُِر ، َىْل ينقُض الُوُضوَء ؟   ٖٗٓ ُخُروُج الَحَصى والدُّوِد ِمَن الدُّ
 ٖٙٓ الخارُج النَّجُس مْن بقيَِّة البدِف ِإْف كاَف بوالً َأْو غائطًا . 

 ٖٚٓ دليُل كونِِو ناقًضا للُوُضوِء . 
استثناُء الخارِج النَّجِس ِمْن غيِر السَّبيَليِن إذا كاَف يسيًرا في مسألِة 

 نقِض الُوُضوِء ، ودليُلُو .
ٖٓٛ 

 ٜٖٓ ضابُط الَفْرِؽ بيَن يسيِر الدَّـِ وكثيرِهِ 
 ٖٔٔ زواُؿ العقِل : أسبابُُو :
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 ٖٔٔ السَّبُب األوُؿ : النَّوـُ : دليُل كونِِو ناقًضا للُوُضوِء .
 ٖٖٔ السَّبُب الثَّاني : الُجُنوُف : دليُل كونِِو ناقًضا للُوُضوِء . 

 ٖٖٔ السَّبُب الثَّالُث : اإلغماُء : دليُل كونِِو ناقًضا للُوُضوِء . 
 ٖٖٔ السَّبُب الرَّابُع : السُّْكُر : مراتُب السُّْكِر ، وأحكاُمها . 

 ٖ٘ٔ دليُل كونِِو ناقًضا للُوُضوِء . 
في اعتبارِِه ناقًضا  -رَِحَمُهُم اهللُ -َمسُّ الذََّكِر : أقواُؿ العلماِء 

 للُوُضوِء . 
ٖٔٙ 

 ٖٚٔ األدلُة ، والتَّرجيُح .               
ـُ اشتراِط الشَّهوِة في اعتبارِِه ناقًضا .   ٜٖٔ عد

 ٜٖٔ .  استواُء الرّْجاِؿ والنّْساِء في نقِض الُوُضوِء بَمسّْ الَفرِج ُعُموًما
 ٕٖٓ مسألٌة : َلْمُس الُخْنَثى اْلُمْشِكِل : َمْن ُىَو الُخْنَثى اْلُمْشِكُل ؟

 ٕٖٗ ضابُط الحاالِت التي ينقُض فيها َلْمُس فَػْرِج اْلُخْنَثى ُمْشكٍل . 
 ٕٖ٘ َمسُّ المرأِة بشهوٍة : دليُل انتقاِض الُوُضوِء بَلْمِس المرأِة بشهوٍة . 

 ٕٖٙ التَّرجيُح في مسألِة نقِض الُوُضوِء بلَمِس المرأِة بشهوٍة . 
 ٕٖٚ انتقاُض ُوُضوِء الَمرأِة إذا َمسَِّت الرَُّجَل بشهوٍة . 

بُِر ، ودليُلُو .  ٕٖٚ نقُض الُوُضوِء بَمسّْ َحَلَقِة الدُّ
ـُ نقِض الُوُضوِء بَمسّْ َشْعِر المرأِة والسّْنّْ والظُُّفِر .  ٕٖٛ عد

ـُ نقِض الُوُضوِء بَمسّْ األمرِد ، ودليُلُو .   ٜٕٖ عد
ـُ نقِض الُوُضوِء في مسألِة اللَّمِس مَع ُوُجوِد الحائِل .   ٖٖٓ عد
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 ٖٖٓ ضابُط الحائِل الذي ال ينتقُض ِبِو الُوُضوُء باللَّمِس .
ليُل .   ٖٖٔ َغْسُل الَميِّْت : ترجيُح عدـِ نقِضِو للُوُضوِء ، والدَّ

 ٕٖٖ َأْكُل لحِم الَجُزوِر : دليُل كونِِو ناقًضا للُوُضوِء . 
ليُل .   ٖٖٗ استواُء الُحكِم في النَّْيِء والمطبوِخ ، والدَّ
 ٖٖٗ انتقاُض الُوُضوِء بما يُوجُب الُغْسَل ِإالَّ الَمْوَت .

 ٖٖ٘ ُحكُم َمْن تيقََّن الطَّهارَة وشكَّ في الَحَدِث : مراتُب العلِم األربعُة . 
 ٖٖ٘ المراُد بالشَّكّْ في الطَّهارِة والَحَدِث . 

 ٖٖٙ ُوُجوُب الرُُّجوِع إلى اليقيِن في حاِؿ الشَّكّْ ، ودليُلُو .
منُهَما ، فما السَّابَق إذا تيقََّن الطَّهارَة والَحَدَث مًعا وَجِهَل 

 ؟ الُحكمُ 
ٖٖٜ 

ليُل .   ٖٓٗ تحريُم َمسّْ اْلُمصحِف على اْلُمْحِدِث : الدَّ
ليُل .   ٖٗٗ تحريُم الصَّالِة على اْلُمْحِدِث : الدَّ

 ٖٗٗ اشتراُط الطَّهارِة للطَّواِؼ : األقواُؿ ، األدلُة . 
 ٖٗٗ التَّرجيُح .                              

 ٖٙٗ ) َباُب اِلُغْدِل ( 

 ٖٙٗ تعريُف اْلُغْسِل . 
 ٖٙٗ َىْل ُيشتَػَرُط فيِو الدَّلُك ؟ األقواُؿ ، التَّرجيُح ، محلُّ الِخالِؼ . 
 ٖٛٗ ُموجباُت الُغْسِل : الُموِجُب األوَُّؿ : ُخُروُج الَمِنيّْ دفًقا بلذٍَّة . 

ِة في ُخُروِج   ٖٓ٘ الَمِنيّْ النَّاقِض ، ودليُلُو .اشتراُط الدََّفَق واللَّذَّ
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 ٖٓ٘ دليُل ُوُجوِب الُغْسِل بمجرَِّد ُخُروِج الَمِنيّْ في اليقظِة والمناـِ .
 ٖٔ٘ أحواُؿ الُمستيقِظ مَن النَّوـِ في مسألِة االحتالـِ : 

 ٕٖ٘ . يتذكََّرُه : حكُمها ، الدَّليلُ الحالُة اأُلولى : َأْف يجَد أثَر االحتالـِ و 
الحالُة الثَّانيُة : َأْف يجَد أثَر االحتالـِ وال يتذكََّرُه : حكُمها ، 

ليُل .   والدَّ
ٖٕ٘ 

الحالُة الثَّالثُة : َأْف يتذكََّر االحتالـَ وال يجَد أثَر الَمِنيّْ : حكُمها ، 
ليُل    والدَّ

ٖٕ٘ 

ـَ أكثَر مْن مرٍَّة ووجَد أثَر االحتالـِ فؤليّْ  المرَّاِت مسألٌة : َلْو نا
 ينسُبُو ؟

ٖٕ٘ 

مسألٌة : إذا أحسَّ بانتقاِؿ الَمِنيّْ من الصُّْلِب وَلْم يخُرْج فَهْل 
 يلزُمُو الُغْسُل ؟

ٖ٘ٗ 

 ٖٗ٘ األقواُؿ ، التَّرجيُح .
الُموِجُب الثَّاني : تغييُب الَحَشَفِة األصليَِّة في الفرِج األصليّْ : 

 دليُل كونِِو موجًبا للُغْسِل . 
ٖ٘٘ 

بُِر ، وفرِج البهيمِة :  مسألٌة : َىْل يجُب الُغْسُل باإليالِج في الدُّ
 األقواؿِ 

ٖ٘ٙ 

 ٖٙ٘ األدلُة .
 ٖٙ٘ التَّرجيُح .

 ٖٛ٘ مسألٌة : إيالُج الَمناِظيِر الطّْبػّْيَِّة . 
 ٜٖ٘ نسُخ القوِؿ باشتراِط اإلنزاِؿ إليجاِب الُغْسِل باإليالِج ، ودليُلُو .
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ـُ الكافِر : األقواُؿ ، األدلُة ، التَّرجيُح  .   ٖٔٙ الُموِجُب الثَّالُث : إسال
ليُل على ُوُجوِب َغْسِل الَميِّْت .  ٕٖٙ الُموِجُب الرَّابُع : الموُت : الدَّ

 ٖٖٙ الحاالُت التي ُتسَتثَنى من ُوُجوِب َغْسِل الَميِّْت .  
 ٖٗٙ ُوُجوِب الُغْسِل بسبِبِو .الُموِجُب الخامُس : الحيُض : دليُل 

 ٖ٘ٙ الُموِجُب السَّادُس : النّْفاُس ، دليُل ُوُجوِب الُغْسِل بسبِبِو .
موانُع الَحَدِث األكبِر : تحريُم قراءِة الُقرآِف على الُمْحِدِث َحَدثًا 

ليُل   أكبَر : الدَّ
ٖٙ٘ 

عابًرا أْو ُمتوضًّْئا تحريُم ُدُخوِؿ الُمْحِدِث َحَدثًا أكبَر للمسجِد ِإالَّ 
 ، ودليُلُو .

ٖٙٙ 

 ٖٛٙ ُسنػَّيِّْة الُغْسِل ِلَمْن َغسََّل ميًّْتا ، ودليُلَها . 
 ٜٖٙ ُسنػَّيِّْة الُغْسِل ِمَن اإلفاقِة مَن اإلغماِء والُجُنوِف : ودليُلها . 

 ٖٓٚ صفُة الُغْسِل الكامِل . 
 ٕٖٚ نِيَُّة الُغْسلِ 

 ٖٖٚ الُغْسِل .حكُم التَّسميِة في 
 ٖ٘ٚ َغْسُل الكفَّيِن بعَد َغْسِل الفرِج . 

 ٖٚٚ الُوُضوُء في الُغْسِل ، وَىْل يكوُف كامالً ؟ 
 ٜٖٚ صفُة َغْسِل الرَّأِس في الُغْسِل .

 ٖٓٛ ُسنػَّيِّْة التَّثليِث في َغْسِل الرَّأِس ، وصفُتُو . 
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 ٖٔٛ َىْل ُيشَرُع التَّثليُث في الُغْسِل : األقواُؿ . 
 ٖٔٛ التَّرجيُح .                                    

 ٖٗٛ صفُة اإلجزاِء . 
 ٖٚٛ ُسنػَّيِّْة الُوُضوِء بالُمدّْ واالغتساِؿ بالصَّاِع .

وـَ ُسنػَّيِّْة َغْسِل الفرِج والُوُضوِء للُجُنِب إذا أراَد األكَل والنَّ 
ليُل   والِجَماَع ، والدَّ

ٖٜٔ 

ـُ انتقاِض ُوُضوِء الُجُنِب بالَحَدِث األصغِر .    ٖٜٖ عد

 ٜٖ٘ ) َباُب التََّيمُِّم (

 ٜٖ٘ تعريُف التػََّيمُِّم : في اللُّغِة . 
 ٜٖ٘ في االصطالِح ، َشْرُح التَّعريِف .                   

 ٜٖٙ مشروعيُتُو : دليُل الِكتاِب ، والسُّنَُّة ، واإلجماُع . 
 ٜٖٛ ُشُروُط التػََّيمُِّم : 

 ٜٖٛ شرُط ُدُخوِؿ الوقِت : دليُلُو .
 ٕٓٗ شرُط عدـِ ُوُجوِد الَماِء : دليُلُو .

ـُ ُوُجوِد الَماِء ؟  ٖٓٗ ِبَم يتحقَُّق عد
 ٗٓٗ حكُم الزّْيادِة الكثيرِة في َثَمِن الَماِء ، َىْل تُوجُب الرُّخصَة ؟ 

الرُّخصِة بالتَّيمُِّم  الخوُؼ مِن استعماِؿ الَماِء أْو طلِبِو : دليلُ 
 . بسبِبوِ 

ٗٓ٘ 

 ٚٓٗ الخوُؼ على الرُّفقِو، والُحرمِة ، والَماِؿ . 
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حكُم َمْن وجَد ماًء يكفي لبعِض طُْهرِِه ، َىْل يتيمَُّم ؟ األقواُؿ ، 
 األدلُة . 

ٜٗٓ 

 ٔٔٗ التَّرجيُح .
 ٕٔٗ حكُم تيمُِّم الَمجُروِح.

 ٕٔٗ ُوُجوِب طلِب الماِء إذا َدَخَل وقُت الفريضِة . 
إذا َنِسَي ُقْدرََتُو على ُوُجوِد الماِء وتيمََّم ، ثُمَّ تذكَر ، َىْل يُعيُد 

 الصَّالَة ؟ 
ٗٔٗ 

ـَ  إذا نوى بتيمُِّمِو أحداثًا أْو نجاسًة على بدنِِو تضرُُّه إزالُتها أْو َعِد
 ما يزيُلها ، فَػَهْل ُيجزيِو ؟

ٗٔ٘ 

 ٘ٔٗ يتيمَُّم ؟  َمْن خاَؼ البَػْرَد أْو ُحِبَس في ِمْصٍر ، فَػَهلْ 
 ٙٔٗ التَّرجيُح . ، مسألُة فَاِقد الطهورين : األقواؿ

 ٚٔٗ صحُة التػََّيمُِّم بالتُّراِب الذي لُو غباٌر . 
 ٛٔٗ َىْل ُيشتَػَرُط الغباُر في التُّراِب : التَّرجيُح . 

ّّ فيما َصَعَد على  َىِل التَّيمُُّم يالصَّعيدِ  خاصّّ بالتُّراِب أْو ُىَو عا
 الترجيح وجِو األرِض ؟

ٜٗٔ 

 ٕٕٗ فُػُروُض التَّيمُِّم : الَفْرُض األوَُّؿ : َمْسُح الوجِو : دليُلُو . 
 ٖٕٗ الَفْرُض الثّاني : َمْسُح اليَديِن إلى الُكوَعيِن : دليُلُو .

 ٕٗٗ الَفْرُض الثَّالُث : التَّرتيُب : دليُلُو . 
 ٕٗٗ الَفْرُض الرَّابُع : الُمواالُة في التػََّيمُِّم للَحَدِث األصغِر : دليُلها 
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 ٕ٘ٗ َشْرُط النػّْيَِّة : دليُلُو . 
 ٕٙٗ ُصَوُر النػّْيَِّة في التَّيمُِّم . 

 ٜٕٗ .  ُمبطالُت التػََّيمُِّم : ُخُروُج الوقِت : دليُلوُ 
 ٖٓٗ ُمبطالُت الُوُضوِء : دليُلُو .

 ٖٓٗ ُوُجوُد الماِء : دليُلُو : دليُل الكتاِب . 
 ٖٔٗ دليُل السُّنَِّة .                        

ليُل .   ٕٖٗ ُوُجوُد الماِء في أثناِء الصَّالِة يبطُل التػََّيمَُّم ، الدَّ
 ٖٖٗ ِصَفُة التػََّيمُِّم :  النػّْيَُّة . 

 ٖٗٗ َضْرُب التُّراِب باليِد ُمفرََّجَتي األصابِع .
 ٖ٘ٗ َمْسُح الوجِو بباطِن اليَديِن . 

 ٖ٘ٗ َمْسُح الكفَّيِن بالرَّاحَتيِن .

 ٖٙٗ ) َباُب ِإَزاَلِة النََّجاَدِة ( 

 ٖٙٗ تعريُف النَّجاسِة . 
 ٖٙٗ الَِّذي ُيصلّْي فيِو .دليُل ُوُجوِب إزالِة النَّجاسِة عِن البدِف ، والثَّوِب 

 ٖٚٗ دليُل ُوُجوِب إزالِة النجاسِة عِن المكاِف الَِّذي ُيصلّْي فيِو . 
ليُل .   ٖٚٗ إزالُة النَّجاسِة بالماِء وأنَُّو أصُل الُمطهّْراِت ، والدَّ

َغْسُل النَّجاسِة على األرِض بصبٍَّة واحدٍة تذىُب بعيِن النَّجاسِة ، 
ليُل .   والدَّ

ٖٗٛ 

 ٜٖٗ التَّسبيُع مَع التُّراِب في إزالِة نجاسِة الكلِب .
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َىِل نجاسُة الِخنزيِر تُلحُق بنجاسِة الكلِب في التَّسبيِع والتَّتريِب ؟              
 األقواُؿ ، األدلُة ، التَّرجيُح . 

ٗٗٔ 

 ٕٗٗ َىْل ُيجزىُء عِن التُّراِب اأُلشناُف ؟
في إزالِة النَّجاسِة مْن غيِر الكلِب مسألٌة : َعَدُد الَغَسالِت 

 والِخنزيِر :
ٖٗٗ 

 ٖٗٗ األقواُؿ .                                     
 ٗٗٗ األدلُة .                                     

 ٘ٗٗ التَّرجيُح .                                     
ـُ الطَّهارِة بالتَّشميِس .  ٙٗٗ َعَد

ـُ الطَّهارِة باالستحالِو في غيِر الُخْمرِة .   ٚٗٗ َعَد
استحالُة الَخْمرِة ، والَفْرُؽ بيَن تخلُِّلها بنفِسها ، وتخليِل الُمكلَِّف 

 لها . 
ٗٗٛ 

 ٛٗٗ نجاسُة الدُّىِن والزَّيِت المائِع . 
 ٜٗٗ إذا َخِفَي موضُع النَّجاسِة َوَجَب َغْسُل ما يجزـُ بزواِلها بغسلٍة . 

ليُل .  ـَ بالنَّضِح ، والدَّ  ٓ٘ٗ طهارُة بوِؿ الُغالـِ الذي َلْم يأُكِل الطَّعا
ـُ التحاِؽ األُنثى بالذَّكِر في مسألِة البوِؿ مَن الرَّضيِع .   ٔ٘ٗ مسألٌة : َعَد

 ٕ٘ٗ مسألٌة : ِلَماذا فُػرَّْؽ بيَن الذََّكِر واألُنثى ؟ 
ـْ يُلحُق ِبِو غيُرُه ؟   ٖ٘ٗ مسألٌة : َىْل ىذا الُحكُم خاصّّ بالبوِؿ أ
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ـِ النَّجِس ِمَن الَحيَػَواِف الطَّاىِر في غيِر  مسألُة الَعْفِو عْن يسيِر الدَّ
 الطَّعاـِ والمائعاِت . 

ٖٗ٘ 

 ٗ٘ٗ مسألٌة : نجاسُة الدَّـِ : دليُل نجاسِتِو مَن الِكتاِب والسُّنَِّة . 
 ٙ٘ٗ مسألٌة : الَعُفِو عْن يسيِر الدَّـِ ، ودليُلُو .

مسألٌة : ضابُط اليسيِر الَمعُفوّْ عْنُو في الدّْماِء ُعُموًما ، وفي مسألِة 
 الباِب ُخُصوًصا . 

ٗ٘ٚ 

ليُل .   ٛ٘ٗ طهارُة اآلدميّْ حيِّا وميًّْتا ، َوالدَّ
ليُل .   ٜ٘ٗ طهارُة ما ال نَػْفَس لُو سائلٌة إذا تولََّد مْن طاىٍر ، والدَّ

ليُل  .  ٓٙٗ طهارُة بوِؿ ما يُؤَكُل لحُمُو وروثُُو ، وَمِنيُُّو ، والدَّ
ليُل .   ٓٙٗ طهارُة َمِنيّْ اآلدميّْ ، َوالدَّ

ليُل .   ٔٙٗ نجاسُة ُرطوبِة فرِج المرأِة ، والدَّ
ليُل . طهارُة ُسْؤِر ا  ٖٙٗ لِهرَِّة ، وما ُدونَها في الِخلقِة ، والدَّ

نجاسُة ُسْؤِر ِسباِع البهائِم والطَّيِر والِحَماِر األىليّْ والبَػْغِل ، 
ليُل  .   َوالدَّ

ٗٙ٘ 

 ٚٙٗ ) َباُب اِلَحْيِض ( 

 ٚٙٗ أىميَُّة دراسِة أحكاـِ الحيِض ومسائِلِو . 
 ٜٙٗ   .تعريُف الحيِض : في اللُّغِة 

 ٓٚٗ االصطالِح ، َشْرُح التَّعريِف .في                    
 ٔٚٗ مناسبُة باِب الحيِض ِلَما قبَلُو . 
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 ٔٚٗ أسماُء الحيِض . 
ليُل .   ٔٚٗ أقلُّ ِسنٍّ تحيُض فيِو النّْساُء ، الدَّ

 ٖٚٗ ، التَّرجيُح .  -رَِحَمُهُم اهللُ -ِسنُّ اليأِس : أقواُؿ الُعلماِء 
ليُل .   ٗٚٗ ال يجتمُع الحيُض والَحْمُل ، والدَّ

 ٙٚٗ أقلُّ الحيِض : األقواُؿ ، التَّرجيُح . 
 ٚٚٗ أكثُر الحيِض خمسَة عشَر . 

ليُل .   ٛٚٗ غالُب الحيِض : ستّّ ، أْو سبٌع ، الدَّ
ليُل .   ٜٚٗ أقلُّ الطُّهِر بيَن الَحيضَتيِن : ثالثَة عشَر يوًما ، الدَّ

 ٓٛٗ ألكثِر الطُّهِر باإلجماِع .ال حدَّ 
ليُل .   ٔٛٗ موانُع الحيِض : الصَّالُة ، والصَّوـُ  : الدَّ

ليُل على تحريِمِو : دليُل الِكتاِب .   ٕٛٗ الوطُء في الفرِج : الدَّ
 ٕٛٗ دليُل السُّنَِّة .                                              
 ٖٛٗ دليُل اإلجماِع .                                              

 مسألٌة : ما الَِّذي يحلُّ مَن المرأِة الحائِض لزوِجها حاَؿ الحيِض ؟
 األقواُؿ .                                  

ٖٗٛ 

 ٖٛٗ األدلُة .                                 
 ٗٛٗ التَّرجيُح .                                 

ليُل .   ٘ٛٗ كفَّارُة الوطِء في الحيِض ديناٌر أْو نصُفُو ، َوالدَّ
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 ٙٛٗ َىْل ِىَي للتَّنويِع أْو للتَّخييِر : األقواُؿ . 
 ٚٛٗ التَّرجيُح .                                  

يناِر ونصِفِو بالِغَراماِت .   ٛٛٗ ِمقداُر الدّْ
 ٛٛٗ َضْرُب الِمثاِؿ لقيمِتِو بالرّْياِؿ السُّعوديّْ . 
 ٛٛٗ االستمتاُع مَن الحائَض بما ُدوَف الفرِج . 

ـُ وَلْم تغتسْل َلْم يُػَبْح ِإالَّ الصَّوـَ والطَّالَؽ .   ٜٛٗ إذا انقطَع الدَّ
 ٜٛٗ اُع بعَد الطُّهِر وقبَل االغتساِؿ ؟ مسألٌة : َىْل يحلُّ الِجمَ 

 ٜٛٗ األقواُؿ ، واألدلُة  .
 ٜٔٗ التَّرجيُح .

ليُل .   ٕٜٗ مسألٌة : تحريُم طالِؽ الحائِض : الدَّ
أحواُؿ النّْساِء في الحيِض : الحالُة اأُلولى : َأْف تكوَف المرأُة 

 ُمْبَتَدَأًة : صورتُها
ٜٖٗ 

ـِ الَّذي يجري مَعها .   ٜٗٗ حكُم الدَّ
 ٜٗٗ ُلُزوـُ الُغْسِل عليها ثانيًة إذا انقطَع ُدوَف أكثِر الحيِض . 

 ٜ٘ٗ سبُب اغتساِلها إذا انقطَع ُدوَف أكثِر الحيِض . 
 ٜ٘ٗ َمَتى يحكُم بانتقاِلها للعادِة ؟ 

 ٜٙٗ ترجيُح ُوُجوِب الُغْسِل عليها مرًَّة واحدًة . 
ـْ إلى إذا  جاوَز دُمها أكثَر الحيِض ، َىْل نردُّىا إلى أقلّْ الحيِض َأ

 غالِب حيِض النّْساِء : األقواُؿ ، التَّرجيُح .
ٜٗٙ 
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 ٜٚٗ الحالُة الثَّانيُة : أْف تكوَف ُمعَتاَدًة ، ويشترُط لثُُبوتِها شرطاِف : 
 ٜٚٗ الشَّرُط األوُؿ : أْف ال يجاوَز العدُد أكثَر الحيِض . 

 ٜٚٗ الشَّرُط الثَّاني : أْف يتكرََّر ثالثَة أشُهٍر متتاليٍة بال اختالٍؼ . 
 ٜٛٗ دليُل اإلجماِع .                                          

َزًة : ِبَم يكوُف التَّمييُز ؟   ٜٛٗ الحالُة الثَّالثُة : أْف تكوَف ُمميػّْ
 ٜٛٗ دليُل اعتباِر التَّمييِز في الحيِض . 

 ٓٓ٘ التَّمييُز باللَّوِف : مثالُُو . 
 ٓٓ٘ التَّمييُز بالرَّائحِة : حقيقُتُو ، دليُلُو . 

 ٓٓ٘ التَّمييُز باأللِم : توضيُحُو . 
 ٓٓ٘ التَّمييُز بالكثرِة والِقلَِّة : توضيُحُو ، دليُلُو . 

ليُل .   ٓٓ٘ ترجيُح عدـِ اشتراِط التّْكراِر في التَّمييِز ، الدَّ
 ٔٓ٘ ُشُروُط العمِل بالتَّمييِز . 

ليُل  .  َمِت العادُة ، والدَّ  ٔٓ٘ إذا تعارَضِت العادُة والتَّمييُز ُقدّْ
الحالُة الرَّابعُة : أْف ال يكوَف لها عادٌة وال تمييٌز : الحكُم بردّْىا 

 إلى غالِب حيِض النّْساِء ، ودليُلُو .
ٕ٘ٓ 

(()) ِستََّة : -َوالسَّالـُ  َلْيِو الصَّالةُ عَ -َمْعَنى قوِلِو  َعَة َأيَّاـٍ  ٖٓ٘ .َأيَّاـٍ َأْو َسبػْ
 ٖٓ٘ األقواُؿ .

 ٖٓ٘ التَّرجيُح . 
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 ٗٓ٘ الحالُة الخامسُة : أْف تكوَف ناسيًة لعادتِها : أحواُؿ النّْسياِف . 
 ٘ٓ٘ أمثلُتها .                                     
 ٘ٓ٘ .  -رَِحَمُهُم اهللُ -أقواُؿ الُعلماِء                                      
 ٘ٓ٘ التَّرجيُح .                                     

 ٙٓ٘ ُخالصُة أحواِؿ النَّاسيِة ، وأحكاِمها . 
 ٚٓ٘ حكُم َمْن زاَدْت عادتُها أْو تقدََّمْت أْو تأخََّرْت . 

 ٛٓ٘ حكُم الصُّفرِة والُكدرِة في زمِن الحيِض : األقواُؿ ، التَّرجيُح . 
ليُل .   ٔٔ٘ حكُم َمْن رَأْت يوًما دًما ويوًما نقاًء : الدَّ

 ٕٔ٘ حكُم الُمستحاضِة : تعريُف االستحاضِة : في اللُّغِة . 
 ٕٔ٘ في االصطالِح .                                              

 ٕٔ٘  َها رَْكَضٌة ِمَن الشَّْيطَاِف(()) ِإنػَّ :-َلْيِو الصَّالُة َوالسَّالـُ عَ -َمْعَنى قوِلِو 
 ٖٔ٘ أسماُء ِعْرِؽ االستحاضِة . 

 ٗٔ٘ الَفْرُؽ بيَن دـِ الحيِض واالستحاضِة . 
ُوُجوُب الُغْسِل على المرأِة إذا ُحِكَم بانتهاِء حيِضها وابتداِء 

ليُل .   استحاضِتها ، الدَّ
٘ٔ٘ 

 ٙٔ٘ أحواُؿ الُمستحاضِة ، وكيفيُة طهارتِها . 
 َمْن ُيْشِبُو الُمستحاضَة ويأُخُذ ُحكَمها في الطَّهارتَيِن : 

 أوالً : َمْن ِبِو َسَلُس البوِؿ 
٘ٔٛ 

 ٛٔ٘ ِبِو َسَلُس الَمْذِي .ثانًيا : َمْن 
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 ٛٔ٘ ثالثًا : َمْن ِبِو بواسيُر تنزُؼ ويستمرُّ نزيُفها كاالستحاضِة .
 ٜٔ٘ َمْن ُيْشِبُو الُمستحاضُة ويأُخُذ ُحكَمها في إحدى الطَّهارتَيِن : 

 ٜٔ٘ أواًل : َمْن ِبِو رُعاٌؼ مستمرّّ .     
 ٜٔ٘ ثانًيا : َمْن ِبِو َسَلُس ريٍح .     

ـُ ُوُجوِب الُغْسِل عليها ثانيًة بعَد ُغْسِلَها األوِؿ مْن طُهرِىا بعَد  ُعُد
 الحيِض . 

ٕ٘ٓ 

 ٕٓ٘ ُوُجوُب الُوُضوِء على الُمستحاضِة لوقِت ُكلّْ صالٍة . 
 ٕٔ٘ َىْل يجوُز وطُء الُمستحاضِة : األقواُؿ ، التَّرجيُح .

ليُل .   ٕٗ٘ استحباُب ُغْسِل الُمستحاضِة لُكلّْ صالٍة ، الدَّ
 ٕٗ٘ النّْفاُس : تعريُفُو . 

ليُل .  ِة النّْفاِس أربُعوَف يوًما ، والدَّ  ٕ٘٘ أكثُر ُمدَّ
 ٕٙ٘ حكُم النُّفساِء إذا رََأِت الطُّهَر قبَل األربِعيَن . 

 ٕٚ٘ حكُم َوْطِئها إذا َطُهَرْت قبَل األربِعيَن . 
ـُ ثُمَّ  َها الدَّ  ٕٛ٘ . عاوَدَىا قبَل تماـِ األربِعينَ  حكُم النُّفساِء إذا انقَطَع عنػْ

ِة  النّْفاُس كالحيِض فيما يحلُّ ويحُرـُ ويجُب ويسقُط غيَر الِعدَّ
 والبُػُلوِغ . 

ٕٜ٘ 

 ٖٓ٘ ِإْف َوَلَدْت َتوَأَميِن فأوؿُّ النّْفاِس وآخُرُه ِمْن أوَِّلهما . 
 ٖٔ٘ األقواُؿ ، التَّرجيُح .

 ٖٖ٘ الفهرُس .
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