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 إعداد 
 حممد بن غرمان مفرح اخلشرمي الشهري 

 
 إشراف 

 هبجت فداءعامر بن حممد د. 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 (حلكمة ضالة املؤمن، فحيث وجدها فهو أحق هبا)ا
 

 

 

 

 

 

 

 



 [ ت] 
 

 كرش
 

الشكر هلل تعاىل أوال على  ،أقدم بني يدي حبثي هذا كثريون هم من يسحقون الشكر والعرفان، ولكن  
وأعمارهم         الكرام، الذين بذلوا من أوقاهتم  شانخناتوفيقه وامتنانه، وآالئه اليت ال حتصى، مث الشكر مل

، املشرف على إبذن هللا ا، وأخص ابلشكر منهم شيخي املوفق، ورفع اجلهل عن  يف سبيل إيصال العلم لنا
 .هذا البحث الشيخ عامر هبجت وفقه هللا

اعي دائما عطر دعائهما العزيزان على رعايتهما، وتشجيعهما يل يف طلب العلم، وإمس ي  مث الشكر لوالد
 .الذي وجدت بركته يف كل حيايت، وهلل احلمد

مث الشكر لزوجيت الغالية اليت ما فتئت تصرب، وتعني، وتتحمل املشاق، وتساهم يف دفع قارب العلم 
القصد، وحسن العمل، وأداء الواجب، وأسأل هللا أن يلهمين فيه صالح  ،الذي ركبت أمواج حباره

 الناس على الوجه الذي يرضيه عين. وبذله ونشره بني 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 [ ث] 
 

 ملخص البحث:
 

مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا ، ُصغته  علىكتاب الطهارة لفقهي  شرحالبحث عبارة عن  -1
 الشرح جلماعة املسجد، يف عصران احلاضر. سهل و  ،أبسلوب بسيط، سهل الفهم

 
وسى بن أمحد بن موسى قنع ملوقد دجمت مع هذا البحث منت زاد املستقنع يف اختصار امل -2

بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي، شرف الدين، أبو النجا 
وكأنه ُمصاغ بقلم واحد، ومي زت كالم احلج اوي  ، حىت أصبح البحثهـ(968)املتوىف: 

 عن كالمي ابللون األمحر.  
 

املشاهد هلا، وتربط املعلومة و  ،أضفت للبحث بعض الصور اليت ُتسه ل الفهم على القارئ -3
 هبا حىت ترسخ يف الذهن. 

 
زت على أتصيل املذهب يف كتاب الطهارة ومسائلة فقط، دون تشتيت للقارئ رك   -4

ون لدى القارئ هلذا أبقوال الفقهاء األخرى أو ذكر الراجح يف املسائل، حىت يتك  واملشاهد 
 يف مذهب احلنابلة.  يعود إليه حبسب املقررالبحث، من يقرأ عليه أصل فقهي 

 
قمت برتقيم أغلب املسائل الفقهية، حىت يسهل تفنيدها للقارئ، ولكي يعلم أن بعد كل  -5

 رقم حكم فقهي مرتبط ابملسألة، فيسهل عليه التصور والتقسيم والفهم.  
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 [البحث ]خطة
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 مقدمة:
 

ستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا من يهده هللا فال مضل له، ومن نستعينه، ون، حنمده، و احلمد هلل
 .يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 -بعد: أما  

من أمور الذي ال يسع اإلنسان جهله  فإن معرفة الفقه اإلسالمي من توفيق هللا تعاىل للعبد، واحلد  
على بصرية، وقد بني  النيب صلى هللا تعاىل كي يعبد هللا   ،ة على كل مسلموض احلتمي  لفر امن  ؛الشريعة

 من حديث  عليه وسلم أن هللا تعاىل إذا أراد ابلعبد خريا فقهه يف الدين، فقال عليه الصالة والسالم
اسم اهللا من يرد هللا به خريا يفقهه يف الدين، اإمنا أان ق"رضي هللا عنهما  معاوية بن أيب سفيان

متفق (1)"أمر هللا يعبي، الن تزال هذه األم  قامئة  على أمر هللا، ال يضرهم من خالفهم، حىت أييت

 عليه.

 ن أبمور دينهم ودنياهم، جعل الباحثو وملا كانت املساجد من أعظم األماكن اليت يتبص ر فيها املسلم
دينهم يف أبواب قيه املصلني أبمور يف تف ـ إبذن هللا تعاىلـ هذا البحث الفقهي حىت يكون سلسلة 
أبسلوب بسيط يسهل فهمه على مجاعة املسجد يف وقتنا  العبادات، وابتدأ بكتاب الطهارة، وفص له

كالم احلجاوي    حىت أصبح وكأنه رسم واحد، وميزمنت الزاد للحجاوي رمحه هللا مع حبثه احلاضر، ودمج
؛ هو السري على منهجية الكتاب األشهر يف تقرير ابللون األمحر، واهلدف من هذا الصنيع هعن كالم

 مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا.

                                                           

ابب (، ومسلم، كتاب اإلمارة، 71( رواه البخاري، كتاب العلم ، ابب من يرد هللا به خريا يفقه يف الدين، رقم )(1
  (.1423"، رقم )ال يضرهم من خالفهم ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق"قوله صلى هللا عليه وسلم: 
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     االختصار من غري إخالل وقد اقتصر الباحث على تقرير املذهب، وأورد أهم األدلة يف الباب، وحاول
 ـ . إن شاء هللاـ 

 .العلمية املادةعلى  ركزو  يف نقل األدلة الشرعية من الكتاب والسنة يف كل ابب، اجتهد الباحثوقد 

         ابلصور املتاحة  بتدعيم املعلومات قامسائل الفقهية يف البحث؛ ومن األساليب التوضيحية للم
تعاىل يرجو أن يصلح  هلا من مجاعة املسجد حكمها، وهللاه رس خ لدى القارئ واملشاهد ما أمكن، حىت ي

 املسلمني.  ، انفعا إلخوانهلصا لوجهه الكرميخا له القصد والعمل، وأن جيعل عمله

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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  :هدف البحث
 

 أهداف البحث كثرية منها:
 تسهيل الفقه اإلسالمي على املسلمني، وإيصال املعلومات هلم أببسط طريقة. -1
 ور دينهم.تفعيل دور إمام املسجد يف تعليم املصلني وتفقيههم يف أم -2
تفعيل استعمال الوسائل احلديثة يف إيصال املعلومات الشرعية للمسلمني، ومن ذلكم  -3

، خالل القراءة هلذا البحث على مجاعة (1) الربوجيكرتاستخدام احلاسب اآليل، وجهاز 
 املسجد، حىت ترسخ لديهم املعلومات الفقهية فيه.

 . التنسيقت، ومن مث  املعامالت على نفس إصدار سلسلة متتابعة إبذن هللا تعاىل يف العبادا -4
تبسيط مذهب اإلمام أمحد رمحه هللا، وأتصيل مجاعة املسجد فيه، حىت يكون هلم أصل  -5

 ة.يفقهي يعودون إليه يف األحكام الشرع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( جهاز يستخدم للعرض البصري للصور )أو الصور املتحركة( وذلك بتسليط الضوء على سطح، عادة ما يكون 1(
 .شاشة عرض
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  :البحث أهمية
 

 أخلص أمهية البحث يف عدة نقاط:
 الشرعية ملواكبة التطورات العصرية. احلاجة املاسة لألساليب احلديثة يف شرح األحكام -1
م ب الناس لتعل  استخدام التقنيات احلديثة، واالسرتاتيجيات املتنوعة لتعود أبثرها على حُ  -2

 العلوم الشريعة، وإقباهلم عليها.
ال سيما الطهارة ملالزمتها هلم يف كثري من  ،إليه مسائل العبادات من أكثر ما حيتاج الناس -3

 يهم.العبادات املفروضة عل
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[5] 
 

  :البحث مشكلة
 

 من الشرعيني اما يتناسب ريعدم التجديد واملواكبة يف شرح األحكام الشرعية لكث -1
مع جمرايت العصر، وما تعود عليه الناس من خالل دراستهم يف املدارس العامة 

 أو اجلامعات.
إيصال األحكام عدم اعتماد األغلب من أئمة املساجد على التقنيات احلديثة يف  -2

 الشرعية، وأيضا عدم إملامهم هبا. 
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 :البحث منهج
 

 املنهج التجرييب يف إعدادي هلذا البحث. الباحث على عتمدا -1
 املادة العلمية من كتب الفقه اليت ُعنيت ابلفقه احلنبلي. الباحث مجع  -2
 ا األصلية.توثيق النصوص العلمية من مراجعها ومصادرهاعتمد الباحث   -3
املسائل املهمة يف البحث لتفنيدها وتوضيحها، وأورد أهم  اعتمد الباحث ترقيم  -4

 األدلة الواردة يف الباب. 
عزو اآلايت إىل مواضعها يف القرآن الكرمي مبينا رقم اآلية واسم اعتمد الباحث   -5

، مستخدما يف ذلك برانمج، مصحف املدينة وكتابتها ابلرسم العثماين، السورة
 لنشر احلاسويب. ل

، فإن كانت يف مصادر السنةختريج األحاديث النبوية من اعتمد الباحث   -6
بتخريج احلديث قام ، تكن يف الصحيحنيمل  ذاوإ كتفي بذكر ذلكا الصحيحني 

 عليها. العلماءأحد مع ذكر حكم من مصدرين أو ثالثة من كتب السنة، 
برانمج املكتبة الشاملة  يف التخريج والبحث يف املراجع على اعتمد الباحث -7

 اإلصدار الثالث.
أحياان يف ختريج األحاديث من كتاب الشرح املمتع على زاد استفاد الباحث   -8

 املستقنع للشيح حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا.
 ختريج اآلاثر من مصادرها.اعتمد الباحث   -9

  صلى هللامنت احلديث مسبوقا بذكر النيباعتمد الباحث ذكر رواة األحاديث و   -10
 عليه وسلم لالختصار ، دون أن يرتجم لرجل احلديث. 

 ابملصطلحات العلمية والكلمات الغريبة.اعتمد الباحث التعريف   -11
 ضع الصور التوضيحية للمسائل الفقهية بقدر االستطاعة.اعتمد الباحث و   -12
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يف آخر املشروع حتتوي أهم النتائج للبحث جعل خامتة اعتمد الباحث   -13
 .والتوصيات

ذكره  ذي سيأيتلفهارس العلمية على النحو الاملشروع جبملة من االباحث ل ذي   -14
 يف تقسيم املشروع.

د من املصنفات والشروح يف هلذا البحث من عد استفاد الباحث عند صياغته -15
 منها: املذهب، 

 املربع شرح زاد املستقنع للبهويت رمحه هللا.الروض  -1
 رمحه هللا. لمردوايل اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -2
 رمحه هللا. لبهوتىلدقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف  -3
 الشرح املمتع على زاد املستقنع البن عثيمني رمحه هللا.  -4
 الكايف يف فقه اإلمام أمحد ابن قدامه رمحه هللا -5
 للبهويت رمحه هللا  كشاف القناع عن منت اإلقناع -6
 ه هللامنت اخلرقي على مذهب اإلمام أمحد رمح -7
 البن قدامه رمحه هللا  الشرح الكبري على منت املقنع -8
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 :البحث حدود
 
 مسائل الطهارة من أبواب العبادات.-1
 يف زاد املستقنع.  رمحه هللا كتاب الطهارة امنت احلجاويلالسري وفق األبواب الفقهية -2
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 الدراسات السابقة:
 

القليل  اإلسالمي لعامة املسلمني، ولكن  كثرية هي املصنفات اليت ُعنيت ابختصار الفقه 
من حيث التصنيف والتقسيم واإللقاء، ولكن ظهر  أسلواب حديثاأيخذ بعدا الذي منها 

             كلها الطالب، وآتت أُ من  هشيخان فاضالن يف هذا الوقت بس طوا الفقه بطريقة قر بت
 ومن الكتب يف ذلك:   ـ إن شاء هللا ـ

  .ليف الشيخ أ. د عبدهللا بن حممد الزاحم، حفظه هللاكايف اجملتهد، أت-1
 .، حفظه هللاهبجت فداء، أتليف الشيخ د. عامر بن حممد تنبيه الفقيه وتفقيه النبيه-2
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 :خطة البحث
 

 بيان ذلك: أييتفهارس، افيةا خامت ، ا ، ا افصل ااحدقسةت مشراعي الاحثي إىل مقدم ، 
 :على اآليت ةلتاملقدم : اتش

 البحث. خطة  مقدمة-1
 .البحث هدف-2
 أمهية البحث.-3
 مشكلة البحث.-4
 منهج البحث-5
 حدود البحث.-6
 الدراسات السابقة. -7
 خطة البحث._8
 

 عشر اباب. اثنا: وحتته فصل: كتاب البهارة
 التعريف ابلطهارة.  :الااب األال
 أقسام املياه. :الااب الثاين

 ة.اآلني :الااب الثالث
 االستنجاء.  :الااب الرابع

  مسح اخلفني والعمامة واجلبرية. :الااب اطخامس
  السواك. :الااب السادس
  فروض الوضوء وصفته. :الااب السابع
   نواقض الوضوء. :الااب الثامن
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  الُغسل. :الااب التاسع
 التيمم. :الااب العاشر

 إزالة النجاسة :الااب احلادي عشر
 احليض. :الااب الثاين عشر

 
 

 ابإلضافة إىل التوصيات.  البحث،وتتضمن نتائج  :اطخامت 
 
 الفهارس العلةي : اهي كاآليت: 
 .مصادر البحث ومراجعةفهرس  –أ 

 حمتوايت البحث فهرس-ب
 فهرس املواقع االلكرتونية-جـ
 فهرس املواقع الصحية. –د 
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 عشر اباب. اثنا: وحتته فصل: كتاب البهارة
 : التعريف ابلطهارة. الالااب األ

 : أقسام املياه.الااب الثاين
 : اآلنية.الااب الثالث
 : االستنجاء. الااب الرابع

 : مسح اخلفني والعمامة واجلبرية. الااب اطخامس
 : السواك. الااب السادس
 : فروض الوضوء وصفته. الااب السابع
 : نواقض الوضوء. الااب الثامن
 سل. : الغُ الااب التاسع
 : التيمم.الااب العاشر

 : إزالة النجاسةالااب احلادي عشر
 : احليض.الااب الثاين عشر

. 
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 : التعريف بالطهارةاألول الباب

 

[ 222: ] البقرة رئ حس جس مخ جخ مح جح مجٹٱٹٱزئ  

حان هللا اإلميان ااحلةد هلل متأل امليزان، اسا (1) شبر البهور» صلى هللا عليه وسلم: قال رسول هللا  
بني السةااات ااألرض، االصالة نور، االصدق  برهان االصرب  ما-متأل  أا-ااحلةد هلل متآلن 

    (5) «(4)أا موبقها (3) فاايع نفسه فةعتقها (2) ضيا ، االقرآن حج  لك أا عليك، كل الناس يغدا

   (6) .من النقاء وزوال الدنس لغة:الطهارة 

  (7) حدث أو جناسة ابملاء، أو رفع ُحكمه ابلرتاب. رفع ما مينع الصالة من وشرعا:

     بعد حدث  يكنولو مل  ،من حصول وصف الطهارة معناهاحلدث وما يف حكم  ارتفاع :هي وأ-1
 بنفسه أو إبزالته.  (8) اخلبث وزوال ،بسببهأو 

تـهرهُط له ال حلدث:اب ونعين-2  كأن يكون  (9) .طَّهارةُ وصٌف قائٌم ابلبدن مينع من الصَّالة وحنوها مما ُتش 
 تطهر زال عنه هذا احلكم.، فإذا يتسبب يف تعل ق وصف النجاسة ببدنه اهرا فيخرج منه ريحٌ طاإلنسان 

كل  عني حيرم تناوهلا؛ ال حلرمتا، وال   وهي: ،العينية النجاسة اخلبث، وهوزوال يف معىن الطهارة  ويدخل
  (10)الستقذراها، وال لضرر ببدن أو عقل. 

                                                           

ءِّ ، مقاييس اللغة ، مادة شطر ،(1 ، يهُدلُّ أهحهُدمُهها عهلهى نِّص فِّ الشَّي  نِّ نُي وهالطَّاُء وهالرَّاُء أهص اله  (. 3/186) ( الش ِّ
ُو: أهصُل الغهدِّ، وهُهوه اليوُم الَّذِّي أي يت بعده يومِّك ، لسان العرب ، فصل الغني املعجمة )(2  (117/ 15( الغهد 
( ، واملقصود يعتقها من العذاب ، املنهاج شرح صحيح مسلم 10/234( خالف الرق وهو احلرية، لسان العرب )(3

 (  3/102بن احلجاج للنووي )
 (  3/102، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج للنووي ) ( مهلكها(4
 (223( رواه مسلم ، كتاب الطهارة ، ابب فضل الوضوء ، رقم )(5
6)( )  (. 3/428( مقاييس اللغة ، مادة )طهههره
 ( كتاب الطهارة، ابب ما تكون به الطهارة من املاء.7/  1( املغين البن قدامة )(7
 .( ، والنجاسة كل عني جيب التطهر منها1/7، كتاب الطهارة ، )( النجاسة، الروض املربع (8
 (1/25) الشرح املمتع على زاد املستقنع ((9

 .(1/4) ، كتاب الطهارة اإلقناع( (10
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  : أقسام املياهالثاني الباب

 

[ 11األنفال: ]  رئ مب زب رب يئ ىئ  نئ ٹٱٹٱزئٱ  

[ 48الفرقان: ]  رئ ىك مك لك اك يق  ىق ٹٱٹٱزئٱ   

أنتوضأ من بئر بضاع  اهي بئر يبرح فيها احليض احلم قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  
    (1) "شي  املا  طهور ال ينجسه"الكالب االننت؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه اسلم: 

 أقسام املياه:

  .وطاهر وجنسطهور  :أقسام املياه ثالثة

 أحكام املاء الطهور. أوال:

 لقتهالباقي على خاملاء  وهو، حلدث وال يزيل النجس الطارئ غريهال يرفع ا الذيهو:  طهورالـاملاء -3
 األصلية. 

هذا املاء سائال سواء كان و  والعيون، د،والرب  ،والسيول ،واآلابر األمطار، والبحار، واألهنار، مثل: مياه
 كمياه األهنار، أو ماحلا كمياه البحار. أو حلوا   ،جامدا كالثلج والربد أو

 

 

 

 

 
                                                           

(، والرتمذي، أبواب الطهارة، ابب ما جاء 67( رواه أبو داود، كتاب الطهارة، ابب ما جاء يف بئر بضاعة، رقم )(1
(، وصححه األلباين، 326(، والنسائي، كتاب املياه، ابب ذكر بئر بضاعة، رقم )66يء، رقم )أن املاء ال ينجسه ش

 (. 1/131إرواء الغليل )
 

 ماء املطر   الثلج  ماء البحار
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 ؟ ما هي حاالت تغرير املا  البهور :مسأل 

 : احلال  األاىل

يقع ماال  كأن  ،له (1) ممازجبغري  تغري   إن  ف ،املاء الطهور هو الباقي على خلقته األصلية كما أسلفنا-4
ن خ  أوسُ ، (4)ائيامللح ـملاب أو ،دهنلو ابأ (3) كافورالكقطع   لط بغريهخُ ، أو (2) كالعودفيه   أجزاؤه تتحلل

 .التطهر بهره كُ   ؛جنسشيء ب

 عمل. به الطهارة إن استُ  لكن حتصلو -5

 

 

 

 

 

  الثاني :احلال  

(6) صون أو اما يشق ،(5) مكثه طولـب ؛والربككمياه الغدران   ،الكثري املاء الطهور وإن تغري  -6
 املاء عنه 

 على ضفتهملقاة  ميتة   امجاورةِّ  تغيـ ره  أو ،شجر  ال ورقك  قط فيهاس أو ،كعشب أو طحلب    فيه انبت   من
ُسخ ن  أو لشرب منه إذا كان ابردا،لأو  مثال يف الشتاء لتدفئته الشمسحرارة ـن بخ  أو سُ  ،و قريبة منهأ

    ه. لونه وطعمه ورحيتغري   ولو ،به التطهر مل يكره ؛والكهرابء والغاز والورقكاحلطب   بطاهر

                                                           

ءِّ بِّغهري ِّهِّ، مقاييس اللغة، مادة "مزج"، )(1 يٌح يهُدلُّ عهلهى خهل طِّ الشَّي  يُم وهالزَّاُء وهاجل ِّيُم أهص ٌل صهحِّ  (.5/319( ال مِّ
 (.4/181، مقاييس اللغة، مادة "عود" )مل يف الطيبيستع ( جنس من اخلشب(2
 (.1/31( نوع من الطيب يكون قطعا، الشرح املمتع، كتاب الطهارة، )(3
 املرجع السابق.  .( الذي يتكون من املاء(4
 ( ، واملقصود طول بقائه.  219( األانة واللبث واالنتظار ، لسان العرب ، )(5
ف ٌظ ، مقاييس الل(6  .(3/342غة ، مادة "صون"، )( كهنٌّ وهحِّ

 قطع الكافور امللح املائي  عدم متازج الدهن مع املاء 
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 ب 

 

 

 

 

 احلال  الثالث : 

 ،للصالة وضوءلـا كتجديد  وجب للتطه ر،مُ  سببها غريه  ،يف طهارة مستحبة الطهور املاء عملوإن استُ -7
الغسلة الواجبة يف ن ع الزائدةثالثة الـو  ةثانيالـ غسلةالـو جمعة، الـ سلغُ كو  أو مس  املصحف، ،أو الطواف

 املستحبة. اء بعد استعماله يف هذه الطهارةهبذا املالتطهر  رهكُ   ؛الوضوء

 

 

 

 

 

 

خمسمائة رطل يقدران بـ ومها،  الكثريعرب عنه ابملاء ما يُ  وهو ، (1) قلتنياملاء الطهور  وإن بلغ -8
            أو خالطه البول ،فلم تغريه آدمي أو عذرته املائعةـال فخالطته جناسة غري بول ،(2) عراقي تقريبا

                                                           

 ،تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعال، واملراد هنا: اجلرة الكبرية من قالل هجر، وهي قرية كانت قرب املدينة( (1
 (.1/9الروض املربع شرح زاد املستقنع )

وهذا املقدار يساوي  ( ،1/38تاب الطهارة، ابب املياه، )، ك( أي اما يعادل مخس قِّرب  تقريبا ، الشرح املمتع2(
، وقدرمها ابلذراع ذراعان ونصف عمقا، وذراع طوال. ينظر موسوعة الفقه كيلوا جراما(  195.112)ابلكيلوجرامات 

 (. 236/ 1اإلسالمي والقضااي املعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي )

اءسقوط أوراق الشجر يف امل الطحلب يف املاء بركة ماء  

هارةاملاء املستعمل يف الط  
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، لقوله صلى هللا جوز التطهر بهفي (1)فطهور شق نزحه كمصانع طريق مكةيلكن  ولآلدمي أو العذرة 
، (2)(إذا بلغ املا  قلتني مل حيةل اطخاث)من حديث عبدهللا بن ُعمر رضي هللا عنهما عليه وسلم 

جماب  من أفواه الشعاب يكون فيها ماء كثريا، ومثلها الغدران الكبرية  :يق مكة هيواملقصود امصانع طر 
فهي ؛ خالطها جناسة ومل تغريها إذا من أماكن جتم ع املياه الكثرية اليت يشق نزح املاء منها، فهذه وأمثاهلا

 طهورة مطلقا. 

 

 

 

 

 

 

 

 حدث الرجل؟  ؛به من حدثها تبهرتا مسأل : هل يرفع املا  اليسري الذي خلت به امرأة 

 واستعملته امرأة به خلتبعد أن  دون القلتني يسري طهوراء م رجلال ال يرفع حدثاجلواب:  و-9
، فهذه سبعة قيود إذا حتققت مل تطهرها إىل آخره بدايةمن مل يرها فيه أحد عن حدث  كاملة  لطهارة

 حدث الرجل.الطهور  فع املاءر ي

                                                           

، فتلك ال تتنجس بشيء من الربك اليت صنعت موردا للحاج، يشربون منها، جيتمع فيها ماء كثري ويفضل عنهم( (1
 (. 1/30)، ملغين البن قدامة. االنجاسات ما مل تتغري، ال نعلم أحدا خالف يف هذا

( ، والرتمذي، أبواب الطهارة: ابب ما جاء أن املاء 63بو داود، كتاب الطهارة: ابب ما ينجس املاء، رقم )رواه ( (2
، وصححه  (517ابب مقدار املاء الذي ال ينجس، رقم ) ( ، وابن ماجه، كتاب الطهارة:67ال ينجسه شيء، رقم )

 (. 1/60) (23رقم ) الشيخ األلباين يف إرواء الغليل

 مياه يشق نزحها ة نوع منهال  والقُ  ،آنية الفخار
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املاء الذي هذا صفته الرجل عمل فلو استه  احلدث،رفع  صود من استعمال املاءأن يكون املق :القيد األول
وحنو ذلك من  ،أو يديه إذا استيقظ من النوم ،كغسل مالبسه  له،لغري رفع احلدث صح استعماله 

 .املاء تاستعماال

 دون غريه من النساء أو األطفال.  هلذا املاء رجلٌ  لُ ستعمِّ مُ ـأن يكون ال الثاين:القيد 

التطهر به  هذه املرأة قليل دون القلتني، فلو كان كثريا صح  أن يكون املاء الذي استعملته  الثالث:لقيد ا
 وإن خلت به.

خالل مدة تطهرها هبذا  ولو شاهدها مميزٌ  به،صح التطهر به  ختلو به املرأة، فإن مل ختلُ أن  الرابع:القيد 
، فمثال لو أن رجال شاهد زوجته (1) ابملاءالتطهر  ح  أثر هذا القيد وصزال و  ،قطع خلوهتا ابملاءاملاء 

، ألنه مل له التطهر به عاد بعد انتهاء استعماهلا للماء صح  تتطهر اماء يف أول تطهرها مث انصرف عنها و 
 خلت ابملاء.قد طلق عليها أهنا يصح أن يُ 

ال  رأة، امعىن أن هذا احلكماملفظ طلق عليها أن يُ  ستعمل هلذا املاء يصح  مُ ـ: أن يكون الالقيد اخلامس
 ، وال على األطفال. يسري على الرجال

 هذا : لو أن امرأة ابتدأت غسلها يفة، فمثالأملاء لطهارة كاملة من قبل املر أن ُيستعمل ا السادس:القيد 
قق ، ألنه مل يتحمل يكن ُغسلها يف املاء األول مانعا للرجل من التطهر به؛ وأكملته يف غريه املاء فرتكته

 طهارة كاملة. قيد استعمال املاء ل

سواء كان حداث أكربا أو أصغر، فإن استعملته  ،: أن تستعمل املرأة هذا املاء لرفع حدثالقيد السابع
 لقيود. وإن حتققت فيه ابقي ا ،صح استعماله ؛كتجديد وضوئها أو غسل مالبسهايف غري رفع احلدث  

أن يتوضأ هنُي النبرِّ صلرى هللا عليه اسلرم " الغفارياحلكم بن عمرو حديث  على هذا كلهوالدليل 
 (2)"الرجل بفضل طهور املرأة

  (1)"، وهو أمر تعبديوأكثر أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقولون ذلك"

                                                           

 (45/  1قال الشيخ ابن عثيمني وهذا أقرب للحديث ) ،الوضوء فيه وقيل معىن خلت به أو انفردت به وأكملت( (1
( ، وأبو داوود ، كتاب الطهارة ، 64املرأة ، رقم )( رواه الرتمذي ، أبواب الطهارة ، ابب يف كراهية فضل طهور (2

 .(1/43) (11رقم ) ( ، وصححه األلباين ، إرواء الغليل82ابب الوضوء بفضل وضوء املرأة، رقم )
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 أحكام املاء الطاهر. ثانيا:

  يكن جنسا. ومل ،هو املاء الصاحل لالستعمال يف غري رفع احلدث وإزالة اخلبث الطاهر: املاء- 10

 .وهو بذلك نختلف عن املاء الطهور الذي يصح به رفع احلدث وإزالة اخلبث

سقط  أو ،فًأصبح مرقا طبخ ستعماله يفاب ،أو رحيه ،أو لونه ،طعمه يف املاء الطهور تغري وإن-11
 قليلهستعمال فع ابأو رُ  ،وال ميازج املاء إذا وقع فيه وال يشق صون املاء منه عنهميكن االحرتاز  ساقط فيه

 .حدث

ه امعىن أن  ، لوضوءًا لانقضهذا النوم  وكان النهار،دون نوم  (2) ليللامس فيه يد قائم من نوم غُ  أو-12
  (3) ابلكلية.يفوت معه إدراك اإلنسان 

 .آخر غسلة زالت النجاسة هبا هذا املاء كان  أو-13

  يف كل هذه احلاالت. اطاهر  املاءف

عن حمل النجاسة انفصل ألن املاء املنفصل د آخر غسلة زالت هبا النجاسة؛ وسبُب كون املاء طاهر عن
النجاسة احملل و عن  انفصل املاء ،خبالف الغسالت اليت قبلها ،وزالت معه النجاسة ،عن حمل طاهر

 متعلقة به. مازالت 

ها غسالت كل غسلة يبقى مع مث غسلتها ست مثال،بعذرة محار  لو كان لديك إانء متنجس مثال:
يف الغسلة ، ولكن ينفصل عن حمل جنسة فكل ماء ينفصل عن كل غسل اإلانء،شيء من النجاسة يف 

، والفقهاء على أن احملل طاهر مل تبق فيه جناسة وينفصل املاء عن حمل ،عن احمللالنجاسة تزول  السابعة
لثامنة فهو ماء طهور ، أما املاء املنفصل عن اإلانء يف الغسلة اغسل سبع غسالتملتلبس ابلنجاسة يُ ا

 يرفع احلدث ويزيل اخلبث. 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

  (.1/11) .بع ، كتاب الطهارة، أنواع املياه( الروض املر (1
 (1/73). دواي، كتاب الطهارة، ابب املياه( اإلنصاف للمر (2
 . (1/199) ينقض الوضوء ، اإلنصاف للمرداوي نوم اجلالس نوما يسريا فال( خبالف (3

ه ورحيه إذا تغري لون املاء وطعم
 طُبخ مع اللحم فصار مرقا 
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 أحكام املاء النجس   ثالثا:

   (1) .: كل عني جيب التطهر منهاهي النجاسة

و أ ،دون القلتني وهو يسري ،أو القاها ،بنجاسةلونه أو طعمه أو رحيه  ما تغري: هو النجس املاءو -14
  .هاحكم جناسة قبل زوالكانت فيه   عن حملانفصل 

 

  النجس؟ما هي طرق تبهري املا   مسأل :

غري  ،فوق القلتني طهور كثريماء فإن أضيف إىل املاء النجس  عليه،إضافة املاء الطهور  أوال:-15
رة الرتاب طهارة حسي ة ال ألن طها. طُهر ،مساحيق الغسيل والصابون وما إىل ذلكمن رتاب وحنوه ال

برفع احلدث وإزالة اخلبث، خبالف غريه من املطهرات أو  ، وألن املاء الطهور هو املخصوصمعنوية
                  املائعات.

 تطهري املاء إبضافة                                               تطهري املياه ابآلالت احلديثة                          

 املاء الطهور عليه                                                                   

ألن املاء الكثري قادر على تطهري غريه فتطهري  ،النجس الكثري بنفسه يف املاء تغريال أو زال اثنيا:-16
ولكن مع مرور  رائحته،فلو أن ماء كثرا وقعت فيه جناسة فتغري لونه أو طعمه أو  أوىل،نفسه من ابب 

 .جيوز استعماله يف رفع احلدث وإزالة اخلبث ااء طهور فهنا يكون امل ؛الوقت ذهب عنه هذا التغري  

 .املاء رطهُ  ،غري متغريوكان هذا الباقي  ،يبلغ القلتني فأكثركثري   ماء فبقي بعده زح منهأو نُ  اثلثا:-17

 منها: واحلاصل أن املاء النجس يتطهر أبمور 

 إضافة ماء طهور كثري عليه.-1

 أن تزول النجاسة من املاء بنفسها.-2

 أن ينزح من املاء النجس حىت يبقى منه ماء كثري غري متغري. -3
                                                           

 (.1/26( الشرح املمتع ، كتاب الطهارة ، ابب املياه ، )(1
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 ت فيها جناسة فتغري املاء فيها.عبركة ماء وق الثالث:مثال على احلاالت 

 أن يضاف هلا ماء طهور كثري حىت يذهب عنها التغري يف اللون أو الطعم أو الريح. األوىل:احلالة 

 اصل يف الربكة اليت فيها ماء كثري من تلقاء نفسه.أن يزول أثر النجاسة احل الثانية:احلالة 

من الوسائل فيبقى ماء كثري بعد النزح  اأن ينزح من ماء الربكة جزء منها ابلشفط أو غريه الثالثة:احلالة 
 يف الربكة ال يوجد فيه أثر تغري بنجاسة.

 

 شك يف طهارة املا  أا جناسته؟  من يعةلكيف   مسأل :

إذا اجد أحدكم يف ببنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شي  أم ال، فال لم )قال صلى هللا عليه وس
     (1)( خيرجن من املسجد حىت يسةع صوات، أا جيد رحيا

   (2)فطهارته صحيحة"  ؛املقصود أن يتحقق خروج احلدث، ومىت بقي معه أدىن شك"-18

 أو وحنوهاكالثياب   غريه أو ،اءمـال يف جناسةاملكلف ن شك إ، فمع الشكيف التعامل  هذا أتصيلو -19
 وطرح الشك. ، بىن على اليقني ،طهارتهشك يف 

، فإذا شك املسلم بني (4)وال يزول اليقني إال بيقني مثله ،(3) ألن األصل بقاء ما كان على ما كان
 بىن على ما تيقن وترك الشك.  ؛أمرين أحدها يقني واآلخر مشكوك فيه

 أراد التطهر منها ولكن شك  فيها هل هي طاهرة أم جنسة؟ماء بئر مر  عليها رجل و  مثال:

 . بنجاستها: األصل أهنا طاهرة حىت نتيقن نقول

 
                                                           

          ( رواه مسلم ، كتاب احليض ، ابب الدليل على من تيقن الطهارة، مث شك يف احلدث فله أن يصلي بطهارته(1
 (362تلك ، رقم )

 . )245/ 5جنة الدائمة )( فتاوى الل(2
 (.1/96للدكتور حممد الزحيلي ) القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ( (3
 املرجع السابق. ((4
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ااشتاه عليه أيهةا  ،ااآلخر جنسا ،أحدمها طاهر ،مسأل : إذا كان لدى املكلف إان ان من املا 
 الباهر اأيهةا النجس فةا العةل؟ 

أيهما هلما  املستعمل ومل يتحر   ،مجيعا مارم استعماهلحُ جنس  اءمـب طهورماء  إن اشتبه :اجلوابو -20
رضي هللا  عن عدي بن حامتف، ا الطهور وأيهما النجسأيهمألنه ال يدري  ؛الطهور، بل يتجنبهما مجيعا

إذا أرسلت كلاك امسيت فأمسك اقتل فكل، اإن أكل فال "قال صلى هللا عليه وسلم: عنه قال: 
إذا خالط كالاب، مل يذكر اسم هللا عليها، فأمسكن اقتلن فال أتكل، فإمنا أمسك على نفسه، ا 

أتكل، فإنك ال تدري أيها قتل، اإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أا يومني ليس به إال أثر 
شتباه  بعدم أكل الصيد الفأمر صلى هللا عليه وسلم  (1)"سهةك فكل، اإن اقع يف املا  فال أتكل

 كونه قُتل بغري الصيد. 

 .يعمد إىل التيممو  املائنييرتك أن  ،حينئذ املكلف ىوعل-21

 .ليصدق عليه أبنه فاقد للماء ،إراقتهما واحلالة هذه شرتط للتيمميُ  وال-22

صبح كل ما لديه حىت يُ  ليتيقن من خلط النجس ابلطاهر ،ببعضهما بعض خلط أيضا شرتطيُ  وال-23
 .من املاء جنسا

فأكثر، فهنا  الوعاءين قلتانأبن يكون سعة كل وعاء من  ؛را مطهر لآلخإذا كان خلط أحدمه إال-24
والتطهر ابملاء املخلوط لطهوريته، فإن املاء إذا بلغ قلتني مل حيمل اخلبث كما قال صلى  ،جيب خلطهما
   (2). هللا عليه وسلم

         ة ومن هذا غرفةمن هذا غرف ،واحداتوضأ منهما وضوءا  طاهر ماءــب ماء طهور اشتبه وإن-25
وأمكنه  ،ألنه إذا قام بذلك تيق ن متاما من وصول املاء الطهور إىل حمل الفرض ؛واحدةوصلى صالة 
 .بذلك الصالة

 :أعين اشتباه املاء الطهور ابلنجس، فنقول ؟ ملاذا مل نصنع ذلك يف احلالة األوىل :يقول قائل وقد-26
ومانع  ،أما وصول املاء النجس إليهما فمؤثر فيه،إن وصول املاء الطاهر إىل الثياب والبدن غري مؤثر 

 من الصالة.

                                                           

 .(362( رواه البخاري ، كتاب الذابئح والصيد ، ابب الصيد إذا غاب عنه يومني أو ثالثة، رقم )(1
 (.17)( سبق خترجيه ص (2
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 صلى أو الثياب املغصوبة ،للرجال احلريرك  حمرمة ثيابــب جنسة أو ثيابــب اشتبهت ثياب طاهرة وإن-27
بعدد  صالة عليها وزاد ،ةـأو احملرمـة ـالنجس ما اشتبه عليه من الثياب يف كل ثوب صالة بعدداملكلف 

 .اب الطاهرة، ليتقن متاما أبن صالته وقعت بثياب طاهرةما لديه من الثي

من املتبقية ، حىت يطهر ثيابه  أو يشرتي جديدا ويقيم به الفرضيغسل ثوابمن هذا األمر  وللخروج-28
 النجاسة أو احلرمة. 
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 اآلنيةالثالث:  الباب
 

 .(1)للطعام والشراب  مجع إانء وهو الوعاء :اآلنية-29

 

 

 

 

 .يباح اختاذه واستعماله ؛كآنية اجلواهر واملاس وما شابه ذلك  مثيناكان   كل إانء طاهر ولو-30

 خف حف جف مغ جغ مع  جع  ٹٱٹٱزئٱفيما خلق هللا تعاىل للناس احلل،  األصل ألن
 [ 29البقرة: ]  رئ مف

  (2)مضببا ما كان فضة والـ و ذهبـال آنيةاستعمال كمن هذا األصل  ما استثناه الشارع  إال-13  
ال تشربوا "قال ألن النيب صلى هللا عليه وسلم  ،اختاذها واستعماهلا ولو على أنثىفإنه حيرم  ، (3) هبما

 (  4)."م يف الدنيا الكم يف اآلخرة، اال أتكلوا يف صحافها، فإهنا هليف آني  الذهب االفض  

 

 ، وهو من اآلنية املنهي عن استعماهلا (5)أبريق من الفضة

                                                           

 ، وال نخرج استعمال الفقهاء عن هذا املعىن.(1/31ب اهلمزة ، )( املعجم الوسيط ، اب(1
ع الش فة عِّن د الش ر ب ، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن (2 ( مهوضِّ

 (21/59ف )هـ( ، كتاب العدة ، ابب األكل يف إانء مضف855حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف: 
 ( الذهب والفضة. فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي(3

 .(9/555قوله ابب ذلك الطعام ، ) التاسع،، اجلزء  
 (.5426األكل يف إانء مضفف، رقم ) ابب:( رواه البخاري، كتاب األطعمة ، (4
-http://www.arabت ، الفضيات، ( موقع املوسوعة العربية، الصانعا(5

ency.com/_/details.php?full=1&nid=6340 

 بعض آنية الطعام والشراب
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 حلاجةضبة يسرية من فضة إذا كان املوضوع منها  إال، مع حرمة استعماهلا (1) تصح الطهارة منهاو -32
 تستدعي ذلك.

 ميكن أن توضع الضبة اليسرية من الفضة يف هذا املكان املكسور

 إذا كانت احلاجة تدعو إليها. 

 
ستعمل فيه، ويستثىن من ذلك ما ألن التحرمي ال يعود على أصل املاء املستعمل، وإمنا على اإلانء املـ 33

  : ، هبذه الشروط األربعةإذا وضع يف اإلانء منها ضبة يسرية من فضة ودعت إليها احلاجة
 أن تكون ضبة. (1)
 أن تكون يسرية. (2)
 أن تكون من فضة. (3)
 أن تدعو إليها احلاجة.  (4)

 .كأن يقصد الشرب من انحيتها  ،لغري حاجةتكره مباشرهتا  هذه الضب ةو -34
أن قدح النب صلى هللا عليه اسلم انكسر، فاختذ مكان الشعب  " على هذه الرخصة دل  وقد -35

  (2) "سلسل  من فض 
 .عموما آنية الكفار وتباح-36
   (4). والدهريني  (3) كاجملوس،  مل حتل ذابئحهم كانوا ممن  ولو-37

حىت نتبني من  األن األصل طهارهتطاهرة هي أم جنسة،  هل هل حاهلاثياهبم إن جُ  ذلك تباحكو -38
 جناستها.

                                                           

 ( آنية الذهب والفضة. (1
هِّ، ( رواه البخاري، كتاب فرض اخلمس ، ابب : مها ذُكِّره مِّن  دِّر عِّ النَّيبِّ ِّ صهلَّى هللُا عهلهي هِّ وهسهلَّمه، وهعهصهاُه، وهسهي فِّ (2 هِّ وهقهدهحِّ

ُتُه، وهمِّن  شهعهرِّهِّ، وهنـهع لِّهِّ، وهآنِّيهتِّهِّ ممَِّّا يـه وهخهامتهِّهِّ، وهمها اس   مه ُرُهم  تـهع مهله اخلُلهفهاُء بـهع دهُه مِّن  ذهلِّكه ممَِّّا مله  يُذ كهر  قِّس  تـهبـهرَُّك أهص حهابُُه وهغهيـ 
  .(3109بـهع ده وهفهاتِّهِّ، رقم )

والشر، والنفع والضر، والصالح والفساد، يسمون أصلني اثنني، مدبرين قدميني؛ يقتسمان اخلري  داينة وثنية يثبتون( (3
 (.2/37. امللل والنحل للشهرساتين )أحدمها: النور واآلخر الظلمة

ُو ( (4 نـ يها منه يهاتـُنها الدُّ يه إِّالَّ حه
ُت قالوا ابلطبع احمليي، والدهر املفين، وهم الذين أخرب عنهم القرآن اجمليد: }وهقهاُلوا مها هِّ

إىل الطبائع احملسوسة يف العامل السفلي، وقصرا للحياة واملوت على تركبها وحتللها، فاجلامع هو الطبع،  ، إشارة1وهحنه يها{ 
 (.3/79. املرجع السابق )وامللك هو الدهر
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 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ٹٱٹٱزئٱألنه رجس ، (1) دابغالـبيتة امل يطهر جلدوال -39
         خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري

 [ 145األنعام: ]  رئ.. مب

  دبغ اإلهاب                                                               

  

 

 ألن ؛يوضع فيه مرق أو ماءفال  ،دون الرطب ايبسشأن  بعد الدبغ يفيباح استعماله  لكنو -40 
      ستعمل كحبل كأن يٌ   ،أما إذا استعمل يف اليابسات فال أبس، جناسته قد تتسرب إىل ما وضع فيه

 .حنو ذلك أو فراش أو

مة كله كبهيكحيوان جيوز أ،  احلياة حال من حيوان طاهر يف (2) اإلهابأن يكون هذا  شريطة- 41
ميتة احليوان الطاهر جلد ، أو ما جاء النص على عدم جناسته، ويف اجلملة فإن األنعام وما يف حكمها

 يف حال حياته ال يطهر ابلدبغ، ولكن يباح استعماله يف اليابس دون الرطب. 

 .امليتة معىنيف  ألهنا داخلة ؛أيضا ولبنها وكل أجزائها جنسة وعظم امليتة-42

 

 ميتة

                                                        
 

 

                                                           

ه وهيـهُزول مها بِّهِّ من ُرطُوبهة وننت ، املعجم الوسيط ، ابب الدال ، مادة "دبغ(1 " ، ( الدبغ : معاجلة ـ اجللد ـ امادة ليهلِّني 
(1/270). 

( اجللد من البقر والغنم والوحش أو هو مامل يدبغ ، اتج العروس من جواهر القاموس ، اجلزء الثاين ، ابب اهلمزة ، (2
 .(2/40مادة "أهب" )
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 بنجس.  فليسكشعر املاعز وصوف الغنم   جزا ز  إذا كان جيُ  وحنوه امليتة شعر أن غري-43

                 صوف الغنم                                   

 شعر املاعز          

  

وجنسا، فإن كانت ميتته طاهرة  طهارة  ميتتهحكم ك  احلكم يف فهو يحـاحليوان ال من (1) أُبنيوما -44
 .ال فطاهر، وإن كانت ميتته جنسة كبهيمة األنعام مثال فنجسكالسمك مث

 

 ما ُقطع من هذا اخلروف وهو حي أيخذ حكم امليتة

  (2) وال جيوز أكله

 

 عنهم،رضي هللا ثر ذلك عن بعض الصحابة وقد أُ  ،(3) الطريدةمن ذلك ما أبني من  واستثنوا-45
 عن نوع من أنواع الغزاالن يسمى غزال املسك.  اليت تنفصل (5) وفأرته (4) وكذلك استثنوا املسك

 

                                                           

ه (1 ءِّ وهان كِّشهافُُه ، مقاييس اللغة ، كتاب الباء ، ابب الباء وايء وما يثلثهما ، مادة "بـهني  ه": بـُع ُد الشَّي  " ( "بني 
 ( واملقصود إذا انفصل. 1/327)

بعد وحكم خصيتيها  ،املاشية أبكل اخلصيتني من املاعز والغنم بعد إخصائها ، وهذا ال جيوز يستاهل بعض مريب( (2
 . حكم امليتةقطعها وهي حية 

 .(6/222كتاب الصيد ، ابب النوع الثاين من نوعي اآللة اجلارحة ،)،( كشاف القناع عن منت اإلقناع (3
 .(27/332مادة "مسك" ) ( اتج العروس من جواهر القاموس(4
يهة تـُب ت يهصيدها الصي اد فـهيـهع صب ُسر هتا بعصاب شهدِّيد، وُسر هتا ُمدهال ة، فيهجتمع فِّ (5 يهها ( فهأ رهة املِّس ك ُدوهي بة تكون بِّنهاحِّ

ُعهصَّرة. مثَّ ده 
بح فهإِّذا سهكنت قـهو ر السُّرَّة امل مها كهانه دهُمها، مثَّ ُتذ  ُم اجلامُد مِّس كاً ذكِّي اً، بـهع ده فهنها يفِّ الشَّعري حهىتَّ يهستحيل الدَّ

 .(15/179ابب الراء والفاء، ) ،دهماً اله يُرام نـهت ناً. هتذيب اللغة
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 االستنجاءالرابع:  الباب

تِّن جهاء وهُهوه قطع  لغة:االستنجاء  س  ن ه االِّ االجتناء من جنا الشَّجهرهة وهأهن جاها واستنجاها إِّذا قطعهها وهمِّ
   (1)النَّجهاسهة 

 (2) .هو ازالة ما خرج من السبيلني اماء طهور أو حجر طاهر مباح منق واصطالحا:-46

[ 108التوبة: ]  ٱٱرئيت ىت نت  متزت رت يب ىب نب ٹٱٹٱزئ  

انوا يستنجون كنزلت هذه اآلي  يف أهل قاا   " عن أيب هريرة، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال
  (3) " اآلي  ابملا ، فنزلت فيهم هذه

، معنا إذا خرج حلاجته، أجي  أان اغالم" كان صلى هللا عليه وسلمالك رضي هللا عنه:  عن أنس بن م
  (4)"يستنجي به إدااة من ما ، يعين

من توضأ فليستنثر، امن استجةر  قال صلى هللا عليه وسلم "عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: 
   (5) " فليوتر

إذا شرب أحدكم فال يتنفس يف صلى هللا عليه وسلم " : قالقال عن عبد هللا بن أيب قتادة، عن أبيهو 
  (6) "اإلان ، اإذا أتى اطخال  فال ميس ذكره بيةينه، اال يتةسح بيةينه

 

                                                           

 (. 406/  2).لزخمشريل ( الفائق يف غريب احلديث واألثر(1
 .(1/16البن ضواين ) منار السبيل يف شرح الدليل ( (2
( ، والرتمذي ، أبواب تفسري القرآن ، ابب ، 44( رواه أبو داوود ، كتاب الطهارة ، ابب االستنجاء ابملاء ، رقم )(3

( ، 355( ، وابن ماجه ، أبواب الطهارة وسننها، ابب االستنجاء ابملاء، رقم )3110ومن سورة التوبة، رقم )
 (. 1/84سبيل، )وصححه األلباين، إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار ال

( ، ومسلم ، كتاب الطهارة ، ابب 150( رواه البخاري ، كتاب الوضوء ، ابب االستنجاء ابملاء ، رقم )(4
 (.271االستنجاء ابملاء من التربز، رقم )

( ، ومسلم ، كتاب الطهارة ، ابب 161( رواه البخاري ، كتاب الوضوء ، ابب االستنثار يف الوضوء ، رقم )(5
 (. 237 االستنثار واالستجمار، رقم )اإليتار يف

( ، ومسلم ، كتاب الطهارة ، 153، رقم ) النهي عن االستنجاء ابليمنيرواه البخاري ، كتاب الوضوء ، ابب  ((6
 (.267، رقم ) النهي عن االستنجاء ابليمنيابب 
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  واخلروج منه دخول اخلالء مستحبات

من حديث علي بن أيب لقوله صلى هللا عليه وسلم  ،هللا بسم :قولعند دخول اخلالء  يستحب-47
ما بني أعني اجلن، اعورات بين آدم، إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول:  سرت"طالب رضي هللا عنه 

  (1) "بسم هللا

كان صلى   فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: أعوذ ابهلل من اخلبث واخلبائث أيضا: ويقول-48
يعين أعتصم  (2) "اللهم إين أعوذ بك من اطخاث ااطخاامئث" قال:إذا دخل اخلالء  هللا عليه وسلم

   (3) من الشر والنفوس الشريرة عز وجل لتجئ ابهلل تعاىلوأ

وحيل مكانه اآلن ما يسمى ابحلمامات  حاجته،املكان اخلايل الذي يقضي فيه اإلنسان  :واخلالء معناه
فيقول هذا الدعاء إذا دخل احلمام، وإذا كان يف اخلالء فيقول الدعاء إذا جلس لقضاء  املياه،أو دورات 

 . حاجته

  ( 4)لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم  غفرانك :عند اخلروج منه وليقو -49

 ( 5) احلمد هلل الذي أذهب عين األذى وعافاين أيضا: ويقول-50

                                                           

(، وابن ماجه ،  606الء، رقم )ما ذكر من التسمية عند دخول اخل ابب:( رواه الرتمذي ، كتاب ، أبواب السفر ، (1
(، وصححه األلباين ، صحيح اجلامع 297كتاب الطهارة وسننها ، ابب : ما يقول الرجل إذا دخل اخلالء ، رقم )

 (. 3610الصغري وزايداته ، رقم )
( ، ومسلم، كتاب احليض ، ابب: ما 142( رواه البخاري ، كتاب الوضوء ، ابب: ما يقول عند اخلالء، رقم )(2

 (. 375يقول إذا أراد دخول اخلالء ، رقم )
 (1/105) .بن صاحل بن حممد العثيمني( الشرح املمتع الشرح املمتع على زاد املستقنع حملمد (3
( ، 30( ، وأبو داود، كتاب الطهارة: ابب ما يقول الرجل إِّذا خرج من اخلالء رقم )6/155رواه أمحد )( (4

( ، 79( ، والنسائي يف عمل اليوم والليلة رقم )7يقول إِّذا خرج من اخلالء، رقم )والرتمذي، أبواب الطهارة: ابب ما 
رضي هللا  ( وغريهم من حديث عائشة300رقم ) وابن ماجه، كتاب الطهارة: ابب ما يقول إِّذا خرج من اخلالء،

 عنها.
 «.حسن غريب»قال الرتمذي: 

( من حديث أنس بن مالك. 301ج من اخلالء، رقم )( رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة: ابب ما يقول إِّذا خر (5
ورواه أبو  ، (1/120( )374وضعفه األلباين يف مشكاة املصابيح رقم ) (2/83« )شرح املهذب»وضع فه النووي يف 

( وحسَّن ابن حجر أثره أيب ذر   10بكر بن أيب شيبة، كتاب الطهارات: ابب ما يقول إِّذا خرج من املخرج، رقم )
 (.1/218« )نتائج األفكار»املوقوف. 
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ما يُفعل  عكس وذلك ،منه خروجا يمىنالو  ،للخالء خوالد اليسرى رجلهتقدمي  يستحب أيضاو -51
دخوله ابلرجل "صلى هللا عليه وسلم  ألنه قد ثبت عن النيب ،لنعلبس الـمسجد و ـللعند الدخول 

صلى  قالفقد  ،وكذلك احلال يف لبس النعال وخلعها (1) "اليةىن للةسجد االيسرى عند اطخراج منه
إذا انتعل أحدكم فليادأ ابليةني، اإذا نزع فليادأ ابلشةال، ليكن اليةىن أاهلةا " :هللا عليه وسلم

، فناسب أن يبتدأ اليمىن يف الدخول هبا إىل املسجدجل ، فظهر هنا تكرمي الر (2)"تنعل اآخرمها تنزع
  .ابليسرى عند الدخول للخالء ملكان النجاسة

ألن ذلك أسهل يف خروج  ،أثناء قضائه للحاجة اعتماده على رجله اليسرى أيضا ويستحب-52
أن يعتةداا أمر أصحابه وملا روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه " ،وإكراما للرجل اليمىن ،اخلارج

  ( 3) ."على الرجل اليسرى، اأن ينصاوا اليةىن

ل أو إذا مل يكن هناك جبا رى بدنهعن الناس حىت ال يُ  واستتارهيف فضاء  هُ عده بُ يستحب أيضا و -53
أما العورة فسرتها واجب عن ، واملقصود ابالستحباب هنا سرت البدن، جدران أو أشجار يسترت خلفها

  (4) فانبلق حىت توارى: "قالرضي هللا عنه بن شعبة  ةيحني من حديث املغري ، فقد ورد يف الصحالناس
   (5)."عين فقضى حاجته

 

 

                                                           

أه (1 ده أهن  تـهب ده لِّكه ال ُيم ىنه  ( قال ابن حجر العسقالين رمحه هللا: عهن  أهنهس  أهنَُّه كهانه يـهُقوُل مِّنه السُّنَّةِّ إِّذها دهخهل ته ال مهس جِّ بِّرِّج 
يُح أهنَّ قـهو له الصَّ  لِّكِّ ال ُيس رهى وهالصَّحِّ أه بِّرِّج  . فتح الباري شرح وهإِّذها خهرهج ته أهن  تـهب ده ا حمه ُموٌل عهلهى الرَّف عِّ حهايبِّ ِّ مِّنه السُّنَّةِّ كهذه

 (. 1/523صحيح البخاري )
( ، ومسلم ، كتاب اللباس والزينة ، ابب: 5855( رواه البخاري ، كتاب اللباس ، ابب: ينزع نعله اليسرى ، رقم )(2

ل يهمِّنيِّ وهإِّذها خهله  أ  ابِّ مهالِّ ، رقم )إِّذها انـ تـهعهله فـهل يـهب ده لش ِّ  (. 2097عه فـهل يـهب دأ  ابِّ
، وضعفه ابن رضي هللا عنه ( عن سراقة بن مالك1/96البيهقي )( ، و 6605/رقم 7) الكبري( رواه الطرباين يف (3

 (.1/32( )104حجر يف بلوغ املرام، رقم )
 (1/1342( استرت ، القاموس احمليط ، ابب الواو والياء ، فصل الواو، )(4
( ، ومسلم، كتاب الطهارة: ابب املسح على 203اه البخاري، كتاب الوضوء: ابب املسح على اخلفني، رقم )( رو (5

 ( واللفظ له.274اخلفني، رقم )
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  دــــــــــــــــــــيقصأن  لبوله مكاانً  (1) ارتياده ا عندــــــــــــأيض ويستحب-54

 هــــــــــــــعليه البول أو يصيب لينا يبول فيه، حىت ال يرتد   (2) مكاان رخوا

 عليه، وحىت ال يفتح اباب للوسواس س بدنه وثيابهمن رشاشه فينج   

 ، فإن مل جيد مكاان رخوا فليقرب ذكرهبسبب انتشار البول وارتداده 

 من األرض حىت يسلم من رشاشه. 

 

ونرته  ،من أصل ذكره إىل رأسه ثالاث ،بيده اليسرى إذا فرغ من بوله لذكره مسحه أيضا يستحبو -55
، وقد روي يف ذلك حديث عن النيب صلى هللا لبول من الذكر حىت ال يصيب ثيابهرج بقية اخليُ ، ثالاث

  (3)"إذا ابل أحدكم فلينرت ذكره ثالاثعليه وسلم أنه قال "

 

غريه إن خاف  مكان يف ليستنجي الذي قضى حاجته فيه من موضعه (4) لهحتو  يستحب أيضا و -56
وال سيما إذا كان  ،املاء على بدنه وثيابه بعد إصابته للنجاسةارتداد هو خوف  :والعل ة من ذلك ،تلواث

فال يلزمه االنتقال، واملراحيض املعدة اآلن يف احلمامات يسقط فيها إذا أمن من ذلك يف الرب، ولكن 
 ستحب مع ذلك االنتقال. املاء يف مكان مهيئ ال حيصل معه هذا احملظور غالبا، فال يُ 

 

 

                                                           

 (. 2/958( مادة: ر و د )2221، رقم )د عليها، قصهدها، اختلف إليهااراتد األماكنه: تردَّ ( (1
 . (2/501( لي نا ، مقاييس اللغة ، مادة رخو ، )(2
( ، والبيهقي 326( ، وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها: ابب االسترباء بعد البول، رقم )4/347( رواه أمحد )(3
( عن يزداد اليماين به مرفوعاً، وضع فه ابن حجر العسقالين رمحه هللا ، بلوغ املرام من أدلة األحكام، كتاب 1/113)

 (. 105الطهارة ، ابب قضاء احلاجة ، رقم )
 (.2/121حتركه من مكانه ، مقاييس اللغة ، مادة )حول( ) ((4

 مثال ألرض لينة رخوة
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 مكروهات دخول اخلالء 

كاملصحف واألوراق اليت حتتوي على ،  دخوله بشيء فيه ذكر هللا تعاىل دخوله للخالء عندكره ويُ -57
أو سرقة أمواله املكتوب عليها اسم  ،أو نسيانه ،نخاف فقدان مصحفه كأن  ،حلاجةإال  ،اسم هللا تعاىل

ليه حممد رسول مكتوب ع ألنه (1)"إذا دخل اطخال  اضع خامته"ى هللا عليه وسلم وقد كان صل ،هللا
 إجالال له سبحانه وتعاىل. ، ان إدخال شيء إىل اخلالء فيه ذكر هللا، واألفضل أن يتجنب اإلنسهللا

 لعدم احلاجة إىل كشف عورته قبل ،ه من األرضرفع ثوبه قبل دنو   أراد قضاء حاجته ملن كرهيُ و -58
فرفعه لثيابه واحلالة  ه قريبا منه؛أحد يراكان   ذاأما إ أحد،، هذا يف حال كونه خاليا ال يشاهده ذلك

 كشف عورته.   من يرتتب عليهملا  ،هذه حمرم

وحنو ذلك، وقد  ،للماء أو طلب ،كإرشاد ضال  ،، إال إذا احتاج إىل ذلككالمه فيهكره  يُ  كذلكو -59
، ولكن (2)"فلم يردر النب عليه السالم"م عليه رجل ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وهو يبول؛ فسل   مر  

لذا ينبغي جتنب الكالم  له،النيب صلى هللا عليه وسلم عندما انتهى من حاجته رد السالم عليه واعتذر 
 إال إذا كان ذلك حلاجة. ،مع من يقضي حاجته

        ا لبعض اهلوام كان هذا الشق مسكنً   فراما، وحنوه (3)شقه يف بول كره عند قضائه للحاجةمما يُ و -60
وقد ورد عن النيب صلى هللا  مسكنه،وقات هللا تعاىل ساكن فيه فتفسد عليه أو خلق من خمل ،أو اجلان

  (4)."رحهنى أن ياال يف اجلعليه وسلم أنه "

 

 

                                                           

( ، والرتمذي، كتاب 19رواه أبو داود، كتاب الطهارة: ابب اخلامت يكون فيه ذكر هللا يُدخل به اخلالء، رقم )( (1
اخلالء  ( ، وابن ماجه، كتاب الطهارة: ابب ذكر هللا على1746اللباس: ابب ما جاء يف لبس اخلامت يف اليمني، رقم )

 ( .86رقم )« بلوغ املرام« . »هو معلول»( .قال ابن حجر: 1/187( ، واحلاكم )303واخلامت يف اخلالء، رقم )
 .(370( رواه مسلم، كتاب احليض: ابب التيمم، رقم )(2
هر ضِّ ( (3 ًتا يفِّ األ  ُذُه الدَّبِّيُب وهاهل هوهامُّ بـهيـ   .(1/62، كشاف القناع ، ) وهُهوه مها يـهتَّخِّ
( ، والنسائي كتاب الطهارة: ابب  29رواه أبو داود، كتاب الطهارة: ابب النهي عن البول يف اجُلحر، رقم )( (4
 (.1/865( )6003رقم ) ضعيف اجلامع الصغري وزايدته، وضعفه األلباين يف  (1/33هية البول يف اجُلحر، رقم )كرا
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 يكره البول يف مثل هذه الشقوق ألهنا مظنة سكن          

    .لبعض اهلوام، والبول فيها يفسد مساكنها     

            

 ابملاء استنجاؤه كره أيضايُ و  ،إكراما هلا مس فرجه بيمينهجته أن يـكره ملن يقضي حاكذلك يُ و -61
 . هبا ابحلجارة (1) واستجماره

ال ميسن أحدكم ذكره بيةينه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال "رمحهما هللا وقد روى البخاري ومسلم 
 ( 2) ."اهو ياول، اال يتةسح من اطخال  بيةينه، اال يتنفس يف اإلان 

 ( 3).أثناء قضاء للحاجة ومها الشمس والقمر ،ينلنري  ا هاستقبال أيضا كرهيُ و -62

 

 

 

 

 

 
                                                           

اخلارج من  إزالة ابة واالستنجاء واالستجمار عبارات عناالستط( قال النووي رمحه هللا يف اجملموع شرح املهذب: (1
السبيلني عن خمرجه، فاالستطابة واالستنجاء يكوانن اترة ابملاء واترة ابألحجار، واالستجمار نختص ابألحجار، 

 .(2/73) مأخوذاً من اجلمار وهي احلصى الصغار.
( ، ومسلم، كتاب الوضوء، ابب 153يمني، رقم )رواه البخاري، كتاب الطهارة: ابب النهي عن االستنجاء ابل( (2

 .( واللفظ له267النهي عن االستنجاء ابليمني، رقم )
 (.1/21القناع شرح زاد املستقنع،) ، كشافملا فيهما من نور هللا تعاىل( (3
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 حمرمات دخول اخلالء 

ال ملا صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال " ،بنيانالقبلة واستدابرها يف غري  استقبال وحيرم-63
ويف هذا الصنيع احرتام  (1)"اأا غربو  شرقوا،االتستدبراها، الكن  غامئط،القال  باول اال  تستقالوا

 .قبلة اليت نتوجه إليها يف الصالةملقام ال

الشام  حاجته مستقاالقضى النب صلى هللا عليه اسلم ألن " ؛البنيان من ذلك ثينواستُ -64
   (2) "مستدبر الكعا 

  . من بقاء عورته مكشوفة لغري حاجة ذلك ملا يف ،حاجتهفوق  يف اخلالء لبثه حيرم أيضاو -65

بل إن ذلك من الكبائر  ،مثرةحتت شجرة عليها  وأ ،ظل انفع وأ ،يف طريق بوله كذلك حيرمو -66
 .لفاعله، وهللا تعاىل قد هناان عن أذية املؤمنوند اللعن و ور ل

 
 
 
 
 

 طريق للناس                     ظل ينتفع به الناس                  شجرة مثمرة          
 
 ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك ٹٱٹٱزئٱ 
 [58األحزاب:  ] رئ  من زن رن مم

 

 

                                                           

تاب ( ، ومسلم ك394( رواه البخاري، كتاب الصالة: ابب قبلة أهل املدينة وأهل الشام وأهل املشرق، رقم )(1
 (.264الطهارة: ابب االستطابة، رقم )

( ، ومسلم،  149( ، )145( ، وانظر رقم )148( رواه البخاري، كتاب الوضوء: ابب التربز يف البيوت، رقم )(2
 (.266كتاب الطهارة: ابب االستطابة، رقم )
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الذي " قال: هللا؟اما الالعنان اي رسول  قالوا: اتقوا الالعنان "" قال:صلى هللا عليه وسلم  وقال   
   (1) يف طريق املسلةني اظلهم" يتخلى

 ،(3) البرق اقارع  ،(2) املوارداتقوا املالعن الثالث الرباز يف وقال صلى هللا عليه وسلم "
 (4)."االظل

 .ابملاءمث يستنجي  ،يستجمر فعليه أن حاجته قضىمن و -67

 .العادةاخلارج موضع  دُ ع  ـه يإن مل  فقط االستجمار على االقتصار جيزئهو -68

 .ابملاءفال بد من االستنجاء  ؛فإذا تعدى موضع العادة وانتشرت النجاسة على البدن-69

اخلارج موضع خروجه املعتاد، أما إذا تعدى موضع خروجه يتضح هنا أن االستجمار جيزئ إذا مل يتعد و 
 عمد حينها إىل املاء.  املعتاد فيُ 

 

  ؟ ستجةر بهـُةـشراط المسأل : ماهي 

 طاهرا ستجمر بهمُ ـال أن يكون كاخلشب واخلرق  حجار وحنوهاألاب لالستجمار شرتطيُ  اجلواب:و -70
 بنجاسة طارئة عليه. اأو متنجس ،بعينه اغري جنس

 

 الستجمار ابألحجارا

 

                                                           

 (. 68، رقم )هي عن التخلي يف الطرق، والظالل( رواه مسلم، كتاب الطهارة، ابب الن(1
ل مهوهارِّدِّ ال مهجهارِّي وهالطُُّرقُ (2  (. 26، كتاب الطهارة، ابب : البول يف املستحم، رقم )إِّىله ال مهاءِّ  ( ال ُمرهاُد ابِّ
ُرُّونه عهلهيـ هها. املرج(3  ع السابق. ( أيِّ الطَّرِّيقهُة الَّيتِّ يـهق رهُعهها النَّاُس أبِّهر ُجلِّهِّم  وهنِّعهاهلِِّّم  أهي  يهُدقُّونـههها وهميه
وابن (، 26( رواه أبو داود، كتاب الطهارة، ابب: املواضع اليت هنى النيب صلى هللا عليه وسلم عن البول فيها، رقم )(4

وحسنه الشيخ األلباين رمحه هللا ، إرواء (، 328ماجه، كتاب الطهارة، ابب النهي عن اخلالء على قارعة الطريق، رقم )
 (. 1/100) (62رقم )ج أحاديث منار السبيل ، الغليل يف ختري
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"والنجس  ،(1)"ال يبهرانإهنةا ستنجى بعظم أو روث وقال "وقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يُ 
  (2) "مطهراخبيث فكيف يكون 

 روث احليواانت                                    

 

  ام ـــــالعظ         

 

فبعض األحجار امللساء أو  والنظافة،حيصل به اإلنقاء  ،منقيا أيضا أن يكون املستجمر به شرتطويُ -71
 النجاسة. بل انتشار  ،املناديل واألقمشة الناعمة ال حيصل هبا النقاء

 

 نقي بل يزيد من انتشار النجاسة مثل هذا احلجز األملس ال يُ      

 

أن " ليه وسلمفقد هنى النيب صلى هللا ع ،غري عظم وروث يكون املستجمر به أيضا أن شرتطويُ -72
  ( 3) ."االراث اذكر أهنةا ال يبهرانيستنجى ابلعظم 

العظام إن كانت من حيوان مأكول أبيح أكله ابلذكاة وما يف حكمها فهي طعام وأيضا فأن -73
لكم كل عظم ذكر اسم هللا كما أخرب بذلك النيب صلى هللا عليه وسلم يف قوله "  ،إلخواننا من اجلن

ولذا فال جيوز تنجيس العظام وأذية إخواننا من اجلن  (4)"أافر ما يكون حلةايقع يف أيديكم  عليه،
 .بذلك

                                                           

( ، قال الشيخ شعيب األرانؤوط رمحه 149( أخرجه الدارقطين يف سننه، كتاب الطهارة، ابب: االستنجاء، رقم )(1
"، نفس املرجع ) نهاٌد شهامِّيُّ لهي سه بِّثهابِّت   (.1/87هللا تعليقا عليه "إِّس 

 (. 1/133( الشرح املمتع على زاد املستقنع )(2
 (.1ية رقم )( تقدم يف احلاش(3
 (.450( رواه مسلم، كتاب الصالة: ابب اجلهر ابلقراءة يف الصبح والقراءة على اجلن، رقم )(4
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والنجس ال  ،فال جيوز استعماهلا ألن امليتة جنسة؛ عظام ميتة وما يف حكمهاوإن كانت العظام -74
 يصلح أن يكون مطهرا.

 ح أن يكون مطهرا"وإن كان جنسا مل يصل ،(1)الروث "إن كان طاهرا فهو علف هبائم اجلن وأما-75

للحديث  للبهائم،سواء كان هذا الطعام لبين آدم أو  ا،طعام يشرتط أيضا أال يكون املستجمر بهو -76
 للجن،ا طعاما مالسابق الذي هنى فيه النيب صلى هللا عليه وسلم من االستنجاء ابلعظام والروث كوهن

 الطعام، تعاىل وكفرا هبا، وإفساد هلذا تهان لنعمة هللاكما أن يف هذا الصنيع ام  بذلك،وبين آدم أوىل 
 أو من الطعام اخلاص ابلبهائم كالعلف والشعري وحنوه. ،سواء كان اإلفساد ملن يستفيد منه من بين آدم

الشرعي وما يف ا كأوراق املصحف أو كتب العلم حمرتمأيضا أال يكون املستجمر به  طيشرت و -77
 لو من ذكر هللا تعاىل وأمسائه وصفاته. وكذلك ما حيتوي يف الغالب وال نخ حكمها،

 احليوان،ملا فيه من األذى والتنجيس هلذا  ،حبيوان اـمتصليشرتط أيضا أال يكون املستجمر به و -78
 ،اخليول والبغال واحلمري وحنوها، واحليوان له حرمةمن كبهيمة األنعام أو ما يركب   ن ميلكونهملوأذية 

دخلت امرأة النار أنه قال: "د صح عن النيب صلى هللا عليه وسلم وق حمرم،وأذيته من غري عذر شرعي 
 ( 2)" يف هرة رببتها، فلم تبعةها، امل تدعها أتكل من خشاش األرض

 ينظفحىت  ،حات منقية فأكثرثالث مسأن ميسح موضع اخلارج  ،لالستجمار أيضا ويشرتط-79
عليه اسلم أن نستنجي أبقل من هنى النب صلى هللا "وقد  ثالث، ذي شعب ولو حبجر املوضع،
   (3) "أحجارثالث  

 

 وميكن  ،ة شعبعد   لهمثل هذا احلجر                       

 مسح به ثالث مسحاتأن يستعمل ليُ                       

                                                           

  .(36سبق خترجيه ، ص )( (1
( ، ومسلم ،  3318( رواه البخاري، كتاب بدء اخللق، ابب: مخس من الدواب فواسق يقتلن يف احلرم ، رقم )(2

 (. 2242رِّميِّ تـهع ذِّيبِّ اهل ِّرَّةِّ وهحنه وِّهها مِّنه احل هيـهوهانِّ الَّذِّي اله يـُؤ ذِّي، رقم )كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب : حته  
 (. 262( رواه مسلم، كتاب الطهارة، ابب : االستطابة، رقم )(3



[38] 
 

 (1)."من استجةر فليوترصلى هللا عليه وسلم "ه لقول ،وترعلى  يسن قطعهاالستجمار و -80

 وتر،ويقطعه على  مستحب،وما زاد على الثالث فهو ، ر بثالثة أحجارالواجب أن يستجمف-81
 حلديث استحباب اإليتار يف االستجمار.  

ستنجى ال يُ فإنه  إال الريح سواء ابملاء أو ابألحجار، ،من السبيلني االستنجاء لكل خارج وجيب-82
 له. 

كأن نخرج من السبيلني ما   ،إليهإذا دعت احلاجة ، ال يصح قبله وضوء وال تيمماالستنجاء و -83
 فال أبس ابلوضوء والتيمم دون االستنجاء. ؛إليهيستدعي االستنجاء، أما إذا مل تكن احلاجة داعية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  (.28ص ) ،( سبق خترجيه(1
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 السواك وسنن الوضوء: اخلامس الباب

انِّ السواك هو: -84 لهُك بِّهِّ ال فهُم مِّنه ال عِّيده   (1) مها يُد 

فعن أيب هريرة رضي هللا عنه  ،وحيث أمته عليه ،سلم حيب السواكوقد كان النيب صلى هللا عليه و -85
  (2)" أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل اضو  والل"قال: صلى هللا عليه وسلم  أن النيب

  (3)" السواك مبهرة للفم مرضاة للربقال صلى هللا عليه وسلم "عن عائشة رضي هللا عنها قالت: و 

 بفم اإلنسان أو بدنه. غري مضر ،منق ،عود لني أيـب يكون التسوكو -86

 ه.يؤذي مستعملألال يف الفم  يتفتت يكون مما الو -87

ألن الشرع مل يرد به، وال حيصل به اإلنقاء   ،وحنوها، خرقةبـ وأ صبعهأب رءامل كتسو  سن يُ  الو -89
 ( 4)كالعود.

 

 

 وهو من  ،سواك األراك   

 أفضل ما يُتسوك به     

 

 

 
                                                           

 (10/446لسان العرب ) ((1
السواك  :كتاب الطهارة، ابب،ومسلم (، 887) قمر  ،السواك يوم اجلمعة :كتاب اجلمعة، ابب،أخرجه البخاري ( (2
 (. 252) رقم
إرواء الغليل يف ختريج (، وصححه األلباين، 5( رواه النسائي، كتاب الطهارة، ابب: الرتغيب يف السواك، رقم )(3

 (.1/105( )66، رقم )أحاديث منار السبيل
 (.1/23( الروض املربع شرح زاد املستقنع )(4
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السواك مبهرة للفم مرضاة  "لقول النيب صلى هللا عليه وسلم لوال  ،كل وقتيف  مسنون  واكوالس-90
ُُلوُف  كره له استعماله، وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم "يُ  غري أن الصائم بعد الزوال ،(1)"للرب طخخ

ستطاب شرعا، عبادة م"فهو أثر  (2)" فخمِّ الصَّامئم أطيُب عند هللا يوم القيام  من ريح املسك
   (3) فتستحب إدامته كدم الشهيد عليه".

لوال أن أشقَّ على أميت ألمرهتم  لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " ،صالةالـمتأكد عند  والسواك-91
واك عند كلرِّ صالة   (4)"  ابلسرِّ

يل، يشوص إذا قام من الل" كان النيب صلى هللا عليه وسلم، وقد  من النوم نتباهاـلاكذلك عند و -92
   (5) " فاه ابلسواك

سواء كان التغري أبكل ماله رائحة كريهة أو بسبب و" ،وحنوه بنوم فمالـ رائحة تغري عند كذلكو -93
ألنه إذا كان السواك مطهرة للفم فإن مقتضى ذلك أن يتأكد ذلك؛ طول اجلوع أو العطش أو غري 

  (7) "مبهرة للفم" عليه وسلم ذكر أن السواك والنيب صلى هللا (6)" السواك مىت احتاج الفم إىل التطهري

 

 

 

                                                           

 (. 39)، ص ( سبق خترجيه(1
      ( ، ومسلم، كتاب الصيام: ابب فضل الصيام 1894رواه البخاري، كتاب الصوم: ابب فضل الصوم، رقم )( (2

 .(1151رقم )
 (. 1/43) لبهوتىل منتهى اإلرادات( (3
          ( ، ومسلم، كتاب الطهارة: ابب السواك، 887رواه البخاري، كتاب اجلمعة: ابب السواك يوم اجلمعة، رقم )( (4

 ( واللفظ له من حديث أيب هريرة.252رقم )
واك، رقم )(5      ( واللفظ له، ومسلم كتاب الطهارة: ابب السواك، 245( رواه البخاري، كتاب الوضوء: ابب الس ِّ

 .(255رقم )
 (،2577اآلداب، فتوى رقم )«  والرقائق واألخالق ( موقع اإلسالم سؤال وجواب، اآلداب(6

https://islamqa.info/ar/2577 
 (.39، ص )سبق خترجيه( (7
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 ك صفة التسو

وأفسد  (1) ألن السواك طوال راما أدمى اللثة قال ابن قدامه رمحه هللا "، عرضااملرء ويستاك -94
 ( 2)"األسنان

تنعُّله، كان يُعجُاه التيةُّن يف أنه "النيب صلى هللا عيه وسلم عن ملا ثبت ، تدائ جبانب فمه األمينمب-95
   (3) "اترجُّله، اطُهوره، ايف شأنه كلرِّه

 

 ما السن  يف دهن الشعر؟  مسأل :

يدهنه يوما ويرتكه يوما أو  أن امعىن ،اب  غِّ  ويدهنمن كان له شعر فينبغي أن يهتم به، ويتعاهده، -96
 فديننا حثنا على اجلمال والنظافة.  ،حىت ال يظهر شعثا سيء املظهر، أكثر

 

 االكتحال من السن ؟  مسأل : هل

 فالسنة أن يكتحل يكتحل من أراد أن ولالكتحال فوائد تعود على العني دل ت عليها السنة، -97
إن خري  قال صلى هللا عليه وسلم "من الكحل لفوائده العظيمة للعني.  (4) اإلمثد وال سيما ،وترا

                 (5)" أكحالكم اإلمثد: جيلو الاصر، اينات الشعر

 االمثد قبل طحنه     
                                                           

 . (13/538)، ، لسان العربحلٌم عهلهى ُأصول األهسنان ((1
ي احلنبلي، أبو الفرج، عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي اجلماعيلل الشرح الكبري على منت املقنع ((2

 .(1/103) هـ(682)املتوىف:  مشس الدين
( واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة: 168ب الوضوء: ابب التيمُّن يف الوضوء والُغس ل، رقم )رواه البخاري، كتا( (3

 .(268ابب التيمُّن يف الطُهور وغريه، رقم )
هغ رِّب وهُهوه أهص لهبُ ( (4

وهُده، وابمل  اتج العروس من جواهر القاموس. وهُهوه أهسوُد إِّىل مُح رهة، ومعدنه أبهصبهانه وهُهوه أهج 
(7/468.) 

(، والنسائي، كتاب الزينة ، ابب الكحل، 3878( رواه أبو داوود، كتاب الطب، ابب يف األمر ابلكحل، رقم )(5
(، وصححه الشيخ األلباين رمحه هللا، 3495(، وابن ماجه، كتاب الطب، ابب الكحل ابإلمثد، رقم )5113رقم )

 (43خمتصر الشمائل احملمدية، رقم )
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 مسأل : هل التسةي  ااجا  للوضو ؟ 

ال اضو  ملن مل يذكر "لقوله صلى هللا عليه وسلم  ،ب التسمية يف الوضوء مع الذكرجت اجلواب:و -98
   (1) "اسم هللا عليه

 

 م؟ لمسأل : هل جيب اطختان على املس

      لقوله صلى هللا عليه وسلم  ،الضرر سهما مل نخف على نف ، على املسلم جيب اخلتان: اجلوابو -99
الفبرة مخس، أا مخس من الفبرة: اطختان، ااالستحداد، انتف اإلبط، اتقليم األظفار، اقص  "

 .(2) "الشارب

    (3).النساءو  على الذكور واجبوهو  – 100
 

 مسأل : ما هو حكم القزع؟ 

 .عالقز  فعل يكره اجلواب:و -101

ء يكون قطعا أهن حُيلق ره  :هوو -102 ع فِّيهها الشَّعهر متفر ِّقة. وهكهذهلِّكه كل شهي  ن ُه مهوهاضِّ ك مِّ أس الصيب  وهيرت 
ن ه قيل لقط اء قـهزهعمتفر ِّقة فـهُهوه قـهزهع. وهمِّ هنى النب صلى هللا عليه اسلم عن "وقد  ،ع السَّحهاب يفِّ السَّمه

  (4)" القزع

  زعـالق                 

 

                                                           

( ، وابن ماجه، كتاب الطهارة: ابب التسمية 101ارة: ابب التسمية على الوضوء، رقم )( أبو داود، كتاب الطه(1
 (.90( ، وصححه الشيخ األلباين، صحيح أيب داود رقم )399على الوضوء رقم )

( ، ومسلم، كتاب الطهارة: 6297رواه البخاري، كتاب االستئذان: ابب اخلتان بعد الكرب ونتف اإلِّبط، رقم )( (2
 (. 257ل الفطرة، رقم )ابب خصا

  (.1/22( اإلقناع، كتاب الطهارة، ابب السواك وغريه، )(3
( ، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، ابب كراهة القزع، رقم 5920رواه البخاري، كتاب اللباس: ابب القزع، رقم )( (4
(257.) 
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 نن؟ اهل للوضو  سمسأل : 

 : ما يلي الوضوءمن سنن فـ .نعم اجلواب:و 

  .السواك-103

 . يف بداية الوضوء الكفني ثالاث وغسل-104

لقوله صلى هللا عليه  ،وضوءلل اانقض كان نومه  إذا ،ليلالـمن نوم  لقائما على إالذلك جيب ال  و-105
ثالاث فإن أحدكم ال إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغةس يده يف اإلان  حىت يغسلها "وسلم 

   (1) "يدري أين ابتت يده

 . عند غسل الوجه ستنشاقالمث ا ،مضمضةلـالبداءة اب أيضا يسنو -106 

أساغ الوضو  اخلل بني األصابع لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ". صائمالـبالغة فيهما لغري املو -107
 ( 2) "اابلغ يف االستنشاق إال أن تكون صامئةا

 (3).مإدارة املاء يف أقصى الفهي:  واملضمضة-108

   (4).اجتذاب املاء ابلنفس إىل أقصى األنفهو:  واالستنشاق-109

 

 

                                                           

، كتاب الطهارة: ابب كراهة غمس ( ، ومسلم162رواه البخاري، كتاب الوضوء: ابب االستجمار وتراً، رقم )( (1
 . (278املتوضئ وغريه يده املشكوك يف جناستها يف اإلِّانء، قبل غسلها ثالاثً، رقم )

( ، والنسائي كتاب 142( ، وأبو داود، كتاب الطهارة: ابب يف االستنثار، رقم )211، 4/33رواه أمحد )( (2
( ، والرتمذي، كتاب الصوم: ابب ما جاء يف كراهية مبالغة 87( رقم )1/67الطهارة: ابب املبالغة يف االستنشاق، )

(، 407( ، وابن ماجه، كتاب الطهارة: ابب املبالغة يف االستنشاق واالستنثار، رقم )788االستنشاق للصائم، رقم )
 املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاجوصححه النووي رمحه هللا ، 

 (. 3/105، )هـ(676)املتوىف: زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي  أليب
 (. 1/34العدة يف شرح العمدة، كتاب الطهارة، ابب الوضوء، )( (3
 (.1/77، )البن قدامة املغين( (4
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  ديثحل، ختليل اللحية الكثيفة يسن أيضاو -110

  (1) " أن النب صلى هللا عليه اسلم كان خيلل حليته "

 

 

 يف الضوء لليدين األصابع ختليل يسنكذلك و -111

 املاء هلا.  حىت يصل والرجلني 

 

ألن النيب صلى  الشمال،والبدء ابليمني قبل  ،والرجلنيعند غسل اليدين  التيامنكذلك يسن و -112
 (2) ."عجاه التيةن يف تنعله اترجله اطهوره ايف شأنه كلهي كان"هللا عليه وسلم 

 .هؤ  يف غسل اليدين والرجلني صح وضو ولو بدأ ابلشمال قبل اليمني-113

أو غسل الوجه قبل املضمضة  ،أ يف غسل الوجه ابالستنشاق قبل املضمضةوكذلك لو بد-114
 .ألهنا متثل عضوا واحدا وهو الوجه ،واالستنشاق فال أبس

 مث غسل ابقي الوجه. ،مث االستنشاق ،السنة البدء يف املضمضة ولكن  

أذنيه بغري  مسح "النيب صلى هللا عليه وسلم  ألن، ألذننيامسح ـأخذ ماء جديد ليسن أيضا و -115
 (3)"املا  الذي مسح به رأسه

 لوضوء.يف الغسلة األوىل الواجبة ل الغسلة الثانية والثالثة إضافة يسن أيضا يف الوضوءو -116

                                                           

وصححه األلباين يف صحيح  (31جاء يف ختليل اللحية، رقم ) ( رواه الرتمذي وصححه، أبوب الطهارة، ابب ما(1
 (.2/858( )4699اجلامع رقم )

 (. 41ه، ص )( سبق خترجي(2
( املستدرك على الصحيحني، أليب عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب (3

 .هـ(405الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف: 
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 واحدة.، فالسنة فيه مسحة الرأس ما عدا-117

 .(3) اثالاثً ثالاثً ، (2)امرَّتني مرَّتني، (1) أنه توضَّأ مرَّة مرَّةم وقد ثبت عن النيب ِّ صل ى هللا عليه وسل  

 .تصار على غسلة واحدة شاملة للفرضوجيوز االق-118

فةن زاد  ، وقال "الواحدوقد هنى النيب صلى هللا عليه وسلم أن يزاد عن ثالث غسالت للعضو -119
  (4) "فقد أسا  اتعدى اظلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .(157( رواه البخاري، كتاب الوضوء: ابب الوضوء مر ة مر ة، رقم )(1
 .(158ي، كتاب الوضوء: ابب الوضوء مرتني مرتني، رقم )( رواه البخار (2
( ، ومسلم، كتاب الطهارة: ابب صفة الوضوء 159( رواه البخاري كتاب الوضوء: ابب الوضوء ثالاثً ثالاثً، رقم )(3

 .(226وكماله، رقم )
لباين رمحه هللا، صحيح (، وصححه الشيخ األ153( رواه أبو داود، كتاب الطهارة، ابب الوضوء ثالاث ثالاث، رقم )(4

 (124أيب داود، رقم )
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 فروض الوضوء وصفته :السادس الباب

 

 (1) شيءز  يف الاحلالقطع و  :هو لغة الفرض

 ( 2) .ما ال يتسامح يف تركه عمًدا وال سهًوا :واصطالحا-120
 

   (3) من الوضاءة، وهي احلسن :لغة الوضوء

على  لرأس والرجالنوهي الوجه واليدان وا طهور يف األعضاء األربعة استعمال ماءواصطالحا: -121
   (4).صفة خمصوصة يف الشرع

 الُغسل.  لطهارة الكربىواب ،الوضوء الصغرىلطهارة ابيقصد و -122

  رفت ابلتتبع لنصوص الوحيني.عُ وهذه الفروض 

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱ

 مي  خيحي جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب زب رب يئ

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث

 [ 6املائدة: ]  رئ  لك اك

 

                                                           

 .(4/489( مقاييس اللغة )(1
 (. 1/104روضة الناظر وجنة املناظر، )( (2
 (. 1/253هـ(، ابب الواو، )816( التعريفات لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف: (3
 . (1/82كشاف القناع، كتاب الطهارة، ابب الوضوء، )(  (4
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فأفرغ على يده، فغسل  ":يف وصف وضوء النيب صلى هللا عليه وسلم إلمام مالك رمحه هللاايف موطأ و 
يديه مرتني مرتني، مث متضةض، ااستنثر ثالاث، مث غسل اجهه ثالاث، مث غسل يديه مرتني مرتني، إىل 
املرفقني، مث مسح رأسه بيديه، فأقال هبةا اأدبر، بدأ مبقدم رأسه، مث ذهب هبةا إىل قفاه، مث ردمها، 

   (1) " املكان الذي بدأ منه، مث غسل رجليهحىت رجع إىل
 

 مسأل : ماهي فراض الوضو ؟  

 :فروضه ستةالوضوء واجلواب: 

 .والفم واألنف منه ،غسل الوجه :أوهلا-123

 إىل املرفقني.  غسل اليدين :الثاينو -124

  .ومنه األذانن-126، الرأس مسح :الثالثو -125

 .إىل الكعبني غسل الرجلني :الرابعو -127

 .للفروض بني الرتتيب :اخلامسو -128

"بشرط أن يكون ، يؤخر غسل عضو حىت ينشف الذي قبلهال  أن :وهي ،املواالة السادس:و -129
 ( 2)خال من الريح أو شدة احلر والرد"ذلك بزمن معتدل 

 

 

 

 

                                                           

(، وصححه الشيخ األلباين رمحه هللا، مشكاة 1( رواه مالك، كتاب الطهارة، ابب العمل يف الوضوء، رقم )(1
  (.393املصابيح، رقم)

 (.1/192) كتاب الطهارة ،ابب فروض الوضوء  ،( الشرح املمتع(2
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 النية يف الطهارةمسائل 

 للوضوء.  (1) النية تشرتط-130
ال يقال هللا صلى هللا عليه وسلم " لقوله ،(2) كلهاقة ابلبدن  املتعل شرط لطهارة األحداث وهي-131

   (3) "صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ
إمنا األعةال ابلنيات، اإمنا لكل امرئ ما نوى، فةن كانت هجرته إىل وقال صلى هللا عليه وسلم "

   (4)" دنيا يصياها، أا إىل امرأة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه
رفع احلدث ، كأن ينوي حصل له التطهربدنه لياملتعلق ب ينوي رفع احلدثأن   (5)املكلفعلى  طشرت يُ ف

 وحنو ذلك ابلوضوء. أو البول خروج الريحالذي سببه 

القرآن قراءة الصالة و أن ينوي بتطهره ك  ،إال هبافعله  ملا ال يباحاالستباحة  الطهارةينوي بـ أن أو-132
 أو الطواف وحنو ذلك.

ارتفع حدثه وجاز له ما يلزم من  ،القرآن دون مس ه سن له الطهارة كقراءةما تُ  بوضوئه إن نوىف-133
 .فعله الطهارة قبله

 انسياوقد كان ولكن وقع منه هذا التجديد  سبقه حدث، جتديدا مسنوان بطهارته نوى أو-134
 حدثه هبذا التجديد. ارتفعفإن حصل منه ذلك  ،حدثهلـ

                                                           

 ( القصد، وحملها القلب وال جيوز التلفظ هبا. (1
لبدن، أما النجاسات فال يلزم لتطهريها ني ة ، فلو كان يف مكان الصالة جناسة ( نعين األحداث احلكمية املتعلقة اب(2

 وزالت ابملطر فال ُيشرتط الستباحة الصالة يف هذا املكان ني ة. 
( ، ومسلم، كتاب الطهارة، ابب 135( رواه البخاري، كتاب الوضوء: ابب ال تُقبُل صالٌة بغري طهور، رقم )(3

 .(225قم )وجوب الطهارة للصالة، ر 
( ، 1( رواه البخاري، كتاب بدء الوحي: ابب كيف كان بدء الوحي إِّىل رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م، رقم )(4

مارة: ابب قوله:   .(1907، رقم )إِّمنا األعمال ابلنياتومسلم، كتاب اإلِّ
كهام الشَّر  (5 هن جت رِّي عهلهي هِّ أهح  ع والقانون. املعجم الوسيط، ابب الكاف، مادة ( ال بهالِّغ الَّذِّي هتيئه سنه وحاله ألِّ

 .(2/795"املكف")
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 عن هأجزأ ،أو االغتسال لإلحرام ،الدخول إىل مكةأو  ،كغسل اجلمعة  نوانوإن نوى غسال مس-135
يف يوم اجلمعة أجزأه عن غسل  ،إذا اغتسل غسال واجبا كغسل اجلنابة وكذا عكسه ،واجبالغسل الـ

  اجلمعة املسنون.

 أحدهارفع  فنوى بطهارته ،وجب وضوءا أو غسالتُ متعددة  أحداثعلى املكلف  وإن اجتمعت-136
 ،ونوم ،جزور وأكل حلم ،إخراج بولحدث بسبب  امعىن أنه لو تعلق ابلبدن، سائرهااحلدث عن تفع ار 

وجاز له مس املصحف والصالة وما  ،لرفع أحدها؛ ارتفع عن سائرها فتوضأ املكلف ،وخروج ريح
د فإذا ارتفع عن سبب واح يشرتط له الوضوء، ألن احلدث املتعلق ابلبدن واحد وإن تعددت أسبابه،

  ، وكذلك لو اجتمعت أحداث توجب غسالدن املانع من أداء الصالة وحنوهازال احلكم املتعلق ابلب
 عن سائرها.  أجزأفع أحد هذه األحداث كاجلماع والنفاس واحليض وحنوها، فرُ 

ينوي فيجب على املكلف أن  ،التسميةوهو: واجبات الطهارة  جيب اإلتيان هبا عند أولالنية و -137
  (1) ".ليكون مسمياً على مجيع الوضوء، "ل بدئه يف التسميةالوضوء قب

كما هو احلاصل يف   ؛واجبقبل  املسنون إن وجد عند أول مسنوانهتاالنية للطهارة  وتسن-138
 . سنةقبله وابتداء النية  ،الطهارة سنة ابالتفاق يففغسل اليدين  الطهارة،

رهااستصحاب  الني ةيف يسن و -139 ، ألن ، "مجيعها لطهارةايف  ذِّك  فإِّن غابت عن خاطره فإنه ال يضرُّ
 (2)."كرها ُسنَّةٌ استصحاب ذِّ 

 . طعهانية ق يف مجيع الطهارة وذلك بعدم يجب استصحاب حكمهاف أما حكم الني ةو -140

 

 

 

 
                                                           

الكايف يف فقه اإلمام أمحد، أليب حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث ( (1
 .(1/58هـ(، )620الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف: 

 .(1/205) ب الطهارة، ابب فروض الوضوء وصفته، كتا( الشرح املمتع(2
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 صفة الوضوء

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱ

 مي  خيحي جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب زب رب يئ

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث

 [ 6املائدة: ]  رئ  لك اك

، عن عمرو بن حيىي املازين، عن أبيه، أنه قال لعبد هللا بن زيد بن عاصم، وهو جد رمحه هللا عن مالكو  
هل تستبيع أن تريين كيف  عمرو بن حيىي املازين، وكان من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ان رسول هللا صلى هللا عليه اسلم يتوضأ؟ فقال: عاد هللا بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضو . ك
فأفرغ على يده، فغسل يديه مرتني مرتني، مث متضةض، ااستنثر ثالاث، مث غسل اجهه ثالاث، مث »

رأسه، مث غسل يديه مرتني مرتني، إىل املرفقني، مث مسح رأسه بيديه، فأقال هبةا اأدبر، بدأ مبقدم 
   (1) " ذهب هبةا إىل قفاه، مث ردمها، حىت رجع إىل املكان الذي بدأ منه، مث غسل رجليه

 

 ؟ املشراعصف  الوضو  مسأل : ماهي 

 :كالتايل  صفة الوضوءاجلواب: و 

   (3)" إمنا األعةال ابلنياتحلديث " (2) ؛الطهارة بقلبه أن ينوي أوال:-141

   (5)"  ال اضو  ملن مل يذكر اسم هللا عليه حلديث "؛ (4)" م هللايقول "بسف ،مث يسمي اثنيا:-142

                                                           

 .(45( رواه مالك، الوقوت يف الصالة، العمل يف الوضوء، رقم )(1
 ( مكان النية القلب والتلفظ هبا بدعة. (2
 (.48( سبق خترجيه ص )(3
 رحيم أجزأه ذلك. ( البعض جياوز ذلك ويزيد "الرمحن الرحيم" وإمنا جاءت السنة ببسم هللا فقط، ولو زاد الرمحن ال(4
 .( 42( سبق خترجيه ص )(5
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    (1). يغسل كفيه ثالاثو  اثلثا:-143

 

 

 

 مث جم ه.  دخال املاء يف فيه، وإدارته فيه،إب مث يتمضمض رابعا:-144

 

 

 إبدخال املاء إىل أنفه  ويستنشق

 

 

  (2) وغريه ابلنفسهو نثر ما يف األنف من خماط : واالستنثار ،مث يستنثر

 

 

 الرأس إىل ما احندر من اللحيني  من منابت شعر، ويغسل وجهه خامسا:-145

 . عرضا األذن،ومن األذن إىل  طوال، والذقن

 .ما فيه من شعر خفيف كل  يشمل غسل الوجهو -146

 
                                                           

(، ومسلم، كتاب الطهارة، ابب صفة الوضوء 159( رواه البخاري، كتاب الوضوء، ابب الوضوء ثالاث ثالاث، رقم )(1
 (.226رقم ) وكماله،

 .(4/112، )املوسوعة الفقهية الكوتية( 2(
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 .مع ما اسرتسل منه ،الكثيف من الشعرر الظاه شمل غسل الوجه كلي كذلكو 

 ، ومن كانتكانت حليته خفيفة فيجب أن يغسلها  فيظهر هنا أن من

 ، ألهنا من الوجه.غسل ظاهرها مع ما اسرتسل منهافيحليته كثيفة  

 ويشمل الوجه أيضا البياض والعذار.-147

 . بني العذار وشحمة األذنما : والبياض هو

ط عنه إىل وتد الشعر الذي على العظم الناتئ، الذي هو مست صماخ األذن، وما احن: هووالعذار 
  (1)األذن 

 يبدأ غسله ليديهحبيث  ،يديه مع املرفقنييغسل مث  :سادسا-148

 .املرفقنيإىل اليدين  أصابعمن رؤوس  

 يف غسل اليدين املفروض.  ويدخل املرفقان -149

 .مع األذنني مرة واحدةبيديه  مث ميسح كل رأسه سابعا:-150

 .هبما إىل قفاه مث يردمها ذاهباه يقبل هبما ويدبر، ابدائ امقدم رأس-151

 ونخالف إبهباميه على ظاهر أذنيه ،ويدخل سباحتاه يف أذانه-152

 .فيمسح بذلك ظاهر األذن وابطنها 

 .وتكفيه هذه املسحة للرأس واألذنني-153

 

 ماء جديد ملسح األذننيأخذ  ويسن له-154

 .حيصل امسحة واحدة للرأس واألذننيولكن الواجب  

                                                           

 (.1/86)البن قدامة  املغين( 1(
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 ال يدخل يف املسح ما اسرتسل من شعر الرأس ألنه ال يدخل يف مسمى الرأس. و -155 

 مع الكعبنيمن بداية أصابع القدمني  مث يغسل رجليه: اثمنا-156

 له ختليل أصابع القدمني ويسن، (1)"العظمان الناتئان يف أسفل الساق"  ومها:

 ابملاء، والدلك مع الغسل.   

 

 ملن فقد بعض األعضا  الداخل  يف فراض الوضو ؟ مسأل : ما العةل يف البهارة 

من  املرفق طفإن قُ  ،املفروضالعضو بقية  بعضهاالذي قطعت يداه أو  يغسل األقطع :اجلوابو -157
يف ألن املرفق داخل يف حمل الفرض، وهكذا يف بقية أعضاء الوضوء  منهغسل رأس العضد  املفصل

 سل الباقي منها.إن ُقطع بعضها غُ ، البدن

 .ن ُقطع حمل الفرض كامال زال حكم الغسل عنهوإ-158

 وال يُغسل ما زاد عنه لسقوط احلكم بزوال حمل الفرض.  -159

عن النيب صلى هللا عليه  ما وردويقول  (2) السماءيرفع نظره إىل يسن له بعد ذلك أن  مث :اتسعا-160
 املوضع:وسلم من ذكر يف هذا 

الوضو  مث يقول:  -أا فيساغ  -نكم من أحد يتوضأ فيالغ ما م" :قال صلى هللا عليه وسلم –أ 
أشهد أن ال إله إال هللا اأن حمةدا عاد هللا ارسوله إال فتحت له أبواب اجلن  الثةاني  يدخل من 

   (3)".أيها شا 
  (1)" اللهم اجعلين من التوابني، ااجعلين من املتبهرين" رمحه هللا وزاد الرتمذيب ـ 

                                                           

 .(215/  1)الشرح املمتع ، و  أمحد بن حنبل الشيباين( منت اخلرقى على مذهب ايب عبد هللا(1
من توضأ فأحسن الوضوء، مث رفع نظره إىل السماء، فقال: أشهد أن ال إله إال " ( عن النيب صلى هللا عليه وسلم(2

محد رواه أ "هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله، فتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيها شاء
(17362.) 

 (.234( رواه مسلم، كتاب الطهارة، ابب الذكر املستحب عقب الوضوء، رقم )(3
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ساحانك اللهم احبةدك ال إله إال أنت، أستغفرك يه وسلم "من توضأ مث قال: قال صلى هللا علو 
  (2)"اأتوب إليك، كتب يف رق، مث طاع يف طابع فلم يكسر إىل يوم القيام 

 

 إعان  املتوضئ يف اضومئه؟  جتوزمسأل : هل 

 .وصبه عليه ،املاء له ، كتقريبمعونتهتباح  .نعم اجلواب:و -161

ن التعاون على الرب والتقوى وإعانة املسلم على أداء ه مإن شاء هللا، ملا في ويؤجر فاعل ذلك-162
   (3) "يصبر املا  للرسول صلى هللا عليه اسلم اهو يتوضأ" بعض الصحابةالعبادة، وقد كان 

 

 

 

 ؟ أعضا  الوضو ف مسأل : هل جيوز للةتوضئ أن ينشر 

 حرج.  بال ،أعضائه فتنشي هلمتوضئ إذا انتهى من وضوئـلنعم  اجلواب:و -163

 

 

 

 
                                                                                                                                                                     

(، وجزم بصحته هذه الزايدة ابن القيم رمحه هللا 55( رواه الرتمذي، أبواب الطهارة، ابب ما يقال بعد الوضوء، رقم )(1
 (.1/188املعاد )  يف زاد

(، 9831عمل اليوم والليلة، ابب ما يقول إذا فرغ من وضوئه، رقم ) ( أخرجه النسائي يف السنن الكربى، كتاب(2
(، 2499والبيهقي يف شعب اإلميان الطهارات، فضل الوضوء ويف ذلك تنبيه على فضل الغسل ألنه أكمل، رقم)

 (. 225وصححه الشيخ األلباين رمحه هللا يف صحيح الرتغيب والرتهيب، رقم )
  (.274ب املسح على اخلفني، رقم )( رواه مسلم، كتاب الطهارة، اب(3
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 والعمامة واجلبرية مسح اخلفني السابع: الباب

 

 

 
 

 

 مثال للخف                        اجلبرية                     عمامة حمنكة يشق نزعها                  

 

  (1) املسح: هو إمراُر اليدِّ املبتلَّةِّ بال تسييل

   (2)لر ِّجلِّ مِّن جلد  رقيق  : ما يُلبهس يف اهو اخُلفُّ -164

          عن عروة بن املغرية، عن أبيه قال: كنت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف سفر، فأهويت ألنزع 
  (3).فمسح عليهما«. دعهةا، فإين أدخلتهةا طاهرتني»خفيه، فقال: 

 .يوما وليلة اخلفني أن ميسح املقيم على جيوز-165

 .بلياليها أايم ثالثةح املس مسافرلـل جيوزو -166

ثالث  أايم الياليهن للةسافر، ايوما اليل   " يف املسح جعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلمفقد 
   (4)"للةقيم

                                                           

 (.1/212( التعريفات للجرجاين، )(1
 (. 1/247املعجم الوسيط )( (2
( ، ومسلم، كتاب الطهارة: ابب 206( رواه البخاري، كتاب الوضوء: ابب إذا أدخل رجليه ومها طاهراتن، رقم )(3

 (. 274رقم ) املسح على اخلفني،
 (. 276ب التوقيت يف مسح اخلفني، رقم )( رواه مسلم، كتاب الطهارة، اب(4
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 شروط صحة املسح على اخلفني

 حدث بعد لبس أول من يف املدة املأذون فيها، فيبتدئ وقته للمقيم واملسافراملسح ن يكون أ-167
 إىل هناية مدة املسح هلما. ( 1) اجلوربأو اخلف 

   وطاهر من النجاسة.  ،العني طاهر خف على ن يكون املسحأ-168

املصنوع من كرم يف عينه  واحمل، ملسروقكا  غري حمرم يف كسبه مباح على خفأن يكون املسح -169
  احلرير للرجال.  

  . غسله من الرجل ساتر للمفروض على خفكون املسح أن ي-170

  على مكان الفرض.  يثبت بنفسه املسح "على خف أن يكون-171

مما يقوم  حنومهاو  (2) جورب صفيق وأ خف على من سواء كان املسح جائز،فاملسح هبذه الشروط 
 مقامهما وإن تعددت أمسائها.

 

 جورب صفيق                                  

 

مسح "اقد  (4) أو ذات ذؤابة (3) حمنكة إذا كانت لرجلا على عمامة كذلك جيوز املسح منو -172
    (1) "النب صلى هللا عليه اسلم من على عةامته اخفيه

                                                           

( اجلورب هو : ما يلبسه اإلنسان يف قدميه، سواء كان مصنوًعا من الصوف أو القطن أو الكتان أو القماش أو (1
)ابلشراب(، مقال حملمد رفيق الشوبكي، بعنوان املسح على اجلوربني، منشور على موقع  حنو ذلك، وهو  ما يُعرف

   http://www.alukah.net/sharia/0/87940/#ixzz4TP8nhVXd ط األلوكة على الراب
 (. 1/213للدكتور سعدي أبو حبيب، ) ( كثيٌف نسجه، القاموس الفقهي(2
ابَّة وههُ (3 ن سهان وهالدَّ طِّن ال فهم"، مجهرة اللغة، أليب بكر حممد بن ( أي تدار من حتت احلنك ، و"حنك اإل ِّ وه أهعلهى ابه

 .(1/564احلسن بن دريد األزدي )
( طرف العمامة املرخي، املطلع على ألفاظ املقنع املؤلف: حممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي، أبو عبد هللا، (4

 (.1/37هـ( ، )709مشس الدين )املتوىف: 

http://www.alukah.net/sharia/0/87940/#ixzz4TP8nhVXd
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قياسا على العمامة  ،حتت حلوقهن من مدارةالـ نساءالـ (2) رمخُ  كذلك جيوز املسح علىو -173
 للرجال. 

 (3) دون األكرب أصغرالـ حدثحال الـ يف جائز عمامة الرجل ومخار املرأةواملسح على -174

أن يتم  إىل أكرب حدث مل تتجاوز قدر احلاجة ولو يف إذا جبريةالـ كذلك جيوز املسح علىو -175
 .حلها

 ،الطهارةبعد كمال  املمسوح بس ذلكإذا لُ  واملذهب على صحة املسح على ما ذكر آنفا-176
 .م طهارهتمايعين أدخل قدميه إىل اخلفني بعد متا (4)"هةا؛ فإينرِّ أدخلُتهةا طاهرتنيِّ دخع  حلديث "

       أن يدخلهما جيب عليه  ،فيتضح هنا أن املرء إذا أراد أن يرتخ ص ابملسح على اخلفني أو اجلورين وحنومها
 بعد متام الطهارة كاملة.عليه املمسوح 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 (.205لوضوء، ابب املسح على اخلفني، رقم )رواه البخاري، كتاب ا( (1
 .(1/214مخار املرأة ما تغطي به رأسها، اتج العروس، مادة "مخر" ، )( (2
رًا أالَّ ننزع "والدَّليل على ذلك حديث صفوان بن عهسَّال قال: ( (3 أمهران رسوُل هللا صل ى هللا عليه وسل م إِّذا ُكنَّا سهف 

  ،والنسائي( ، 240، 4/239رواه أمحد )" ال من جنابة، ولكن من غائط، وبول، ونومخفافنا ثالثة أايم ولياليهن إ
( ، والرتمذي،  159، 158( رقم )1/98كتاب الطهارة: ابب الوضوء من الغائط والبول، وابب الوضوء من الغائط، )

هارة: ابب الوضوء من وابن ماجه، كتاب الط (،96الطهارة: ابب ما جاء يف املسح على اخلفني للمسافر رقم ) كتاب
 . واحلديث صح حه: الرتمذي، (478النوم، رقم )

 .(55ص ) ،( سبق خترجيه(4
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 حال املسافر مع املسح على اخلفني

 .ومن مسح يف سفر مث أقام-177

 .فروهو مقيم مث ساذلك؛ أبن مسح  عكس أو-178

 .وقت املسح أو شك يف ابتدائه-179

   .مسح مقيم يمسح كل هؤالءـف

"مسافٌر أقبله على بلده وحان وقُت الصَّالة، فمسحه مث وصل إىل البلد، فإِّنَّه يُتمُّ مسحه  مثال األول:
م ملن كان مسافرًا  ؛ ألن املسحه ثالثة أايَّ الصَّالة ملَّا  ، فكما أنَّه ال جيوُز له قهص رُ سفرهانقطع  وهذامقيم 

حه مسافر .  وصله إىل بلده، فكذا ال جيوز له أن يتمَّ مهس 
لهعه، وإن مضى يوٌم  ه فإِّنه نخلُع، وإِّن مضى يومان خه فإن كان مضى على مسحه يوٌم وليلة، مث وصله بلده

   (1)بقي له." 
ليلة اجتمع فيه مبيٌح : "مسح يومًا وهو مقيم، مث سافر، فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد المثال الثاين

وحاظٌر، فالسَّفهر يبيحه واحلهضهر مينعه، فيـُغهلَُّب جانُب احلظر احتياطاً؛ ألنك إذا خلعت وغسلت قدميك 
  (2)فال ُشبهة يف عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك ُشبهة" 

 ا. وهو مسافر، فيمسح هنا مسح مقيم احتياط أم: شك يف أول مسحه هل كان وهو مقيم مثال الثالث

"ألنه ابتدأ املسح  مسح مسافر يمسحـمسحه ف مث سافر قبل يف حال إقامته وإن أحدث-180
 مدة مسحه من وقت حدثه.  أوتبد ،(3)مسافرا"

لعدم  ،يف وقتنا احلاضر ةياليت توضع على الرأس وتشبه الطاق (4)قالنسالـاملكلف على  وال ميسح-811
  .مشقة نزعها

 .لف على القدميت تُ ال لفافةلا لىميسح ع وال-821

                                                           

 (.1/251( الشرح املمتع على زاد املستقنع )(1
 (.1/252( الشرح املمتع على زاد املستقنع )(2
 .(1/35( الروض املربع شرح زاد املستقنع )(3
 (.1/113شاف القناع )( ُمبهطَّنهاٌت تـُتَّخهُذ لِّلنـَّو مِّ ، ك(4
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ألن الذي ال يثبت بنفسه  ؛بت بنفسه أو بنعل ميسكهوال يث ما يسقط من القدمميسح على  وال-183
 ال يشق خلعه

 ألن من شروط اخلف أن يكون ساترا حملل الفرض. ، هقدم رى منه بعضيُ  على خف ميسح أو-193

 

 مسأل : لاس اطخف على اطخف. 

 ،للفوقاين سحيف امل فاحلكم عليه وأراد أن ميسح ف قبل احلدثخفا على خاملكلف  إن لبسف-184
 .للخفني على اخلفني وقدماه طاهراتن ألنه يصدق عليه لبسه

 ؛فاحلكم يف املسح للتحتاينقبل أن يتطهر؛ مث لبس فوقه خفا آخرا  ،أما لو لبس خفا مث أحدث-185
 ألنه الذي يصدق عليه أنه لبسه وهو على طهارة. 

 

 ااطخفني؟ لعةام  اعلى  ميسح مسأل : كيف

من أصابعه إىل   يف املسحمبتدائ ،وظاهر قدم اخلف ،أكثر العمامة على املكلف ميسح اجلواب:و -186
 كما ورد ذلك يف صفة مسح النيب صلى هللا عليه وسلم خلفيه.  ،وعقبه ،ساقه دون أسفله

 

 

 

 

 

 بها. شامال مسحه كل جوان على مجيع اجلبريةكذلك ميسح و -187
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يف املأذون هبا  أو متت مدته، بعد احلدثأاي كان عليه املمسوح  ظهر بعض حمل الفرض ما ومىت-188
 من جديد. ،استأنف الطهارة املسح

 أو ظهر شيء كاخلف واخلمار عليه  املمسوح لع خُ  امعىن أنه لو

 فيجب استئناف الطهارة من جديد. ،بعد احلدث مكانه من 

 بعد الطهارة اليت لُبس عليها  يهعلمسوح لو ُخلع امل ولكن-189

 ه. ملسح عليحرج يف ا فال ،بس مرة أخرىولُ  ،احلدثحصول قبل و 
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 نواقض الوضوء الباب الثامن:

  

، واملقصود مفسدات  (1)النـَّق ُض: إفساُد مها أهبرم ته من عقد  أهو بِّناء  مجع انقض، و  :النواقضمعىن -901
   (2) الوضوء.

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل زئٱٹٱٹٱ
 مي  خيحي جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن
 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب زب رب يئ

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث
 [ 6املائدة: ]  رئ  لك اك

   (3) " نعم.. قال:فأتوضأ من حلوم اإلبل؟ " صلى هللا عليه وسلم- ُسئل النيب   

ثالث  أايم  ينزعوا خفافهمال  أن سف راإذا كانوا  أصحابه مرأي"لى هللا عليه وسلم كان صو 
   (4)" الكن من غامئط ابول انوم جناب ،إال من  الياليهن،

إذا اجد أحدكم يف ببنه شيئا، فأشكل عليه أخرج منه شي  أم ال، فال وقال صلى هللا عليه وسلم "
   (5)  "خيرجن من املسجد حىت يسةع صوات، أا جيد رحيا

   (1) "من مس ذكره فليتوضأوسلم " لى هللا عليهصوقال 
 

                                                           

 (.  8/269( هتذيب اللغة، )(1
 (. 1/268( الشرح املمتع، كتاب الطهارة ، ابب نواقض الوضوء، )(2
بل، رقم )(3  ( .360( رواه مسلم، كتاب احليض: ابب الوضوء من حلوم اإلِّ
وابب الوضوء من  ( ، والنسائي، كتاب الطهارة: ابب الوضوء من الغائط والبول،240، 4/239( رواه أمحد )(4

الطهارة: ابب ما جاء يف املسح على اخلفني للمسافر رقم  ( ، والرتمذي، كتاب159، 158( رقم )1/98الغائط، )
 .واحلديث صح حه: الرتمذي( 478( ، وابن ماجه، كتاب الطهارة: ابب الوضوء من النوم، رقم )96)

الطهارة مث شك يف احلدث فله أن يصلي بطهارته  ابب الدليل على أن من تيقن ،الطهارة كتاب  ،مسلم رواه( (5
 .(362) ، رقمتلك
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 : ما الذي ينقض الوضو ؟ مسأل 

  الوضوء: ينقض اجلواب:

، أو (4)، أو الريح أو املين(3)بول، أو الغائطسواء كان معتادا كال (2)يـنسبيلالـ من ما خرج لك-191
   كاحلصى.   ،أو مل يكن معتادا ،  (6)الودي أو (5)الوذي

 ، يف حال خروجه من غري السبيلني.إن كان بوال أو غائطا ،خارج من بقية البدنل كذلك كو -192

وماء  ،ودم اجلروح ،والقيء ،، كالدمكذلكفينقض الوضوء   ،كثريا جنسا غريمها  كان اخلارج  أو-193
 إذا كان كثريا بعرف الناس.  ،وكل ما ميكن أن نخرج من بدن اإلنسان مما ليس بطاهر ،اجلروح

وحنو ذلك، أو زواله  ،أو صرع ،أو سكر ،أو إغماء ،جبنون زوال العقل ،ينقض الوضوء أيضامما و -194
وما عدا القاعد والقائم فينتقض ، قائم وأ قاعد منإذا كان  نومالـ يسري ذلك منستثىن أنه يُ  إال، بنوم

، ألنه يف الغالب ندويدخل يف ذلك احملتبئ واملتكئ واملست يسريا،كان النوم كثريا أو   سواء ،مطلقاوضوؤه 
 يستغرق يف نومه.

 
                                                                                                                                                                     

(، والرتمذي، 181، ابب الوضوء من مس الذكر، رقم)( ، وأبو داود، كتاب الطهارة407،  6/406( رواه أمحد )(1
(، والنسائي، كتاب الطهارة، ابب الوضوء من مس الذكر، 82أبواب الطهارة: ابب الوضوء من مس الذكر، رقم)

 (، واحلديث صححه اإلمام أمحد وغريه.479قم)ر 
 ( الُقبل والدبر.  (2
هرض غائٌط، وهلِّمهو ضِّعِّ قهضاء احل هاجهةِّ غهائٌِّط، (3 ن ُه قِّيله للمط مهئِّن ِّ مِّنه األ  ُق األهرضِّ األهب عُد، وهمِّ ُم ( الغهو ُط: ُعم  والغائُط: اس 

 .(7/365لسان العرب ) .العهذِّرة نف سها ألههنم كهانُوا يـُل ُقوهنا ابلغِّيطان
مين الرجل يف حال الصحة أبيض ثخني يتدفق يف خروجه دفقة  ( قال النووي رمحه هللا يف شرحه لصحيح مسلم "(4

بعد دفقة ونخرج بشهوة ويتلذذ خبروجه وإذا خرج استعقب خروجه فتور ورائحة كرائحة طهل ع النخل ورائحة الطلع قريبة 
املرأة فهو أصفر رقيق وقد يـهب يض  لفهض ل قـُوَّهتا ، وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما أما مين ...  من رائحة العجني

 (. 3/222") أحدمها أن رائحته كرائحة مين الرجل والثانية التلذذ خبروجه وفتور قوهتا عقب خروجه
وهة  اله واملذي:  ( قال النووي رمحه هللا "(5 وهة  وهاله دهف ق  وهاله يـهع ُقُبُه فـُُتوٌر وهُرامَّها اله ماء أبيض دقيق لهزٌِّج نخه رُُج عِّن ده شهه  بِّشهه 

ثـهُر مِّن ُه يفِّ الر ِّجهالِّ  هِّ وهيهُكوُن ذهلِّكه لِّلرَُّجلِّ وهال مهر أهةِّ وهُهوه يفِّ الن ِّسهاءِّ أهك  ُُروجِّ  (.3/213" )حُيهسُّ خبِّ
نٌي، نخه رُُج بـهع ده ال بـهو لِّ كهدِّرًا، فـهلهي سه فِّيهِّ وهيفِّ بهقِّيَّةِّ ال وهد ُي، فـهُهوه مهاٌء أهبـ  ( قال ابن قدامة رمحه هللا يف املغين "(6 يهُض ثهخِّ

 .(1/1127." )اخل هوهارِّجِّ إالَّ ال ُوُضوءُ 
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 هكذا يكون احملتبئ                                              

 

 ،دون حائلابإلنسان إذا كان املس بمتصل لـا (1)ذكراملباشر لل مسـمما ينقض الوضوء أيضا الو -195
نخرج من قولنا متصال املنفصل، فلو أن إنساان و  حائل،وبدون  إذا كان متصال أيضاللمرأة  قبلمس الـ أو

  (2)، وما يقال يف الذكر يقال يف القبل. هؤ وضو  مل يتنقضمس ذكرا مقطوعا ليدفنه 

 .وضوؤه ينقض بذلكفإنه  أو حرفه بظهر كفه أو بطنه لذكرل مس اإلنسان وسواء كان-196

 .للكف فقط دون غريه من أجزاء اليدواحلكم هنا -197

 .(3)يد عند اإلطالق يراد هبا الكف"ال"ألن -198

سواء كان اللمس لذكر نفسه أو لذكر  ،س املباشر للذكر أو القبل املتصل انقض للوضوءواللم-199
  . واحلال كذلك للمرأة سواء كان ملسها لقبلها أو قبل غريها ،غريه

 

 أا قاله؟  مسأل : اماذا عن مس ذكر اطخنثى

 .ن أحدمها أصلي بال شكأل؛ ( 5)مشكل من خنثى (4) معا ملسهما ينقض الوضوءاجلواب: و -200

  بدون شهوة ال ينقض الوضوء مطلقا. حدمها دون اآلخر س أولكن مل-201

 .ذكرهل ذكرلا ملس بلهاملشكل وقُ  اخلنثىملس ذكر مسألة  يفينقض الوضوء  أيضاو -202

                                                           

 (.1/278( الذكر "نفسه ال ما حوله" الشرح املمتع، )(1
الوضوء، ولو أشكل  ( ونخرج أيضا الذكر والقبل الغري أصلي للخنثى فمىت ُعرف أن أحدها زائد فال ينقض مسه(2

 اخلنثى ومل حيدد جنسه فال ينقض أيضا. 
 (. 1/279( الشرح املمتع )(3
 ( ذكر اخلنثى وقبله. (4
 (.4/489، )الذي مل تتضح ذكورته وال أنوثته بعالمة متيزه( (5
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ثى وكانت أنثى فقد ملسها ألن الذكر إذا ملس ذكر اخلن ،لشهوة فيهما قبلهل أنثىالـ ملس أو-210
وملس الذكر  ،شهوة انقض للوضوء، ولو ملس اخلنثى وكانت ذكرا فقد ملس ذكرهلبشهوة، وملس املرأة 

 .بكل تقديرفوضوؤه منتقض  للوضوء،انقض 

ذكرا فقد ملست ذكرا لو كانت اخلنثى  ألن ،انتقض وضوؤها وكذلك املرأة إذا ملست قُبل اخلنثى بشهوة
ست قبله، وملس ، ولو كانت اخلنثى أنثى فقد ملذكر بشهوة من األنثى انقض للوضوء، وملس البشهوة

 .، فوضوؤها منتقض بكل تقديرالقبل انقض للوضوء

 .قاس أحد عضوي اخلنثى بدون شهوة فال ينقض الوضوء مطلملأما -203

 .سواء كان الالمس ذكرا أو أنثى-204

 .ال ينقض الوضوءل من الذكر بشهوة وملس قُبل اخلنثى املشك-205

 ما أن ملس ذكر اخلنثى املشكل من األنثى بشهوة ال ينقض الوضوء. ك-206

 فتحصل لدينا عدة صور 

 مسُّ أحد فرجي اخلنثى املشكل بدون شهوة، ال ينقض مطلقاً، سواء كان الالمس ذكراً أم أنثى."-1

 قض الُوُضوء مطلقاً.ينمجيعاً،  مسُُّهما-2

 له أربع حاالت:املشكل بشهوة؛  أحد فرجي اخلُنثى مسُّ -3

 حالتان ينتقض الُوُضوء فيهما ومها:

 أن ميسَّ الذَّكُر ذهكهره.-1

 أن متسَّ األنثى فرجه.-2

 وحالتان ال ينتقُض الُوُضوء فيهما ومها:

 أن ميسَّ الذَّكُر فرجه.-1
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 (1)أن متسَّ األنثى ذهكهرهه." -2

 .بشهوة امرأةلـ مسهمما ينقض وضوء الرجل و -207

 .هبا هي أو متسه-208

 .مس هنا سواء كان ابليد أو بغري اليدلوال-209

 ألن الدبر فرج أيضا.  ابليد، دبرال مس حلقة الوضوء مما ينقضو -210

ولو   اجلسد،ألهنا يف حكم املنفصل عن  ،ظفرال وأ ،سنال وأ ،شعرالـ مس ينقض الوضوء الو -211
  كان املس بشهوة. 

(2) أمردمس الـكذلك ال ينقض الوضوء و -212
 ألنه ليس حمال للشهوة، وإن ملس بشهوة. "  

 لعدم املباشرة للملموس.  ،مع حائل مسُ  ينقض الوضوء الكذلك و -213

 .بدنه ملموسالـ ينتقض وضوء الكذلك و -214

  وينتقض وضوء من ملسه بشهوة.  ،جد منه شهوةولو وُ -215

 .يتامل سلُ غه  الوضوء وينقض-216

 ،دون غريه من الكرش والشحم والكبد واألمعاء وحنوها كل اللحم خاصةأ ينقض الوضوءو -217
 دون غريه من حلوم املطعومات.  اجلزور حلم منشريطة أن يكون 

ألن كل موجب للغسل  ،إال املوت اوضوءأوجب  بفعل احلدث األكرب وكل ما أوجب غسال-218
 بغسله. ويُكتفى  ،ئهحيتاج إىل من يوضال ل امليت إذا ُغس  ألن ، املوت انقض للوضوء، يستثىن من ذلك

 بىن على اليقنيتيق ن احلدث وشك يف الطهارة  ومن تيقن الطهارة وشك يف احلدث أو ابلعكس-219
 .نهما وكان على األصلم

                                                           

 . (286 – 285/ 1) ، كتاب الطهارة، ابب نواقض الوضوء،( الشرح املمتع(1
 (.1/155، )قاسم مد بنحمل املؤلف الزاهر يف معاين كلمات الناس، ر فيهماالذي خداه أملسان ال شع( (2
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فإن كان قبلهما متطهرا فهو اآلن " ،فهو بضد حاله قبلهمامنهما وجهل السابق فإن تيقنهما -220
آلن متطهر؛ ألنه قد تيقن زوال تلك احلالة إىل ضدها وشك يف بقاء حمدث، وإن كان حمداث فهو ا

وإن جهل حاله قبلهما استأنف الوضوء من جديد لعدم وجود حال مستيقنة ميكن البناء  (1)ضدها" 
 عليها. 

إذا شك أحدكم يف صالته، فلم يدر كم صلى ثالاث أم أربعا، فليبرح "قد قال صلى هللا عليه وسلم و 
لى ما استيقن، مث يسجد سجدتني قال أن يسلم، فإن كان صلى مخسا شفعن له الشك الينب ع

   (2)"صالته، اإن كان صلى إمتاما ألربع كانتا ترغيةا للشيبان

 مسألة شبيهة هبا. جتري على كل مهمة وهذه القاعدة املقررة يف حديث النيب صلى هللا عليه وسلم 

 

   احملدث؟ماذا حيرم على  مسأل :

 بعضه من غري حائل" أو مس املصحف حيرم على احملدثاب: اجلو و -221
 .حىت جلده وحواشيه-223 ولو بغري يده-222
   (3) ."صغريا ولو كان املاس  -224
    ( 4) إال أنه جيوز للصغري أن ميس لوحا فيه قرآن بشرط أال تقع يده على احلروف-225
 .الصالة حيرم على احملدثو -226

 تفتتح ابلتكبرية وختتتم ابلتسليم فيشرتط هلا الطهارة.  األهن ،تالوة والشكرويدخل فيها سجديت ال-227

ذلك عن النيب صلى هللا عليه كما صح   ،، ألن الطواف صالةابلبيت الطواف حيرم على احملدثو -228
 . باواجب كان أو مستح، ، ويشمل كل طواف(5) وسلم

                                                           

 (.39/  1( الروض املربع )(1
 (. 1/400( رواه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب السهو يف الصالة والسجود له، )(2
 (. 40/  1( االقناع يف فقه اإلمام أمحد )(3
 ( املرجع السابق(4
وصححه األلباين                     (960) ما جاء يف الكالم يف الطواف، رقمابب  أبواب احلج، ،الرتمذي ( رواه(5

 (.2/792)(2576، رقم )مشكاة املصابيحرمحه هللا ، 
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 الغسل: التاسع الباب

 

 [ 6 املائدة:]  رئ  خيحي جي يه ىه ٹٱٹٱزئ

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى  ٹٱٹٱزئٱ
         مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب

 [ 222البقرة: ]  رئحس جس

  (1)( املا  من املا وقال صلى هللا عليه وسلم ) 

  (2)" إذا جلس بني شعاها األربع مث جهدها فقد اجب الغسلوسلم " عليهوقال صلى هللا 

   (3)" اغسلوه مبا  اسدر" رم الذي وقصته انقته فماتيف احمل وقال صلى هللا عليه وسلم

 

  الغسل؟مسأل : ماهي موجاات 

 كالتايل: (4) هاتـموجب اجلواب:و 

 .بلذة (5) خروج املين دفقا-229

 ونقصد بذلك املستيقظ.  ،نائمالـمن غري  ابدوهنم املين   على من خرج منهالغسل جيب  الو -230

                                                           

 (343( رواه مسلم، كتاب احليض: ابب إمنا املاء من املاء، رقم )(1
( ، ومسلم، كتاب احليض: ابب نسخ املاء من 291م )( رواه البخاري، كتاب الغسل: ابب إِّذا التقى اخلتاانن، رق(2

 .(348املاء، رقم )
( ، ومسلم، كتاب احلج: ابب ما يُفعل 1851( رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد: ابب سنة احملرم إذا مات، رقم )(3

 .(1206ابحملرم إذا مات، رقم )
فعله، جامعة اإلميان، مركز البحوث، أحباث ( هي األسباب اليت توجب الغسل حبيث ال جيب على غري املكلفني (4

الغسل.  التشريعي، اإلعجاز اإلعجاز،
http://www.jameataleman.org/main/articles.aspx?article_no=1778 

  (.2/286( الدفق: دفع الشيء ُقدما، مقاييس اللغة )(5
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 ر. فإذا استيقظ ووجد أثرا للمين اغتسل وتطه   ،وقت نومهأما النائم فال يشعر بنفسه -231

ألن املاء قد ابعد حمله فصدق عليه اسم " ،اغتسل له ؛ابنتقاله وشعر ومل نخرج املين   وإن انتقل-232
  (1)" اجلنب

 . هسلغُ  دعِّ مل يُ  هلذا املين الذي انقل ومل نخرج؛ هُغسل بعد املين   فإن خرج-233

  ،أو دبرا قبال كان  (4)أصلي يف فرج (3)أصليالـ الذكر (2)تغييب حشفة :من موجبات الغسلو -234
 .أو ميت-236 ،ولو من هبيمة-235

 . كافرالـإسالم  :من موجبات الغسلو -237

 . وتامل :من موجبات الغسلو -238

 .يضاحل :من موجبات الغسلو -239

 .نفاسالـ :من موجبات الغسلو -240

النفاس، امعىن أن تلد املرأة وال نخرج منها دم للنفاس؛ فال  دم عنوالدة عارية ال كانت  إذاال إ-241
 جيب الغسل واحلالة هذه. 

  الغسل؟ عليه اجبماذا حيرم على من  مسأل :

 .م عليه قراءة القرآنرُ من لزمه الغسل حه اجلواب: و -242

 اجةحليعرب املسجد  جيوز له أنو -243

 .ال يلبث فيه بغري وضوءلكن و -244

 [ 43النساء: ]  رئ هت مت خت  حت جت هب مب ٹٱٹٱزئٱ
        االصحاب  رضي هللا عنهم كانوا إذا انموا يف املسجد ااحتلم أحدهم قام فتوضأ مث عاد "-245 

  (1) "للةسجد

                                                           

 .(1/40( الروض املربع )(1
 (. 1/241، )رت بيرت آن ُدوزِّيينهار ل تكملة املعاجم العربية( رأس الذكر، (2
 ( احرتازا من حشفة اخلنثى املشكل. (3
 ( احرتازا من فرج اخلنثى املشكل.(4
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  ماهي مستحاات الُغسل؟ مسأل :

  .ل ميتامن غس   :اجلوابو -246

  .نأفاق من جنو  أو-247

فيجب عليه  ؛احتلم وقت إغمائه منأما  ،سلالغُ  مسن هل ،مل  بال حُ  (2) إغماء أفاق من أو-248
  حال إغمائه كالنائم. اموجب خروج املين   ،الغسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                     

( قال ابن كثري يف 1557أبو بكر بن أيب شيبة، الطهارات: ابب اجلنب مير  يف املسجد قبل أن يغتسل، رقم )( (1
 (. 2/313تفسري القرآن العظيم: "هذا إسناد صحيح على شرط مسلم" )

( اإلغماء هو فقدان فجائي ومؤقت للوعي يؤدي إىل السقوط، موسوعة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز العربية 2(
للمحتوى الصحي، التابعة للشؤون الصحية بوزارة احلرس الوطين ابململكة العربية 

 https://m.kaahe.org/fx/index_ar.html#ar_t32313.jsonالسعودية:
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 صفة الغسل

اضع رسول هللا صلى هللا عليه جاء عند البخاري ومسلم يف صفة ُغسل النيب صلى هللا عليه وسلم "
، مث غسل فرجه، مث ضرب يده ابألرض اسلم اضو ا جلناب ، فأكفأ بيةينه على مشاله مرتني أا ثالاث

أا احلامئط، مرتني أا ثالاث، مث مضةض ااستنشق، اغسل اجهه اذراعيه، مث أفاض على رأسه املا ، 
   (1)" مث غسل جسده، مث تنحى فغسل رجليه

 

 ماهي صف  الغسل الكامل؟ مسأل : 

 : الكامل الغسل صفة اجلواب:و 

 رفع احلدث األكرب.  أن ينوى-249

 . بسم هللا :يقولف. مث يسمي-250

 .ويغسل يديه ثالاث-251

 من أثر اجلماع.  هبدن ما لوثيغسل و -252

 وضوءه للصالة.  ويتوضأ-253

 (3) .ترويه حثيات ثالاث ابملاء على رأسه (2) وحيثي-254

 .بيده ويدلكه .ويعم بدنه غسال ثالاث-255

 

                                                           

كتاب الغسل: ابب من توضأ يف اجلنابة، مث غسل سائر جسده، ومل يعد غسل مواضع الوضوء مرة رواه البخاري،  ( (1
 .(3117، رقم )صفة غسل اجلنابةابب  احليض:(  ومسلم، كتاب 274أخرى، رقم )

 (. 14/164( يرمي. لسان العرب، )(2
 (.1/359ملاء قليال. الشرح املمتع)( تصل إىل أصوله حبث ال يكون ا(3
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صلى هللا عليه اسلم يف ترجله اتنعله التيامن كان يعجب النب ألن  ،يف ذلك ويتيامن-256
  (1) اطهوره ايف شأنه كله

 غري املكان الذي اغتسل فيه.  مكاان آخريف  ويغسل قدميه-257

 

 ؟ اجملزئماهي صف  الغسل  مسأل :

  :كالتايل  (2) اجملزئصفة الغسل  اجلوابو 

 رفع احلدث األكرب.  أن ينوى-258

  .بسم هللا :فيقول ،يسميمث -259

 ة. يعم بدنه ابلغسل مر عد ذلك بو -260

 

 احلدثني؟اهل جتز  الني  لرفع  السن ،جا  يف  افقا ملاتسل به املسلم ما مقدار ما يتوضأ ايغ مسأل :

      .(3) د  امل ـمقداريتوضأ ب: اجلوابو -261

 . (4) صاعمقادر البـويغتسل -262

 .أجزأ من ذلك أبقل (5) أسبغفإن -263

    مقدار املد النبوي            أيضا.  أجزأ األكرب واألصغر احلدثنيفع ر سله نوى بغُ  إن أو-264

 والصاع أربعة أمداد  اتقريب                                                                            
                                                           

  .(41ص ) ،خترجيه ( سبق(1

  .( الذي تربأ به الذمة(2
 (. 1/318. القاموس احمليط )ملء كفي اإلنسان املعتدل إذا مألمها ومد يده هبما( (3
 (. 1/439. القاموس احمليط )أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفني وال صغريمهاأمداد.. أربعة ( (4
 (.1/783( أمت. القاموس احمليط )(5
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 مسأل : ماذا ُيسن للجنب؟ 

  اجلواب:و 

 .لجنب غسل فرجهـليسن -265

 و ألكللـوالوضوء -266

 و نومـلل-267

 .وطءـالعاودة مـل-268

إذا كان جناا، فأراد أن أيكل أا ينام، توضأ اضو ه "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد  
   (1)"للصالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

: ابب جواز نوم اجلنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن أيكل أو احليض، كتاب مسلمرواه ( (1
 .(305جيامع، رقم ) يشرب أو ينام أو 
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 التيمم :العاشر الباب

 

  (1) .مطلق القصد :يف اللغة التيمم

 ( 2) .خمصوصهو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه يف الشرع: و -269

 ، وإمنا جاء استعماله يف حال تعذر استعمال املاء. وليس أصال ،وهو: بدل طهارة املاء-270

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱزئٱ

 مي  خيحي جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 يت  ىت نت مت زترت يب ىب نب  مب زب رب يئ

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث

 [ 6املائدة: ]  رئ  لك اك
 

فإذا اجد  سنني،اإن مل جيد املا  عشر  املسلم،الصعيد البيب اضو  هللا عليه وسلم )وقال صلى 
   (3)( فإن ذلك خري له بشرته،املا  فليتق هللا اليةسه 

ضرب بيديه األرض ضرب  ااحدة، مث مسح " وجاء يف صفة تيمم النيب صلى هللا عليه وسلم أنه
  ( 4)( الشةال على اليةني اظاهر كفيه ااجهه

 

 
                                                           

 (. 1/71فات. )ي( التعر (1
 (.1/7حفظه هللا، ) صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزانص الفقهي، للشيخ خل( امل(2
(، والرتمذي، أبواب الطهارة، ابب التيمم للجنب إذا 332اجلنب يتيمم، رقم ): ابب طهارةال، كتاب أبوداودرواه ( (3

 (، وصححه الشيخ شعيب األرانؤوط.  35/292(، وأمحد )124مل جيد املاء، رقم )
 .(368، رقم )التيممابب  احليض:مسلم، كتاب رواه ( (4
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 لفعل العاادة أم رافع للحدث؟  مسأل : هل التيةم مايح

 .لحدثوليس رافعا ل ،التيمم مبيح لفعل العبادةواجلواب: -271

 

 مسأل : مىت يشرع التيةم؟ 

 فريضةالـصالة  إذا دخل وقت-272

  (1) .ةنافلال صالة أتدية أو أبيحت-273

 .املاءوجود  دمعُ إذا و -274

 داملعتا أو زاد على مثنه-275

 .كثريا-276

 .وال جيد املال لشرائه عجزهبثمن يُ  كان  أو-277

 بدنهقد يصب  ضرر (2)طلبهـبـأو  ،أو خاف ابستعماله-278

بعطش أو  ؛ماله أو ومن له والية عليهم من النساء، حرمته أو ،رفقائه أو  رفيقهك  غريه بييص أو-279
  التيمم.له رع شُ  مرض أو هالك وحنوه

لعدم كان ذلك سواء   ،من الوجوه أنه إذا تعذر استخدام املاء على أي وجه هذا:كل واخلالصة من  
 فيباح حينئذ التيمم. ،أو لضرر ينجم عن استعماله ،وجوده

 [  78احلج: ]  رئ  جك حتجت هب مب خب حب  جب هئ ٹٱٹٱزئٱ
 
 [ 185البقرة: ]  رئ خض مخ  جخ مح جح مج حج مث هتٹٱٹٱزئٱو

                                                           

ثالث ساعات كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينهاان أن ( ألن مثة أوقات هُنينا عن صالة الناقلة فيها حلديث " (1
حني تطلع الشمس ابزغة حىت ترتفع، وحني يقوم قائم الظهرية حىت متيل »نصلي فيهن، أو أن نقرب فيهن مواتان: 

الشمس، وحني تضيف الشمس للغروب حىت تغرب" رواه مسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب: ابب 
 (.831ي عن الصالة فيها، رقم )األوقات اليت هن

  ( البحث عنه.2(



[75] 
 

 هره فةا العةل؟ مسأل : من اجد ما  يكفي بعض طُ 

 استعمله على ما أمكن من بدنه من وجد ماء يكفي بعض طهرهاجلواب: و -280
                رئمئ خئ حئ جئٱزئٱعمال بقوله تعاىل  ،لبقية البدن تيمم بعد استعمالهمث -281

 [ 16التغابن: ] 

   (1) (استبعتمما أمرتكم به فأتوا منه ما صلى هللا عليه وسلم ) وقول النيب

 

 ؟ ي يتعذر اصول املا  إليه بساب جرحهكيف يتيةم اجلريح عن املوضع الذمسأل :  

 هحجر ـرح تيمم لمن جُ اجلواب: و -282

 .أعضائهمن  غسل الباقيـبعد ذلك يو  يف موضع غسل العضو مراعاة للرتتيب،-283

 ،سلوأما الغسل فال حرج عليه إن تيمم للجرح بعده أو قبله لعدم اشرتاط الرتتيب واملواالة يف الغُ -284
 الف الوضوء. خب

 

  : هل جيب على املسلم طلب املا  قال تيةةه؟ مسأل

 . همن ربقُ لكذلك يطلبه ابو  ومجاعته الذين معه، ،رحلهو  ،متاعه طلب املاء يف جيب اجلواب:و -285
 .دون مشقة عليه-286

 لشرائه.ممن يعرف مصدرا له أو مكاان قريبا  ،عليهبداللة كذلك يطلبه و -287

 الصالة إذا ذكر مكان املاء. أعاد  ؛وصلى وتيمم هأو مكان وجود فإن نسي قدرته عليه-288

 

 
                                                           

( ، ومسلم،  7288( رواه البخاري، كتاب االعتصام: ابب االقتداء بسنن رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م، رقم )(1
 . (1337كتاب احلج: ابب فرض احلج مرَّة يف العمر، رقم)
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 .إزالتها هتضر ولكن  على بدنهواقعة  جناسةنوى رفع  أو-290 متعددة وإن نوى بتيممه أحدااث-289

ومل يكن لديه ما يسخن به  برداعلى نفسه  خاف أنه أو-292 به زيلهاكن أن مي عدم ما أنه أو-291
دم املاء أو عُ  فتيمم   (1)بس يف مصرحُ أنه  أو-942 ره بعد الوضوءأو ما يتقي به هواء يض-932 املاء

 متكن من استعمال املاء بعد ذلك.  حىت وإن ،صالته صلى ومل يعد والرتاب؛

 

  به؟الرتاب الذي يُتيةم  ماهي صف ا  مسأل :

  :شروطله عدة  جيب التيمم برتاب اجلواب:

 .ويصلي بدون تيمم ،هو عادم لهجيد الرتاب ف ، فمن الأن يكون ترااب األول:-295

قال صلى وما يف حكمها.  ،أو الطني ،أو الصخور ،ونخرج هبذا الشرط ما ليس برتاب كالرمل-296
   (2)"  اجعلت تربتها لنا طهوراهللا عليه وسلم "

ذلك كالرتاب الذي عليه أثر بول أو غائط وحنوها   ،جنسغري  ا،طهور  الرتاب الثاين: أن يكون-297
 .اساتمن النج

 .به تطههرُ مُ ـكالرتاب ال  ،وكذلك غري مستعمل يف طهارة-298

 . من مكان واحد فيه تراب فال أبسولكن لو تطهر قوم -299

 والبالط وحنوها.  فكالفخار واخلز ،  غري حمرتق الرتاب أن يكون الثالث:-300

 ال يُتمم به.  فإن مل يكن له غبار كالرتاب املبلول ابملاء ف ،غبارله  الرابع: أن يكون-301

 

 

                                                           

 (.1/389( املدينة. الشرح املمتع )(1

 .(522املساجد: الباب األول، رقم )رواه مسلم، كتاب ( (2
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 ؟ ماهي فراض التيةما  مسأل :

 [ 6املائدة: ]  رئ لك زترت يب ىب نب  مب زب ربٹٱٹٱزئٱ

  :أربعة فروضه واجلواب:

  .مسح وجهه أوال:-302

   (1). طرف الزند مما يلي اإلهبامهو  :والكوع ،يديه إىل كوعيهمسح  اثنيا:و -303

 مث اليدين.  ،لوجه أواليف أعضاء التيمم، أبن يبدأ اب الرتتيبكذا و  :اثلثا-304

ألن املواالة شرط يف الوضوء وليست شرطا يف  ،األكرب دون، أصغرالـ حدثالـ يف املواالة رابعا:و -305
 الغسل، فكذلك يف التيمم. 

 موقع الكوع               

 ما هو العةل يف الني  يف التيةم؟ 

 صالة وحنوها تيمم له منيه شرتط النية ملا تُ  اجلواب:و -306

، مل جيزئه عن اآلخرفإن نوى أحدها ،  كإزالة النجاسة  أو غريه  أصغر أو أكرب حدثمن  تيمم عنهما يُ و 
يعا ، ولكن إن نوامها مجالعكسمل يرتفع األكرب، أو دون األكرب رفع احلدث األصغر فمثال لو نوى 

ا األعةال إمنيه وسلم )جيزئه ذلك لدخوله يف قول صلى هللا علوأضاف هلا نية رفع النجاسة 
    (2).(ابلنيات

ألن النافلة دون  ،به فرضا صل  مل يُ  ،النية دون حتديد هلا أو أطلق ،نفالبتميمة  وإن نوى-307 
 .فال يستبيح األعلى بتيمم األدون ،الفريضة

مامل نخرج وقت الصالة  ،نوافل وجمموعة أ فروضا هلذه الصالة صلى كل وقته لصالة الفريضة وإن نواه
 .اليت تيمم هلا املفروضة

                                                           

 (. 5/147) ،( مقاييس اللغة(1
 (.48ص ) ،( سبق خترجيه(2
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 مسأل : هل للتيةم مابالت؟ 

 اآليت:بـيبطل التيمم نعم،  اجلواب:و 

 للصالة اليت تيمم هلا. خروج الوقت-308

 مجيعا. امبطالت الوضوءيبطل و -309

  .، مامل يكن غري قادر على استعماله على أي وجهفعل التيمميف حال  بوجود املاء يبطلو -310

عذر الذي الألنه إذا انتبه لوجود املاء حال صالته زال  ،لصالة ال بعدهاحال انشغاله اب ولو يف-311
أما لو وجد املاء بعد ، ويستأنف الصالة من جديد ،يتوضأو ينصرف من صالته  وعليه أنبسببه تيمم، 

 الصالة فإنه ال يعيدها.

عهةا ما ، خرج رجالنِّ يف سفر، فحضرت الصَّالة، اليس م" فعند أيب داوود والنسائي بسند صحيح
ا املا  يف الوقت، فأعاد أحدمها الصالة االوضو ، امل يعدِّ اآلخر، مث  فتيةَّةا صعيًدا طيًاا، مث اجدخ

أصات السن ، اأجزأتك "فذكرا ذلك له، فقال للذي مل يعد:  صلَّى هللا عليه اسلَّمأتيا رسولخ هللا 
 (1)" لك األجر مرتني"، اقال للذي توضأ اأعاد: "صالتك

 

 ؟ مىت يكون اقت التيةم للفريض  :مسأل  

د  املاءه عند دخول الوقت، ولكن يرجو  ،أوىل تيمم آخر الوقت لراجي املاءال :اجلوابو -312 "فإِّذا مل جيهِّ
؛ ليصل ِّي بطهارة املاء  .وُجودهه يف آخر الوقت؛ فتأخري التَّيمُّم إِّىل آخر الوقت أهو ىله

    (2) أبس" وإِّن تيمَّم وصلَّى يف أوَّل الوقت فال-313

 

                                                           

(، النَّسائي يف 338( رواه أبو داود يف سننه يف الطهارة، ابب يف املتيمم جيد املاء بعدما ُيصلي يف الوقت، رقم )(1
د املاء بعد الصالة، ) وصححه الشيخ األلباين رمحه هللا يف "صحيح  ( ،1/213الغسل والتيمم، ابب التيمم ملن جيه

 . )338سنن أيب داود"، رقم )
 .(408/  1) ، كتاب الطهارة، ابب التيمم،( الشرح املمتع(2
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 ؟ ماهي صف  التيةم: مسأل 

 : كالتايل  صفته :اجلوابو 

 بقلبه.  أن ينوي-314

 .يقول "بسم هللا"و  مث يسمي-315

 .األصابع (1) مفرجيتيديه  كلتابيضرب الرتاب و -316

 .كفيه براحتيه  ميسحو  (2) ميسح وجهه بباطنهما مث-317

 ا الرتاب. هحىت يصل ونخلل أصابعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1/411( متباعدة، الشرح املمتع )(1
  .( ابطن األصابع(2



[80] 
 

 إزالة النجاسة: احلادي عشرالباب 
 

   (1) لقذارة.النجاسة لغة: ا

   (2)كل عني مستقذرة شرعا. :  الشرعويف -318

دعوه اهريقوا »قام أعرايب فاال يف املسجد، فتنااله الناس، فقال هلم النب صلى هللا عليه اسلم: "
    (3)"امل تاعثوا معسرين على بوله سجال من ما ، أا ذنواب من ما ، فإمنا بعثتم ميسرين،

الكلب يف اإلان  فاغسلوه ساع مرات، اعفراه الثامن  يف   (4) إذا الغ) وقال صلى هللا عليه وسلم
   (5)(الرتاب

صغري، مل أيكل البعام، إىل رسول هللا صلى هللا عليه اسلم، ب" اأيت للنب صلى هللا عليه اسلم
حجره، فاال على ثوبه، فدعا مبا ، فنضحه امل فأجلسه رسول هللا صلى هللا عليه اسلم يف 

  (6)"يغسله

   (8) (بول الغالم، ايغسل بول اجلاري   (7) ينضح) :يف بول الغالم الرضيع صلى هللا عليه وسلم وقال

 مسألة: كم غسلة جتزئ يف إزالة النجاسة؟

من احليطان  هبا "وما اتصل جيزئ يف غسل النجاسات كلها إذا كانت على األرض واجلواب:-319
 .غسلة واحدة تذهب بعني النجاسة (1)ر"واألحواض والصخو 

                                                           

 (. 5/393( مقاييس اللغة )(1
 (. 1/232) املصري،جنيم  البنبحر الرائق شرح كنز الدقائق ال( (2
 (. 338صب املاء على البول يف املسجد، رقم ) :( رواه البخاري، كتاب الوضوء، ابب(3
 (.8/460) لسان العرب. شرب فيه أبطراف لسانهولغ :  ((4
 (. 280، كتاب الطهارة، ابب حكم ولوغ الكلب، رقم )مسلمرواه ( (5
ل ( ، ومسلم، كتاب الطهارة: ابب حكم بول الطف223( رواه البخاري، كتاب الوضوء: ابب بول الصبيان، رقم )(6

 .(286الرضيع وكيفية غسله، رقم )
 (.2/618. لسان العرب )نضحا إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاش عليه املاء ينضحه الرش. نضح ((7
باين (، وصححه الشيخ األل610، رقم )ابب ما ذكر يف نضح بول الغالم الرضيع رواه الرتمذي، أبواب السفر،( (8

 رمحه هللا يف صحيح الرتمذي.
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 فأكثر من غسلة حىت تذهب بعني النجاسة.  ؛زل بغسلة واحدةفإن مل تُ -320

 كلبال جناسة أصابته مافي ؛طهورال (3) رتابالــب إحداهاغسالت  سبع (2) غريها على جيزئو -132
دكم فليغسله ساعا إذا الغ الكلب يف إان  أححلديث " (4) "وما تولد منهما أو من أحدمها" نزيراخلو 

 (5)" أاالهن ابلرتاب

        الغسل ابلرتاب                   ابملاء  الغسل 

 

 

 

  .مما يشبه الرتاب وحنوه (6) أشنانوجيزئ عن الرتاب -322

  نبات األشنان                          

وقد روي عن ابن عمر  ،بال ترابغسالت  سبع من النجاسات (7) اجناسة غريمه رفع يفجيزئ و -323
   (8) "أمران بغسل األجناس ساعارضي هللا عنهما أنه قال "

 .بد من استعمال املاء الطهور يف إزالة النجاسةالو -324

 .إذا مكث فيهاشمس ال واسطةب أاي كان نوعه ال يطهر متنجسف-325

 .ريحالبـوال -326
                                                                                                                                                                     

 .(94/ 1) ،( الروض املربع(1
  .( غري األرض(2
 .(1/50( قال يف الروض املربع "واألوىل أوىل" )(3
 .(1/50) ،( الروض املربع(4
 (.279( رواه مسلم، كتاب الطهارة، ابب حكم ولوغ الكلب، رقم )(5
 (.1/419متع )( نوع من الشجر يدق ويصبح مثل الرتاب، الشرح امل(6
 .( الكلب واخلنزير(7
 ( بدون عزوه.1/40( ذكره ابن قدامة يف املغين )(8
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     .كدلالـب وال-327

 استحالة النجاسة إىل رماد ال تطهرها                 .(1) ستحالةالابوال -328

 .إذا ختللت بنفسها فإهنا تزول جناستها (2) خلمرةا غري-329

بسقوط جناسة  (3) أو تنجس دهن مائع-331 أبن يضاف إليها ما نخللها، بقصد للتفإن خُ -330
 .مل يطهر ؛مثالفيه كالفأرة 

 ويبقى الباقي من الدهن على أصل طهارته.  ا،وما حوهل النجاسةزال فتُ  ،كان الدهن جامداوإن  -332

 

 اجلامد الدهن وقوع الفأرة على         

 

 .ـاحىت جيزم بزواهللنجاسة حمل اإلصابة اب له سه نجاسة غه الـ وإن خفي موضع-333

وقد  ،(4)و أن تتبعه املاء دون فرك والنضح ه ابملاء، مل أيكل الطعام بنضحه غالم بولُ  رُ هُ ط  ويه -334
   (5)( فدعا مبا  فنضحه امل يغسلهابل غالم يف حجر النيب صلى هللا عليه وسلم )

 

 عفى من حكم النجاس  شي ؟مسأل : هل يُ 

عن  وغريها ،دنوالبه  ،اشِّ ره والفِّ  ،كالثياب  مطعومالـمائع و الـ الشيء يف غري (1) عفىيُ  نعم. اجلواب:و -335
كبهيمة األنعام وحنوها مما جيوز أكله، واحليوان   من حيوان طاهرإذا كان دما  (2) الـنجسدم الـيسري 

  .كل حيوان حمرم األكل ما عدا اهلرة وما دوهنا يف اخللقة  :النجس هو
                                                           

 (. 28/368( تغري الشيء وانفصاله عنه، اتج العروس، )(1
 (. 1/428( "اسم لكل مسكر هكذا فسره النيب صلى هللا عليه وسلم"، الشرح املمتع )(2
 (. 8/344( ذائب ، لسان العرب )(3
رُه عهن  لب ِّه كاجلهو ز، لسان العرب )( الفرك: دهل  (4 قهلِّعه قِّش  ءِّ حهىتَّ يـهنـ   (. 10/473ُك الشَّي 
 (.80( سبق خترجيه ص )(5
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إذا متت شروط االستجمار ، امحل ه ستجمارالأثر ا النجاسة اليسرية الباقية من عن عفى أيضايُ و -336
 ستجمار.ومل يتجاوز حمل اال

 .ولو مل يكن مسلما اآلدمي ابملوت سُ وال ينجُ -337

فكل ما ليس له دم يسيل عند جرحه أو قتله  ،من طاهر امتولد وكان ما ال نفس له سائلة الو -338
 .وكان متولدا من طاهر فليس بنجس حيا كان أو ميتا مثل اخلنافس والعقارب والبعوض وحنوها

 

 الذابب ليس له نفس سائلة     

 

فهي  ؛اتولكن ينتبه إىل أنه إذا كان متولدا من جنس كالصراصري اليت يف املراحيض والبالوع-339
 ، فحيها وميتهها جنسة. جنسة ألهنا متولدة من جنس

 

  إذا تولدت مثل هذه احلشرات يف البالوعات فهي جنسة 

 

قدم قوم إىل النب "ث ففي احلدي،  ه طاهروروثه ومني   ،بول ما يؤكل حلمه كذلك ليس بنجسو -340
، فقال هلم رسول هللا عليه اسلم : إن شئتم أن خترجوا إىل  (3)ملدين  فاجتواهاصلى هللا يف ا

هنا اأبواهلا ففعلوا ، فصحروا ، مث مالوا على الرعاة فقتلوهم اارتداا عن فتشربوا من ألاا الصدق  إبل

                                                                                                                                                                     

 (. 15/72( العفو : التجاوز ، لسان العرب )(1
( "الدم أنواع منه النجس الذي ال يعفى عن شيء منه كالدم الذي نخرج من السبيلني ودم حمرم األكل إذا كان مما (2
نفس سائلة كدم الفأرة، ومنه ما هو جنس يعفى عن يسريه كدم اآلدمي وما يبقى يف احليوان املأكول املذك ى ذكاة  له

شرعية ، ومنه الدم الطاهر كدم السمك ودم ما ال يسيل دمه كدم البعوض والذابب وحنوها" الشرح املمتع ملخصا 
(1/440) 

 (.11/154وي على مسلم، )( مل توافقهم وكرهوها لسقم أصاهبم، شرح النو (3

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9%22
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اإلسالم ، اساقوا ذاد رسول هللا صلى هللا عليه اسلم فالغ ذلك النب صلى هللا عليه اسلم فاعث 
  (1)( يف أثرهم ، فأيت هبم فقبع أيديهم اأرجلهم ، امسَّل أعينهم ، اتركهم يف احلرة حىت ماتوا

  (3) الغنم (2) مرابضيف  صلى النب صلى هللا عليه اسلم اأذن أبن ُيصلى اقد-341

وصالة النيب صلى هللا عليه وسلم يف مرابض الغنم دليل  ،ومعلوم أن مكان الصالة يشرتط له الطهارة
   (4) من ابب أوىل فاملين   ،وإذا كان الروث والبول طاهرين ،على طهارة بوهلا وروثها

  طاهر؟آلدمي مسأل : هل مينر ا

تفرك بعض نسا  النب صلى هللا عليه اسلم قد كانت ا  ،طاهراآلدمي  مين  اجلواب: نعم. و -341
   (5) طب منهر اتغسل ال ،النب صلى هللا عليه اسلم اليابس من مينر 

 

 فرك املين الناشف                                      

   غسل املين الرطب                                                

 

 مسألة: هل رطوبة فرج املرأة طاهر؟ 

               ال من مسلك   (6) فهو خارج من مسلك الذكر ،ةطاهر  رطوبة فرج املرأة اجلواب: نعم.و -342
 واملخاط.  ،والعرق ،حكم الريقالبول، فحكمه 

 
                                                           

 (.1671( رواه مسلم، كتاب القسامة واحملاربني والقصاص والدايت، ابب حكم احملاربني واملرتدين، رقم )(1
( موضعها الذي تربض فيه، النهاية يف غريب احلديث واألثر جملد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن (2

 (. 2/185هـ(، )606اجلزري ابن األثري )املتوىف: حممد ابن عبد الكرمي الشيباين 
بل، رقم )(3  .(360( رواه مسلم، كتاب احليض: ابب الوضوء من حلوم اإلِّ
  .( ألن املين أصل هذا احليوان(4
 .(288( رواه مسلم، كتاب الطهارة: ابب حكم املين، رقم )(5
 . اجلماعاملقصود : مسلك الذكر يف ( (6
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 مسأل : هل سؤر اهلرة طاهر؟ 

 اهلر (1) سؤراجلواب: و -343

إهنا من  ،إهنا ليست بنجسقال صلى هللا عليه وسلم " ،طاهر قياسا عليهاوما دوهنا يف اخللقة -344
  (2) "البوافني عليكم االبوافات

  سؤر اهلرة                            .رو وسباع البهائم والطي-345

 .دون الوحشي واحلمار األهلي-346

  (3)أجزائها وفضالهتا" كذا مجيع "و  جنسة كلها  ،والبغل منه-347

من  (4) رجسفإهنا إن هللا ارسوله ينهيانكم عن حلوم احلةر األهلي ، قال صلى هللا عليه وسلم " 
  (5)" عةل الشيبان

 

 

 

 

 

                                                           

 (، واملقصود بقية طعامه وشرابه. 1/410املعجم الوسيط )( السؤر: بقية الشيء، (1
( ، والنسائي، كتاب 75( ، وأبو داود، كتاب الطهارة: ابب سؤر اهلرة، رقم )303، 5/296( رواه أمحد )(2

( ، من 92( ، والرتمذي، أبواب الطهارة: ابب ما جاء يف سؤر اهلرة، رقم )55، 1/54الطهارة: ابب سؤر اهلرة، )
 قتادة. وصححه الرتمذي. حديث أيب

 (.1/53( الروض املربع )(3
 (. 2/490( قذر، مقاييس اللغة )(4
نسية، رقم )( (5 ( ، ومسلم، كتاب الصيد والذابئح: 5528رواه البخاري، كتاب الذابئح والصيد: ابب حلوم احلمر اإلِّ

 .(1940ابب حترمي أكل حلم احلمر اإلنسية، رقم )
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  احليض :عشر الباب الثاني

  (1). احليض: يف اللغة: السيالن

  (2). دم طبيعة يصيب املرأة يف أايم معلومة إِّذا بلغتويف الشرع: -348

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى  ٹٱٹٱزئٱ
 رئ جس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب

 [ 222البقرة: ] 

 

 ؟ مسأل : ما هو أال مدة احليض اآخره 

 ال حيض قبل متام تسع سنني اجلواب:-349

 وال بعد مخسني سنة-350

 .وال مع محل-351

 

 .اأكثر عادة النسا  فيه ،احليض اأكثره : كم مدة أقصرمسأل 

 .أقله يوم وليلة :اجلوابو -352

 يوما. وأكثره مخسة عشر-353

 أايم. ةـأو سبع ةـوغالبه ست-354

 ، ألن أقل مدة للحيض يوم وليلةثالثة عشر يوما ؛طهر بني حيضتنيمدة  وأقل-355

ألنه ُوجد نساء ال حتيض أبدا، أو يتوقف حيضها لعارض ما ، فال حد ألكثر  ،هوال حد ألكثر -356
  احليضتني.الطهر بني

                                                           

 (.1/94( التعريفات للجرجاين )(1
 (.1/464الشرح املمتع، كتاب الطهارة، ابب احليض، )( (2



[87] 
 

 اما الذي تقضيه منهةا؟  ،الصالة االصيام من احلامئض تصح: هل مسأل 

 تقضي احلائض الصوم :اجلوابو -357

 الصالة تقضي الو -358

 حال حيضها وال يصحان منها-359

 عليها فعلهما. بل حيرمان-360

 : هل جيوز اطئ احلامئض؟ مسأل 

 حيرم وطؤها يف الفرج: اجلوابو -361

 كفارة  فعليه دينار أو نصفه أحدن فعل فإ-362

كنت  قالت: بعض أزواج النيب صلى هللا عليه وسلمفعن  ،يستمتع منها اما دونهجيوز له أن و -363
مرين فأتـرزر فيااشرين ، اكان أيليه اسلم من إان  ااحد كالان جنبأغتسل أان ارسول هللا صلى هللا ع

   (1) .حامئضسله اأان رج رأسه إيلر اهو ُمعتكف فأغ، اكان خيُ اأان حامئض

 ؟إذا انقبع دم احلامئض امل تغتسل فهل يااح هلا ما كان حمرما عليهامسأل : 

         ا كان حمرما عليهاهلا م ومل تغتسل مل يبح وطهرت عن احلائض إذا انقطع الدماجلواب: و -364
 فإنه يصح منهاغري الصيام -365

 جيور عليها.  الطالق كذلكو -366

 ت وتطهرت جاز هلا الصالة واجلماع وما كان حمرما عليها حال حيضها. فإذا اغتسل-367

 ؟كيف تصنع من ابتدأ معها احليض للةرة األاىل  مسأل :

 ،هدتم أقل عن الصالة والصيام (1) جتلس إذا شاهدت الدميض ابحل دأةبته مُ ـالاجلواب: و  أوال:-368
 .مث تغتسل وتصلي .يوم وليلة وهو

                                                           

 (. 300-299رواه البخاري، كتاب احليض، ابب مباشرة احلائض، رقم )( (1
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، إذ هو أقل احليضمل يتوقف الدم، ألن اليوم والليلة هو اليقني ابلنسبة هلا  إذا، (2) ال توطأ :اثنيا-936
 عند أكثره.  تستقر حيضتها حىت وما زاد عنه فمشكوك فيه

 مرة أخرى عند انقطاعه اغتسلت فما دونوهو مخسة عشر يوما  ألكثرهاحليض  فإن انقطع :اثلثا-70
 والليلة حيض. عن اليوم ما زادالحتمال أن يكون  ،وجواب

 ؟املاتدأة بهحيض مىت ستستقر مدة  :مسأل 

معها  تكرر إنف الدم،تغتسل املبتدأة ابحليض بعد أقل مدة احليض وبعد انقطاع  اجلواب:و -371
 هاحيضمدة إذا أكثر هو ـف من كل شهر الوقتيف نفس  ثالاث الدمانقطاع 

 .تستقر عادهتا بهو -369

 احليضة الثانية والثالثة كذلكانقطع حال مث  ،األوىل عند عشرة أايم حال احليضةامعىن لو انقطع احليض 
  . ئذ تستقر عادهتا عند عشرة أايم؛ فعندعند عشرة أايم

مثل الصيام، أما اليت تقضيها احلائض  الفروضمن  افيهعليها  تقضي ما وجبوعليها أن -372
 الصالة فال تقضيها احلائض حال حيضها. 

  بني اقيت احليض ااالستحاض ؟ابحليض اتدأة كيف متيز املا  مسأل :

بعد  (4) مستحاضة تكونـف وهو مخسة عشر يوما همدت أكثر دم احليض (3) عربإن  واجلواب:-337
 .اليوم اخلامس عشر

ومل ينقص  ،مخسة عشر يوما همدت أكثر األسود ر  بُـ ع  ومل يـه  وبعضه أسوده  أمحره  فإن كان بعض دمها-374
دم  األمحرالدم  ما بعده من تعتربيف الشهر الثاين و  حيضها جتلسهمدة  فهو ،لةيوم ولي عن أقله

  .استحاضة

                                                                                                                                                                     

 (.1/55( تدع ، الروض املربع )(1
 .(1/55) ،( الروض املربع(2
 (.1/486( جاوز، الشرح املمتع )(3
 (. 107، )اته املعتادة، القاموس الفقهيأوق( االستحاضة: سيالن الدم من الرحم يف غري (4
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وابلتايل يصبح لديها عالمة متييز بني دم احليض ودم االستحاضة، فتجلس مدة نزول دم احليض 
 األسود، وتصلي مدة دم االستحاضة األمحر. 

 دم احليض من االستحاضة جلست بنيرق تستطيع أن تفوال  إن مل يكن دمها متميزالكن و -375 
واحتسبت ما عداه أايم  ،من كل شهر وهو ستة أو سبعة أايميف عادة النساء  احليضمدة  غالب

  (1)" حتيضي يف علم هللا ستا أا ساعاوقد قال صلى هللا عليه وسلم "، استحاضة

لدم  مميزةكانت   ولواليت كان هلا عادة مستقرة قبل مرضها ابالستحاضة،  واملستحاضة املعتادة-376
 .اليت كانت عليها قبل استحاضتها عادهتامدة  جتلساحليض من االستحاضة 

الذي ال يزيد فيه مدة جلوسها حائضا عن أكثر مدة  الصاحلعملت ابلتمييز ا عادهت وإن نسيت-377
 احليض وال ينقص عن أقل مدته. 

ستة  احليضمدة غالب  إهنا جتلسفة تفصل به بني دم احليض واالستحاض فإن مل يكن هلا متييز-378
فهنا تبدأ حيضها من موضع  ،الناسية لعدده ا للحيض من الشهرهابتدائ كالعاملة اموضع،  أو سبعة أايم

 ويكون الباقي استحاضة. ،لس غالب احليض ستة أو سبعة أايموجت ،البدئ الذي تعلمه

يف من الشهر  علمت أبنه ولو ،ه من الشهرابتدائ ونسيت موضع اهأايم حيض عددوإن علمت -379
غالب احليض ستة أو سبعة ، فتجلس ها من أوله كمن ال عادة هلا وال متييزحليض جلست ؛مثال نصفه
 استحاضة. من الشهر الشهر، ويكون الباقي  أولمن أايم 

عادهتا فجاءهتا أول  أو تقدمت، فأصبحت سبعا بعد أن كانت مخسا عادهتاأايم  ومن زادت-380
 حكمها حكمالشهر وقد كانت أتتيها أوله، ف فجاءهتا آخر أو أتخرتكانت أتتيها آخره،   وقدالشهر 

وما عاد  ،تصلي فيه وما نقص عن العادة طهر ،جتلس له فحيض ثالاثعليها فما تكرر املبتدأة متاما، 
 ألنه وقع ضمن أايم عادهتا.  ،جلستهمن احليض خالل مدة عادها بعد أن طهرت  فيها

 

 
                                                           

( ، 287( ، وأبو داود، كتاب الطهارة: ابب من قال إِّذا أقبلت احليضة تدع الصالة: رقم )6/439رواه أمحد )( (1
 .وصححه (128والرتمذي، أبواب الطهارة: ابب ما جاء يف املستحاضة أهنا جتمع بني الصالتني، رقم )
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  حيضا؟ل الصفرة االكدرة يف زمن العادة تعد اه مسأل :

 .يف زمن العادة حيض (2) رةوالكد (1) ،الصفرة نعم، اجلواب:و -813

 

 

 

        القصة البيضاء اليت هي من عالمات الطهر             فرة     درة                      الصُ الكُ          
 

 ؟ ا تصنعيوما دما ايوما طهرا فةاذ مسأل : من رأت

 ،حيض أنه يوم الدم حكم اليوم الذي رأت فيهف، ويوما نقاء، من رأت يوما دما اجلواب:و -382
أكثر  فإن جاوز ،(3) أكثره احليض من الشهر ما مل يعرب، طهر أنه يوم النقاءحكم اليوم الذي رأت فيه و 

 عد ما بعده استحاضة. فيُ  ؛الشهر وهو مخسة عشرة يوما

 ؟ ملستحاض  للصالةمسأل : كيف تتبهر ا

 املستحاضة اجلواب:و -383

إن كان  ،وجواب وتتوضأ لوقت كل صالة ،وحنو ذلك خبرقة (5) وتعصبه ،تغسل فرجها (4) وحنوها-843
 ن بقيت على طهرها فطاهر. ، وإقد خرج منها شيء

 من نواقض الوضوء.  بناقضحىت يتنقض وضوؤها  فروضا ونوافلهبذا الوضوء  وتصلي-385

    (1) .العنتإال مع خوف املستحاضة  توطأ وال-863
                                                           

 (.1/498الشرح املمتع ). ماٌء أصفر كماء اجلُروح( (1
 ، املرجع السابق. ماٌء ممزوٌج حُبمرة، وأحياانً مُيزهُج بعروق محراء( (2
 ( يعين ال تكون أايم احليض أكثر من مخسة عشر يوما. (3
 .( كمن به سلس بول أو غائط فيأخذ حكمها(4
 (.4/336( تربطه بشيء، مقاييس اللغة )(5
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من ابب االستحباب إن هذا وإمنا  ،وال يلزمها ذلك ،سلها لكل صالةغُ للمستحاضة  ويستحب-387
 قويت عليه. 

 

  ؟(2) النفاس: ما أكثر مدة مسأل 

 .أكثر مدة النفاس أربعون يوما :اجلوابو -388

 

 يوما إذا انقبع عنها الدم؟ : هل تبهر النفاس قال إمتامها األربعني مسأل 

 األربعني إمتاما قبلاحتياطا  هاؤ وط يكرهلكن و  ،ترت وصل  طهرت قبله تطه   ما مىتاجلواب: و -389
هل هو دم  فمشكوك فيه ذه املدةه يففإن عاودها الدم  الدم،ألنه قد يعاودها  ،(3)ربعد التطه  يوما 

الحتمال أن يكون  ،انتهاء األربعني يوما بعد الواجبتصوم وتصلي وتقضي فهنا  ؟فساد أو دم نفاس
 الدم الذي عاودها دم نفاس. 

 

  احليض؟حكم  النفاسهل أيخذ  مسأل :

ى املرأة عل وجيب ،وحيرم ،هو كاحليض فيما حيلو  م بعد الوالدة،النفاس دم يرخيه الرح اجلواب:و -390
 .عنها ويسقط

، فإن طلق رجل زوجه ومل تكن نفاسا فإن يضخبالف احل ةِّ د  العِّ  مدة أن النفاس ال يدخل يف غري-391
وعليها أن تنتظر  ،سب مدة نفاسها من العدةحتُ أما إن طلقها وهي نفاس فال  ،عدهتا ثالث حيض
 ، فانتضح هنا الفرق. بثالث حيضاتعدة طالقها  حتسبمث  حىت ينتهي نفاسها

                                                                                                                                                                     

  .(4/150( املشقة، مقاييس اللغة )(1
 (. 1/344، )الشرح املمتع،  الدَُّم اخلارج مع الوالدة أو بعدها :النفاس( (2
 الوطء قبل فعل ذلك.  وال جيوز طهرها من النفاسألنه يلزمها االغتسال بعد  ،االغتساليعين بعد ( (3
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بلوغ، "أما احلمل فليس فاحليض عالمة من عالمات ال، البلوغ يف احليض النفاس يفارق كذلك-392
من عالمات البلوغ؛ ألهنا إذا محلت، فقد علمنا أبهنا أنزلت، وحصل البلوغ ابإلنزال السابق على 

  ال ابحلمل. (1) احلمل"

 

  حُتسب مدة النفاس بوالدته؟ فأيهةا  ،الدت املرأة الدين إذا :مسأل 

مهما والدًة،  أوهلما منحتسب  هالنفاس وآخر مدة  فأول ،توأمنياملرأة  إن ولدت اجلواب:و -393
 . أتخرت والدة الثاين

 

 واحلمد هلل رب العاملني                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (1/517( الشرح املمتع )(1
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 اخلامتة:
 

احلمد هلل متم النعم، عظيم اجلود والكرم، والصالة والسالم على النيب األكرم، وعلى آله وصحبه 
 .وسلم تسليما كثريا

قي يف هذا البحث، وبداية طريق آخر إبذن هللا تعاىل، مع آايت هللا فها أان ذا أصل إىل هناية طري
تعاىل، وسنن نبيه صلى هللا عليه وسلم، ولعل هذا البحث يكون انطالقا يل إلكمال السلسلة 
الفقهية حتت نفس عنوان هذا البحث، ليكون مرجعا لدرس فقهي بسيط إلمام املسجد، يقرأه 

 غادر هذه الصفحة بعض النتائج والتوصيات.على مجاعة املسجد، ويل قبل أن أ
 

 النتائج:
جتل ت يل بصورة أكرب وأان أشق غمار هذا البحث أنه من السهولة امكان أن يرتجم الفقه  -1

 اإلسالمي بوسائل تعليمية حديثة، جتذب القارئ واملشاهد، وترسخ املعلومات والفوائد.
أو مسموعة لدى شرحية كبرية من  كثري من األحكام الفقهية قد ال يتجلي فهمها مكتوبة -2

 الناس، ولكن استعمال الصور والرسومات والتشجريات مسه ل ومبس ط هلذه األحكام.
 

 التوصيات: 
الرفع ملقام وزارة الشؤون اإلسالمية أبمهية تفعيل الدروس الشرعية يف املساجد ابستخدام  -1

 الوسائل احلديثة، سواء يف الدروس أو الدورات العلمية. 
صية لطالب العلم ابستخدام التقنية احلديثة يف إيصال املعلومات الشرعية، والسيما مع التو  -2

تداخل العامل الرقمي لغالب بلدان العامل حىت أصبح من يف شرق األرض يتواصل مع من 
 يف غرهبا يف ذات اللحظة عرب وسائل االتصال احلديث.

 ة يف التعلم والتعليم. تبسيط العلوم الشرعية ابستخدام االسرتاتيجيات احلديث -3
 

 وهللا تعاىل أعلم وأحكم، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجني
 

 

 



[94] 
 

 مصادر البحث ومراجعةفهرس 
 2.1القرآن الكرمي، مصحف املدينة للنشر احلاسويب، اإلصدار  1

2 
، هـ(1420املتوىف : مد انصر الدين األلباين )حمل إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل

 بريوت -الناشر: املكتب اإلسالمي ، إشراف: زهري الشاويش
 وجملد للفهارس( 8) 9عدد األجزاء: ، م1985 -هـ  1405الطبعة: الثانية 

3 

املؤلف: موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى ، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل
،  هـ(968ي، شرف الدين، أبو النجا )املتوىف: بن سامل احلجاوي املقدسي، مث الصاحل

عدد ، لبنان –الناشر: دار املعرفة بريوت ، احملقق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي
 4األجزاء: 

4 
عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي ، لاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف

الطبعة: ، لناشر: دار إحياء الرتاث العريبا، هـ(885الدمشقي الصاحلي احلنبلي )املتوىف: 
 12عدد األجزاء: ، بدون اتريخ -الثانية 

5 

املؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق
ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري ، هـ(970املصري )املتوىف: 

الناشر: دار ، وابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين، هـ( 1138القادري )ت بعد احلنفي 
 8عدد األجزاء:، بدون اتريخ -الطبعة: الثانية ، الكتاب اإلسالمي

6 
الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر ، أليب بلوغ املرام من أدلة األحكام

 ليق: مسري بن أمني الزهريحتقيق وختريج وتع، هـ(852العسقالين )املتوىف: 
 1عدد األجزاء: ، هـ 1424الطبعة: السابعة، ، الرايض –الناشر: دار الفلق 

7 
املؤلف: حمم د بن حمم د بن عبد الرز اق احلسيين، أبو ، اتج العروس من جواهر القاموس

 احملقق: جمموعة من احملققني، هـ(1205الفيض، امللق ب امرتضى، الزَّبيدي )املتوىف: 
 الناشر: دار اهلداية

8 

نقله إىل العربية ، هـ(1300املؤلف: رينهارت بيرت آن ُدوزِّي )املتوىف: ، تكملة املعاجم العربية
 : مجال اخلياط10، 9جـ ، : حممَّد سهليم النعهيمي8 - 1جـ ، وعلق عليه:

، م 2000 - 1979الطبعة: األوىل، من ، الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية
 11عدد األجزاء: 
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9 

املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: ، هتذيب األمساء واللغات
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء امساعدة ، هـ(676

 لبنان -يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت ، إدارة الطباعة املنريية
 4د األجزاء: عد

10 
 هـ(370مد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: ، حملهتذيب اللغة

الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، احملقق: حممد عوض مرعب
 م2001

11 
مد بن عيسى بن سهو رة بن موسى بن الضحاك، حمل، سنن الرتمذي -اجلامع الكبري 

الناشر: دار الغرب ، احملقق: بشار عواد معروف، هـ(279مذي، أبو عيسى )املتوىف: الرت 
 6 عدد األجزاء:، م 1998سنة النشر: ، بريوت –اإلسالمي 

12 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه 
احملقق: حممد زهري بن ، بخاري اجلعفيمد بن إمساعيل أبو عبدهللا ال، حملصحيح البخاري=

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد ، انصر الناصر
 9عدد األجزاء: ، هـ1422الطبعة: األوىل، ،  عبد الباقي(

 

13 
 هـ(321بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:  ، أليبمجهرة اللغة
الطبعة: األوىل، ،  بريوت –الناشر: دار العلم للماليني ،  زي منري بعلبكياحملقق: رم

 3عدد األجزاء: ،  م1987

14 
املؤلف: منصور بن يونس ، دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات

 هـ(1051بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى )املتوىف: 
 3عدد األجزاء: ، م1993 -هـ 1414الطبعة: األوىل، ، الكتبالناشر: عامل 

15 

املؤلف: منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن ، الروض املربع شرح زاد املستقنع
ومعه: حاشية الشيخ العثيمني وتعليقات الشيخ ، هـ(1051إدريس البهوتى احلنبلى )املتوىف: 

 مؤسسة الرسالة -الناشر: دار املؤيد ، نذير خرج أحاديثه: عبد القدوس حممد،  السعدي
 1 عدد األجزاء:

16 
مد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري ، حملالزاهر يف معاين كلمات الناس

 بريوت -الناشر: مؤسسة الرسالة ، احملقق: د. حامت صاحل الضامن، هـ(328)املتوىف: 
 2اء: عدد األجز ،1992-هـ  1412الطبعة: األوىل، 
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17 
ن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد ، البسنن ابن ماجه

 -الناشر: دار إحياء الكتب العربية ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، هـ(273)املتوىف: 
 2عدد األجزاء: ، فيصل عيسى البايب احلليب

18 
بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو داود سليمان بن األشعث  ، أليبسنن أيب داود

تاين )املتوىف:  س  جِّ  احملقق: حممد حميي الدين عبد احلميد،هـ(275األزدي الس ِّ
 4 عدد األجزاء:، بريوت –الناشر: املكتبة العصرية، صيدا 

19 

املؤلف: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن ، سنن الدارقطين
حققه وضبط نصه وعلق عليه: ، هـ(385غدادي الدارقطين )املتوىف: النعمان بن دينار الب

 شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم
 م 2004 -هـ  1424الطبعة: األوىل، ، لبنان –الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت 

 5عدد األجزاء: 

20 

ردي اخلراساين، أبو بكر  محد بن احلسني بن علي بن، ألالسنن الكربى رهو جِّ موسى اخُلس 
الناشر: دار الكتب العلمية، ، احملقق: حممد عبد القادر عطا،هـ(458البيهقي )املتوىف: 

 لبنات -بريوت 
 م 2003 -هـ  1424الطبعة: الثالثة، 

21 
املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي ، الشرح الكبري على منت املقنع

الناشر: دار الكتاب العريب ، هـ(682جلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين )املتوىف: ا
 أشرف على طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار، للنشر والتوزيع

22 
 هـ(1421مد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف: ، حملالشرح املمتع على زاد املستقنع

 15عدد األجزاء: ، هـ 1428 - 1422بعة: األوىل، الط، دار النشر: دار ابن اجلوزي

23 

ردي اخلراساين، أبو ، شعب اإلميان رهو جِّ املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلس 
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي ، هـ(458بكر البيهقي )املتوىف: 

ه: خمتار أمحد الندوي، صاحب الدار أشرف على حتقيقه وختريج أحاديث، عبد احلميد حامد
الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار ، اهلند –السلفية ببومباي 

 م 2003 -هـ  1423الطبعة: األوىل، ، السلفية ببومباي ابهلند
 ، وجملد للفهارس(13) 14عدد األجزاء: 
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24 
يُح التـَّر غِّيب وهالتـَّر هِّيب رِّ ،  د انصر الدين األلباينم، حملصهحِّ عارف لِّلنهش 

ه
الناشر: مكتهبة امل

عدد ، م 2000 -هـ  1421الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية -والتوزي ع، الرايض 
 3األجزاء: 

25 
حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن  ، أليبعمدة القاري شرح صحيح البخاري

الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، هـ(855لدين العيىن )املتوىف: حسني الغيتاىب احلنفى بدر ا
 12×  25عدد األجزاء: ، بريوت –

26 

عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود وإيضاح 
املؤلف: حممد أشرف بن أمري بن علي بن حيدر، أبو عبد الرمحن، شرف ، علله ومشكالته

، بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية ، هـ(1329الصديقي، العظيم آابدي )املتوىف:  احلق،
 14عدد األجزاء: ، هـ 1415الطبعة: الثانية، 

27 
 [285 - 198املؤلف: إبراهيم بن إسحاق احلريب أبو إسحاق ]، غريب احلديث

 ة املكرمةمك -الناشر: جامعة أم القرى ، احملقق: د. سليمان إبراهيم حممد العايد
 3عدد األجزاء: ، 1405الطبعة: األوىل، 

28 
القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا  ، أليبلفائق يف غريب احلديث واألثرا

 حممد أبو الفضل إبراهيم-احملقق: علي حممد البجاوي ، هـ(538)املتوىف: 
 4اء: عدد األجز ، الطبعة: الثانية، لبنان –الناشر: دار املعرفة 

29 
 للجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، اجملموعة األوىل -فتاوى اللجنة الدائمة 

الناشر: رائسة إدارة ، جزءا 26عدد األجزاء: ، مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش
 الرايض –اإلدارة العامة للطبع  -البحوث العلمية واإلفتاء 

30 

محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين ، ألفتح الباري شرح صحيح البخاري
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: حممد فؤاد عبد ،  1379بريوت،  -الناشر: دار املعرفة ، الشافعي

 قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، الباقي
 13عدد األجزاء: ، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز

31 

املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى )املتوىف: ، القاموس احمليط
إبشراف: حممد نعيم ، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، هـ(817

 لبنان -الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ، العرقُسوسي
 1عدد األجزاء: ، م 2005 -هـ  1426الطبعة: الثامنة، 
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32 

املؤلف: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد
قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف: 

 م 1994 -هـ  1414الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(620
 4دد األجزاء: ع

33 
 هـ(816املؤلف: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف: ، كتاب التعريفات

الناشر: دار الكتب العلمية ، احملقق: ضبطه وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر
 1 عدد األجزاء:، م1983-هـ 1403الطبعة: األوىل ، بريوت لبنان

34 
بد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد هباء الدين املقدسي )املتوىف: لع ،العدة شرح العمدة

هـ 1424اتريخ النشر: ، الطبعة: بدون طبعة،  الناشر: دار احلديث، القاهرة،هـ(624
 1 عدد األجزاء:، م 2003

35 
ن املؤلف: أبو بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد ب، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلاثر

، احملقق: كمال يوسف احلوت، هـ(235إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )املتوىف: 
 7عدد األجزاء: ، 1409الطبعة: األوىل، ، الرايض –الناشر: مكتبة الرشد 

36 
 املؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب، الكتاب: القاموس الفقهي لغة واصطالحا

 م 1988هـ =  1408: الثانية الطبعة، سورية –الناشر: دار الفكر. دمشق 
 1عدد األجزاء: ،م 1993تصوير: 

37 
نصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس ،مل كشاف القناع عن منت اإلقناع

 الناشر: دار الكتب العلمية، هـ(1051البهوتى احلنبلى )املتوىف: 
 6عدد األجزاء:

38 
، مجال الدين ابن منظور األنصاري مد بن مكرم بن على، أبو الفضلحمل ،لسان العرب

 -الطبعة: الثالثة ، بريوت –الناشر: دار صادر ، هـ(711الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 
 15 عدد األجزاء:، هـ 1414

39 
املؤلف: أبو القاسم عمر بن ،  منت اخلرقى على مذهب ايب عبد هللا أمحد بن حنبل الشيباين

 الناشر: دار الصحابة للرتاث، هـ(334ىف: احلسني بن عبد هللا اخلرقي )املتو 
 م.1993-هـ1413الطبعة: 

40 
املؤلف: أبو زكراي حميي الدين حيىي ، اجملموع شرح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي((

)طبعة كاملة معها تكملة السبكي ، الناشر: دار الفكر، هـ(676بن شرف النووي )املتوىف: 
 .واملطيعي(
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41 
مد بن عيسى بن سهو رة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو ، حملل احملمديةخمتصر الشمائ

حتقيق: اختصره ، األردن –عمان  -الناشر: املكتبة اإلسالمية ، هـ(279عيسى )املتوىف: 
 1عدد األجزاء: ، وحققه حممد انصر الدين األلباين

42 

ن عبد هللا بن حممد بن املؤلف: أبو عبد هللا احلاكم حممد ب، املستدرك على الصحيحني
محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف: 

 بريوت -لناشر: دار الكتب العلمية ،احتقيق: مصطفى عبد القادر عطا،هـ(405
 4عدد األجزاء: ،1990 – 1411الطبعة: األوىل، 

43 

 أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد عبد هللا ، أليبمسند اإلمام أمحد بن حنبل
 عادل مرشد، وآخرون -احملقق: شعيب األرنؤوط ، هـ(241الشيباين )املتوىف: 

الطبعة: األوىل، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي
 م 2001 -هـ  1421

 

44 
 ول هللا صلى هللا عليه وسلماملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رس

احملقق: حممد فؤاد عبد ، هـ(261سلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: مل
 5 عدد األجزاء:، بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، الباقي

45 
لدين، املؤلف: حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري، أبو عبد هللا، ويل ا،  مشكاة املصابيح
 احملقق: حممد انصر الدين األلباين، هـ(741التربيزي )املتوىف: 

 3عدد األجزاء: ،  1985الطبعة: الثالثة، ،  بريوت –الناشر: املكتب اإلسالمي 

46 
مد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي، أبو عبد هللا، مشس ، حملاملطلع على ألفاظ املقنع

الناشر: مكتبة ،  : حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلطيباحملقق، هـ(709الدين )املتوىف: 
 1عدد األجزاء: ، م 2003 -هـ 1423الطبعة: الطبعة األوىل ، السوادي للتوزيع

47 
ليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين ، لساملعجم الكبري

 –دار النشر: مكتبة ابن تيمية ، السلفياحملقق: محدي بن عبد اجمليد ، هـ(360)املتوىف: 
 25عدد األجزاء:، الطبعة: الثانية، القاهرة

48 
هـ( 1424أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  ، للدكتورمعجم اللغة العربية املعاصرة

 م 2008 -هـ  1429الطبعة: األوىل، ، الناشر: عامل الكتب، امساعدة فريق عمل
 د للفهارس( يف ترقيم مسلسل واحدوجمل 3) 4عدد األجزاء: 
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49 
)إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد عبد ،مع اللغة العربية ابلقاهرةجمل املعجم الوسيط

 الناشر: دار الدعوة،القادر / حممد النجار(

50 
محد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )املتوىف: أل معجم مقاييس اللغة

 -هـ 1399عام النشر: ، الناشر: دار الفكر، ق: عبد السالم حممد هارونق، احملهـ(395
 6 عدد األجزاء:، م.1979

51 
حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي  يب، ألاملغين البن قدامة

 الناشر:،  هـ(620املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف: 
 م1968 -هـ 1388 اتريخ النشر:، 10عدد األجزاء: ، مكتبة القاهرة

52 
الناشر: دار العاصمة، ، املؤلف: صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان، امللخص الفقهي

 2عدد األجزاء: ، هـ1423الطبعة: األوىل، ، الرايض، اململكة العربية السعودية

53 
 الكويت -وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  صادر عن:، املوسوعة الفقهية الكويتية

 ، هـ( 1427 - 1404الطبعة: )من ، جزءا 45عدد األجزاء: 

54 

املؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف: ،  موطأ اإلمام مالك
 صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، هـ(179

 م 1985 -هـ  1406عام النشر: ، لبنان –ياء الرتاث العريب، بريوت الناشر: دار إح
 1عدد األجزاء: 

55 

املؤلف: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن ، النهاية يف غريب احلديث واألثر
الناشر: املكتبة ، هـ(606حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري )املتوىف: 

حممود حممد  -حتقيق: طاهر أمحد الزاوى ، م1979 -هـ 1399بريوت،  -ية العلم
 5عدد األجزاء: ، الطناحي

56 
مد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )املتوىف: ، حملحاشية الدسوقي على الشرح الكبري

 4عدد األجزاء:، الطبعة: بدون طبعة وبدون اتريخ، الناشر: دار الفكر، هـ(1230

57 
 هـ(1353علي حيدر خواجه أمني أفندي )املتوىف: ل كام يف شرح جملة األحكامدرر احل

 ، م1991 -هـ 1411الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار اجليل، تعريب: فهمي احلسيين
 4عدد األجزاء:
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58 
حممد  ، أليبروضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

 بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، موفق الدين عبد هللا
ن للطباعة والنشر ، هـ(620الشهري اببن قدامة املقدسي )املتوىف:  الناشر: مؤسسة الراي 

 2 عدد األجزاء:، م2002-هـ1423الطبعة: الطبعة الثانية ، والتوزيع
بن أىب بكر أمحد الشهرستاين )املتوىف:  الفتح حممد بن عبد الكرمي أليب امللل والنحل 59

 3 عدد األجزاء: الناشر: مؤسسة احلليب هـ(548

60 
 هـ(1353بن ضواين، إبراهيم بن حممد بن سامل )املتوىف: ال منار السبيل يف شرح الدليل

 م1989-هـ 1409الطبعة: السابعة  الناشر: املكتب اإلسالمي احملقق: زهري الشاويش
  2عدد األجزاء: 
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 املواقع االلكرتونيةفهرس 

1 
 (،2577اآلداب، فتوى رقم )« موقع اإلسالم سؤال وجواب، اآلداب واألخالق والرقائق 

https://islamqa.info/ar/2577 

2 
 :موقع األلوكة على الرابط

 http://www.alukah.net/sharia/0/87940/#ixzz4TP8nhVXd 

موقع الدرر السنية، املوسوعة الفقهية، كتاب الطهارة، الباب السابع: املسح على اخلفني  3
http://www.dorar.net/enc/feqhia/325 

-http://www.arabموقع املوسوعة العربية، الصانعات ، الفضيات،  4
ency.com/_/details.php?full=1&nid=6340 

 /http://www.al-feqh.comموقع فقه العبادات املصور  5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alukah.net/sharia/0/87940/#ixzz4TP8nhVXd
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 فهرس املواقع الصحية 

1 

اإلغماء هو فقدان فجائي ومؤقت للوعي يؤدي إىل السقوط، موسوعة امللك عبدهللا بن 
ملكة عبدالعزيز العربية للمحتوى الصحي، التابعة للشؤون الصحية بوزارة احلرس الوطين ابمل

العربية 
 https://m.kaahe.org/fx/index_ar.html#ar_t32313.jsonالسعودية:
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 فهرس حمتويات البحث
 الصفحة املسألة الرقم
 13 مفهوم الطهارة.  1
 13 مفهوم النجاسة.  2
 14 مفهوم املاء الطهور.  3
 15 حكم استعمال املاء الطهور املتغري بغري ممازج.  4
 15 حصول ابملاء الطهور املتغري بغري ممازج.  5
 15  .املاء عنه مكثه، أو اما يشق صونبطول تغري حكم استعمال املاء الطهور امل 6
 16 حكم استعمال املاء الطهور املستعمل يف طهارة مستحبة.  7
 16 إذا بلغ املاء قلتني مل حيمل اخلبث.  8
 17 لذي خلت به امرأة يف طهارة كاملة.حكم استعمال الرجل للماء الطهور ا 9

 19 مفهوم املاء الطاهر.  10
 19 تغري املاء الطهور إىل طاهر.  11
 19 انتقال املاء الطهور إىل طاهر بغمس يد القائم من النوم فيه. 12
 19 أتخذ حكم املاء الطاهر.لنجاسة تزول هبا اآخر غسلة  13
 20 مفهوم املاء النجس.  14
 20  املاء النجس إبضافة املاء الطهور عليه حىت جياوز القلتني. تطهري 15
 20 تطهري املاء النجس بنفسه.  16
 20 تطهري املاء النجس ابلنزح منه.  17
 21 التيقن خبروج احلدث املوجب للتطهر. 18
 21 التأصيل يف التعامل مع الشك يف الطهارة وغريها من العبادات.  19
 22 ء طهور اماء جنس حرم استعماهلما.إذا اشتبه ما 20
 22 التيمم يف حال اشتبه ماء طهور اماء جنس.  21
 22 ال يشرتط للتيمم يف حال  اشتبه فيه ماء طهور اماء جنس إراقة املاءان.  22
 22 ال يشرتط يف حال  اشتبه فيه ماء طهور اماء جنس خلط املاءان ببعضهما.  23
 22 اء جنس فمىت ُيشرع خلطهما ليطهر املاء. إذا اشتبه ماء طهور ام 24
 22 العمل فيما إذا اشتبه ماء طهور اماء طاهر.  25
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 فهرس املسائل
 الصفحة املسألة الرقم
 22 إذا اشتبه ماء طهور اماء طاهر.  26
 23 .ثياب حمرمةــثياب جنسة أو بــاشتبهت ثياب طاهرة ب إذا 27
 23 .ثياب حمرمةــثياب جنسة أو بــطاهرة باشتبهت ثياب  املخرج فيما إذا 28
 24 مفهوم اآلنية.  29
 24 األصل يف استعمال اآلنية. 30
 24 االستثناء من األصل يف استعمال اآلنية.  31
 25 حكم الطهارة من اآلنية احملرمة واملرخص فيها منها.  32
 25 تعليل احلكم يف الطهارة من اآلنية احملرمة.  33

 25 ة مباشرة ضب ة الفضة يف اإلانء. كراهي 34

 25 اختاذ النيب صلى هللا عليه وسلم سلسلة من فضة يف قدحه املكسور.  35

 25 إابحة استعمال آنية الكفار. 36

 25 إابحة استعمال آنية الكفار ولو كانوا من غري أهل الكتاب.  37

 25 إابحة ثياب الكفار إذا ُجهل حاهلا.  38
 26 لد امليتة ابلدابغ.ال يطهر ج 39
 26 يباح استعمال إيهاب امليتة بعد الدبغ يف غري الرطب.  40

 26 ....يباح استعمال إيهاب امليتة بعد الدبغ يف األشياء يف غري الرطب بشرط  41

 26 . عظم امليتة ولبنها وكل أجزائها جنسة 42

 27 .الغنم فليس بنجس شعر امليتة وحنوه إذا كان جُيز  جزا كشعر املاعز وصوف 43
 27 . طهارة وجنسا ميتتهحكم حي فهو يف احلكم كـما أُبني من احليوان ال 44
 27 ما أبني من الطريدة جائز أكله.  45
 28 مفهوم االستنجاء.  46
 29 قول بسم هللا عند دخول اخلالء.  47

 29 قول أعوذ ابهلل من اخلبث واخلبائث عند دخول اخلالء.  48

 29 ول غفرانك عند اخلروج من اخلالء. ق 49

 29 عند اخلروج من اخلالء.  احلمد هلل الذي أذهب عين األذى وعافاينقول  50
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 فهرس املسائل
 الصفحة املسألة الرقم
 30 استحباب تقدمي الرجل اليسرى عند الدخول للخالء واليمىن خروجا منه. 51
 30 قضاء احلاجة. استحباب االعتماد على الرجل اليسرى عند  52
 30 ملن أراد أن يقضي حاجته. يف فضاء  استحباب االبتعاد 53
 31 استحباب االرتياد ملكان رخو عند قضاء احلاجة. 54
 31 استحباب مسح الذكر ابليد اليسرى ونرته ثالاث.  55
 31 استحباب التحول من مكان قضاء احلاجة عند االستنجاء.  56
 32 فيه ذكر هللا عند قضاء احلاجة إال حلاجة.  كراهة الدخول بشيء 57
 32 .أراد قضاء حاجته رفع ثوبه قبل دنوه من األرض يكره ملن 58

 32 يكره الكالم عند قضاء احلاجة. 59

 32 وحنوه. شقيف  البوليكره عند قضائه للحاجة  60

 33 .يكره ملن يقضي حاجته أن يـمس فرجه بيمينه 61
 33 . ينلنري  االه يكره أيضا استقب 62
 34 بنيان. استقبال القبلة واستدابرها يف غري  حيرم 63
 34 ملاذا استثين البنيان من حكم استقبال القبلة عند قضاء احلاجة.  64

 34 حاجته.فوق  يف اخلالء لبثهحيرم  65

 34 مثرة. حتت شجرة عليها  وأظل انفع،  وأحيرم بوله يف طريق،  66

 35 ابملاء. مث يستنجي  ،فعليه أن يستجمر من قضى حاجته 67
 35 جيزئ االقتصار على االستجمار.  68

 35 إذا تعدى اخلارج املوضع وانتشر على البدن فال جيزئ غري االستنجاء ابملاء. 69

 35 يشرتط للُمستجر به أن يكون طاهرا.  70

 36 يشرتط للُمستجر به أن يكون منقيا.  71
 36 ابلروث والعظام. حرمة االستجمار  72
 36 طعام اجلن.  73
 27 حكم االستجمار بعظام امليتة.  74
 27 طعام هبائم اجلن.  75
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 فهرس املسائل
 الصفحة املسألة الرقم
 27 حرمة االستجمار ابلطعام. 76

 27 حرمة االستجمار اما كان حمرتما كأوراق املصحف. 77

 27 حرم االستجمار اما اتصل ابحليوان.  78

 27 يشرتط يف االستجمار أن يكون ثالاث ولو حبجر ذي شعب ثالث.  79

 38 قطع االستجمار على وتر.  80
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