


 

١ 

  رةا  

  

  

  اول اب

  اه

 :وفيه متهيد وثالثة فصول

ل  أقسام املياه وأحكامها :الفصل األوَّ

 مسائل الشكِّ واالشتباه: الفصل الثاين

 األْسآر  :الفصل الثَّالث

 

 

 

 

 



 

٢ 

 رةا  

 
رة أا  ا   

 :عناية اإلسالم بالطَّهارة - 

َوثِيَاَبَك {:  اهللا عليه وسلَّم يف مستهلِّ دعوتهقال اهللا تبارك وتعاىل لنبيِّه صىلَّ  - 

رْ   ]. ٤: املدثر[ }َفَطهِّ

: وعن أيب مالٍك األشعريِّ ريض اهللا عنه، أنَّ النبيَّ صىلَّ اهللا عليه وسلَّم قال - 

 )).الطُّهوُر َشطُر اإليامنِ ((

رين -   :حمبَّة اهللا سبحانه للمتطهِّ

ابَِني َوُحيِبُّ املْ  إِنَّ اهللا ُحيِبُّ {: قال اهللا تعاىل ِرينَ ـُالتَّوَّ  ]. ٢٢٢: البقرة[} تَطَهِّ

رين -   :ثناؤه عىل املتطهِّ

ِرينَ {: قال سبحانه هِّ ُروا َواهللاُ ُحيِبُّ املُْطَّ بُّوَن َأن َيَتَطهَّ
 ].١٠٨: التوبة[ }فِيِه ِرَجاٌل ُحيِ

 رةا وأ  

 :لغة واصطالحاً  تعريف الطهارة

 .النَّزاهة، والنَّظافة من األدناس واألوساخ: لُغةً  الطَّهارة - 

 .رْفع احلَدث وما يف معناه، وزوال اخلَبَث: الطَّهارة اصطالًحا - 

 :فالطَّهارة ُتطَلق عىل معنينيِ 

 .طهارة البدن والثوب واملكان: زوال اخلبث وهو النَّجاسة، واملقصود منه :أحدمها



 

٣ 

  رةا  

، وما يف معنى )الطَّهارة بالوضوء، والُغسل: هواملقصود من(رْفع احلَدث  :والثَّاين

رْفع احلَدث، وهو كلُّ طهارة ال حيُصل هبا رفع احلََدث، أو ال تكون عن َحَدث 

كطهارة من به َسَلس بول، أو جتديد الوضوء، وَغسل اليدين بعد القيام من نوم (

 ).اللَّيل

  :أ ارة

 :وتنقسم إىل قسمني: باعتبار َحملِّها - أ

ل -  ك، والغلِّ والبغضاء لعباد : الطَّهارة الباطنة: األوَّ وهي طهارة القلب من الرشِّ

اهللا املؤمنني، وهي أهمُّ من طهارة البدن؛ بل ال يمكن أن تقوم طهارة البدن الرشعيَّة مع 

ك  . وجود نَجس الرشِّ

 .، وهي الطَّهارة من األحداث واألنجاسالطَّهارة احلسيَّة :الثَّاين - 

 :باعتبار نوعها - ب

ل  .الطَّهارة من احلَدث: النوع األوَّ

 :وتنقسم إىل ثالثة أقسام

ل -   .وهي الُغسل: الطَّهارة الكربى: األوَّ

غرى: الثَّاين -   .وهي الوضوء: الطَّهارة الصُّ

م: طهارٌة بدٌل منهام: الثَّالث -   .وهي التيمُّ

 .الطَّهارة من اخلبَث: والنَّوع الثَّاين



 

٤ 

 رةا  

 :ثالثة أقسام وتنقسم إىل

ل -   .طهارة َغسل: األوَّ

 .طهارة َمسح: الثَّاين - 

 .طهارة َنضح: الثَّالث - 

 ثَا وأ  

 :لغة واصطالًحا تعريف احلَدث

د، وكون اليشء بعد أْن مل يكن،  :احلَدث لُغةً  ِمن احلدوث، وهو الوقوع والتجدُّ

ٍد وال معروف، ومنه ُحمَدثات ويأيت بمعنى األمر احلادث املنَكر الذي ليس بمعتا

 .األمور

وصٌف قائٌم بالبدن يمنع من الصالة ونحوها، ممَّا ُتشَرتط له : احلَدث اصطالًحا

 .الطهارة

 :أقسام احلَدث

 :ينقسم احلَدث إىل نوعني

ل احلَدث األصغر، وهو ما جيب به الوضوء، كالبول والغائط، وخروج : النَّوع األوَّ

يح  .الرِّ

 .احلَدث األكرب، وهو ما جيب به الُغسل، كَمن جاَمَع أو أنزل: اينوالنَّوع الثَّ 

 



 

٥ 

  رةا  

ل اوا 

ه، أا وأ  

ه أا  

 : اختلف أهُل العلم يف أقسام املياه عىل أقوال؛ أقواها قوالن

ل  وهذا باتِّفاق املذاهب ،َطُهور، وطاهر، ونِجس: أنَّ املاء ثالثة أقسام: القول األوَّ

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: األربعة يف اجلُملة

َطهور ونجس، وهو حمكيٌّ عن بعض احلنفيَّة، : أنَّ املاء قسامن فقط: القول الثَّاين

 .وهو اختيار ابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمني

  ا اء

 :تعريف املاء املطلق

 .قي عىل أصل ِخلقتههو املاء البا: املاء املطلق

 :أنواع املاء املُطلق

 .ماء املطر -١

 .ماء البحر - ٢

 .ماء النهر -٣

 .ماء البئر -٤



 

٦ 

 رةا  

د ماء الثَّلج -٥ امء )١(والَربَ  .النازل من السَّ

 .ماء العيون وهو ما ينبع من األرض -٦

  ز ء

ر بامء زمزم  :ُحكم التطهُّ

: قت عليه املذاهب الفقهيَّة األربعةجيوز الوضوء والُغسل بامء زمزم، وهو ما اتَّف

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وُحكَي اإلمجاع عىل ذلك

 :ُحكم إزالة النَّجاسة بامء زمزم

احلنفيَّة، : ُجتزئ إزالة النَّجاسة بامء زمزم، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

 .بلةواملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنا

ا ُ  ء ا)ا(  

س بال كراهة ر باملاء املشمَّ ة، وأحد )٢(جيوز التطهُّ ، وهو مذهب احلنابلة، والظاهريَّ

، وابن تيميَّة، وابن  القولني عند املالكيَّة، وأحد األوجه عند الشافعيَّة، واختاره النوويُّ

 .ديَّةالقيِّم، وبه أفتت اللَّجنة الدائمة بالسعو

 ء اا  

ن بطاهر ر باملاء املسخَّ ابن املنذر وابن تيمية  عىل ذلك نقل اإلمجاع، وُجيزئ التطهُّ

 .وابن حجر

                                      
ُد  ب)  ١( يُث فقال. َحبُّ الَغَامم: التَّحريكالَربَ ه اللَّ َ  .َمَطٌر جامدٌ : وعربَّ

ن بالطاقة الشمسيَّة) ٢(  .وكذلك املاء املسخَّ



 

٧ 

  رةا  

 ء اا  

ن بالنجاسة إذا مل يتأثر هبا ر باملاء املسخَّ عىل ذلك ابن ونقل اإلمجاع ، يصحُّ التطهُّ

 .تيمية

ء ا ا  

م يص ر باملاء املحرَّ ، مع اإلثم، وهذا )كاملغصوب واملرسوق ونحومها(حُّ التطهُّ

 .مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة

  ا اء

 :تعريف املاء النَّجس

  .هو ما تغريَّ بنجاسٍة، بحيث يتغريَّ هبا طعمه، أو لونه، أو رحيه: املاء النجس

 :لنَّجسُحكم املاء ا

 .ابن املنذر، وابن نجيم: عىل ذلك نقل اإلمجاع، وال جتوز الطَّهارة باملاء النَّجس

 :إذا تغريَّ املاء بالنَّجاسة

ت أحد أوصافه من طعم، أو لون، أو رائحة؛ فهو نجس،  إذا القى املاء نجاسة، فغريَّ

، وابن املن: عىل ذلك نقل اإلمجاع، وثًرياقليًال كان أو ك ذر، وابن عبد الرب، وابن الشافعيُّ

 .قدامة، وابن تيميَّة

    إذا ا اء

ابن : عىل ذلك نقل اإلمجاع، وإذا كان املاء مستبحًرا كثًريا، فإنه ال ينُجُس إالَّ بالتغريُّ 

 . املنذر، وابن حزم، وابن رشد، وابن تيميَّة



 

٨ 

 رةا  

    و إذا اري اء

، وهذا مذهب مجهور  )١(اإذا كان املاء جاريً  ووقعت فيه نجاسٌة فال ينجس إالَّ بالتغريُّ

الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، وهو قوٌل قديٌم للشافعي، اختاره بعض الشافعيَّة، وهو 

وايتني عن أمحد، واختاره ابن ُقدامة، وابن تيميَّة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك  . أنصُّ الرِّ

      إذا ا اء

ة،  املاء القليل إذا القى نجاسة فلم يتغريَّ ال ينجس، وهو مذهب املالكيَّة، والظاهريَّ

لف، وهو روايٌة عن أمحد، اختارها عدد من احلنابلة، واختاره  وبه قالت طائفٌة من السَّ

وكاين، نعاين،  ابن املنذر، والغزايل، وغري واحد من الشافعيَّة، وابن تيميَّة، والشَّ والصَّ

 . وابن باز، وابن عثيمني

 :املتغريِّ بمجاورة النَّجاسة

ت رائحة املاء بمجاورة النَّجاسة، فإنَّه ال يسلبه وصف الطَّهوريَّة ، نصَّ )٢( إذا تغريَّ

  .اخلالف عىل ذلك؛ وُحكي عدم  عىل هذا املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

   

                                      
ة أقوال) ١(  :اختلف أهل العلم يف ضْبط املاء اجلاري عىل عدَّ

ه الناس جارًيا، وقيل: فقيل   ه ما يعدُّ هو : وقيلهو أن يدخل املاء من جانٍب وخيرج من جانٍب آخر، : إنَّ

ر استعامله، وقيل غري ذلك  . ما ال يتكرَّ

ه عنه إن أمكن؛ فهو ماٌء رائحُتُه خبيثة، وربام يكون فيه من ) ٢( ومع كون املاء طهوًرا؛ إالَّ أنَّ األوىل التنزُّ

 . الناحية الطبِّية رضر، وقد حتِمل هذه الروائح مكروباٍت ُحتلُّ يف هذا املاء



 

٩ 

  رةا  

 ءا ا  

، فقد طُهر، )٢(، ولو بالطرق احلديثة)١(تغريُّ املاء النجس، بأيِّ وسيلٍة كانت متى زال

وال فرق يف ذلك كلِّه بني القليل والكثري، وهذا مذهب مالك يف اجلملة، وهو اختيار 

وكاين، وابن باز، وابن عثيمني، وبه صدر قرار املجمع الفقهي التابع  ابن حزم، والشَّ

ة لرابطة العامل اإلسالمي،  .وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالسعوديَّ

    ا اء

 :املختلط بطاهٍر غري ممازج

إذا تغريَّ املاء بدهن، أو قطع كافور، أو عنرب، وغري ذلك ممَّا ال ُيستهلك يف املاء، وال 

ة، والشافعيَّة، واحلنابلة، يتحلَّل فيه، فاملاء طهور، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّ 

 .وهو قوٌل عند املالكيَّة

 :املختلط بطاهٍر َيُشقُّ صون املاء عنه

ابن رشد، : عىل ذلك نقل اإلمجاعَ ، وام يشقُّ صونه عنه، فإنَّه َطهورإذا تغريَّ املاُء ب

                                      
ه بنفسه، أو بإضافة ماٍء أو تراٍب أو غريمها: س طرق؛ منهالتطهري املاء املتنجِّ ) ١( وللفقهاء . أن يزول بتغريُّ

 .تفاصيُل كثريٌة يف رشوط وقيود كل طريقة

كام تقوم به بعض املصانع احلديثة من إنتاج ماٍء نقيٍّ صالٍح للرشب من مياه املجاري عن طريق معاجلتها ) ٢(

ة املعقَّ  وقد اشرتط .  دة من الرتسيب والتهوية وقْتل اجلراثيم، وتعقيمه بالكلوربالتنقية بالطرق الكيامويَّ

القائلون بطهارة املياه بذلك أن تكون تنقيتها تنقيًة كاملًة بحيث تعود إىل ِخلقتها األوىل، وال ُيرى فيها 

ة أو اجلزئيَّة ممَّا ال تغٌري بنجاسٍة يف طعٍم وال لوٍن وال ريح، وال تكفي عمليات التنقية األوليَّة أو الثانويَّ 

 .يسلب كامل النجاسة



 

١٠ 

 رةا  

 . وابن قدامة، وابن تيميَّة

 :املتغريِّ بمكثه

 . ابن املنذر، وابن تيميَّة: نقل اإلمجاع عىل ذلكو، ماٌء طهور ،)١(املاء املتغريِّ بمكثه

 :املتغريِّ باملِلح

ة، وهذا مذهب احلنفيَّة ، واملالكيَّة، ووجٌه للشافعيَّة، )٢(امللح ال يسلب املاء الطهوريَّ

 .وقوٌل للحنابلة، واختاره ابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمني

ُ رةا   

ر ، وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، )٤(وإن عدم املاء  )٣(بالنَّبيذ ال يصحُّ التطهُّ

ة، وهو روايٌة عن أيب حنيفة، اختارها أبو يوسف  والشافعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّ

لف  . والطَّحاوي، وبه قالت طائفٌة من السَّ

   

                                      
 .هو املاء املتغريِّ الطعم واللَّون والريح؛ بسبب ركوده وطول مكثه: املاء املتغريِّ بمكثه) ١(

ة، ) ٢( ل عىل طبيعته األصليَّ قون بني ماء ينعقد به ملح، واملاء احلاصل بذوبان ملح لبقاء األوَّ احلنفية يفرِّ

تاء عكس املاء وانقالب الثاين إىل يف، ويذوب يف الشِّ  .طبيعة امللحيَّة، وألنَّه جيمد يف الصَّ

هو ما ُيتََّخذ من متٍر أو زبيب، فُينَبذ يف وعاٍء أو سقاٍء ويوضع عليه املاء، فإذا ترك حتى يفور صار : النَّبيذ) ٣(

 .ويقاس عليه ما كان شبيًها به من املرشوبات املعارصة. مسكًرا

، وأبو احلسن بن القطاننقل اإلمج) ٤( ته إذا وجد املاء، الطحاويُّ  .اع عىل عدم صحَّ



 

١١ 

  رةا  

  اَ اء

 :املاء املستعَمل يف رفع احلَدث

ٌر لغريه،  )١(املاء املستعَمل يف رفع احلَدث من الوضوء والغسل طاهٌر يف نْفسه، مطهِّ

ة، وقوٌل عند احلنفيَّة، وقوٌل عند الشافعيَّة، وروايٌة )٢(وهذا مذهب املالكيَّة ، والظاهريَّ

لف، واختيار ابن املنذر، وابن تيميَّة، وابن باز،  عن أمحد، وهو قول طائفٍة من السَّ

 .واأللباين، وابن عثيمني

 :املاء املستعمل يف طهارة مستحبَّة

طهوٌر، وهذا قول  - كتجديد وضوٍء ونحوه - املاُء املستعمُل يف طهارٍة مستحبَّةٍ 

ة، وزفر من  ، واحلنابلة، والظاهريَّ مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة يف األصحِّ

 .احلنفيَّة

د والنظافة  :املاء املستعَمل يف التربُّ

د والنَّظافة، طهوٌر عند مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، املاء املستع مل يف التربُّ

د بن احلسن من احلنفيَّة  . وحكي فيه اإلمجاع ،واحلنابلة، والظاهريَّة، وبه قال زفر وحممَّ

 :املاء املستعَمل بغمس يد القائم من النَّوم 

، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من يد القائم من النَّوم، طهورٌ  املاء املستعَمل بغمس

                                      
 . هو املاء املتقاطر ِمن األعضاء يف وضوٍء أو ُغسل: املاء املستعَمل) ١(

 .املالكيَّة وإن كانوا يرون طهارته، إالَّ أهنم كِرهوا استعامله إذا كان املاء قليًال ووجد غريه) ٢(



 

١٢ 

 رةا  

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، وهو روايٌة عن أمحد

 :املاء املستعَمل يف إزالة النَّجاسة وتغريت أحد أوصافه

ت أحد أوصافه بالنجاسة، فهو نجس ، ونقل املاء الذي ُأزيلت به النجاسة إن تغريَّ

 .قياإلمجاع عىل ذلك النووي وابن قدامة والعرا

 :املاء املستعَمل يف إزالة النَّجاسة ومل تتغري أحد أوصافه

املاء الذي ُأزيلت به النَّجاسة إن مل تتغريَّ أحد أوصافه، فإنَّه يكون طهوًرا، وهذا 

لف، وابن تيميَّة، وابن القيِّم،  مذهب املالكيَّة، وقوٌل عند الشافعيَّة، وبه قال بعض السَّ

 . وابن عثيمني

جلُحكم التطهُّ   :ر بفضل الرَّ

ر بفضل الرجل، وهو مذهب اجلمهور، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك  .جيوز التطهُّ

ر بفضل املرأة  :ُحكم التطهُّ

ر الرجل بفضل املرأة؛ وهو مذهب مجهور الفقهاء احلنفية، واملالكية، : جيوز تطهُّ

. ابن املنذروالشافعية يف األصح، ورواية عند احلنابلة، اختارها ابن عقيل، وهو اختيار 

ة أهل العلم  .وهذا قول عامَّ

  

  

   



 

١٣ 

  رةا  

ا ما 

 ه اوا  

١- َ    ٍء أو رط  

ن طهارة املاء،  َمْن شكَّ يف نجاسة ماٍء أو طهارته، فإنَّه يبني عىل األصل؛ فإذا تيقَّ

ن نجاسته، وشكَّ يف نجاسته، جاز استعامله؛ إِذ األصل بقاؤه عىل الطهار ة، وإن تيقَّ

 وشكَّ يف طهارته، فال يستعمله؛ إِذ األصل بقاؤه عىل النجاسة، وهذا باتِّفاق املذاِهب

 . احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: األربعة الفقهية

٢- َ ا  را   

ى ر بام يغلب عىل ظنِّه من اشتبه عليه ماٌء طهوٌر بآخَر نجس، فإنَّه يتحرَّ ، ويتطهَّ

، وأبو ثور، وسحنون املالكي،  ته، وهذا مذهب الشافعيَّة، وبه قال داود الظاهريُّ طهوريَّ

 . واختاره ابن العريب، وابن عثيمني

٣- ُ  ل اا  ءإن ا   ذ  

لنجاسة، وهذا باتِّفاق املذاهب ُيقبَل خرب الثِّقة العدل بنجاسة املاء إْن بنيَّ سبب ا

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: األربعة الفقهية

٤- ُ  ل اا  ءإن ا    ذ  

إن أخرب عدٌل ثقة بنجاسة ماٍء، ومل يبنيِّ سبب النجاسة، مل جيب َقبول خربه، وهذا 

 . الكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلةملمذهب مجهور الفقهاء من ا

   أو ٍ طة ٌب ا إن - ٥

إذا اشتبهت ثياٌب طاهرٌة بثياٍب نجسٍة، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياٍب حمرمٍة، كأن 



 

١٤ 

 رةا  

ى، ويصيلِّ بإحداها، وهذا مذهب احلنفيَّة،  يكون الثوب مرسوًقا أو مغصوًبا؛ فإنَّه يتحرَّ

وهو قوٌل للاملكيَّة، واختاره ابن عقيل احلنبيل، وابن تيميَّة، وابن عثيمني، والشافعيَّة، 

 .ونقله القايض أبو الطيِّب عن أكثر العلامء

  

  

ا ا  

   اْر

  رْا ًوا :  

 .وهو البقيَّة والفضلة ،مجع سؤر: األْسآر لُغةً 

ى يف اإلناء  :األْسآر اصطالًحا  .ونحوه من طعاٍم ورشابما يتبقَّ

ُ ر دا  

وهذا باتِّفاق  سؤر اآلدمي طاهٌر، سواء كان مسلًام أم كافًرا، ُجنبًا أم حائًضا،

 الظاهريَّة،به قال ، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، و)١(احلنفيَّة: األربعة املذاهب الفقهيَّة

ة أهل الِعلم  .وهو قوُل عامَّ

    ُ ر

 . ابن املنذر، وابن حزم، وابن رشد: نقل اإلمجاع، وسؤر ما ُيؤَكل حلُمه طاهر

                                      
سؤر شارب اخلْمر، وَمْن َدِمي فوه إذا رشب عىل فور ذلك، فإن ابتلع ريقه : تنياستثنى احلنفيُة صور) ١(

 .مراًرا طهر فُمه



 

١٥ 

  رةا  

     ُ ُر

 :سؤر الكلب واِخلنزير  - ١

سؤر الكلب واخلنزير نجٌس عند مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، 

 .ومال إليه ابُن رشد احلفيد من املالكيَّة

 :)١(الطَّري وجوارح البهائم سباع رسؤ ُحكم - ٢

قور؛ طاهرٌة  ئاب والنمور واألُسود، وجوارح الطَّري كالصُّ أْسآر سباع البهائم كالذِّ

كلُّها، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وروايٌة عن أمحد، واختاره ابُن املنذر، وابن 

 .حزم، وابن عثيمني، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة بالسعودية

 اا امتاُ ر

ة - ١  :ُحكم سؤر اِهلرَّ

ة طاهٌر عند مجهور الُفقهاء؛ من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وأيب يوسف  سؤر اهلرَّ

 .من احلنفيَّة، وهو قول أكثر أهل العلم

 :ُحكم سؤر البغل واحلامر األهيلِّ  - ٢

شافعيَّة، وروايٌة عن أمحد، سؤر البَغل واحلامر األهيل طاهر، وهو مذهب املالكيَّة وال

لف، واختاره ابن قدامة، وابن باز، وابن عثيمني، وبه أفتت  وهو قول طائفٍة من السَّ

 .اللجنة الدائمة بالسعوديَّة

                                      
 .باستثناء الكلب واخلنزير، فقد سبق بحث سؤرمها) ١(



 

١٦ 

 رةا  

ُ ر   زَ  تا  دةا  

ادة، كالفأرة كره احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة، سؤَر ما ال يتوقَّى من النجاسات يف الع

ة غري املنضبطةوال جاجة املخالَّ أ بسؤرها شخص، جاز، ولكن مع هذا لو تدَّ    .وضَّ

 

 

 

 

   



 

١٧ 

  رةا  

  

  

   ام اب

ما  

 :وفيه مخسة فصول

 اآلنية املتََّخذة من اجللود :الفصل األول

 اآلنية املُتَّخَذة من الِعظام :الفصل الثاين

َشـعر احليـوان وَوَبـره  اآلنيـة املتََّخـذة مـن: الفصل الثالـث

 وصوفه

ة :الفصل الرابع هب والِفضَّ  اآلنية املتََّخذة من الذَّ

ار :الفصل اخلامس  آنية الكفَّ

 

 

   



 

١٨ 

 رةا  

ول اا  

مة )١(اَا  دا  

١-  ل ا ا   

، امل: عىل ذلك  نقل اإلمجاع، وطاهر -مما حيلُّ أكله - جلد احليوان املذكَّى اورديُّ

 .وابن حزم، وابن جزيٍّ 

٢- ُ  ا  غا  

ة أقوال؛ أقواها قوالن باغ، عىل عدَّ  :اختلف أهل العلم يف ُحكم جلد امليتة بعد الدِّ

ل  .تطُهر جلود ميتات مجيع احليوانات إالَّ الكلب واخلنزير :القول األوَّ

با :القول الثَّاين  .غ إالَّ ميتة مأكول اللَّحمال َيطُهر جلُد ميتة بالدِّ

 

ا ما  

مة اَا  ِا  

١- مة اَا  َ دا  

، ولو كان كافًرا؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة  ال جيوز استعامل عظم اآلدميِّ

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: األربعة

   

                                      
 . الوعاء: واإلناء. أوانٍ : مجع إناء، ومجع اجلمع منها: اآلنية) ١(



 

١٩ 

  رةا  

٢- َ ل ا ا  

املاوردي، وابن : نقل اإلمجاع عىل ذلك، وامل َعظم مأكول اللَّحم املذكَّىحيلُّ استع

 .حزم

  

ا ا  

مة اَا  َ انه اَوَو و  

١- مة اَا  َ ان  ل ه اوَو و  

اذ ما ُجزَّ من َشعر ح يواٍن حيٍّ مأكول اللَّحم أو َوبره أو صوفه، فهو طاهر، وجيوز اختِّ

 . األواين منه

٢- مة اَا  َ  ان ط   هَوو 
و  

طاهٍر يف حياتِه، ولو كان غري  من شعٍر أو وبٍر أو صوٍف من ميتة حيوانٍ  )١(ما ُجزَّ 

اذ األواين منهفهو طاهٌر، وجيوز ا -مأكول   .ختِّ

  

  

                                      
 .فيه تفصيالٌت أخرى بخالف ما إذا ُقلَِع وُنتَِف أو انفصل بنفسه، فهذا) ١(

ه إذا ُقلَِع فإنَّ أصوله حمتَقٌن فيها يشٌء من امليتة، فهو منغرٌس يف اجللد، وفيه يشٌء مباٌرش : وقد قيل   إنَّ

 . للنجاسة، واهللا أعلم



 

٢٠ 

 رةا  

ا اا  

مة اَا  ا ِوا  

١- ُ ب  اوا  آم ا ِوا  

ة هب والِفضَّ ب يف أواين الذَّ ابن عبد : نقل اإلمجاع عىل ذلكو ،ال جيوز األْكل والرشُّ

 .الرب، والنووي

  واب ا   واِ ا آم ال -٢

ة، كاستعامهلام يف ادِّهاٍن ، أو اكتحاٍل، ونحو ذلك،  هب والفضَّ حيُرم استعامل آنية الذَّ

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وُحكي : وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

 .اإلمجاع عىل ذلك

٣- ُ ءا آم ا وا  

ة؛ وهو قول مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة،  هب والفضَّ حيُرم اقتناء آنية الذَّ

 .واحلنابلة

٤- ُ رةا  آم ا ِوا  

ة مع التَّحريم، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة  هب والِفضَّ تصحُّ الطَّهارة من آنية الذَّ

 . يَّة، والشافعيَّة، واحلنابلةاحلنفيَّة، واملالك: األربعة

 وا  ا امء - ٥

 :تعريف الضبَّة

 . قطعة أو رشيط ُجيمع به بني طريف املنكرس من اإلناء :الضبَّة

   



 

٢١ 

  رةا  

ة  :ُحكم تضبيب األواين بالفضَّ

ة حلاجة  ، وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة،)١(جيوز التَّضبيب باليسري من الفضَّ

 .الشافعيَّة، واحلنابلةو

هب  :ُحكم تضبيب األواين بالذَّ

هب مطلًقا؛ وهو قول مجهور الفقهاء؛ من املالكيَّة، و الشافعيَّة، حيُرم التضبيب بالذَّ

 . واحلنابلة

٦- ُ لا واما ا  ا وا  

اذ األواين الثَّمينة واستعامهلا، ولو يف األكْ  ل والرشب، إذا كانت من غري جيوز اختِّ

ة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة هب والفضَّ اجح عند املالكيَّة، : الذَّ احلنفيَّة، والرَّ

 .واألصح عند الشافعيَّة، وهو مذهب احلنابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك

  

ا ا  

ر آما  

ار ر الفقهاء من احلنفيَّة، والشافعيَّة، وهو مذهب مجهو ،)٢(ال حيُرم استعامل آنية الكفَّ

 .واحلنابلة

                                      
ة، فهذه رضورة: احلاجة) ١( ينة، ال أنه ال يوجد ما ُجيرب به إالَّ الفضَّ  .أن يتعلَّق هبا غرٌض غري الزِّ

 .ينبغي االحرتاُز من استعامل آنية وثياب َمن ال يتوقَّى النجاسة منهملكن ) ٢(



 

٢٢ 

 رةا  

 

 

 

  ا اب

ء أ ا  

 :وفيه ستة فصول

ل  تعريف االستنجاء وُحكمه :الفصل األوَّ

 دواعي االستنجاء :الفصل الثَّاين

 آداب قضاء احلاجة :الفصل الثَّالث

ابع  صفة االستنجاء: الفصل الرَّ

 ستجامرأحكام اال :الفصل اخلامس

 

 

 



 

٢٣ 

  رةا  

ل اوا  

 ءا ُو  

١-  ءا   

 .من النَّجو، وهو القطع، فكأنَّه قطع األذى عن نْفسه: االستنجاء لغةً 

وقيل من النَّْجَوة، وهي األرض التي ال َيْعُلوها َسيْل، كأنَّ اإلنسان إذا أراد قضاء 

 .حاجته، أتى َنجوًة من األرض تسرته

  .إزالة اخلبَث من املخَرج باملاء أو باألحجار: تنجاء اصطالًحااالس

٢- ُ ءا  

االستنجاء واجٌب إذا ُوِجَد سببه، وهو اخلارج النَّجس، وهذا مذهب مجهور 

 . املالكيَّة يف املشهور، والشافعيَّة، واحلنابلة: الفقهاء

  ُه؟  ُ اء؛   إذا -٣

يه غُريه ممَّن جيوز له النظر من عجز  عن االستنجاء بنْفسه بأيِّ وسيلة، لِزمه أن ُينجِّ

 .إىل عورته، نصَّ عىل هذا مجهور الفقهاء، من احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة

٤- ُ ء ا  

يَّة، احلنف: ال ُتشَرتط النِّية لالستنجاء، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

 .واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وُحكَي اإلمجاع عىل ذلك

   



 

٢٤ 

 رةا  

٥ -  ءا  

بر  :حلقة الدُّ

ى إليه اخلارج النَّجس، وهذا  بر، وكذلك ما تعدَّ ُيغسل موضع اخلارج من حلقة الدُّ

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

َكرا  :لذَّ

َكر، وهو الثُّقب، وما أصابه البول، فال جيب غسل  ُيغسل موضع اخلارج من الذَّ

َكر إذا مل ُيصبه البول، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة احلنفيَّة، : األربعة احلََشفة وال الذَّ

 .الكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلةوامل

  

ا ما  

ء دواا  

  ا ارج

 :البول والغائط - ١

املالكيَّة : جيب االستنجاء أو االستجامر من البول والغائط، وهو قول مجهور الفقهاء

  .يف املشهور، والشافعيَّة، واحلنابلة

 :املَذي - ٢

 :ُحكم االستنجاء من املذي



 

٢٥ 

  رةا  

جيب االستنجاء من املَذي، وهو مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشافعيَّة، 

 .ابلةواحلن

 :الواجب يف االستنجاء من املذي

جيب يف االستنجاء من املذي غسُل خمرجه، واملواضع التي أصاهبا، وهو قول أكثر 

 .أهل العلم

 هل ُجيزئ يف املذي االستجامر؟ 

 : اختلف أهُل العلم يف االستجامر باحلجارة من املذي عىل قولني

ل واحلنابلة، وهو قوٌل  ذهب احلنفيَّة،ُجيزئ االستجامر باحلجارة، وهو م :القول األوَّ

 .للاملكيَّة، وقوٌل عند الشافعيَّة، واختاره ابن تيميَّة

أنَّه يتعنيَّ املاء، وال َيكفي فيه االستجامر، وهذا مذهُب املالكيَّة، : القول الثَّاين

حيح عند الشافعيَّة، وهو   .ابن حزم الظاهري قولوالصَّ

 :الَودي - ٣

الكيَّة، ، وهو مذهُب مجهور الفقهاء من امل)١(ستجامر من الوديجيب االستنجاء أو اال

 . والشافعيَّة، واحلنابلة

   

                                      
 .البلل اللزج الذي خيرج من الذكر بعد البول: الودي) ١(



 

٢٦ 

 رةا  

م - ٤  :الدَّ

بر  م اخلـارج مــن فـْرج املـرأة، كاالستحاضـة، أو مـن الــدُّ جيـب االسـتنجاء مـن الـدَّ

 .الكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلةكالبواسري، وهو مذهب مجهور الفقهاء من امل

  :ا ارج

يح - ١  :الرِّ

يح  .ابن قدامة، والنووي: عىل ذلك َقل اإلمجاعن، وال جيب االستنجاء من الرِّ

 :اخلارج الطاهر الناشف كاحلصاة - ٢

ث، وهذا قول مجهور  ال جيب االستنجاء من اخلارج الطاهر الناشف غري امللوَّ

 .لةالفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، وهو قول بعض احلناب

  اا اَث

 :وجوب التحفُّظ من النَّجاسة

، وهو مذهب مجهور الفقهاء من )١(جيب حتفُّظ أصحاب احلَدث الدائم من النَّجاسة

 .احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

   

                                      
فاملستحاضة حتتيش أو تعصب فْرجها، واملبتَىل بسلس البول وكثرة املذي يعصب رأس َذَكره بيشء ) ١(

أو نحوه من األحداث، فإْن كان ممَّا ال يمكن عصبه  وحيرتس حسبام أمكنه، وكذلك َمن به ُجرح أو ِريح

ه، صىلَّ عىل حسب حاله  . كاجلرح الذي ال يمكن شدُّ



 

٢٧ 

  رةا  

 :االستنجاء عند دخول وقت كلِّ صالة

تنجي منه َمن به حدٌث دائٌم كاالستحاضة، أو سلس البول، فإنَّه ال يلزمه أن يس

لكلِّ صالٍة، وهو مذهب املالكيَّة، وقوٌل للشافعيَّة، وروايٌة عن أمحد، واختاره ابن 

 .رجب، وابن عثيمني

ا  

 .)١(ابن قدامة، والنووي: نقل اإلمجاع عىل ذلك، وال ُيرشع االستنجاء من النَّوم

ُ ا  ءء اوا  

، )٣(، وهـذا مـذهب مجهـور الفقهـاء مـن احلنفيَّـة)٢(يصحُّ الوضوء قبـل االسـتنجاء

 .واملالكيَّة، والشافعيَّة، ورواية عن أمحد

  

  

  

   

                                      
 .لكن ُنقل اخلالف عن بعض احلنابلة) ١(

م االستنجاء عىل الوضوء) ٢(  .ولكن األْوىل أن يقدَّ

 .االستنجاء عند احلنفيَّة من سنن الوضوء) ٣(



 

٢٨ 

 رةا  

ا ا  

  ا ء آداب

 لُ  لوج اوا  

خول - ١  :ما ُيقال عند الدُّ

خول   .)١(اللهمَّ إينِّ أعوذ بك من اخلُبث واخلبائث: ُيسنُّ أن ُيقال عنَد الدُّ

 :ما ُيقال عند اخلروج - ٢

 .)٢(ُغفرانك: ُيسنُّ أن ُيقال عند اخلروج

 ْى اُا  ،لا ُوا  وجا  

ُيستحبُّ عند دخول اخلالء، تقديم ِرجله اليرسى، وعند اخلروج تقديم ِرجله 

ملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة؛ احلنفيَّة، وا: اليُمنى، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

 . وَحكى النوويُّ االتِّفاق عىل ذلك

                                      
وقيل هو اخلبث . يث، واخلبائث مجع اخلبيثة، يريد ذكور الشياطني وإناثهمبضم الباء مجع اخلب: اخلُبث) ١(

واخلبائث يريد هبا األفعال املذمومة واخلصال . بسكون الباء، وهو خالف طيب الفعل من فجور وغريه

 .الرديئة

ة لذلك؛ لكوهنا حترضها الشياطني كام: (قال ابن حجر) ٢( كر باألمكنة املعدَّ  ورد يف هل خيتصُّ هذا الذِّ

). حديث زيد بن أرقَم يف السنن، أو يشمل حتى لو بال يف إناٍء مثًال يف جانب البيت؟ األصحُّ الثاين

 ).١/٢٤٤)) (فتح الباري((

الرشح ). ((يقول ذلك بعد خروجه، فإْن كان يف الَرب فعند مفارقته مكان جلوسه: (وقال ابن عثيمني  

 ).١٠٥-١/١٠٤)) (املمتع



 

٢٩ 

  رةا  

ِذ ل أو اإد   ِذ ا ء إا  

ُيكره إدخال ما فيه ذكر اهللا تعاىل إىل اخلالء إالَّ حلاجة، وُيكره ذكره تعاىل باللِّسان يف 

 .، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلةاحلنفيَّة: اخلالء، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

 احلاجة قضاء أثناء الكال

ُيكره الكالم أثناء قضاء احلاجة لغري مصلحة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة 

لف وأكثر  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: األربعة وبه قالت طائفٌة من السَّ

 .الفقهاء

  ا ء ن ا اداب

حراء يف كان إن اإلبعاد - ١  الصَّ

ُيندب ملن أراد قضاء احلاجة إذا كان يف الفضاء أن يبعد عن أعني النَّاس؛ نصَّ عىل 

 .)١(هذا مجهور الفقهاء، من املالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

 الناس أعني عن االستتار - ٢

عىل  عن أعني النَّاس، ونقل اإلمجاع جيب االستتار عند قضاء احلاجة سًرتا للعورة

اص، وابن عبد الرب، وابن رشد احلفيد، وابن رجب احلنبيل: وجوب سرت العورة  .اجلصَّ

   

                                      
ة يشرتط أْن ال جيد ما يسُرته عن النَّاس، فإن وجد ما يسرته عن النَّاس كفى االستتار عن عند احلنابل)  ١(

 . الُبعد



 

٣٠ 

 رةا  

خو املكان طلب - ٣  احلاجة لقضاء الرَّ

، وهذا باتِّفاق املذاهب )١(ُيستحبُّ ملن أراد قضاء حاجته أن َيطُلب مكاًنا رخًوا

 .واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة احلنفيَّة،: الفقهيَّة األربعة

 ُ  ره أو اا  ء ا  

 :استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجة - ١

حيُرم استقبال الِقبلة واستدبارها حال قضاء احلاجة يف الفضاء، وجيوز يف البنيان، 

  .عيَّة، واحلنابلةوهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، والشاف

يح بالبول - ٢  :استقبال الرِّ

يح بالبول؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة احلنفيَّة، : ُيكره استقبال الرِّ

 .الكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلةوامل

ا ا ُ ء ا   

 :املسجد - ١

احلنفيَّة، : ملذاهب الفقهيَّة األربعةحيُرم قضاء احلاجة يف املسجد، وهذا باتِّفاق ا

  .واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

 :القرب - ٢

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : حيُرم قضاء احلاجة عىل الَقرب، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

                                      
، كالرتاب والرمل: بتثليث الراء أي: رخو) ١(  .لنيِّ



 

٣١ 

  رةا  

 .والشافعيَّة، واحلنابلة

ع النَّاس ومواطن انتفاعهم - ٣  :أماكن جتمُّ

جر املثمر، وغري )١(يف الطَّريق، وظلِّ النَّاس النَّافع ال جيوز قضاء احلاجة ، وحتت الشَّ

ع النَّاس، أو مواطن انتفاعهم؛ وهو قوٌل للاملكيَّة، والشافعيَّة،  ذلك من أماكن جتمُّ

، وابن عثيمني  .وروايٌة عند أمحد، واختاره النوويُّ

ب واجلحر - ٤ َ ق والرسَّ  :البول يف الثُّقب والشَّ

بُيكره البول  َ قِّ واجلُحر والرسَّ ونحو ذلك؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة  )٢(يف الشَّ

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: األربعة

 :املستَحم - ٥

، الذي ليس له منفذ؛ وهذا باتِّفاق املذاهب  ل يف املستَحمِّ ط والتبوُّ ُيكره التغوُّ

 .، والشافعيَّة، واحلنابلة)٣(ةاحلنفيَّة، واملالكيَّ : الفقهيَّة

  

                                      
ذوه حملَّ نزوهلم، وليس كلُّ ظلٍّ حيرم القعود للحاجة : املراد من الظلِّ ) ١( ه الناس، واختَّ املوضع الذي يستظلُّ

 .فقد قَعد النبيُّ صىلَّ اهللا عليه وسلَّم حلاجته حتت حائٍش من النَّخلفيه، 

 .بيت يف األرض ال منفَذ له وهو الوكر: الرسب) ٢(

ب ما كان مستطيًال ... الثُّقب ما استدار وهو اجلُحر: وقيل   َ  .والرسَّ

 .ال املطلوبةعربَّ املالكيَّة عن ذلك تارًة باالجتناب، وتارًة بأنَّ ترك ذلك من اِخلص) ٣(



 

٣٢ 

 رةا  

ا اا  

 ءا  

ُ لا ً  

حيح، وقوٌل  ث والناظر؛ وهو مذهب احلنابلة عىل الصَّ جيوز البول قائًام إْن أِمن التلوُّ

َلف، واختاره ابُن املنذر، والنووي، والشوكاين، وابن باز،  للاملكيَّة، وقول طائفٍة من السَّ

 .يمنيوابن عث

  )ا( امء

 :اإلنقاء باملاء - ١

، وَيكفي ُحصول اإلنقاء، وهو مذهُب مجهور الفقهاء من  ال ُيشرتط فيه عدٌد معنيَّ

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، وروايٌة عن أمحد

 :اإلنقاء باألحجار ونحوها - ٢

ثر ال ُيزيله إالَّ املاء، َتكفي ثالث مسحات، فإْن مل حيصل اإلنقاء زاد، وُيعفى عن أ

واختاره ابن املنذر، وابن حزم، وابن تيميَّة، وابن  وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة،

 .باز، وابن عثيمني

 :االستنجاء باليمني

 : عىل قولني )١(اختلف أهل العلم يف ُحكم االستنجاء باليمني

                                      
ه منهيٌّ عن االستنجاء باليمني: (قال النووي) ١(  ).٣/١٥٦)) (رشح مسلم). ((قد أمجع العلامء عىل أنَّ



 

٣٣ 

  رةا  

ل : املذاهب الفقهيَّة األربعةُيكره االستنجاء باليمني؛ وهذا باتِّفاق  :القول األوَّ

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

ة، وقوٌل للشافعيَّة، : القول الثَّاين حيُرم االستنجاء باليمني، وهذا مذهب الظاهريَّ

، وابن باز، و: واختاره من املالكيَّة به أفتت ابن عبد الرب، واختاره ابن تيميَّة، والشوكاينُّ

 . ائمةاللجنة الد

  عُ   ء ا  

َكر - ١  :َنْرت الذَّ

كر بعد البول، وهو اختيار ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن باز، وابن   )١(ال ُيرشع َنْرت الذَّ

  .عثيمني

 احلاجة فوق اللُّبث - ٢

ة، ُتكَره إطالة اللُّبث يف قضاء احلاجة بال سبب؛ وهو مذهب احلنفيَّة، واملالكيَّ 

  .والشافعيَّة، وروايٌة عند احلنابلة

  

  

   

                                      
كر عند االستنجاء: النَّرت) ١( ة وجفوة، واستنرت الرُجل من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذَّ  .جذٌب فيه قوَّ



 

٣٤ 

 رةا  

ا ا  

ر أا  

 را   

غرية: االستجامر لغةً    .مأخوذ من اجلمرات واجلامر، وهي األحجار الصَّ

 .إزالة اخلبث من املخرج باحلجارة أو غريها: االستجامر اصطالًحا

ُ را:  

ابن : ونقل اإلمجاع عىل ذلك، زالة النَّجاسة من املخرججارة إلجيوز استخدام احل

 .حزم، وابن رشد، وابن تيميَّة

 ُ   

جيوز االستجامر بكلِّ طاهٍر ُمنٍق حيُصل به زوال األذى، كاحلىص، واملناديل، 

 واألوراق غري املحَرتمة، وال يشرتط أن يكون باألحجار؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

الظاهرية، وُحكَِي فيه هو قوُل احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، و: بعةاألر

 .اإلمجاع

  ار وو وات

 :أن يكون بثالث مسحات من األحجار - ١

ال جيزئ أقل من ثالث مسحات، سواء بثالثة أحجار، أو بحجر واحد له شعب 

وبه قال إسحاق وأبو ثور، واختاره ابن تيمية،  ثالثة، وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة،

 .وابن باز، وابن عثيمني

   



 

٣٥ 

  رةا  

 :أن تكون األحجار طاهرةً  - ٢

ُيشرتط أن تكون األحجار طاهرًة؛ وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، 

  .والشافعيَّة، واحلنابلة

 :أن يكون ُمنِقيًا - ٣

: ا، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّةُيشرتط أن يكون احلجر أو ما يقوم مقامه ُمنِقيً 

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

 :أالَّ يكون مائًعا - ٤

الكيَّة، ُيشرتط فيام ُيستجمر به أالَّ يكون مائًعا؛ وهذا مذهب مجهور الُفقهاء من امل

 .والشافعيَّة، واحلنابلة

 :أالَّ يكون عظًام أو روًثا - ٥

وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن  )١(تجامر بَعظم أو َروثال ُجيزئ االس

 .املنذر، وابن حزم، وابن عبد الَرب، وابن باز، وابن عثيمني، وهو قوُل أكثر أهل العلم

 :أالَّ يكون حمَرتًما - ٦

م، ُيشَرتط فيام ُيستجمر به أالَّ يكون حمرتًما، كاألوراق التي فيها ِذكر اهللا، أو الطعا

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : األربعة ونحو ذلك، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

 .واحلنابلة

                                      
 . رجيع ذوات احلافر: الروث) ١(



 

٣٦ 

 رةا  

 را  و  

ُيستحبُّ قطع االستجامر عىل وتر، فإْن مل تكِف الثالث مسحات، زاد خامسًة أو 

نعاين،  سابعة، وهكذا، وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، واختاره ابنُ  تيميَّة، والصَّ

، وابن باز، وابُن عثيمني  .والشوكاينُّ

 را  

ة لالستجامر؛ فكيفام استجمر وقطع األذى اخلارج أجزأه،  ال توجد صفٌة خاصَّ

 .فاملقصود حصوُل اإلنقاء؛ نصَّ عىل هذا بعُض فقهاء احلنفيَّة، واحلنابلة

ا ا  را  

ي بعد االستجامر، وُحكي عدم اخلالف فيهُيعفى عن ا   .ألثر املتبقِّ

   



 

٣٧ 

  رةا  

 

 

 

  اا اب

إزا ا  

 :وفيه ثالثة فصول

ل  النَّجاسة وأحكامها :الفصل األوَّ

 األعيان النَّجسة وغري النَّجسة :الفصل الثَّاين

 ُطرق تطهري النَّجاسات :الفصل الثَّالث

 

 

 

 

 



 

٣٨ 

 رةا  

ل اوا  

وأ ا  

 ا:  

 .القذارة: النَّجاسة لُغةً 

هي كلُّ عٍني حيُرُم تناوهلا؛ ال : هي عٌني ُمستقَذرة رشًعا، وقيل: النَّجاسة اصطالًحا

هي صفة حكمية توجب : وقيل. حلُرمتها؛ وال الستقذارها؛ وال لرضرها ببدٍن أو عقل

 .ملوصوفها منع استباحة الصالة به أو فيه 

ُ إزا ا  

، وابن رشد: عىل ذلك نقل اإلمجاع، و)١(جتب إزالة النَّجاسة  .ابن حزم، وابن عبد الربِّ

ُ اا ا زا تا  

احلنفيَّة، : ال ُتشَرتط النيَُّة إلزالة النَّجاسات، وهذا باتِّفاق املذاهب الِفقهيَّة األربعة

 .واحلنابلة، وُحكَي اإلمجاُع عىل ذلك، والشافعيَّة، )٢(واملالكيَّة

ا  دو ا  

َمْن شكَّ يف طهارة يشٍء، أو نجاسته، بنَى عىل األصل؛ فإْن كان يف األصل طاهًرا، 

بِقي عىل طهارته، وإْن كان يف األصل نجًسا، بِقي عىل نجاسته، وهو قول مجهور 

 . بلةاحلناالفقهاء، من احلنفيَّة، والشافعيَّة، و

                                      
الة، ونحو ذلك ممَّا ُتشرتط له الطَّهارة من اخلبثوتتعنيَّ ) ١(  .عند إرادة الصَّ

 .واملعتَمد عند املالكية وجوُب النيَّة يف االستنجاء من املذي) ٢(



 

٣٩ 

  رةا  

  ت امع

ب واللبس، ونحو ذلك، وهذا  جيوز االنتفاع بالنَّجاسات مطلًقا يف غري األكل والرشُّ

مذهب الشافعيَّة، وهو قوٌل للاملكيَّة، وأومأ إليه اإلمام أمحد يف روايٍة عنه، وبه قال 

، وابن تيميَّة، وابن عثيمني  . بعض السلف، واختاره الطربيُّ

  

ا ام  

  ا و ا ان

  ا  ارج -١

 :البول والغائط اخلارجان من آدميٍّ 

، فهو نجس بيلني من بول أو غائط من آدميٍّ عىل  نَقل اإلمجاعو، ما خَرج من السَّ

 .ابُن حزم، وابن ُقدامة، والنوويُّ : ذلك

 :والغالم اجلارية بول

 :منجاسة بول اجلارية والغال

نقل ، ووبول اجلارية، كالمها نجس -يأكل سواء أَكل الطَّعام أم مل - بول الصبيِّ 

، صغًريا كان أو كبًريا ، والعراقيُّ : اإلمجاع عىل نجاسة بول اآلدميِّ ، والنوويُّ  .املاورديُّ

 الطَّعام يأكل مل الذي الصبيِّ  بول تطهري كيفيَّة

أْن ُينَضح ويرشَّ باملاء؛ وهذا  - الطعام الذي مل يأكل  -يكفي يف تطهري بول الصبيِّ 

لف، وهو اختيار ابن دقيق العيد،  افعيَّة، واحلنابلة، وبه قالت طائفٌة من السَّ مذهب الشَّ



 

٤٠ 

 رةا  

، وابن باز، وابن عثيمني  .والشوكاينِّ

  و اان روث -٢

 :روث وبول احليوان غري مأكول اللَّحم

نِجس، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة روث احليوان غري مأكول اللَّحم، وبوله؛ 

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك: األربعة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 :َروث وبول احليوان املأكول اللَّحم 

َروُث احليوان مأكول اللَّحم، وبوُله؛ طاهٌر، وهذا مذهب املالكيَّة، واحلنابلة، وهو 

 ،  .وابن باز، وابن عثيمني، وُحكي اإلمجاع عىل ذلكاختيار الشوكاينِّ

٣- ا  

ة، وبه قالت طائفٌة من  افعيَّة واحلنابلة والظاهريَّ املنيُّ طاهر، وهذا مذهب الشَّ

لف، واختاره ابن املنذر، وابن حزم، وابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمني  .السَّ

   اْي -٤

، وابن : ذلك نَقل اإلمجاع عىل، ونجس )١(املذي ، وابن العريبِّ ابن عبدالرب، والبغويُّ

 .)٢(قدامة، والنوويُّ 

   

                                      
َكر عِقَب شهوة: املذي) ١(  .ماء رقيق لزج، خيرج من الذَّ

 .ه جزء منه، وسببهام مجيًعا الشهوةلكن نَقل بعُض احلنابلة خالًفا يف ذلك، وأنَّ املذي طاهٌر كاملني؛ ألنَّ ) ٢(



 

٤١ 

  رةا  

  اَْدي - ٥

، وابن : نَقل اإلمجاع عىل ذلك، ونجس  )١(الودي ابن عبد الرب، وابن قدامة، والنوويُّ

 .)٢(جزيٍّ 

٦- ج ُرطْ أةا   

افعيَّة، طاهرٌة، وهذا مذهب مجهور الفقهاء، م  )٣(ُرطوبة َفْرج املرأة ن احلنفيَّة، والشَّ

 .واحلنابلة

  ادْ ء -٧

، وابن  ، واأللباينِّ َقْيُء اآلدميِّ طاهٌر، وهذا قول بعض املالكيَّة، واختيار الشوكاينِّ

 . عثيمني

٨- ا  

 :ُحكم َدم اآلدميِّ 

م اإلمام أمحد،  :عىل ذلك نَقل اإلمجاع، واملسفوح اخلارج من اإلنسان نجٌس  الدَّ

، وابن  ، والنوويُّ م كثًريا، وابن عبد الرب، وابن رشد، والقرطبيُّ وابُن حزم إذا كان الدَّ

 . حجر

   

                                      
 .ماء لزج، خيرج عِقَب البول بال شهوة: الودي) ١(

 .لكن هناك من نقل اخلالف) ٢(

د بني املْذي والعرق: ُرطوبة الَفْرج) ٣(  .ماء أبيُض، مرتدِّ



 

٤٢ 

 رةا  

هيد  :ُحكم دم الشَّ

هيد طاهٌر ما دام عليه؛ وهو مذهب احلنفيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن عثيمني  . َدُم الشَّ

 :ُحكم َدم احليوان

ُم  اإلمام أمحد، وابُن : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، واملسفوح اخلارج من احليوان نجٌس الدَّ

، وابن حجر ، والنوويُّ م كثًريا، وابن عبد الرب، وابن رشد، والقرطبيُّ  . حزم إذا كان الدَّ

 :نجاسة دم احليض

، والشوكاينُّ : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، ودم احليض نجٌس  ، والعينيُّ  . القرايفُّ

    ة   ا و ا ان

 :اِخلنزير - ١

 :نجاسة اِخلنزير

اِخلنزير نجٌس نجاسًة عينيًَّة يف مجيع أجزائه، حتى ما انفصل عنه كَعرِقه وُلعابه؛ وهو 

فيه  بلة، وهو قوٌل للاملكيَّة، وُحكيقول مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنا

 .اإلمجاع

 : من نجاسة اِخلنزيرريكيفيَّة التطه

نزير ُتغَسل كام ُتغَسل باقي النَّجاسات األخرى؛ وهذا مذهب احلنفيَّة، نجاسة اخلِ 

، وابن حزم،  افعيِّ يف القديم، وروايٌة عن أمحد، وهو اختيار النوويِّ واملالكيَّة، وقول الشَّ

 . وابن باز، وابن عثيمني



 

٤٣ 

  رةا  

 :التَّداوي باِخلنزير وبأجزائه

قـول مجهـور الفقهـاء مـن احلنفيَّـة،  ؛ وهـو)١(التَّداوي باِخلنزير وبأجزائـه ال جيـوز

 .واملالكيَّة، واحلنابلة، ووجٌه للشافعيَّة

 :الكلب - ٢

 :نجاسة الكلب

الكلب نجُس العني بجميع أجزائه، وهو مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أبو 

، وابن عثيمني نعاينِّ د بن احلسن من احلنفيَّة، وهو اختيار الصَّ  .يوسف وحممَّ

 : من نجاسة الكلبريلتطهكيفيَّة ا

اب، وهو مذهب  ُيغسل اإلناء ونحوه من ولوغ الكلب َسبَْع مراٍت، أُوالهنَّ بالرتُّ

 .احلنابلة، واختيار ابن حزم، وابن حجر، وابن عثيمني

 الطَّري وجوارح البهائم ِسباع - ٣

ة، طاهرُة الذات، وهذا مذهب احلنفيَّ  - غري الكلب - ِسباع البهائم وجوارح الطَّري 

 .واملالكيَّة، والشافعيَّة، وهو روايٌة عن أمحد، اختارها اآلجريُّ 

                                      
ا التَّداوي بالت: (قال ابن تيميَّة) ١( ا التَّداوي بأْكل شحم اِخلنزير، فال جيوز، وأمَّ لطُّخ به، ثم يغسله بعد أمَّ

حيح الة، وفيه نزاع مشهور، والصَّ أنَّه جيوز : ذلك، فهذا ينبني عىل جواز مبارشة النَّجاسة يف غري الصَّ

). للحاجة، كام جيوز استنجاء الرجل بيده، وإزالة النَّجاسة بيده، وما ُأبيح للحاجة جاز التَّداوي به

 ). ٢٧١، ٢٤/٢٧٠)) (جمموع الفتاوى((



 

٤٤ 

 رةا  

 :اِهلرُّ  - ٤

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة اِهلرُّ طاهر، وهذا

 .واحلنابلة

 :احلامر والبغل - ٥

، وهو روايٌة عن أمحد والشافعيَّة،، احلامر والبغل طاهران؛ وهذا مذهب املالكيَّة

ية، وابن باز، وابن عثيمني  . واختارها ابن قدامة، وابن تيمَّ

لَة - ٦   اَجلالَّ

لَة   :لغة وإصطالًحاتعريف اَجلالَّ

لَة لغةً   .البعر: التي تأكل اِجللَّة والَعذرة، واِجللَّة: اَجلالَّ

لَة اصطالًحا َهر فيها أثر النَّجاسة، ما ظ: ما كان أكثُر أْكلها النَّجاسة، وقيل: اَجلالَّ

 .وقيل غري ذلك

لَة  :ُحكم أْكل اَجلالَّ

 ، نعاينُّ لة وُرشب لبنها، وهو مذهب احلنابلة، واختاره الصَّ حيُرم أْكل حلم اجلالَّ

ائمة ، وبه أفتت اللَّجنة الدَّ  .والشوكاينُّ

لة  :كيفيَّة تطهري اجلالَّ

لة بمنعها من النَّجاسا  .ت، وحبسها عىل العلف الطاهرتزول ُحرمة أْكل حلم اجلالَّ

 .ابن قدامة، وابن تيميَّة: عىل ذلك نقل اإلمجاعو



 

٤٥ 

  رةا  

لة لتطهريها ة حبْس اجلالَّ  :ُمدَّ

ٍة معيَّنة؛ فمتى ما زالت نجاستها، وذهب أَثُر نتنها، طُهرت،  ال ُيقيَّد احلبس بمدَّ

افعيَّة، واختاره ابن حزم الظاهري  .وهذا مذهب احلنفيَّة، والشَّ

 يتةاملَ  - ٧

 :لغة واصطالًحا تعريف املَيتة

وح بغري ذبح :املَيتة لُغةً   .ما فارقتْه الرُّ

 .ما مات بغري َذكاةٍ : املَيتة رشًعا

 :أقسام املَيتة

 :تنقسم امليتة باعتبار طهارهتا أو نجاستها إىل

 .ميتة طاهرة -أ

 .ميتة نِجسة - ب

 :وتنقسم باعتبار كيفيَّة موهتا إىل قِسمني

ل  .ما يموت حتَْف أنفه من غري سبٍب آلدميٍّ فيه :القسم األوَّ

كاة : القسم الثَّاين ، إذا مل يكن فِعُله فيه عىل وجه الذَّ ما يموت بسبب فِعل اآلدميِّ

 .املبيحة له

ُم َوَحلُْم {: وِمن ُصور هذين القسمني ما ورد يف قوله تعاىل َمْت َعَليُْكُم املَْيْتَُة َوالدَّ ُحرِّ

نزيِر َوَما  بُُع ـُْوُقوَذُة َواملْ ـَنَْخنَِقُة َواملْ ـُ ُأِهلَّ لَِغْريِ اهللا بِِه َواملْ اْخلِ َيُة َوالنَّطِيَحُة َوَما َأَكَل السَّ دِّ َرتَ



 

٤٦ 

 رةا  

يْتُمْ   ]:٣: املائدة[ }إِالَّ َما َذكَّ

 .وهي التي متوت خنًقا: املنخنقة

 .وهي التي ُتَرضب حتى متوت :املوقوذة

  .، أو ترتدَّى يف بئر، أو تسقط من شاهق، فتموتهي التي تَقع من جبلٍ : املرتدية

  .وهي املنطوحة التي ماتت بسبب نطْح غريها هلا: النَّطيحة

 :امليتة النَّجسة

 :حلم امليتة

 .ابن رشد، وابن حزم والنوويُّ : عىل ذلك نقل اإلمجاعو ،نجس )١(حلم امليتة

 :ِجلد امليتة

 :ِجلد امليتة قبل َدْبغه

د بن نرص املروزي، وابن : عىل ذلك نقل اإلمجاع، وَقبل َدْبغهِجلد امليتة نجٌس  حممَّ

 .قدامة

 :ُحكم ِجلد امليتة إذا ُدبِغ 

ة أقوال؛ أقواها  باغ، عىل عدَّ اخَتلف أهُل العلم يف ُحكم ِجلد امليتة بعَد الدِّ

 :قوالن

                                      
احليوان الَربيُّ الذي له نفٌس سائلٌة، إذا مات حْتَف أنفه بغري َذكاة، أو بذكاٍة غري : ملراد بامليتة ها هناا) ١(

 .ُمعتربٍة رشًعا



 

٤٧ 

  رةا  

ل وهذا قول إالَّ الكلب واِخلنزير،  )١(تطُهر جلود ميتات مجيع احليوانات :القول األوَّ

حابة ريض اهللا عنهم افعيَّة، ووافقهم احلنفيَّة يف غري الكلب، وُروي عن بعض الصَّ  .الشَّ

باغ إالَّ ميتة مأكول اللَّحم، وهو رواية عن  :القول الثَّاين ال َيطُهر ِجلُد ميتة بالدِّ

َلف، وبه قالت طائفٌة من  مالك، وأمحد، وقوٌل لبعض احلنابلة، وذهب إليه بعض السَّ

، وابن تيميَّة، وابن باز،  ، وابن قدامة احلنبيلُّ فقهاء احلديث، واختاره ابن العريبِّ املالكيُّ

 .وابن عثيمني

 :ِعظام امليتة وقروهنا وحوافرها 

وقروهنا وحوافرها، نجسٌة، وهو مذهُب مجهور الفقهاء، من املالكيَّة،  ِعظام امليتة

افعيَّة، واحلنابلة  .والشَّ

 :وان الطاهر يف حياته ووَبره وصوفهَشعر ميتة احلي 

طاهٍر يف حياتِه، ولو كان غري  من َشعر، أو َوَبر، أو ُصوِف ميتِة حيواٍن، )٢(ما ُجزَّ 

، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة، وبه )٣(مأكول، فهو طاهرٌ 

لف  . قالت طائفٌة من السَّ

                                      
 .لكن ال جيوز لبس جلود السباع وال افرتاشها؛ لنهي النبيِّ صىلَّ اهللا عليه وسلَّم عنها) ١(

 .فهذا فيه تفصيالٌت أخرى عند الفقهاء بخالف ما إذا ُقلَِع وُنتَِف أو انفصل بنفسه،) ٢(

ه إذا ُقلَِع؛ فإنَّ أصوله حمتَقٌن فيها يشٌء من امليتة، فهو منغرٌس يف اجللد، وفيه يشٌء مباٌرش : وقد قيل   إنَّ

 .للنَّجاسة، واهللا أعلم

 .ومن باب أْوىل لو كان احليوان الطاهر حي�ا) ٣(



 

٤٨ 

 رةا  

 أ  انا ا   

 :ما ُأبني من حيٍّ وفيه َدم 

 نقل اإلمجاع، وواألذن واألنف ونحوها، فهو نجس ما ُأبني من حيٍّ وفيه َدم، كاليد

، وابن رشد، وابن تيميَّة: عىل ذلك  .الكاساينُّ

 :ما انفصل من حيٍّ مأكول اللَّحم وال َدَم فيه 

عر و ،ما انفصل من حيٍّ مأكوِل اللَّحم، وليس فيه َدم وف والريش، الكالشَّ وبر والصُّ

، وابن تيميَّة، وابن : عىل ذلك نقل اإلمجاع، وفهو طاهر ابن املنذر، وابن ُرشد، والنوويُّ

 .حجر اهليتميُّ 

ة اا  

 :ميتة اآلدميِّ  

املالكيَّة : َميتة اآلدمي طاهرة، سواء كان مسلًام أْم كافًرا؛ وهذا مذهب مجهور الفقهاء

افع  .يَّة، واحلنابلةيف األظهر، والشَّ

مك   :َميتة السَّ

مك طاهرةٌ  مكع )١(ونقل اإلمجاع، َميتُة السَّ ، : ىل حلِّ ميتة السَّ ابن عبد الرب، والنوويُّ

   .وابن تيميَّة، وابن حجر

   

                                      
 .مك، والزم ذلك أهنا طاهرةاإلمجاعات الواردة هنا يف حلِّ ميتة الس) ١(



 

٤٩ 

  رةا  

 :ميتة البحر 

، أو طفا عىل املاء، وهذا مذهب  ميتة البَحر طاهرٌة، سواء كان املوت بسبب آدميٍّ

افعيَّة، واحلنابلة، والظاهريَّةمجهور الفقهاء، من امل  .الكيَّة، والشَّ

  اجلراد ميتة 

، والرشبينيُّ : عىل ذلك نقل اإلمجاعو،  ميتة اجلراد طاهرةٌ   .النوويُّ

    َأي( م د (   

باب والعقرب واخلُنفساء - ميتة ما ال َنْفس له سائلةٌ  وهذا مذهب  طاهرة، - كالذُّ

افعيَّة، وهو قول طائفٍة من احل: مجهور الفقهاء نفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة، وقوٌل للشَّ

ة العلامء لف، وعامَّ  .السَّ

ا  

 :اختلف أهُل العلم يف طهارة اخلمر أو نجاستها نجاسًة عينيَّة عىل قولني

ل : اخلمر نجسة نجاسًة عينية؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة :القول األوَّ

افعيَّة، واحلنابلة، و)١(نفيَّةاحل ابن حزم الظاهري، وُحكي  هو قول، واملالكيَّة، والشَّ

 .اإلمجاع عىل ذلك

، وبه قال ربيعُة الرأي، والليث  :القول الثَّاين اخلمر طاهرة، وهذا قول داود الظاهريِّ

                                      
إحدامها بتغليط نجاسته، : قوهلم هذا يف اخلمر املتخذ من العنب، أما املتخذ من غريه فلهم فيه روايتان)  ١(

 .والثانية بتخفيفه



 

٥٠ 

 رةا  

، وابن عثيمني ، واأللباينُّ ، واختاره الشوكاينُّ  .بن سعد، واملزينُّ

  

ا ا  

  ات  طق

إزا ء ا  

 :ُحكم إزالة النَّجاسة باملاء

 :اختلف أهل العلم يف اشرتاط إزالة النَّجاسة باملاء عىل قولني

ل ، وهذا مذهب اجلمهور من املالكيَّة، )١(ُيشرتط املاء إلزالة النَّجاسة: القول األوَّ

افعيَّة، واحلنابلة، وبه قال د بن احلَسن من احلنفيَّة والشَّ  .ُزفر وحممَّ

ال ُيشرتط املاء إلزالة النَّجاسة، وهذا مذهب احلنفيَّة، ورواية عن أمحد،  :القول الثَّاين

، واختاره ابن تيميَّة،  . وابن عثيمني وقول داود الظاهريِّ

س  :تطهري املاء املتنجِّ

 .))٢((بالطُّرق احلديثة، فقد طُهر متى زال تغريُّ املاء النَّجس، بأيِّ وسيلٍة كانت، ولو

   

                                      
بيلِني، أو ) ١( ُيستثنَى من ذلك ما ورد فيه نصٌّ بجواز استخدام غري املاء يف إزالة النجاسة، كاخلارج من السَّ

 .وقد سَبق الكالم عليها -مليتات، وغري ذلك جلود ا

 .تقدم الكالم عىل هذه املسألة يف باب املياه) ٢(



 

٥١ 

  رةا  

 :َتكرار الَغسل يف إزالة النَّجاسة

؛ فمتى ما زالت النَّجاسة، زال ُحكمها، )١(ال ُيشَرتط العَدُد يف َغسل النَّجاسة

؛ فإْن مل تزل النَّجاسة بغسلٍة زاد ثانيًة وثالثًة، وهكذا حتَّى يطُهر  ويطُهُر هبا املحلُّ

؛ وهذا مذهب مج افعيَّة، و ،)٢(احلنفيَّة: هور الفقهاءاملحلُّ رواية عن هو واملالكيَّة، والشَّ

 .أمحد

  َو  ا  

 .))٤((الكلب َسبَْع مراٍت، أُوالهنَّ بالرتاب  )٣(ُيغسل اإلناء ونحوه من ُولوغ

 ُ   تا  

 هل ُيعفى عن أثر النَّجاسة؟

عفى عن اللَّون والرائحة، إذا ُعِجز عن إزالتهام، وهذا جيب إزالة عني النَّجاسة ويُ 

افعيَّة، واحلنابلة: باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة  .  احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

                                      
، كَغسل ما َوَلغ فيه الكلب سْبَع مراٍت، إحداهن ) ١( هذا بِخالف اشرتاط الَعَدد فيام ورد فيه نصٌّ خاصٌّ

ذا استيقظ من النَّوم قبَل أن بالرتاب، وكعدم االستنجاء بأقلَّ من ثالثة أحجار، وَغسل اليد ثالًثا إ

 .ُيدِخلها يف اإلناء

مرئيَّة، وغري مرئيَّة؛ فام كان منها مرئي�ا، فطهارُته زواُل عينها، وإْن كان من : النَّجاسة عند احلنفيَّة رضبان) ٢(

روه ه قد طهر، وقدَّ ، فطهارُته أن ُيغسل حتَّى يغلَب عىل الظنِّ أنَّ ة واحدة، وما ليس بمرئيٍّ بالثَّالث؛  مرَّ

 .ألنَّ غالب الظنِّ حيصل عنده، فُأقيم السبب الظاهر مقاَمه

كه: الولغ) ٣(  .أن يَرشب بأطراف لسانه، أو ُيدِخل لسانه فيه فيحرِّ

 .الكالم عىل هذه املسألة متقد) ٤(



 

٥٢ 

 رةا  

 تا  

، وقوٌل للحنابلة، وهو قول )١(ُيعفى عن يسري النَّجاسات كلِّها، وهذا مذهب احلنفيَّة

لف، واختا  . ره ابن تيميَّة، وابن عثيمنيبعض السَّ

 ي اا ُ   تا:  

ُه أوساط  ضابط اليسري الذي ُيعفى عنه من النَّجاسات، هو الُعْرف، وهو ما َيعدُّ

افعيَّة، واحلنابلة، وهو قول ابن تيميَّة، و النَّاس يسًريا، غري فاحش، وهذا مذهب ابن الشَّ

ائمةاللَّ به أفتت عثيمني، و  . جنة الدَّ

ا  

 :تعريف االستحالة

 .ُتطلق عىل تغريُّ اليشء عن طبعه ووصفه: االستحالة لغةً 

ل العني النَّجسة بنفسها أو بواسطة :االستحالة اصطالًحا  .َحتوُّ

 :طهارة العني النَّجسة باالستحالة

مذهب إذا استحالت العني النَّجسة إىل عٍني أخرى طُهرت باالستحالة؛ وهذا 

احلنفيَّة، واملالكيَّة، وروايٌة عن أمحد، وهو اختيار ابن حزم، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، وبه 

ائمة، وُحكَي عن أكثر العلامء  .أفتت اللَّجنة الدَّ

   

                                      
رهم) ١( لنجاسة هو ما ورد فيه واملغلظ من ا. لكن املغلَّظة إنَّام ُيعفى عن يسريها عند احلنفية إذا مل تِزد عن الدِّ

 .نص مل يعارض بنص آخر ومثال املغلظة العذرة



 

٥٣ 

  رةا  

ُ إذا ا ا إ َ  

 :ُحكم اَخلمر إذا انقلبت خال� بنفسها

نَقل اإلمجاع عىل ، وإذا انقلبت َخال� بنفسها -  عند َمن يقول بنجاستها -تطُهر اخلَمر 

 .  ابن عبد الرب، وابن قدامة، والنوويُّ وابن تيميَّة: )١(ذلك

 :ُحكم اَخلمر إذا ُخلِّلت عن قصد

 :ُحكم اَخلمر إذا ُخلِّلت بعالج

ا ال تطُهر، وال جيوز )أي بإضافة يشء إليها(اخلَمر إذا ُخلِّلت بعالج  ، فإهنَّ

افعيَّة، واحلنابلة، وهو األشهر عن مالٍك، وقول بعض استخدامها،  وهذا مذهب الشَّ

، وابن عثيمني، وبه  لف، واختاره ابن عبد الرب، وابن تيميَّة، وابن القيم، واأللباينُّ السَّ

ائمة، وبه قال أكثر أهل العلم  .أفتت اللَّجنة الدَّ

 :ُحكم اخلمر إذا ُخلِّلت بنقلها

مس أو اختَلف أهل العلم يف اخلم ر إذا ُخلِّلت بنقلها،  كام لو ُنقلت من الظِّلِّ إىل الشَّ

 :العكس؛ هل تطهر أم ال؟ وذلك عىل أقوال، أقواها قوالن

ل ا تطُهر،  :القول األوَّ مس أو العكس، فإهنَّ إذا ُخلِّلت اخلمر بنقلها من الظلِّ إىل الشَّ

افعيَّةوهذا قول مجهور أهل العلم من احلنفيَّة، واملالكيَّة، وه  . و األصحُّ عند الشَّ

مس أو العكس، فإهنا ال : القول الثَّاين إذا ُخلِّلت اخلمر بنقلها من الظِّلِّ إىل الشَّ

 .تطُهر، وهو مذهب احلنابلة، وقول ابن تيميَّة

                                      
 . لكنَّ للحنابلة قوًال بعدم طهارهتا، وكذا سحنون املالكي) ١(



 

٥٤ 

 رةا  

  

  ا اب

ُ ةِا  

 :وفيه متهيد وثامنية فصول

ل ارب :الفصل األوَّ  قصُّ الشَّ

 إعفاء اللِّحية :الفصل الثَّاين

واك :الفصل الثَّالث  السِّ

ابع  تقليم األظفار: الفصل الرَّ

 َغْسل الَرباجم :الفصل اخلامس

ادس  نْتف اِإلْبط :الفصل السَّ

ابع  االستحداد  :الفصل السَّ

 اخلتان :الفصل الثَّامن

 



 

٥٥ 

  رةا  

  

 ةِا:  

 : الِفطرة لغةً 

قُّ   .من الَفْطر، وهو الشَّ

 :االِفطرة اصطالًح 

، واِجلبلَّة املستقيمة التي ُخلق النَّاس عليها: قيل  .هي الطَّبع السويُّ

 .هي سنن األنبياء: وقيل

  

ل اوا  

 ربا  

١- ُ  ربا  

ارب، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة من احلنفيَّة، واملالكيَّة،  ُيَسنُّ قصُّ الشَّ

 .نابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلكوالشافعيَّة، واحل

٢-   ربا  

ارب ارب)١(ُخيريَّ املسلم بني قصِّ طَرف الشَّ ، وهو مذهب احلنابلة )٢(، وإحفاء الشَّ

                                      
فة، وهو مذهب اجلمهور، من ) ١( فة؛ حتى يبدو طَرُف الشَّ عر املستدير عىل الشَّ وذلك بقصِّ طَرف الشَّ

 .احلنفيَّة واملالكيَّة والشافعيَّة

 .وهو املبالغة يف القص )٢(



 

٥٦ 

 رةا  

ائمة ، وبه أفتت اللَّجنة الدَّ  .واختيار الطربيِّ

  

ا ما  

  ا إء

 .))١((جيب إعفاء اللِّحية، وحيُرم حلُقها

  

  ا ا

  ااك

  اكا  

واك  .استعامل عود أو نحوه يف األسنان؛ إلذهاب التغريُّ ونحوه: السِّ

ُ اكا  

واك م واك )٢(نقل اإلمجاع، وندوٌب إليه، وهو من ُسنن الِفطرةالسِّ : عىل استحباب السِّ

، وابن مفلح  .ابن حزم، وابن عبد الرب، والنوويُّ

   

                                      
 .سيأيت الكالم عن اللحية مفصًال يف كتاب اللباس والزينة)) ١((

 .وُحكي القوُل بالوجوب عن إسحاق بن راهويه، وداود الظاهريِّ )  ٢(



 

٥٧ 

  رةا  

 كُ   

احلنفيَّة، : ، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة)١(أفضُل ما ُيستاُك به العود

افعيَّة، واحلنابلة  .)٢(واملالكيَّة، والشَّ

  ااك ُ ع ا ات

ائم - ١ واك للصَّ  :السِّ

وال أو بع واك يف أيِّ وقت، سواء كان قبل الزَّ ائم استعامل السِّ د الزوال، ال ُيكره للصَّ

، وروايٌة عن أمحد، وبه قالت طائفٌة من  افعيِّ وهذا مذهب احلنفيَّة، وهو قوٌل للشَّ

، وابن باز، وابن عثيمني َلف، واختاره ابن تيميَّة، وابن القيِّم، والشوكاينُّ  .السَّ

واك عند الوضوء - ٢  :السِّ

واك عند الوضوء  :ُحكم السِّ

واك عند الوضوء؛ وهذا باتِّ  احلنفيَّة، : األربعة فاق املذاهب الفقهيَّةُيسنُّ السِّ

 .واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

واك عند الوضوء؟   متى ُيَرشع السِّ

واك يف الوضوء، بعد َغْسل الكفَّني وقبل املضمضمة، وهذا مذهب مجهور  حملُّ السِّ

                                      
ك بعود األراك، ) ١( سواء كان من األراك أو اجلَريد أو غريمها من األعواد، واستحبَّ اجلمهور عدا احلنابلة التسوُّ

واك باألُصبع واِخلرقةوأ ا احلنابلة فمذهبهم التَّساوي بني مجيع ما ُيستاك به، وذَكر بعض الُفقهاء السِّ  .مَّ

 .وممَّا يؤدِّي إىل املقصود من إزالة التَغريُّ فرشاُة األسنان واملعجون 

 .املذهب عند احلنابلة التَّساوي بني مجيع ما ُيستاك به، وهلم قول بتقديم األراك)  ٢(



 

٥٨ 

 رةا  

 .احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: الفقهاء

ال - ٣ واك عند الصَّ  :ةالسِّ

ا أو  ً الة، سواء كانت فرًضا أو نفًال، وسواء كان الفم متغريِّ واك ُسنَّة عند الصَّ السِّ

افعيَّة، واحلنابلة، وهو قوٌل عند احلنفيَّة، واختاره )١(نظيًفا؛ وهو مذهب املالكيَّة ، والشَّ

 .ابن حزم الظاهري، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك

واك يف املسجد - ٤  :السِّ

واك يف املسجد، وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن ال حَرج من السِّ 

ائمة  .تيميَّة، وابن باز، وبه صَدرت فتوى اللَّجنة الدَّ

واك عند ذِكر اهللا وعند قراءة القرآن - ٥  :السِّ

واك عند ِذكر اهللا وقراءة القرآن؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الِفقهيَّة : األربعة ُيستَحبُّ السِّ

 .ة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلةاحلنفيَّ 

واك يوم اُجلُمعة - ٦  :السِّ

واك لصالة اجلُُمعة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة احلنفيَّة، : األربعة ُيسنُّ السِّ

 . واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

   

                                      
واك ملن استاك قريًبا) ١(  .ُيقيِّده الكثري من املالكيَّة بصالة بُعدت عن االستياك؛ فال يستحبُّون مواالة السِّ



 

٥٩ 

  رةا  

واك عند دخول البيت - ٧  :السِّ

واك عند دخول املنزل، و احلنفيَّة، : األربعة هذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّةُيستحبُّ السِّ

 .واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

واك عند االستيقاظ من النَّوم - ٨  :السِّ

واك عند االستيقاظ من النَّوم، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة : األربعة ُيستحبُّ السِّ

 .ةاحلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابل

واك عند تغريُّ الفم - ٩  :السِّ

واك عند تغريُّ رائحة الفم، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة : األربعة ُيستَحبُّ السِّ

افعيَّة، واحلنابلة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

واك بحرضة النَّاس -١٠  :السِّ

واك ُسنَّة عىل كلِّ حال، ولو كان بحرضة النَّاس، وهذا مذهب  مجهور الفقهاء من السِّ

 .احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة

ِ كا  

واك باليد اليُمنى أو اليُرسى؟    هل السِّ

األفضل االستياك باليد اليمنى، وهو مذهب اجلمهور من احلنفيَّة، واملالكيَّة، 

 .والشافعيَّة، وهو قوٌل للحنابلة

   



 

٦٠ 

 رةا  

 :البَدء بجانب الفم األيمن

 َأ يف االستياك بجانب فمه األيمن؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّةُيستحبُّ أن ُيبد

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة: األربعة

  

ا اا  

 رظا  

، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة من احلنفيَّة، )٣(األظفار )٢(تقليم )١(ُيَسنُّ 

 .افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلكواملالكيَّة، والشَّ 

  

ا ا  

ْ اَا  

  . )١(َغْسُل الَرباِجم  )٤(ُيَسنُّ 

                                      
 .مل يثبت يف كيفيَّة تقليم األظافر يشٌء عن النبيِّ صىلَّ اهللا عليه وسلَّم) ١(

 .جيوز َرْمي األظفار يف أيِّ مكان، وال جيب دفنها) ٢(

هو : ضمُّ الظاء والفاِء، وبه جاء القرآن، وتقليم األظفار: وفيه لغات، أفصحها: ُفراألظفار مجع الظُّ ) ٣(

ُفر: تفعيٌل من الَقْلم، وهو قطع ما طال عن اللَّحم منها، والُقالمة  .ما ُيقطع من الظُّ

ا َغْسل الرباجم، فمتفٌق عىل استحبابه: (قال النوويُّ ) ٤(  ).٢٨٨/ ١)) (املجموع). ((أمَّ



 

٦١ 

  رةا  

دس اا  

ْم ْا  

١- ُ ْم ْا  

ُيَسنُّ نتْف اإلْبط، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة من احلنفيَّة، واملالكيَّة، 

 .، واحلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاعوالشافعيَّة

٢-  إزا َ ْا  

ر جاز، وكان مؤدًيا ألصل  )٢(ُيسنُّ إزالة َشعر اإلْبط بالنَّتْف، فإْن أزاله باحللق أو التنوُّ

نة، إالَّ أنَّ النَّتف أوىل، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة احلنفيَّة، واملالكيَّة، : السُّ

ا  .فعيَّة، واحلنابلةوالشَّ

  

ا ا  

   ااد

 ادا  

ي استحداًدا الستعامل احلديدة، وهي املوسى: االستحداد  . َحْلق العانة، وُسمِّ

عر الذي حوايل  :واملراد بالعانة ُجل وحواليه، وكذاك الشَّ عر الذي فوق َذَكر الرَّ الشَّ

 .فْرج املرأة

                                     
 .مجع ُبرُمجة، وهي ُعَقد األصابع ومفاصلها: اِجمالَرب ) ١(

 . إزالة الشعر بالنُّورة وهي حجر الكِلس، ثم غلبت عىل أخالط ُتضاف إىل الكِلس من ِزرنيخ وغريه: أي) ٢(



 

٦٢ 

 رةا  

ُ ادا  

احلنفيَّـة، واملالكيَّـة، : األربعـة د ُسـنَّة، وهـذا باتِّفـاق املـذاهب الفقهيَّـةاالسـتحدا

 . والشافعيَّة، واحلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاع

  :ا اي ُه وزه دون ااد

ارب، وتقليِم األظفار، أكثَر  ُيكره تْرُك َشعر العانة، وكذا تْرُك َنتِْف اإلْبط، وقصِّ الشَّ

 .، والشافعيَّة، واحلنابلة)٢(، وهذا مذهب مجهور الفقهاء، من احلنفيَّة)١(يوًمامن أربعني 

 ادا  

ُجل واملرأة  األفضل فيه احلَلق، وجتوز اإلزالة بأيِّ يشء، كالقصِّ والنَّتْف والنُّورة، والرَّ

، وابن دقيق العيد، )٣(يف ذلك سواء  .وابن باز، وهذا مذهب احلنابلة، واختاره النوويُّ

  

  

  

                                      
ارب، ونْتف اإلْبط، ) ١( عر، فإذا طال ُحلِق، وكذلك قصُّ الشَّ ُيضبط احلَْلق املستَحبُّ باحلاجة وطول الشَّ

 . ألظفاروتقليم ا

 .الكراهة عند احلنفيَّة هنا كراهة حتريميَّة) ٢(

ُجل هو حملُّ اتِّفاق بني الفقهاء، ثم وقع اخلالف بينهم فيام هو األفضل للمرأة؟ ) ٣( كون احللق أفضَل للرَّ

ينام ذهب احلنفيَّة فاملالكيَّة واحلنابلة ذهبوا إىل أنَّ احللق هلا أفضل، إالَّ أنَّ املالكيَّة كرهوا للمرأة النَّتف، ب

ة دون العجوز ه الشافعيَّة بالشابَّ  .والشافعيَّة إىل أنَّ النتف للمرأة أفضل، وخصَّ



 

٦٣ 

  رةا  

ا ا  

  ان

 نا  

 .الَقطع :اخلتان لغةً 

َكر :اخلتان اصطالًحا َقْطع جزء من : َقْطع اجللدة الساتِرة للَحَشفة، ولألُنثى: هو للذَّ

ة بالبَظر، والتي تَقع يف أعىل الَفْرج فوق خمَرج البول  .اللَّحمة املسامَّ

و نا  

عىل مرشوعية  ونَقل اإلمجاع، مرشوٌع يف اإلسالم، وهو من ُسنن الِفطرةأصل اِخلتان 

، وابن تيميَّة، والشوكاينُّ : اخلتان  .ابن حزم، وابن عبد الرب، وابن العريبِّ

ِ ِ و نه ااو ا  

 :من ِحَكم مرشوعيَّة اخلتان

ُيضاف إليه وإىل ِدينه، حتَّى إذا ُجهلت حال  أنَّ اهللا سبحانه جَعل اخلتان َعَلًام ملن -١

 .إنسان يف ِدينه ُعِرف بِسمة اِخلتان

 .الطَّهارة والنَّظافة، والتَّزيني وحتسني اِخللقة -٢

هوة، التي إذا ُأفرطت َأحلقت اإلنساَن باحليوانات، وإن ُعِدمت  -٣ تعديل الشَّ

 . بالُكليَّة أحلقتْه باجلامدات

حيَّة   :للِختانالفوائد الصِّ

 .اِخلتان وقايٌة من االلتهابات املوضعيَّة يف الَقضيب، والناجتة عن وجود الُقْلفة -١



 

٦٤ 

 رةا  

 . اخلتان وقايٌة من التهابات املجاري البوليَّة والتناسليَّة -٢

 .اخلتان وقايٌة من رسطان القضيب -٣

، وتنترش اِخلتان وقايٌة من األمراض اِجلنسيَّة، التي تنتقل عرب االتِّصال اجلِ  -٤ نيسِّ

 .بصورة أكرب وأخطر لَدى غري املختونني

وائَح، الكرهية التي تنتج عن تراكم  -٥ اخلتان َيمنع االلتهابات امليكروبيَّة والرَّ

 .حتت الُقْلفة) النَّتَن(اللخن 

ِحم بإذن اهللا عزَّ وجلَّ  -٦ وجة من رسطان ُعنق الرَّ  .اخلتان وقايٌة للزَّ

ُ نِل ا  

افعيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن  جال، وهذا مذهب الشَّ اِخلتان واجٌب يف حقِّ الرِّ

ائمة، وهو قول كثري من أهل العلم  .تيميَّة، وابن عثيمني، وبه صَدرت فتوى اللَّجنة الدَّ

ُ نِء ا  

للشافعيَّة،  اِخلتان مستحبٌّ يف حقِّ النساء، وهذا مذهب احلنفيَّة، واملالكيَّة، وقوٌل 

، وابن باز، وابن عثيمني، وبه صَدرت فتوى  وكاينِّ وقوٌل للحنابلة، وهو اختيار الشَّ

ائمة، وهو قول أكثر أهل العلم   .اللَّجنة الدَّ

َ  ىََ  نِا   

ر من اخلتان، كَمن أسلم شيًخا كبًريا، أو  َمن غَلب عىل ظنِّه وقوع اهلالك أو الرضَّ

ِخللقة، فإنَّه يسُقط عنه اِخلتان، حتى يغلَب عىل الظنِّ سالمته، وهذا كان ضعيَف ا

 .مذهب احلنفيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلة، وقوٌل للاملكيَّة



 

٦٥ 

  رةا  

َ ُِو ًم  

وقد نقل ابن القيِّم االتِّفاق  ، ملوسى عليهَمن ُولِد خمتوًنا، فإنَّه ال ُخيتن، وال ُجتَرى ا

رينعىل عدم اِخلتان، وَحكَ     .ى اخلالف يف إجراء املوسى عن بعض املتأخِّ

 ا  

احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : األربعة ال ُخيتن امليِّت، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

 .واحلنابلة

   نِا  

َكر  :ختان الذَّ

َكر، يكون بقطْع اِجللدة التي ُتغطِّي حَشَفة ال ى الُقْلفة والُغرلة، ختان الذَّ َكر، وُتسمَّ ذَّ

بحيث تنكشف احلَشَفة كلُّها، وهذا مذهب املالكيَّة، والشافعيَّة، وهو قوٌل للحنابلة، 

ائمة  .واختاره ابن القيِّم، وبه صدرت فتوى اللَّجنة الدَّ

 :ختان األنثى 

ة بالبَظر، والتي تَقع  يف أعىل الفْرج يكون ختان األنثى بَقطع جزء من اللَّحمة املسامَّ

يك، وال يبالغ يف الَقطع، وهذا باتِّفاق املذاهب  فوق خمرج البَول، وُتشبه ُعْرَف الدِّ

 .الكيَّة، والشافعيَّة، واحلنابلةاحلنفيَّة، وامل: األربعة الفقهيَّة

ن وِا  

 :الوقت الواجب للِختان 

قوٌل للحنفيَّة، واختاره  جيب اخلتان بالبلوغ، وهذا مذهب الشافعيَّة، واحلنابلة، وهو



 

٦٦ 

 رةا  

 . )١(ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن باز

 هل ثبت يف حتديد وقت اخلتان يشء؟ 

ال يثبُت يف حتديد وقت اخلتان يشء، وال ُسنَّة ُتتَّبع، واألمر يف ذلك واسع، مع 

لف،  مراعاة مصلحة املختون، وهذا مذهب أيب حنيفة، وأمحد، وبه قالت طائفٌة من السَّ

ه صَدرت فتوى اللَّجنة ختاره ابن املنذر، وشمس الدين ابن قدامة، وابن تيميَّة، وبوا

ائمة  .الدَّ

 ا  

ط وكان حاذًقا؛ وهذا  ،ُحكم اخلاتن ُحكُم الطَّبيب؛ فال َيضمن إذا مل يتعدَّ ومل ُيفرِّ

واحلنابلة، وُحكَي فيه احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشافعيَّة، : األربعة باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

 .اإلمجاع

 

 

  

   

                                      
 .أوجب كثري من العلامء اخلتان قبل البلوغ بحيث ال يبلغ إال وهو خمتون) ١(



 

٦٧ 

  رةا  

 

 

 

  ادس اب

  اُء

 :وفيه أربعة فصول

ل  تعريف الُوضوء، وفضائله، وأحكامه :الفصل األوَّ

 رشوط الوضوء :الفصل الثَّاين

 فروض الوضوء :الفصل الثَّالث

ابع ، وما ُيباح، وما ال ُيرشع يف الُوضوء :الفصل الرَّ  ما ُيسنُّ

 

 

 

 



 

٦٨ 

 رةا  

 

ل اوا  

 ،ءُا ،و وأ  

 ءُا   

 .احلُسن، والبَهجة، والنَّظافة: الُوضوء من الَوضاءة، وهي: الُوضوء لُغةً 

 .املاء املَُعدُّ له: فِعل الُوضوء، وبالَفتْح: والُوضوء بالضمِّ 

صـفٍة التعبُّـد هللا عـزَّ وجـلَّ بَغسـل أعضـاء خمصوصـة، عـىل : الُوضوء اصطالًحا

 .خمصوصة

  ءا    

 :الُوضوء شطر اإليامن - ١

: قال رسوُل اهللا صىلَّ اهللا عليه وسلَّمَ : عن أيب مالٍك األشعريِّ ريض اهللا عنه، قال

  )).الطُّهور َشطُر اإليامن((

نوب - ٢ ٌر للذُّ  :الُوضوء مكفِّ

ان ريض اهللا عنه، قال َمن : (( عليه وسلَّمَ قال رسوُل اهللا صىلَّ اهللا: عن عثامَن بن عفَّ

أ فأحسن الوضوَء، خرجْت خطاياه من جسده، حتَّى ختُرَج من حتت أظفاره   )).توضَّ

 :املحافظة عىل الُوضوء من عالمات أهل اإليامن - ٣

استقيموا ولن : ((قال رسوُل اهللا صىلَّ اهللا عليه وسلَّمَ : عن ثوباَن ريض اهللا عنه، قال



 

٦٩ 

  رةا  

الة، وال حيافظ عىل الوضوء إالَّ مؤمنٌ  ، واعلموا أنَّ خريَ )١(ُحتُصوا   )).أعاملكم الصَّ

 :الُوضوء عالمة أهل اإليامن يوم القيامة - ٤

: سمعُت رسوَل اهللا صىلَّ اهللا عليه وسلََّم يقول: عن أيب ُهَريرَة ريض اهللا عنه، قال

لني من آثار الوضوء؛ فَمن استطاع(( ا حمجَّ تي ُيدَعون يوم القيامة ُغر� أن ُيطيل  إنَّ أمَّ

ته، فليفعْل    )).غرَّ

   :الُوضوء من أسباب دخول اجلنَّة والتحيلِّ بُحليِّها - ٥

ما :  ((قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: عن ُعقبَة بن عامر ريض اهللا عنه، قال - 

أ فيُحسن وضوَءه، ثم يقوم فيصيلِّ ركعتني، مقبٌل عليهام بقلبه ووجهه،  من مسلٍم يتوضَّ

  )).له اجلنَّة إالَّ وجبْت 

الة، فكان يمدُّ يَده : ((وعن أيب حازٍم قال -  أ للصَّ كنُت خلف أيب ُهَريرَة وهو يتوضَّ

وخ، أنتم ها : يا أبا ُهَريرَة ما هذا الوضوء؟ فقال: حتَّى تبلَغ إْبَطه، فقلت له يا بني فرُّ

أت هذا الوضوء! هنا؟ اهللا عليه  سمعُت خلييل صىلَّ ! لو علمُت أنَّكم ها هنا ما توضَّ

  )) .  َتبُلغ اِحلليُة من املؤمن حيث يبُلغ الوضوء: وسلََّم يقول

اط و  

الة - ١  :الُوضوء للصَّ

الة  :ُحكم الُوضوء للصَّ

الة ة الصَّ  .)١(الطَّهارة من احلَدث رشٌط لصحَّ

                                      
 .لن تطيقوا العمل بكلِّ ما هللا عليكم: أى) ١(



 

٧٠ 

 رةا  

 :الوضوء لصالة اجلنازة

ة صالة اجلنازة  .)٢(الطَّهارة من احلَدث رشٌط لصحَّ

 :ُوضوء لسجود التِّالوةال - ٢

 :)٣(اختلف العلامء يف اشرتاط الطهارة يف سجود التالوة عىل قولني

 :القول األول

 .تشرتط الطهارة لسجود التالوة

 :القول الثاين

 . أنَّ الطهارة ليست رشطًا لسجود التالوة

   :الُوضوء للطَّواف  - ٣

 .)٤(واختلفوا يف لزومهاأمجع أهل العلم عىل مرشوعيَّة الطَّهارة يف الطَّواف، 

  :الُوضوء لقراءة القرآن - ٤

، وإْن كان جيوز للمحِدث حدًثا أصغر أن يقرأ القرآن دون أن يمسَّ املصحف

                                     
 .كتاب الصالة : ُينظر )١(

 .لصالة كتاب ا: ُينظر )٢(

 .كتاب الصالة : ُينظر )٣(

 .كتاب احلج : ُينظر )٤(



 

٧١ 

  رةا  

أ ، والقايض عياض، : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، واألفضل له أن يتوضَّ ابن عبد الربِّ

، وابن تيميَّة  .والنوويُّ

 :الُوضوء ملسِّ املصحف - ٥

: املصحف من غري وضوء؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعةال جيوز مسُّ 

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

غري للمصحف عىل غري طهارة  :مسُّ الصَّ

غري املميِّز مسُّ املصحف للتعلُّم واحلفظ، ولو كان عىل غري طهارة ؛ نصَّ )١(جيوز للصَّ

افعيَّة، وهو وجٌه للحنابلة عىل   .هذا مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 :الُوضوء عند النَّوم - ٦

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ُيسنُّ الوضوء عند النَّوم؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

افعيَّة، واحلنابلة  .والشَّ

 :جتديد الُوضوء لكلِّ صالة - ٧

: جتديد الُوضوء عند كلِّ صالة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة )٢(ُيَسنُّ 

افعيَّة، واحلنابلة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

   

                                      
 .لكن األَوىل أن ُيؤمر بالوضوء؛ حتى يمس املصحف وهو عىل طهارة) ١(

دة بوضوء واحد) ٢(  .أمجع أهُل العلم عىل أنَّه جيوز فِعل صلوات متعدِّ



 

٧٢ 

 رةا  

   :الُوضوء لألذان - ٨

 .))١((ُيستحبُّ الوضوء لألذان

به ونوِمه - ٩  :الُوضوء للجنب عند أْكله وُرشْ

ب أو النَّوم؛ وهذا مذهب مجهور يستحبُّ للُجنب الُوضوء إذا أراد األكْ  ل والرشُّ

افعيَّة، واحلنابلة،   .ابن حزم الظاهريِّ  وهو قولالُفقهاء من املالكيَّة، والشَّ

 :الوضوء عند معاودة الَوطء -١٠

ًة أخرى، وهذا باتِّفاق  ُيستحبُّ للُجنُب الوضوء، إذا أراد أن يعاود الَوطَء مرَّ

افعيَّة، واحلنابلة، وهو قول مجاعة من ا: األربعةاملذاهب الفقهيَّة  حلنفيَّة واملالكيَّة، والشَّ

حابة والتَّابعني، وأكثر العلامء  .الصَّ

  

ا ما  

و ءا  

١- ا  

ئ مسلًام؛ وال يصحُّ من كافر، وهذا مذهب مجهور الفقهاء  ُيشرتط أن يكون املتوضِّ

افعيَّة، واحلنابلة،  .)٢(قوٌل للحنفيَّةهو و من املالكيَّة، والشَّ

                                      
 .كتاب الصالة : ُينظر) )١((

م ) ٢( م، وعدم اشرتاطها يف الوضوء، اإلسالم رشط عند احلنفيَّة يف التيمُّ دون الوضوء الشرتاط النيَّة يف التيمُّ



 

٧٣ 

  رةا  

٢- ا  

ئ عاقًال؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة احلنفيَّة، : األربعة ُيشرتط أن يكون املتوضِّ

افعيَّة، واحلنابلة  .واملالكيَّة، والشَّ

٣ - ا  

ة يـَّ  :ُحكم النـِّ

ة الوضوء؛ وهو مذهب مجهور الفقهاء، من املالكيَّة، افعيَّة،  النِّيَّة رشٌط لصحَّ والشَّ

 .واحلنابلة والظاهريَّة

ة  يـَّ  :اجلهر بالنـِّ

َحمَلُّ النِّيَّة القلب، وال ُيَرشع النُّطق هبا، وهذا مذهب املالكيَّة، وهو قوٌل للحنفيَّة، 

واملنصوص عن أمحد، واختاره ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وهو ظاهر اختيار الكامل ابن 

ائمة، وُحكي  اهلامم، واختاره أيًضا ابن باز، وابن عثيمني، وعليه فتوى اللَّجنة الدَّ

 . اإلمجاع عىل ذلك

  ِمس أو  َد  اء  ُ امع -٤

ته مًعا؛  انقطاع ما ُينايف الوضوء من حيض ونفاس، رشٌط يف وجوب الوضوء وصحَّ

افعيَّة، واحلنابلةاحلنفيَّة، واملالكيَّ : األربعة وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة  .ة، والشَّ

   

                                     
 .ونصَّ بعض احلنفيَّة عىل أنَّ اإلسالم ْرشط يف الوضوء أيًضا



 

٧٤ 

 رةا  

٥ - إزا  َ لء وا ة إ ءء أُا  

، وهذا باتِّفاق املذاهب )١(جيب إزالة ما َيمنع وصول املاء إىل برشة أعضاء الوضوء

افعيَّة، واحلنابلة: الفقهيَّة األربعة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

   رط ء اء ن أن -٦

ة الوضوء أن يكون بامء َطهور، فال يصحُّ بغريه، وهذا مذهب مجهور  ُيشرتط يف صحَّ

ة، وهو رواية عن أيب حنيفة، وقول : الفقهاء افعيَّة، واحلنابلة، والظَّاهريَّ املالكيَّة، والشَّ

، وُحكَي فيه اإلمجاع  .أيب يوسف، واختاره الطَّحاويُّ

٧-   لد ا   ٌث دا   

ة طهارة َمن به حَدث دائم أ لكلِّ )٢(ال ُيشرتط دخول الوقت لصحَّ ، وال أن يتوضَّ

لف، وهو اختيار  ة، وبه قال بعض السَّ صالة، وهذا مذهب املالكيَّة، والظاهريَّ

، وابن عثيمني وكاينِّ  .الشَّ

٨-  ُ ن أن ءء ا ح؟   

ة الوضوء أن يكون  ر باملاء املرسوق أو ال ُيشرتط لصحَّ املاء مباًحا، فيصحُّ التطهُّ

افعيَّة  .املغصوب، مع اإلثم، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

                                      
حم، والعجني، والطِّني، ومواد الطِّالء، واملناكري : من أمثلة ذلك) ١( مع، والشَّ طالء تضعه النساء عىل (الشَّ

ينة الصناعية، وكذلك املاكياج والكحل إن كانت هلام طبقة أو مواد متنع وصول ، واألظافر )أظفارهن للزِّ

 . املاء إىل البرشة

وهو ماسور بالستيكي (وذلك كاملصاب بسلس البول، أو الريح، وكاملريض الذي توضع له قسطرة ) ٢(

 ).يوضع يف جمرى البول؛ بحيث يتمكن املريض عربه من البول يف كيس



 

٧٥ 

  رةا  

ا ا  

  اء وض

١ -  ا  

 :ُحكم َغسل الوجه

وابن ابن حزم، : عىل ذلك ونَقل اإلمجاع، َغسل الوجه  فرٌض من فروض الوضوء

، وابن رشد، والنوويُّ   .عبد الربِّ

 :حدُّ الوجه

 .هو ما حتُصل به املواجهة :الوجه

ه عرًضا  . ما بْني أصول األُذنني :وحدُّ

ه طوًال  قن :وحدُّ أس املعتاد إىل منتهى الذَّ  .ما بني منابت شعر الرَّ

 هل الِعذار من الوجه؟

هور الفقهاء من احلنفيَّة، من الوجه، وجيب َغْسله معه، وهذا مذهب مج )١(الِعذار

افعيَّة، واحلنابلة، وهو قوٌل للاملكيَّة، اختاره ابن عبد الربِّ   .والشَّ

 اللِّحية َغْسل ُحكم

ما (فإنَّه جيب َغسُل ظاهرها وباطنها  -تِصف البََرشة - إن كانت اللِّحية خفيفة 

                                      
عر : الِعذار) ١( دغ والعارض، وقيلالشَّ هو ما عىل العظم الناتئ بإزاء األذن، : النابت املحاذي لألذن بني الصُّ

ل ما ينُبت لألمرد غالًبا  .وهو أوَّ



 

٧٦ 

 رةا  

: ب الفقهيَّة األربعة، وإن كانت كثيفًة، وَجب غْسل ظاهرها، وهذا باتِّفاق املذاه)حتتها

افعيَّة حابة )١(احلنفيَّة، واملالكيَّة والشَّ ، واحلنابلة، وبه قال مجاهري العلامء من الصَّ

 .والتَّابعني

 :ُحكم َغْسل ما اسرتسل من اللِّحية

، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من املالكيَّة، )٢(جيب َغْسل ظاهر ما اسرتسل من اللِّحية

افعيَّة يف األ ، واحلنابلةوالشَّ  .صحِّ

 الوجه بعض َغسل

، : عىل ذلك نقل اإلمجاع، وَغْسل بعض الوجه غري جمزئ ، وابن عبد الربِّ الطحاويُّ

 .والنوويُّ 

٢ - ْ ا إ ِْا  

 :ُحكم َغْسل اليدين إىل املِرفَقنيِ 

ابن  :ذلكعىل  نَقل اإلمجاع، وملِرفَقِني، فرٌض من فروض الوضوءَغْسل اليدين إىل ا

، والنوويُّ   .حزم، وابن عبد الربِّ

                                      
ه جيب غسل ظاهرها وباطنها؛ ) ١( ارب والِعذار والُعنُفقة؛ فإنَّ استثنى الشافعيُة شعوَر اهلُدب واحلاجب والشَّ

عر منها والَبرشة وإْن كثفت؛ و عر يف هذه املواضع خيفُّ يف العادة، وان كُثف مل يكن إالَّ الشَّ ذلك ألنَّ الشَّ

جيب : ال جيب غسل باطن ُعنفقة كثيفة وال َبَرشهتا كاللِّحية، ويف ثالث: نادًرا، فلم يكن له ُحكم، وقيل

 .إن مل تتَّصْل باللِّحية

عر: املسرتِسل) ٢(  .اخلارج عن دائرة الوجه من الشَّ



 

٧٧ 

  رةا  

 :دخول املِرفَقِني يف غْسل اليدين

احلنفيَّة، : جيب َغْسل املِرفقني مع اليدين؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك  .واملالكيَّة، والشَّ

ائدة ونحوها  :َغسل اليد الزَّ

يٍد زائدٍة أو ُأصبٍع زائدٍة نبتَْت بمحلِّ الفْرض، وهذا باتِّفاق املذاهب  جيب َغسل

افعيَّة، واحلنابلةاحلنفيَّة، واملالكيَّ : الفقهيَّة األربعة  .ة، والشَّ

 :ُحكم وضوء َمن يكون حتت ُظفره وسٌخ يمنع وصول املاء

ة الوضوء، وجود وسٍخ يسري من درٍن ونحوه حتت الظُّ  فر، وهذا ال يمنع من صحَّ

افعيَّة الغزايلُّ : مذهب مجهور الفقهاء  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة، واختاره من الشَّ

٣- َْ أسا  

أس  :ُحكم َمْسح الرَّ

أس فرٌض يف الوضوء ،  عىل ذلك ، و نَقل اإلمجاعَمْسح الرَّ ابن حزم، وابن عبد الربِّ

، وابن قدامة  .والنوويُّ

 :أس ُحكم مْسح مجيع الرَّ 

أس كلِّه واستيعاُبه، وهذا مذهب املالكيَّة يف املشهور، واحلنابلة عىل  جيب مْسح الرَّ

 ، ة، واختاره ابن تيميَّة، واأللباينُّ افعيَّة، وبعض الظَّاهريَّ حيح، وبه قال املُزينُّ من الشَّ الصَّ

 .وابن باز، وابن عثيمني



 

٧٨ 

 رةا  

أس  :مْسح ما نزل من َشعر الرَّ

أسال جيب مْسح ما نزَ  عر، وال ُجيزئ مسحه عن الرَّ أس من الشَّ سواء   )١(ل عن الرَّ

افعيَّة،  ه، وهذا مذهب مجهور الُفقهاء من احلنفيَّة، والشَّ ه فعَقده فوق رأسه أو مل يردَّ ردَّ

س، وهو العلو أس يف معنى الرتؤُّ  .واحلنابلة؛ وذلك لعدم مشاركته الرَّ

 :عدد مرات املسح

ًة وا أس مرَّ حدة، وال ُيَرشع فيه التَّكرار، وهذا مذهب مجهور الُفقهاء من ُيمسح الرَّ

 .احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة

أس  :صفة مْسح الرَّ

مة رأسه إىل قفاه، ثم يردَّمها إىل املوضع الذي بدأ منه؛ أي يمرَّ : أن يمرَّ بيديه من ُمقدِّ

مة رأسه، نصَّ عىل هذا مجهور الفقه افعيَّة، : اءهبام من قفاه إىل مقدِّ املالكيَّة، والشَّ

 .واحلنابلة، وُحكَي فيه اإلمجاع

 العاممة عىل املسح

أس وهذا مذهب احلنابلة عىل . جيوز املسح عىل العاممة مقتًرصا عليها دون مْسح الرَّ

حابة والتابعني، وهو اختيار ابن املنذر، وابن  ة، وبه قال مجهور الصَّ املشهور، والظاهريَّ

، وابن عثيمني تيميَّة، وابن ، والشنقيطيُّ  .القيِّم، والشوكاينُّ

   

                                      
أس، مل جيزئه فلو مَسح) ١( أس ومل يمسح الرَّ  .ما نزل عن الرَّ



 

٧٩ 

  رةا  

 :رشوط املَسح عىل العاممة  

 هل ُيشرتط أن تكون العاممة حمنَّكًة أو ذات ذؤابة؟

ء امَّ ، )١(ال ُيشرتط أن تكون العاممة حمنَّكة أو ذات ذؤابة، فيجوز املسح عىل العاممة الصَّ

 .اختاره ابن تيميَّة، وابن عثيمنيوهذا مذهب الظاهريَّة، وهو وجٌه للحنابلة، و

 هل ُيشرتط أن يكون لبس العاممة عىل طهارة؟ 

ال ُيشرتط لبس العاممة عىل طهارة، وهذا مذهب الظاهريَّة، وِرواية عن أمحد، وهو 

لف، واختيار ابن تيميَّة، وابن عثيمني  .  قول بعض السَّ

ًدا بوقت؟   هل ُيشرتط أن يكون املسح حمدَّ

ة، واختيار ابن عثيمنيال ُيشرتط لل  .مسح عىل العاممة توقيت، وهذا مذهب الظاهريَّ

 اِخلامر عىل املسح

 :اختلف أهل العلم يف ُحكم مسح املرأة عىل مخارها عىل قولني

ل ال جيوز للمرأة أن َمتسح عىل مخارها؛ وهذا مذهب مجهور الفقهاء من : القول األوَّ

افعيَّة،، احلنفيَّة َلف واملالكيَّة، والشَّ  .وروايٌة عند احلنابلة، وهو قول بعض السَّ

ة، : القول الثَّاين جيوز للمرأة أن متسح عىل مخارها، وهذا مذهب احلنابلة، والظَّاهريَّ

لف، واختاره ابن عثيم ائمةوهو قول لبعض السَّ  .ني، وبه أفتت اللَّجنة الدَّ

                                      
 .هي التي ال حنك هلا وال ذؤابة: العاممة الصامء) ١(



 

٨٠ 

 رةا  

 القالنس عىل املسح 

احلنفيَّة، : األربعة تِّفاق املذاهب الفقهيَّة؛ وهذا با)١(ال يصحُّ املسح عىل القالنس

افعيَّة، واحلنابلة واملالكيَّة،  .والشَّ

٤- ذما ْ:  

 :)٢(اختلف أهل الِعلم يف ُحكم مْسح األُذنني عىل قولني

ل أنَّ مسح األُذنني من ُسنن الوضوء، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من : القول األوَّ

افعيَّة احلنفيَّة، واملالكيَّة يف  .املشهور، والشَّ

جيب مْسح األُذنني؛ ظاهرمها وباطنهام، وهذا مذهب احلنابلة، وبعض : القول الثَّاين

املالكيَّة، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، واختيار ابن باز، وابن عثيمني، وعليه فتوى 

ائمة  .اللَّجنة الدَّ

  :صفة مسح األُذنني 

، وَيمَسَح بإهباميه ظاهَرمها، )٣(بَّابتيه يف ِصامخيهامُيَسنُّ يف مْسح األذنني أن ُيدِخل س

                                      
أس خمتلف األنواع : القالنس) ١( مجع َقلنسوة، وهي عبارة عن طاقية ُتَلفُّ عليها العاممة، وهو لِباس للرَّ

 . واألشكال

 .املسح عليه واستثنى بعُضهم كابن عثيمني ما يشقُّ نزعه، فأجاز  

 . أَمجع أهل العلم عىل مرشوعيَّة مْسح األذنني) ٢(

أس، وهذا باإلمجاع  .وال ُجيزئ مْسح األُذنني عن مْسح الرَّ

 .ثقب األذن: الصامخ) ٣(



 

٨١ 

  رةا  

فاق املذاهب الفقهيَّة افعيَّة، واحلنابلة: األربعة وهذا باتِّ  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

أس بامء واحد   :ُحكم مْسح األذنني مع الرَّ

أس بامء واحد، وهذا مذهب احلنفيَّة، ورواي ٌة عن أمحد، ُيَسنُّ مْسح األُذنني مع الرَّ

لف، واختاره ابن تيميَّة، وابن القيِّم،  ، وُروي عن مجاعة من السَّ وهو قول الثوريِّ

، وابن عثيمني ، وابن باز، واأللباينُّ نعاينُّ  .والصَّ

٥ - ْ ا  

ج ابن املنذر، : نقل اإلمجاع عىل ذلك، وفرٌض يف الوضوء  )١(لني إىل الَكعبنيَغْسل الرِّ

، والنوويُّ وابن عبد ال  .ربِّ

٦- ا  

تيب  :تعريف الرتَّ

تيب أن يأيت بالطَّهارة عضًوا بعد عضو، كام أَمر اهللا تعاىل، بأْن َيغسل  :املراد بالرتَّ

جلني  .الوجه، ثم اليَدين إىل املِرَفقني، ثم َيمسح رأسه، ثم َيغِسل الرِّ

تيب   :ُحكم الرتَّ

تيب يف الوضوء فرٌض من فروضه، وه افعيَّة واحلنابلة، وقوٌل الرتَّ و مذهب الشَّ

ائمة  .للاملكيَّة، واختيار ابن حزم، وابن باز، وابن عثيمني، وبه أفتت اللَّجنة الدَّ

   

                                      
 .العظامن النائتان عند مفصل الساق والقدم عن اجلنبني: الكعبان) ١(

 



 

٨٢ 

 رةا  

  ااة -٧

 :تعريف املواالة 

ل قبل : املواالة هي َغسل األعضاء عىل سبيل التعاُقب، بحيث ال جيفُّ العضو األوَّ

وع يف الثَّاين  .الرشُّ

 :واالة يف الوضوءُحكم امل 

واحلنابلة، واختاره  - يف املشهور - املواالة من ُفروض الوضوء، وهو مذهب املالكيَّة

، وابن باز، وابن عثيمني ائمة ،الشوكاينُّ  .وعليه فتوى اللَّجنة الدَّ

 :اليسري التَّفريق 

 :ىل ذلكع نَقل اإلمجاع، والوضوء يسًريا، فإنَّه ال يرضُّ  إذا كان التَّفريق بني أعضاء

 .أبو حامد، واملحاميل، والنوويُّ 

 :حد املواالة

حدُّ املواالة يف الوضوء أالَّ َيميض بني العضوين زمن جيفُّ فيه العضو املغسول، مع 

خص، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة مان وحال الشَّ احلنفيَّة، : األربعة اعتدال الزَّ

افعيَّة  .واحلنابلة ،واملالكيَّة، الشَّ

  

  

   



 

٨٣ 

  رةا  

ا اا  

 ءا و ع و   

ُ ء وآدابُا  

 :التَّسمية - ١

افعيَّة، وهي : استحبَّ التَّسمية عند الوضوء، مجهور الفقهاء احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 .روايٌة عند احلنابلة

واك - ٢  :السِّ

واك عند الوضوء  .))١((ُيسنُّ السِّ

 :ثالًثا َغسل الكفَّني - ٣

سغنيُيسنُّ َغسل اليدين  ابن : عىل ذلك نَقل اإلمجاع ، ويف ابتداء الُوضوء  )٢(إىل الرُّ

 .)٣(املنذر، والنوويُّ 

 الُوضوء يف واالستنثار واالستنشاق املَضَمضة - ٤

 :ُحكم املَضَمضة واالستنشاق

ئفٌة يف الوضوء، وهو مذهب احلنابلة، وبه قالت طا )٤(ِجتب املضمضة واالستنشاق

                                      
 .تقدم الكالم عن السواك) ١(

سغني) ٢( راعَمجع ُرس: الرُّ  . غ، وهو َمفِصل ما بني الكفِّ والذِّ

ني يف الُوضوء عند القيام من النَّوم) ٣(  . اسُتثني من هذا اإلمجاِع َغْسُل الكفَّ

 . إدخال املاء يف األنف: واالستنشاق. حتريك املاء يف الفم: املضمضة) ٤(



 

٨٤ 

 رةا  

، وابن باز،  ة، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، والشوكاينُّ لف، واختاره بعض الظَّاهريَّ من السَّ

، وابن عثيمني  .واأللباينُّ

 :صفة املضمضة واالستنشاق

نَّة يف املضمضة واالستنشاق أن َجيمعهام يف َغرفة واحدة؛ فيأخذ غرفة : السُّ

ثانية، يفعل هبا كذلك، ثم ثالثة كذلك، يتمضمض منها، ثم َيستنشق، ثم يأخذ َغرفًة 

 ، ، وابن رشد اجلَدُّ افعيَّة، واحلنابلة، وهو قوٌل للاملكيَّة، اختاره املازريُّ وهذا مذهب الشَّ

 .وهو اختيار ابن دقيق العيد، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن باز، وابن عثيمني

 :املبالغة يف املضمضة واالستنشاق

: األربعة ، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة)١( املضمضة واالستنشاقُتسنُّ املبالغة يف

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 :ُحكم االستنثار

احلنفيَّة، : األربعة ُسنَّة من ُسنن الوضوء، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة )٢(االستنثار

افعيَّة، واحلنابلةواملالكيَّة،   .وحكي اإلمجاع عىل ذلك. والشَّ

                                      
ة يف مجيع الفم، واملبالغة : املبالغة يف املضمضة) ١(  .إيصال املاء إىل خيشومه: يف االستنشاقإدارة املاء بقوَّ

ثة  -االستنثار : (قال النوويُّ ) ٢( فهو طرح املاء واألذى من األنف بعد االستنشاق، وهذا هو  -بالثَّاء اُملثلَّ

غة والفقه  ).١/٣٥٣)) (املجموع). ((املشهور الذي عليه اجلمهور من أهل احلديث واللُّ

 



 

٨٥ 

  رةا  

 :صفة االستنثار

ِصفة االستنثار تكون بإخراج ما يف األنف من املاء واألذى باليد اليُرسى، بعد 

افعيَّة، : االستنشاق، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 .واحلنابلة

ة إطالة - ٥  والتحجيل الُغرَّ

ة والتَّحجيل  :معنى الُغرَّ

ة ة ملَعة بيضاء تكون يف جبهة الَفَرس، ثم استُعملت يف اجلَامل، : معنى الُغرَّ أصل الُغرَّ

د صىلَّ اهللا عليه  ة حممَّ كر، واملراد هبا هنا النُّور الكائن يف وجوه أمَّ هرة وطِيب الذِّ والشُّ

 . وسلَّمَ 

كون يف ثالث قوائم من قوائم الفَرس، وأصله بياض ي: التَّحجيل: معنى التحجيل

د صىلَّ اهللا عليه  ة حممَّ من اِحلجل وهو اخلَْلَخال، واملراد به هنا النُّور الكائن يف أرُجل أمَّ

 .وسلَّمَ 

ة والتَّحجيل  .َغسل ما زاد عن الواجب يف أعضاء الوضوء: واملقصود بإطالة الُغرَّ

ة والتَّحجيل  :ُحكم إطالة الُغرَّ

ة وال التحجيل؛ وهو مذهب املالكيَّة، وروايٌة عن أمحد، واختاره ال تُ  َرشع إطالة الغرَّ

 . ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن باز، وابن عثيمني

   



 

٨٦ 

 رةا  

 التخليل - ٦

 :ختليل اللِّحية 

احلنفيَّة عىل األصحِّ عندهم، : الكثيفة، مجهوُر الفقهاء )١(استحبَّ ختليل اللِّحية

افعيَّة، و  .احلنابلة، وهو قوٌل للاملكيَّة، وبه قال أكثُر العلامءوالشَّ

جلني   :ختليل أصابع اليدين والرِّ

جلني عىل التَّخليل، فإنَّه جيب التَّخليل،  إذا توقَّف وصول املاء إىل أصابع اليدين والرِّ

افعيَّة،  وإْن مل يتوقَّف كان مستحب�ا، وهذا مذهب مجهور الفقهاء، من احلنفيَّة، والشَّ

 . واحلنابلة، وهو قوٌل للاملكيَّة

 :صفة ختليل األصابع

 :صفة ختليل أصابع اليدين 

ختليل أصابع اليدين يكون بالتَّشبيك بينهام، وهذا قول مجهور أهل العلم من 

افعيَّة، واحلنابلة  .احلنفيَّة، والشَّ

جلني   :صفة ختليل أصابع الرِّ

جلني يكون باخلنرص، وهذا ب : اتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعةختليل أصابع الرِّ

افعيَّة، واحلنابلة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

                                      
 . بني َشعر اللِّحية، وإيصال املاء إىل َبَرشته بأصابعهإدخال املاء : ختليل اللِّحية) ١(



 

٨٧ 

  رةا  

 :حتريك اخلاتم ونحوه 

ق وصول املاء إىل ما حتته، وإالَّ وجب خلعه  ُيستحبُّ حتريك اخلاتم ونحوه، إذا حتقَّ

افعيَّة، واحلنا  .بلةأو حتريكه؛ وهو مذهب مجهور الفقهاء، من احلنفيَّة، والشَّ

 التَّثليث - ٧

أس : عىل ذلك نَقل اإلمجاعو  ،ُيسنُّ تثليث غسل األعضاء يف الوضوء غري مْسح الرَّ

، وابن رشد، والنوويُّ   .)١(ابن عبد الربِّ

يادة ُحكم  الوضوء يف الثَّالث عىل الزِّ

يادة عىل الثَّالث يف الوضوء، مكروهة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة ة، احلنفيَّ : الزِّ

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك  .واملالكيَّة، والشَّ

 التياُمن - ٨

، : عىل ذلك نَقل اإلمجاعو، )٢(ُيستحبُّ التياُمن يف َغسل أعضاء الوضوء ابن عبد الربِّ

، والعينيُّ  ، وابن قدامة، والنوويُّ  .وأبو الوليد الباجيُّ

لْك - ٩  الدَّ

لْك   :تعريف الدَّ

لْك  . رار اليد عىل الُعضوإم: الدَّ

                                      
 .وقع اخلالف يف تكرار مسح الرأس، وقد سبق أن الراجح هو االكتفاء بمسحها مرة) ١(

م الُيرسى عىل الُيمنى، فوضوءه صحيح، وال إعادة عليه، بإإلمجاع) ٢(  . لكن َمن قدَّ



 

٨٨ 

 رةا  

لك يف الوضوء   :ُحكم الدَّ

افعيَّة، )١(استحب َدْلك األعضاء الواجب غسُلها ، مجهوُر الفقهاء من احلنفيَّة، والشَّ

 .، والظاهرية، وهو قوٌل عند املالكيَّة)٢(واحلنابلة

م البَدء -١٠  الوضوء يف األعضاء بُمقدَّ

م األعضاء ضوء، عند مجهور الُفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، يف الو )٣(ُيندب البَدء بُمقدَّ

افعيَّة  .والشَّ

عاء - ١١   الوضوء من الَفراغ بعد الدُّ

أشهد أْن ال إله إالَّ اهللاُ، وأنَّ حممًدا عبُد اهللا : ُيَرشع بعد الفراغ من الوضوء، قول

 .ورسوُله

 ركعتني صالة -١٢

أ أن يصيلِّ ركعتني بعد ال وضوء؛ نصَّ عىل هذا مجهور الفقهاء من ُيستحبُّ ملن توضَّ

افعيَّة، واحلنابلة  .احلنفيَّة، والشَّ

   

                                      
ْلك، فإنَّ الدلك يكون واجًبالكن إذا توقَّف وصول املاء إىل ما وَجب غسلُ ) ١(  .ه عىل الدَّ

ه احلنابلُة باملواضع التي ينبو عنها املاء) ٢(  .لكن خصَّ

أس املعتاد) ٣( أس من منابت َشعر الرَّ  .فيبدأ يف اليدين والرجلني من أطراف األصابع، ويف الرَّ



 

٨٩ 

  رةا  

 ح  ءا  

 :الكالم يف الوضوء - ١

احلنفيَّة، واملالكية، : ال حيرم الكالم أثناء الوضوء، باتفاق املذاهب الفقهية

افعيَّة، واحلنابلة  .)١(والشَّ

 :االستعانة بغريه يف الُوضوء - ٢

ئ االستعانة بغريه يف الوضوء؛ وهو مذهب احلنابلة، وقوٌل للحنفيَّة، ُيبَاح  للمتوضِّ

افعيَّة، واختاره ابن باز، وابن عثيمني  .ووجٌه للشَّ

 :التَّنشيف - ٣

احلنفيَّة، : ُيباح تنشيف األعضاء من َبَلل ماء الوضوء، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

افعيَّة يف األصواملالكيَّة، وا  .ح، واحلنابلةلشَّ

  عَُ  ءا  

عاء عند كلِّ عضو من أعضاء الوضوء - ١  :الدُّ

افعيَّة، وهو قوٌل  عاء عند كلِّ عضو، وهو مذهب احلنابلة، والشَّ ال ُيَرشع الدُّ

، وابن باز، وابن عثيمني، وبه أفتت اللَّجنة  للاملكيَّة، واختيار ابن القيِّم، والصنعاينِّ

ائمة  .الدَّ

                                      
. نه من مكروهات الوضوءواملالكية جعلوا اإلكثار م. احلنفية جعلوا ترك الكالم من آداب الوضوء) ١(

 . واحلنابلة جعلوا تركه أوىل.  وجعل الشافعية ترك الكالم لغري حاجة من سنن الوضوء ومستحباته

 



 

٩٠ 

 رةا  

 :َمْسح الُعنق - ٢

افعيَّة، : ال ُيَرشع َمْسح الُعنق يف الوضوء، وهذا مذهب مجهور الفقهاء املالكيَّة، والشَّ

 .واحلنابلة، وهو قوٌل للحنفيَّة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

٩١ 

  رةا  

  

  ا اب

ا  ا  

 :وفيه سبعة فصول

ل ــل األوَّ ــة  :الفص ــني، وِحكم ــىل اخلُفَّ ــح ع ــف املس تعري

 مرشوعيَّته

 ُحكم املسح عىل اُخلفَّني وما ُيلَحق هبام: الفصل الثاين

 رشوط املسح :الفصل الثَّالث

ابع ني :الفصل الرَّ  صفة املسح عىل اخلفَّ

ة املسح :الفصل اخلامس  مدَّ

ادس ني :الفصل السَّ  مبطالت املسح عىل اخلفَّ

ابع  املسح عىل اجلبائر :الفصل السَّ

 



 

٩٢ 

 رةا  

ل اوا  

 ا  ،ا ِو و  

 ا  ا  

 .هو إمرار اليد املبتلَّة بال تسييل: املسح

جل من جلٍد رقيق: اُخلفُّ   .هو ما ُيلبس يف الرِّ

ِ و ا  ا  

 اِحلكمة من املسح عىل اخلُفَّني هي التيسري، والتَّخفيف عن املكلَّفني الذين يشقُّ 

فر،  ديد، ويف السَّ تاء والَربد الشَّ ًة يف أوقات الشِّ جلني، خاصَّ عليهم نْزُع اخلُفِّ وَغسُل الرِّ

فر  .وما يصاحبه من االستعجال، ومواصلة السَّ

  

ا ما  

ُ ا  ا و َُ   

١- ُ ا  ا  

ابن املبارك، وابن املنذر، وابن عبد : عىل ذلك إلمجاعا ونقل ،جيوز املسح عىل اخلُفَّني

، وابن ُقدامة، والنوويُّ  ، والبََغويُّ  .   الَربِّ

٢- ُ ا  اربا  

ة،  )١(جيوز املسح عىل اجلَوربني افعيَّة، واحلنابلة، والظَّاهريَّ يف اجلملة، وهو مذهب الشَّ

                                      
يه العامة : اجلوربان) ١( جل، وُيسمِّ  ).رشاب(تثنية جورب، وهو لباس الرِّ



 

٩٣ 

  رةا  

د بن احلسن، وُروي رجوع أيب حنيفة إليه يف مَرضه، وبه قال  وبه قال أبو يوسف، وحممَّ

لف، واختاره ابن باز، وابن عثيمني  .بعض السَّ

٣- ا  اربإذا ا      

وذلك عىل  ،)١(اختلف أهل العلم يف جواز املسح عىل اجلوارب، إذا مل تُكن صفيقةً 

 :قولني

ل و مل يكونا َصفيقِني، وهذا مذهب جيوز املسح عىل اجلَوربِني مطلًقا، ول :القول األوَّ

لف، واختاره ابن عثيمني ة، وبه قال بعض السَّ  .الظَّاهريَّ

ال جيوز املسح عىل اجلوارب إذا مل تكن صفيقًة، وهذا مذهب مجهور : القول الثَّاين

افعيَّة، واحلنابلة، وهو اختيار ابن باز  .الفقهاء من احلنفيَّة، والشَّ

٤- ا  ا  

احلنفيَّة، واملالكيَّة، :  جيوز املسح عىل النَّعلِني؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّةال

افعيَّة،   . واحلنابلة، وُحكي يف ذلك اإلمجاعوالشَّ

٥ - ُ ا  ا  

 :عىل قولني )٢(اختلف أهل العلم يف ُحكم املسح عىل اللَّفائف

ل احلنفيَّة، : ، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّةعدم جواز املسح عليها: القول األوَّ

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكَي فيه اإلمجاع  .واملالكيَّة، والشَّ

                                      
اف، بحيث ال ُترى الَبَرشة معه: مجع َصفيق: صفيقة) ١(  . أي َثخني غري شفَّ

فائف) ٢( جل وغريها: اللَّ  . مجع لِفافة، وهي ما ُيلفُّ عىل الرِّ



 

٩٤ 

 رةا  

جيوز املسح عىل اللَّفائف، وهو وجٌه للحنابلة، واختاره ابن تيميَّة، : القول الثَّاين

 .وابن عثيمني

٦- ا ْو َ أ ،ا  ا ا ؟  

جلني ، وهو مذهب احلنابلة، )١(املسح لالبس اخلُفَّني أفضل ِمن خلعهام وَغْسل الرِّ

لف، واختيار ابن املنذر، وابن تيميَّة، وابن  وقول بعض احلنفيَّة، وهو قول بعض السَّ

، وابن باز، وابن عثيمني نقيطيِّ  . القيِّم، والشِّ

 

ا ا  

و ا  

   ا ُ أن -١

 : اختلف أهل العلم يف اشرتاط ثبوت اخلفِّ بنفسه، وذلك عىل قولني

ل  ُيشرتط يف اخلفِّ أن يثبت بنفسه، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة: القول األوَّ

افعيَّة، واحلنابلة: األربعة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

افعيَّة، وال ُيشرتط أن يثبت اخلفُّ بنف: القول الثَّاين اختاره ابن سه، وهو وجٌه عند الشَّ

 .تيميَّة، وابن عثيمني

   

                                      
ني إذا خِيش خروج الوقت، أو نحوه) ١(  .لكن قد جيِب املسح عىل اخلُفَّ

 



 

٩٥ 

  رةا  

  ً   ا ا ن أن -٢

 :اختلف أهل العلم يف اشرتاط أن يكون اخلفُّ ساتًرا ملا جيب غسله عىل قولني

ل ُيشرتط أن يكون اخلف ساتًرا ملحلِّ الفرض، وهذا باتِّفاق املذاهب : القول األوَّ

افعيَّة، واحلنابلة: الفقهيَّة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

ان ساتريِن ملحلِّ الفرض،  :القول الثَّاين ابن حزم،  وهو قولال ُيشرتط أن يكون اخلُفَّ

 .ابن تيميَّة، وابن عثيمنياختاره و

٣- ا  ق اا  

 :ق عىل أقوال، أقواها قوالناختلف أهل العلم يف ُحكم املسح عىل اخلُفِّ املخرَّ 

ل جيوز املسح عليه إذا كان اخلَْرق يسًريا، وهو مذهب احلنفيَّة، : القول األوَّ

 .، واختاره ابن باز)١(واملالكيَّة

ق مطلًقا، ما دام امليش فيه ممكنًا؛ وهذا : القول الثَّاين جيوز املسح عىل اخلفِّ املخرَّ

لف، واختاره ابن مذهب الظَّاهريَّة، وهو قوٌل قديٌم ل ، وبه قال بعض السَّ لشافعيِّ

، وابن عثيمني نقيطيُّ  .  املنذر، وابن تيميَّة، والشِّ

  اء مَذ ََ أن -٤

 : اختلف العلامء يف اشرتاط كون اخلفِّ َيمنع نفوَذ املاء، عىل قولني

ل افعيَّة، وقوٌل عند احل :القول األوَّ  .نابلةُيشرتط؛ وهو مذهب احلنفيَّة، والشَّ

                                      
وعند املالكية يشرتط أن يكون أقلَّ من قْدر . عند احلنفية يشرتط أن يكون أقلَّ من ظهور ثالثة أصابع) ١(

 . معه متابعُة امليش يف قول هلمالثُّلث، وهو املذهب، أو أن يمكن 



 

٩٦ 

 رةا  

ال ُيشرتط أن يكون اخلفُّ مانًعا لنفوذ املاء، وهو مذهب احلنابلة،  :القول الثَّاين

افعيَّة، واختاره ابن تيميَّة وابن عثيمني  . ووجه عند الشَّ

  ً ا ن أن - ٥

م مطلًقا؛ وهو مذهب احلنابلة، وقول للاملكيَّة،  )١(ال جيوز املسح عىل اخلفِّ املحرَّ

افعيَّة، وهو اختيار  ابن باز، وابن عثيمني وقول   .للشَّ

  طًا ا ن أن -٦

افعيَّة، وا حلنابلة، ال يصحُّ املسح عىل اخلفِّ النَّجِس العني، نصَّ عىل ذلك الشَّ

 .وبعض فقهاء املالكيَّة

   طرة  ا ن أن -٧

ىل طهارة مائيَّة، فال يصحُّ املسح عىل ِمن ْرشط املسح عىل اخلفِّ أن يكون املاسُح ع

م، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة افعيَّة: األربعة طهارة التيمُّ ، )٢(احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 .واحلنابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك

   

                                      
م نوعان) ١(  : اخلفُّ املحرَّ

م حلقِّ اهللا تعاىل، كام لو َلبِس اخلفَّ وهو ُحمِرم، أو كان اخلفُّ من حرير، وكان البُسه : النَّوع األول   املحرَّ

              .رُجًال 

، كاخلفِّ املغصوب أو املرسو: النَّوع الثَّاين    م حلقِّ اآلدميِّ  .قاملحرَّ

م؛ ألنَّ ) ٢( ه يمسح عىل طهارة التيمُّ م ال بإعواز املاء، بل بسبب آَخر، فإنَّ استثنى الشافعيَّة ما إذا كان التيمُّ

ر بوجود املاء  .طهارته ال تتأثَّ



 

٩٧ 

  رةا  

٨-  ا  ل رةا  

 :ل الطَّهارة عىل قولنياختلف أهُل العلم يف اشرتاط ُلبس اخلفَّني بعد كام

ل جلني : القول األوَّ ُيشرتط جلواز املسح عىل اخلفَّني أن يكون لبِسهام بعد َغسل الرِّ

افعيَّة، واحلنابلة، واختاره  ِكلتيهام، وهو مذهب مجهور الُفقهاء، من املالكيَّة، والشَّ

، واختاره احتياطًا ابن باز، وابن عثيمني نقيطيُّ  .الشِّ

ال ُيشرتط أن يكون ُلبس اخلفَّني بعد كامل الطهارة؛ وهو مذهب : القول الثَّاين

لف، واختاره ابن  ة، ورواية عند احلنابلة، وبه قالت طائفٌة من السَّ احلنفيَّة، والظَّاهريَّ

 .تيميَّة، وابن القيِّم

  ُى رة ا ن أن - ٩

عىل  نقل اإلمجاع، وكرباحلَدث األصغر دون احلَدث األجيوز املسح عىل اخلفَّني يف 

، وابن حجر: ذلك  .ابن قدامة، والنوويُّ

١٠-  ُ ن أن حا  ا؟ًِ   

ال ُيشرتط أن يكون املمسوح عليه ِجلًدا، وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، 

افعيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن حزم الظاهري  .والشَّ

أ  ا  ا  

ل ثمَّ الثَّاين، ثمَّ أْحَدث  أ ولبِس اخلفَّ األوَّ  :َمن توضَّ

ل ثمَّ الثَّاين، ثمَّ أحدث، فله أن يمسَح عىل األعىل أ ولبس اخلفَّ األوَّ ، )١(َمن توضَّ

                                      
ا إذا مسح اخلفَّ األعىل ثم خَلعه، فإنَّه جيوز املسح عىل اخلفِّ األسفل، إ) ١(  .ذا كانا قد ُلبِسا عىل طهارةوأمَّ



 

٩٨ 

 رةا  

و القول القديم عند وهذا مذهب مجهور العلامء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة، وه

افعيَّة  .الشَّ

ل، ثمَّ أْحَدث، ثمَّ مسح عليه، ثمَّ لبِس الثَّاينَمن توضَّ    :أ ولبِس اخلفَّ األوَّ

ل، ثمَّ أْحَدث، ثمَّ مسح عليه، ثمَّ لبِس اخلفَّ  اختلف العلامء يف َمن لبِس اخلفَّ األوَّ

 :الثَّاين؛ هل يمسح عليه؟ عىل قولني

ل هور العلامء من ال جيوز املسح عىل اخلفِّ األعىل، وهذا مذهب مج :القول األوَّ

افعيَّة، واحلنابلة  .احلنفيَّة، والشَّ

جيوز املسح عىل اخلفِّ األعىل، وهو مذهب املالكيَّة، والقديم عند  :القول الثَّاين

افعيَّة، واختاره ابن باز  .الشَّ

ل  ل، ثمَّ أحدث، ثمَّ لبس الثَّاين قبل أن يمسح األوَّ أ ولبس اخلفَّ األوَّ  :َمن توضَّ

أ  ل، ثم أْحَدث، ثم لبِس اخلفَّ الثَّاين قبل أن يمسح َمن توضَّ ولبس اخلفَّ األوَّ

ل؛ فليس له أن يمسح عىل األعىل؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة احلنفيَّة، : األربعة األوَّ

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاع  . واملالكيَّة، والشَّ

  

ا اا  

 ا  ا  

ْ أ ا   

؛ وهو مذهب احلنفيَّة، واحلنابلة، والظَّاهريَّة، وبه قالت  ال ُيمسح أسفُل اخلفِّ



 

٩٩ 

  رةا  

لف، واختاره ابن املنذر، وابن باز، وابن عثيمني  .طائفٌة من السَّ

  ا  اَ ار

افعيَّة، ُيكره َتكرار املسح عىل اخلفَّني؛ نصَّ عىل هذا مجهور الفقهاء من املالكيَّ  ة، والشَّ

 .واحلنابلة

 أَ  ُا  ،ىُا أ  ؟ً  

افعيَّة، وقول  جل اليُمنى ثم اليُرسى؛ وهو مذهب املالكيَّة، والشَّ يبدأ بمسح الرِّ

 .للحنابلة، واختاره ابن باز

  

ا ا  

  ا ة

  وا  ا ة

؛ وهذا مذهب مجهور الفقهاء َيمسح امل ام بلياليهنَّ قيم يوًما وليلة، واملسافُر ثالثة أيَّ

افعيَّة، واحلنابلة، وهو روايٌة عن مالك، وقال لف،  تمن احلنفيَّة، والشَّ به طائفٌة من السَّ

 .واختاره ابن حزم الظاهري

 ئَ ةُ ؟ا  

ل مْسح بعد احلدَ  ة املسح من أوَّ ث؛ وهو قول األوزاعيِّ وأيب ثور، ورواية َتبتدئ ُمدَّ

، وابن باز، وابن  ، واختاره ابن املنذر، والنوويُّ عن أمحد، وروايٌة عن داود الظاهريِّ

 .عثيمني

   



 

١٠٠ 

 رةا  

َ  ث اْوأ و ، و  إ  ا  

فر؛ ف إنَّه يمسح مْسَح َمن لبس اخلفَّني وأْحَدث وهو مقيم، ومل يمسْح إالَّ يف السَّ

افعيَّة، واحلنابلة  .  مسافر، وهو مذهب احلنفيَّة، والشَّ

َ  ا و  ث، وُِ  ، و  إ  
ا  

فر؛ فإنَّه يمسح َمن َلبِس اخلفَّني وهو مقيم ومل ُحيِدث، ثمَّ سافر، ومل يمسح إالَّ يف ا لسَّ

ام، وممَّن نقل اإلمجاَع عىل مم اعٌ إمجوهو ، مْسَح مسافر ن وقَّت املسح للمسافر بثالثة أيَّ

، والعينيُّ : ذلك  . النوويُّ

َ ثأ َو  ،ا   َ   و  

َمن أحدث ومسح يف احلرض، ثمَّ سافر قبل متام يوم وليلة، فإنه يمسح مْسَح مسافر؛ 

، وابن وهو مذهب احلنفيَّة، ورواية عن  . عثيمني أمحد، واختاره ابن حزم الظاهريُّ

  أ   و  إذا

إذا مَسح وهو ُمسافر، ثم أقام ومل يستوِف مْسَح يوم وليلة، أتمَّ مْسح مقيم؛ وهو 

حيح، واحلنابلة افعيَّة عىل الصَّ  .مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، والشَّ

  

دس اا  

  ا  ا ت

١- ا  

 .ابن قدامة، والنوويُّ : عىل ذلك ونقل اإلمجاع، نابة تنُقض املسح عىل اخلفَّنياجلَ 



 

١٠١ 

  رةا  

٢-  ،ر أو اظ  َا  

، أو ظهور بعض حملِّ الفْرض من  اختلف أهل الِعلم يف نْقض املسح بَخْلع اخلفِّ

 :القدم، وذلك عىل قولني

ل احلنفيَّة، : األربعة ينُقض املسح، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة أنَّه: القول األوَّ

افعيَّة، واحلنابلة  .)١(واملالكيَّة، والشَّ

، أو ظهور بعض حملِّ الفرض، ال ينُقض طهارته، وليس : القول الثَّاين أنَّ خْلع اخلفِّ

ة، وبه قالت طائ لف، عليه يشء، ويصيلِّ ما مل ُحيِدث؛ وهو مذهب الظَّاهريَّ فٌة من السَّ

 .واختاره ابن تيميَّة، وابن عثيمني

   اُ ة امء -٣

ة،  ة املسح ال ينُقض الطَّهارة، ويصيلِّ ما مل ُحيِدث؛ وهو مذهب الظَّاهريَّ انتهاء مدَّ

، وابن تيميَّة، وابن عثيمني  .واختاره ابن املنذر، والنوويُّ

  

  

                                      
: والضابط عند املالكيَّة. أنَّ مسحه ينتقض بخروج أكثر القدم، فيلزمه َغْسل ِرجليه: الضابط عند احلنفيَّة) ١(

، فيلزمه املباَدرة بغسل ِرجليه وينتقض املسح عند . أنَّ مسحه ينتقُض بخروج أكثر الَقدم لساق اخلفِّ

افعيَّة جل بتخرُّ : الشَّ ، أو إذا ظهر بعض الرِّ ق أو غريه، كانحالل رشج أو نحو ذلك، بخْلع اخلفِّ

ه َيغسل قدميه -وهو األصحُّ  -اجلديد : وللشافعيِّ يف الواجب من ذلك قوالن وينقض الوضوء .  أنَّ

 . متى ما ظَهر بعض حملِّ الفرض، ويلزمه استئناف الطَّهارة: عند احلنابلة

 



 

١٠٢ 

 رةا  

ا ا  

ا  ا  

ُ ا  ةا  

م؛ وهذا باتِّفاق املذاهب  )١(جيوز املسح عىل اجلَبرية يف الوضوء، أو الُغسل، أو التيمُّ

افعيَّة، واحلنابلةاحلنفيَّة، واملال: األربعة الفقهيَّة  .كيَّة، والشَّ

 و ا  ةا  

  :أن يكون غسل العضو املصاب مما يرضُّ به - ١

جلَبرية أن يكون َغْسل العضو املنِكرس أو املجروح ممَّا يرضُّ به املاء، ْرشط املسح عىل ا

ر بنْزع اجلبرية، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة : أو كان ُخيشى حدوث الرضَّ

افعيَّة، واحلنابلة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 :أن يكون مْسح العضو املصاب ممَّا يرضُّ به - ٢

اجلَبرية َمن ال ُيمكنه املسح عىل العضو املصاب، وهذا مذهب احلنفيَّة، يمسح عىل 

 .يميَّة، وابن القيِّم، وابن بازواملالكيَّة، ورواية عن أمحد؛ وهو اختيار ابن ت

                                      
جبائر، وبدهلا اآلن : تجربه عىل استواء، ومجعهاالِعيدان التي ُتشدُّ عىل العظم املكسور؛ ل: اجلبرية ُلغة) ١(

 .اِجلبس وغريه

هي ما ُيوَضع عىل موضع : ال خيُرج استعامل الفقهاء له عن املعنى اللُّغوي، وقيل: ويف االصطالح  

، فقالوا وا اجلبرية بمعنًى أعمَّ ء أكان اجلَبرية ما ُيداوي اجلرح، سوا: الطَّهارة حلاجة، إالَّ أنَّ املالكيَّة فرسَّ

 . أعواًدا، أم لزقة، أم غري ذلك



 

١٠٣ 

  رةا  

ورة - ٣  :أن تكون اَجلبرية عىل قْدر الرضَّ

ورة، نصَّ عىل هذا املالك افعيَّة، يَّة، والُيشرتط أن تكون اجلبرية عىل قْدر الرضَّ شَّ

 .واحلنابلة

  ُ  ا  ا  

 :ال ُيشرتط أن توضع عىل َطهارة - ١

ال ُيشرتط يف املسح عىل اجلبرية أن يكون وضعها عىل طهارة؛ وهذا مذهب احلنفيَّة، 

افعيَّة، ورواية عن أمحد، واختاره ابن قدامة، وابن تيميَّة، وابن  واملالكيَّة، وهو وجه للشَّ

 .باز، وابن عثيمني

 :ال ُيشرتط أن يكون املسح من احلَدث األصغر - ٢

 جيوز املسح عىل اجلَبرية يف احلَدث األصغر واألكرب؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

افعيَّة، واحلنابلة: األربعة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 ا  ةا  

 برية؟هل جيب استيعاب املسح عىل اجلَ 

افعيَّة عىل  جيب استيعاُب اجلَبرية باملسح، وهو مذهب اجلمهور من املالكيَّة، والشَّ

، واحلنابلة، وهو قوٌل للحنفيَّة  . األصحِّ

ات املسح عىل اَجلبرية  عدد مرَّ

ًة واحدة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة احلنفيَّة، : املسح عىل اجلَبرية يكون مرَّ

افعيَّة، واحلنابلةواملالكيَّ   .ة، والشَّ



 

١٠٤ 

 رةا  

  ةا  ء؟ا  

ابن حزم  قولال ينتقض الوضوء بسقوط اجلَبرية، سواء كان عن ُبرء أو غريه؛ وهو 

، و  . ابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمنياختيار الظاهريِّ

 

 

 

 

  

   



 

١٠٥ 

  رةا  

  

  

  

  ا اب

اء ما  

 :وفيه فصالن

 ا ينقض الوضوء وما ال ينقضهم :الفصل األول

 أحكام متفرقة :الفصل الثاين

 

 

 

 

   



 

١٠٦ 

 رةا  

ول اا  

  ءا و    

 اء ما   

 :النواقض لغةً 

 .مجع ناقض، وهو اسم فاعل ِمن َنَقَض اليشَء، إذا أفسده

 :نواقض الوضوء اصطالًحا

 .مفِسدات الوضوء، التي إذا طرأت عليه أفسدْته

  ا  ارج -١

 :خروج البول أو الغائط من َخمَرجه املعتاد

: عىل ذلك نقل اإلمجاعو ،من املخرج املعتاد ناقٌض للوضوء خروج البول أو الغائط

 .ابن املنذر، وابن حزم، وابن رشد، وابن قدامة، والنوويُّ 

يح  :الرِّ

يح ناقض للوضوء نذر، وابن حزم، وابن ابن امل: عىل ذلك نقل اإلمجاع، وخروج الرِّ

 .رشد، وابن قدامة

يح من ُقبُل املرأة  :خروج الرِّ

يح من ُقبُل املرأة عىل قولني  :اختلف أهُل العلم يف خروج الرِّ

ل افعيَّة، واحلنابلة، واختاره أبو ثور :القول األوَّ  .َينُقض الوضوء، وهو مذهب الشَّ



 

١٠٧ 

  رةا  

ة يف األصح، واملالكيَّة، وقول ال َينقض الوضوء، وهو مذهب احلنفيَّ  :القول الثَّاين

ائمة. عند احلنابلة  .وبه أفتت اللَّجنة الدَّ

 :املَْذي

، : عىل ذلك نقل اإلمجاع، وناقٌض للوضوء )١(ُخروج املْذي ابن املنذر، وابن عبد الربِّ

 .وابن رشد، وابن قدامة، والعينيُّ 

 :الَوْدي

،  :عىل ذلك نقل اإلمجاع، وناقٌض للوضوء )٢(خروج الودي ابن بطَّال، وابن عبد الربِّ

 .وابن قدامة

بيلني  :خروج النَّادر من السَّ

ود، واحلَىص، وَدم البواسري، وغري ذلك، ينُقض  بيلني، كالدُّ خروج النَّادر من السَّ

افعيَّة، واحلنابلة  . الوضوء، وهو مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، والشَّ

 :رطوبة َفْرج املرأة

طوبة اخلا َكر(  )٣(رجة من َفْرج املرأةالرُّ ؛ ال تنقض الوضوء، وهذا اختيار )مسَلك الذَّ

 .ابن حزم الظاهري، وابن عثيمني

                                      
كر عِقب شهوة :املذي) ١(  . هو ماء رقيق لِزج خيُرج من الذَّ

 . ماء لزج خيرج عِقَب البول بال شهوة :الَوْدي) ٢(

د بني اَملذي والَعَرق: ُرطوبة الفْرج) ٣(  . ماء أبيض مرتدِّ



 

١٠٨ 

 رةا  

  ا   ارج -٢

بيلنيِ   :خروج البول أو الغائط من غري السَّ

بيلِني مطلًقا، وهذا مذهب  َينتِقض الوضوء بخروج البول أو الغائط من غري السَّ

نابلة، واختاره ابن حزم الظاهري، وابن تيميَّة، وابن عثيمني، وبه أفتت احلنفيَّة، واحل

ائمة  .اللَّجنة الدَّ

م والَقيء بيلني، كالدَّ  :اخلارج من غري السَّ

م بيلني، كالدَّ ، والَقيء، ال ينقض الوضوَء، وهو مذهب )١(اخلارج من غري السَّ

ة، وهو قوٌل ع افعيَّة، والظَّاهريَّ لف، املالكيَّة، والشَّ ند احلنابلة، وبه قالت طائفٌة من السَّ

 . واختاره ابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمني

٣- ا  

 :النَّوم الكثري املستثَقل

: النَّوُم الكثري املستثَقل ناقٌض للوضوء، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

افعيَّة، واحلنابلة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 :نَّوم اخلفيفال

، وإليه رَجع أبو )٢(النَّوم اخلفيف ال َينُقض الوضوء، وهو املشهور من مذهب املالكيَّة

                                      
 .ومن ذلك ما يكون عرب الغسيل الكلوي الدموي) ١(

ما ال يشعر صاحبه باألصوات، أو بسقوط يشء من يده، أو سيالن : النَّوم الثقيل عند املالكيَّة ضابط) ٢(



 

١٠٩ 

  رةا  

 .ُعبَيد، واختاره ابن باز، وابن عثيمني

  ا أو اء أو ن ا زوال -٤

كْ ينُقض الوضوَء زواُل العقل باجلنون، أو اإلغامء، أ ، ار، قليًال كان أو كثريً و السُّ

 .ابن املنذر، وابن حزم، وابن قدامة، والنوويُّ : عىل ذلك نقل اإلمجاعو

٥ -  جا  

 :مسُّ الرجل ذكره

 :الرجل ذكره عىل أقوال؛ أقواها قوالن )١(اختلف أهل العلم يف نقض الوضوء بمسِّ 

ل َكر :القول األوَّ املالكيَّة، : ينُقض الوضوء، وهو مذهب مجهور الفقهاء مسُّ الذَّ

افعيَّة، واحلنابلةو ، واختاره ابن )٢(الشَّ لف، واستظهره الشوكاينُّ ، وبه قالت طائفٌة من السَّ

 . باز

َكر ال ينُقض الوضوء مطلًقا، وهو مذهب احلنفيَّة، وقول  :القول الثَّاين مسُّ الذَّ

َلف، واختاره ابن املن ذر، بعض املالكيَّة، ورواية عند احلنابلة، وبه قالت طائفٌة من السَّ

 .وابن تيميَّة، وابن عثيمني

                                     
 . ِريقه، ونحو ذلك؛ فإْن شَعر بذلك فهو نوٌم خفيف

 . املسُّ باليد: املراد باملسِّ ) ١(

ه، أو بباطن أصابعه) ٢( ه بباطن كفِّ ه بباطن واشرتط الشاف. املشهور عند املالكية اشرتاط أن يمسَّ عية مسَّ

ه بظاهر الكفِّ أو بباطنه. الكفِّ   . وال تفريق عند احلنابلة سواء مسَّ

 



 

١١٠ 

 رةا  

 :مسُّ املرأِة فْرَجها

 : اختلف أهُل العلم يف نقض الوضوء من مسِّ املرأة فْرَجها، عىل قولني

ل أنَّه ال ينقض الوضوَء، وهو مذهب احلنفيَّة، واملالكيَّة، وروايٌة عن : القول األوَّ

 .أمحد

افعيَّة، واحلنابلة، مسُّ املرأة فْرَجها ينُقض الوضوء :القول الثَّاين ، وهو مذهب الشَّ

 .واختاره ابن باز

 ):الكبري والصغري(مسُّ فرج الغري 

 :اختلف العلامُء يف مسِّ فرج الغري الكبري والصغري، ذكًرا كان أم أنثى، عىل قولني

ل افعيَّة، واحلنابلة، واختاره  أنَّه: القول األوَّ ينقض الوضوء مطلًقا؛ وهو مذهب الشَّ

 .            وبه أفتت اللجنة الدائمة ابن باز،

 .أنَّه ال ينقض الوضوء مطلقا؛ وهو مذهب احلنفيَّة، والظاهرية: القول الثَّاين

ُبر  :مسُّ الدُّ

ُبر عىل قولني  : اختلف أهل العلم يف َنقض الوضوء بمسِّ الدُّ

ل ُبر: القول األوَّ افعيَّة أنَّ مسَّ الدُّ ، واحلنابلة، وبه َينُقض الوضوء؛ وهو مذهب الشَّ

، وابن باز َلف، واختاره الشوكاينُّ  .قالت طائفٌة من السَّ

ُبر: القول الثَّاين ال َينقض الوضوء؛ وهو مذهب احلنفيَّة، واملالكيَّة،  أنَّ مسَّ الدُّ

َلف ة، وروايٌة عند احلنابلة، وبه قالت طائفٌة من السَّ  .والظَّاهريَّ



 

١١١ 

  رةا  

فْ   :غنيمسُّ األُنثيني واألَليتني والرُّ

فغينواألَليتني  ال ينُقض الوضوء؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة،  )١(مسُّ األُنثيني والرُّ

ة أهل العلم: األربعة افعيَّة، واحلنابلة، وبه قال عامَّ  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 :مسُّ َفْرج البَهيمة

احلنفيَّة، : األربعة اهب الفقهيَّةال َينقض الوضوَء مسُّ فْرج البهيمة، وهذا باتِّفاق املذ

افعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثر العلامء، وَح  كى ابن تيميَّة اإلمجاع عىل واملالكيَّة، والشَّ

 .ذلك

٦-  أةا  

ئ يشء، وهو  ال ينُقض مسُّ املرأة مطلًقا، ولو بشهوة، إالَّ إْن خرج من املتوضِّ

لف، واختاره ابن تيميَّة، مذهب احلنفيَّة، ورواية عند احلنابلة ، وبه قالت طائفٌة من السَّ

، وابن عثيمني نعاين، وابن باز، واأللباينُّ  .وبه أفتت اللجنة الدائمة ،والصَّ

 :مسُّ األمرد

ئ يشء، وهو مذهب  )٢(مسُّ األمرد ال َينقض الوضوء، إالَّ إن خرج من املتوضِّ

افعيَّة، واحلمجهور الفقهاء من احلنف  .نابلةيَّة، والشَّ

                                      
فغ: األُنثيان) ١(  - أصل الفِخذ، وسائر املغابن، وكلُّ موضع اجتمع فيه الَوسخ، واَألْلَية: اِخلصيتان، والرُّ

 . الَعِجيزة للنَّاس وغريهم: -بالفتح

 . حليته الشابُّ الذي مل تبدُ : األمرد) ٢(

 



 

١١٢ 

 رةا  

 :امللموس َبَدُنه

ال َينتقض وضوء امللموس َبَدُنه ، ولو ُوِجد منه شهوة، وهو مذهب احلنفيَّة، 

افعيَّة، واختاره ابن عثيمني  .واحلنابلة، وقول للشَّ

٧-  ا  

سه أو محله، وهو مذهب مجهور الفقهاء ـْ غسل امليِّت ال ينقض الوضوء؛ فضًال عن ملَ 

افعيَّة، وروايٌة عند احلنابلةمن احلنفيَّة، وا  .ملالكيَّة، والشَّ

٨- ا  ةا  

الة الة، وهو مذهب مجهور  الَقهَقهة يف الصَّ ال تنقض الوضوء، وإْن كانت ُتفِسد الصَّ

افعيَّة، واحلنابلة وبه قال أكثُر العلامء  . الفقهاء من املالكيَّة، والشَّ

٩ - أ  ورا )ا (  

 :؛ هل ينقض الوضوء أو ال؟ عىل قولني)اإلبل(تلف العلامء يف أْكل حلم اجلزور اخ

ل احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ال ينقض الوضوء، وهو مذهب مجهور الفقهاء: القول األوَّ

لف حيح، وقوٌل للحنابلة، وبه قالت طائفٌة من السَّ افعيَّة عىل الصَّ   .والشَّ

م اجلزور َينقض الوضوء، وهو مذهب احلنابلة، وبه أنَّ األكل من حل :القول الثَّاين

، وابن باز، وابن  لف، واختاره ابن املنذر، وابن حزم، والنوويُّ قالت طائفٌة من السَّ

 .عثيمني

 :أجزاء اإلبل من غري اللَّحم

حم والَكبد والطِّحال؛ هل  اختلف أهل الِعلم يف أجزاء اإلبل من غري اللَّحم، كالشَّ



 

١١٣ 

  رةا  

 :وء أم ال؟ عىل قولنيأكلها ينقض الوض

ل حم والَكبد والطِّحال، ال  :القول األوَّ أكل أجزاء اإلبل من غري اللَّحم، كالشَّ

، واختاره ابن حزم الظاهري، وابن )١(ينقض الوضوء، وهذا باتِّفاق املذاهب األربعة

 .باز

حم والَكبد والطِّحال، :القول الثَّاين ينقض  أكل أجزاء اإلبل من غري اللَّحم، كالشَّ

 .الوضوء، وهو روايٌة عن أمحد، واختاره ابُن عثيمني

 :لبَن اإلبل، ومَرق حلِمها

ال َينتقض الوضوء بُرشب لبن اإلبل ومَرق حلمها، وهو باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة 

افعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثر العلامء: األربعة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

  ادة -١٠

دَّة عن اإلسالم اخت َتنُقض الوضوء،  - والِعياذ باهللا تعاىل  - لف الفقهاء يف كون الرِّ

 : وذلك عىل قولني

ل ة تنُقض الوضوء، وهو مذهب املالكيَّة، واحلنابلة، وهو وجٌه  :القول األوَّ أنَّ الردَّ

َلف، واختاره ابن تيميَّة، وابن  افعيَّة، وبه قالت طائفٌة من السَّ  .بازيف مذهب الشَّ

                                      
ق )  ١( احلنفيَّة واملالكيَّة والشافعيَّة عىل أنَّ حلم اإلبل يف األصل ال ينقض الوضوء، ويدخل فيه أجزاؤه، وفرَّ

 . احلنابلة بني حلمه وأجزائه؛ فعندهم حلمه ينقض، وأجزاؤه ال تنقض

 



 

١١٤ 

 رةا  

افعيَّة، وقوٌل  :القول الثَّاين دَّة ال َتنقض الوضوء، وهذا مذهب احلنفيَّة، والشَّ الرِّ

 .للاملكيَّة، وهو اختيار ابن حزم الظاهري، وابن عثيمني

  

ا ما 

أ   

  اا اث

أ؛ فإنَّ ما خ  تِّفاقنقل اال، ورج بعد وضوئه ال ينُقضهَمن أصابه حَدث دائم، وتوضَّ

 .ابن تيميَّة: عىل ذلك

 ا  ءا  

 :من تيقَّن الطهارة وشكَّ يف احلَدث - ١

أ ثمَّ شكَّ يف احلَدث، فإنَّه ال يلزمه الوضوء، وهذا مذهب مجهور الفقهاء : إذا توضَّ

افعيَّة، واحلنابلة   .وبه قال أكثُر الفقهاء، احلنفيَّة، والشَّ

 :يف الطَّهارة من تيقَّن احلَدث، وشكَّ  - ٢

نًا من ذلك، ثم شكَّ يف الوضوء ب ئ، متيقِّ ئًاإذا أحدث املتوضِّ ، عده، فإنَّه ال ُيعدُّ متوضِّ

، : عىل ذلك نَقل اإلمجاعو ، والنوويُّ ، وابن العريبِّ ، وابن حزم، وابن عبد الربِّ املاورديُّ

ين ابن قدامة  .وشمس الدِّ

 

 



 

١١٥ 

  رةا  

 

 

 

   ا اب

ُا  

 :د وأربعة فصولوفيه متهي

ل  موجبات الُغسل: الفصل األوَّ

 األغسال املُستَحبَّة: الفصل الثاين

 صفة الُغسل: الفصل الثالث

 أحكام اجلُنُب: الفصل الرابع

 

 

 

 



 

١١٦ 

 رةا  

ل اوا  

  ا ُت

 ُا  

 :الغسل لُغةً 

ء  .هو إفاضة املاء عىل اليشَّ

 :الغسل رشًعا

 .يَّة معتَربةهو تعميم البدن باملاء بن

 ١- ا  

 :تعريف اَجلنابة

 .البُعد: اَجلنابة لُغةً 

يت به؛ لكوهنا سببًا لتجنُّب  :اَجلنابة اصطالًحا ، أو التِقاء اخلتانني، سمِّ إنزال املنيِّ

الة رشًعا  .الصَّ

 :اجلنابة أسباب

 خروج املني - أ

ة  :خروج املنيِّ يف اليقظة دفًقا بلذَّ

ة، فإنَّ الغسل واجبإذا خرج املنيُّ يف ال ، وهذا مذهب مجهور )١(يقظة دفًقا بلذَّ

                                      
 }ُخلَِق ِمْن َماٍء َدافٍِق {: ىلاشرتط احلنابلُة وأبو يوسف من احلنفيَّة أن يكون دفًقا؛ ملوافقة قوله تعا) ١(



 

١١٧ 

  رةا  

 .الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة، واحلنابلة

 :خروج بقيَّة املنيِّ بعد الُغسل

إذا خَرجت بقيَّة املنيِّ بعد االغتسال ، فال ِجيب إعادة الُغسل، وإنَّام جيب الوضوء 

َلف، فقط، وهو مذهب املالكيَّة، واحلنابلة عىل  املشهور، وبه قالت طائفٌة من السَّ

 .واختاره ابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمني

 االحتالم - ب

 :َمن احتلم فأنزل

ابن حزم، : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، ومني�ا، فإنَّه جيب عليه الُغسل َمن احتلم فأنزل

، وابن تيميَّة ، وابن قدامة، والنوويُّ  .وابن عبد الربِّ

 :مل ُينِزلَمن احتلم و

ابن : )١(نَقل اإلمجاع عىل ذلك، وَمن احتلم ومل ُينزل مني�ا، أو مل يَر شيئًا، فال ُغسل عليه

، وابن حجر، والكامل ابن اهلام ، والنوويُّ      .ماملنذر، وابن عبد الربِّ

 :َمن رأى مني�ا ومل يتذكَّر احتالًما

ر احتالًما، فإنَّه جيب  عليه الُغسل، وهذا باتِّفاق املذاهب َمن رأى مني�ا ومل يتذكَّ

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك: األربعة الفقهيَّة  . احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

                                     
ة إالَّ إذا كان دفًقا]٦: الطارق[ ه ال يكون بلذَّ ة؛ ألنَّ ه ُيغني عنه اشرتاط اللَّذَّ  . ، ورأى اآلَخرون أنَّ

 .هناك ِرواية عند احلنابلة بِخالف ذلك) ١(



 

١١٨ 

 رةا  

 :َمن رأى بلًال وشكَّ يف كونه مني�ا أو مذًيا

 َمن رأى بلًال وشكَّ يف كونه مني�ا أو مذًيا، فإنَّه ال جيب عليه الُغسل، وهو املشهور

افعيَّة ، وهو قول أيب يوسف، وقوٌل للاملكيَّة، وقوٌل للحنابلة، وبه )١(من مذهب الشَّ

لف، واختاره ابن املنذر، وابن قدامة، وابن باز، وابن عثيمني . قالت طائفٌة من السَّ

 .وُحكي عن أكثر أهل العلم

  اِجلامع - جـ 

احلنفيَّة، : األربعة هب الفقهيَّةجيب الُغسل باِجلامع، وإْن مل ُينِزل، وهذا باتِّفاق املذا

افعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أكثر العلامء، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك  .واملالكيَّة، والشَّ

 إيالج دون اخلتان مسُّ 

ُجل فْرَج املرأة، دون إيالٍج أو إن ، زال، فال جيب عليهام الُغسل بذلكإذا مسَّ َذَكر الرَّ

، والشوكاينُّ ابن الع: عىل ذلك نَقل اإلمجاعو ، وابن قدامة، والنوويُّ  .ريبِّ

ُبر يف اإلتيان  امرأة أو كان رجًال  الدُّ

ُبر يوِجب الُغسل، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة ُجل يف الدُّ : إتياُن املرأة أو الرَّ

افعيَّة، واحلنابلة  . احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

                                      
افعيَّة) ١( ه إذا َأَتى بمقتىض أحدمها بِرئ أنَّه خمريَّ بني التزام ُحكم املنيِّ أو املذ: املشهور من مذهب الشَّ ي؛ ألنَّ

 .منه يقينًا، واألصل براءته من اآلَخر، وال معارض هلذا األصل

 



 

١١٩ 

  رةا  

 الفور؟ عىل اَجلنابة من االغتسال جيب هل

: عىل ذلك نَقل اإلمجاع، وه ال جيب عليه أن يغتسل من فورهإذا أجنب املسلم، فإنَّ 

ين اهلنديُّ  ، ورساج الدِّ  .النوويُّ

  اس أو ا د امع - ٢

ابن حزم، : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، وسل بانقطاع دم احليض أو النِّفاسجيب الغُ 

، وابن قدامة، والنوويُّ   .والكاساينُّ

  الُغسل موجبات دتعدُّ 

دت موجبات الُغسل، فيُكتَفى بغسٍل واحد؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة  إذا تعدَّ

افعيَّة، واحلنابلة: األربعة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

  

ا ما 

  اَ ال

١-  إذا ا أ   

الفقهاء، من احلنفيَّة، واملالكيَّة عىل مجهوُر  )١(استحب الُغسل للكافر إذا أسلم

افعيَّة  . املشهور من مذهبهم، والشَّ

   

                                      
 .لكن أوجب بعُضهم الُغسل إذا ُوِجد يشء من موجباته يف حال الكفر) ١(



 

١٢٠ 

 رةا  

٢- ُا  زوال ا  

ق جنابة أو حيض؛ نصَّ عىل هذا  ُيستحبُّ الُغسل ملن أفاق من اإلغامء من غري حتقُّ

، وابن باز، وابن عثيمني افعيَّة، واحلنابلة، واختاره الشوكاينُّ  . الشَّ

٣-  اُ  

 . )١(يستحب الغسل لصالة اجلمعة

٤-  ِا  

 . )٢(يستحب الغسل لصالة العيدين

٥ - ُا   ا  

 . )٣(يستحب الغسل من تغسيل امليت

٦- ُا ا  

 .)٤( يستحب الغسل لإلحرام

٧- ُل ا   

 .)٥(يستحب الغسل لدخول مكة

                                      
 .كتاب الصالة: ُينظر )١(

 .كتاب الصالة: ُينظر )٢(

 .كتاب اجلنائز: ُينظر )٣(

 .جكتاب احل: ُينظر )٤(

 .كتاب احلج: ُينظر )٥(



 

١٢١ 

  رةا  

 عرفة ليوم الُغسل - ٨

 .)١(ستحب الغسل ليوم عرفةي

  

ا ا  

 ُا  

ا ُا  

 :النيَّة - ١

افعيَّة،  من فرائض الُغسل النيَّة، وهذا مذهب مجهور الفقهاء، من املالكيَّة، والشَّ

 .واحلنابلة

 :إيصال املاء إىل مجيع البدن - ٢

أبو : عىل ذلك مجاعإيصال املاء إىل مجيع البدن فرٌض من فرائض الُغسل، ونَقل اإل

، والعينيُّ  ، وابن ُجَزيٍّ   .الوليد الباجيُّ

 :إزالة النَّجاسة - ٣

إزالة ما عىل البدن من نجاسة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة : من فرائض الُغسل

افعيَّة، واحلنابلة: األربعة  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

   

                                      
 .كتاب احلج: ُينظر )١(



 

١٢٢ 

 رةا  

 :املضمضة واالستنشاق - ٤

املضمضة واالستنشاق، وهذا مذهب احلنفيَّة، واحلنابلة، : سلمن فرائض الغُ 

 .واختاره ابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمني

 :َسرت العورة عن أعني النَّاس - ٥

أمجع ، واالغتسال؛ ألنَّه مظِنَّة كشفها جيب َسْرت العورة عن أعني النَّاس، ال سيَّام عند

: نَّاس يف اجلملة، وممَّن نَقل اإلمجاعأهل العلم عىل وجوب االستتار عن أعني ال

، وابن رشد احلفيد، والنوويُّ  اص، وابن عبد الربِّ  .وابن رجب، اجلصَّ

ُ وآداب ُا    

 :التَّسمية - ١

افعيَّة، من : استحبَّ التَّسمية عند الُغسل، مجهور الفقهاء احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 .وهو روايٌة عند احلنابلة

 :اليدين ثالًثاَغسل  - ٢

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ُيَسنُّ غسل اليدين ثالًثا، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

افعيَّة، واحلنابلة  . والشَّ

 :إزالة ما عىل الفْرج من أذى - ٣

: ُيسنُّ البَدء بـإزالة ما عىل الفْرج من أًذى، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

افعيَّة، واحلنابلةاحلنف  .يَّة، واملالكيَّة، والشَّ



 

١٢٣ 

  رةا  

 :الُوضوء - ٤

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ُيسنُّ الُوضوء يف الُغسل، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

افعيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن حزم الظاهري، وُحكي فيه اإلمجاع  .والشَّ

أس ثالًثا  - ٥  :احلثو عىل الرَّ

: أن حيثَو عىل رأسه ثالًثا يف الُغسل، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة ُيستحبُّ 

افعيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن حزم الظاهريُّ   .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 :تثليث إفاضة املاء عىل سائر اَجلسد - ٦

أس؛ وهو املشهور من ال ُيستحبُّ التَّثليث يف إفاضة املاء عىل سائر اجلَسد، عَدا الرَّ 

، وابن  ركيشُّ ، وابُن تيميَّة، والزَّ مذهب املالكيَّة، وروايٌة عن أمحد، واختاره اِخلرقيُّ

عديُّ وابن باز  .رجب، والسَّ

عر - ٧  :ختليل الشَّ

عر؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة احلنفيَّة، املالكيَّة : ُيسنُّ يف الُغسل ختليل الشَّ

افع  .يَّة، واحلنابلة، واختاره ابن حزم الظاهريُّ والشَّ

فائر يف ُغسل اجلنابة أو احليض؟  هل ُتنقض الضَّ

ال جيب عىل املرأة نقض ضفائرها يف ُغسل اجلنابة أو احليض؛ وهو مذهب مجهور 

افعيَّة  .الفقهاء، من احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

   



 

١٢٤ 

 رةا  

 :البَداءة بالشقِّ األيمن يف الُغسل - ٨

احلنفيَّة واملالكيَّة : بُّ التياُمن يف الُغسل؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّةُيستح

افعيَّة واحلنابلة  .والشَّ

 :َدلْك البَدن - ٩

ُيسنُّ تدليك البَدن باملاء يف الُغسل؛ وهذا مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، 

اف  .عيَّة، واحلنابلة، والظَّاهريَّةوالشَّ

 :سلالرتتيب يف الغُ  -١٠

تيب بني األعضاء، غري واجب يف الُغسل ابن عبد  :)١(نقل اإلمجاع عىل ذلك، والرتَّ

، وابن تيميَّة ، والقرطبيُّ  .الربِّ

 :املواالة يف الُغسل -١١

 :اختلف أهل العلم يف حكم املواالة يف الغسل، عىل قولني

من احلنفية،  ال جتب املواالة يف الُغسل، وهذا مذهب مجهور الفقهاء، :القول األول

 .والشافعية، واحلنابلة

افعيَّة، وروايٌة  :القول الثاين جتب املواالة يف الُغسل، وهذا مذهب املالكيَّة، ووجٌه للشَّ

 .عند احلنابلة، واختاره ابن عثيمني

                                      
تيب بينها وبني : لكن هناك رواية عند احلنابلة بوجوب الَبداءة باملضمضة واالستنشاق؛ وعليها) ١( جيب الرتَّ

 .وأوجب ابن حزم البداءة بالرأس أوًال ثم اجلسد. بقيَّة البدن



 

١٢٥ 

  رةا  

  َ اَ ث ا    ا؟

أ، أو مل َينِو َمن اغتسل للحَدث األكرب، فإنَّه يرتِفع بذلك حَدُثه األ صغر، ولو مل يتوضَّ

افعيَّة عىل : ارتفاَع احلَدث األصغر، وهذا مذهب مجهور الفقهاء احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

، واختاره ابن تيميَّة، وابن عثيمني، وُحكي فيه اإلمجاع  .األصحِّ

ء واإم  وزو ُل اا:  

ُجل وزوجته من إناء وا احلنفيَّة، : حد جائٌز، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّةاغتسال الرَّ

، وُحكي يف ذلك اإلمجاع افعيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن حزم الظاهريُّ  . واملالكيَّة، والشَّ

  

ا اا  

أ ُا  

 َُ  ُا  

الة - ١  :الصَّ

الة عىل اجلُ  ، : عىل ذلك مجاعنَقل اإل، ونُب، وال ُجتزئهحتُرم الصَّ ابن رشد، والنوويُّ

 .وابن تيميَّة، وابن ُجَزيٍّ 

 :الطَّواف - ٢

احلنفيَّة، : األربعة حيُرم عىل اجلنُِب الطَّواُف بالبيت، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاع  .واملالكيَّة، والشَّ

   



 

١٢٦ 

 رةا  

 :املُكث يف املسجد - ٣

احلنفيَّة، : نُب املُكث يف املسجد، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعةحيُرم عىل اجل

افعيَّة، واحلنابلة .)١(واملالكيَّة، والشَّ
 

 :ُعبور املسجد - ٤

افعيَّة، واحلنابلة، وبه قالت طائفٌة من  جيوز للُجنُب ُعبوُر املسجد؛ وهو مذهب الشَّ

لف، واختاره ابن تيميَّة، وابن باز، و  .ابن عثيمنيالسَّ

 :مسُّ املصحف - ٥

احلنفيَّة، : حيُرم عىل اجلُنُب مسُّ املصحف؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاع  .واملالكيَّة، والشَّ

 :قراءة القرآن - ٦

 :اختلف أهل العلم يف حكم قراءة القرآن للجنب عىل أقوال، أقواها قوالن

 :ول األولالق

احلنفيَّة : حتُرم عىل اجلنُب قراءة القرآن، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

افعيَّة واحلنابلة، وبه قال أكثُر أهل العلم  .واملالكيَّة والشَّ

 :القول الثاين

جتوز قراءة القرآن للجنب، وهو مذهب الظاهرية وقول بعض السلف، واختاره 

                                      
أ اجلُنُب؛ فيجوز) ١(  .له اُملكُث يف املسجد استثنى احلنابلة ما إذا توضَّ



 

١٢٧ 

  رةا  

 . ن املنذر، والشوكاينالبخاري، والطربي، واب

اكد - ٧  :االنغامس يف املاء الرَّ

اكد ، وهو قوُل مجهور الفقهاء، من املالكيَّة، )١(ُيكره انغامس اجلُنُب يف املاء الرَّ

افعيَّة، واحلنابلة  .والشَّ

 ُ ُُ  

 :الوضوء عند األكل، والرشب، والنوم - ١

ب، أو النَّومُيستحبُّ للجنُب، الوضوء إذا أراد األكْ   .ل، أو الرشُّ

 :الوضوء عند معاودة الَوطء - ٢

ًة أخرى .ُيستحبُّ للجنُب الوضوء إذا أراد أن يعاود الوطء مرَّ
 

 ُ  ُا  

وم من اجلنُب ، وابن : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، و)٢(يصحُّ الصَّ ، والنوويُّ ابن العريبِّ

 .حجر

ِ ُا ََو  

النووي، وابن : نَقل اإلمجاع عىل طهارة ِجسم اجلنب، َرقه، طاهرٌ ِجسم اجلُنُب وعَ 

.تيميَّة
 

، والبغويُّ : ونَقل اإلمجاع عىل طهارة عَرق اجلنب  .ابن املنذر، وابن عبد الربِّ

                                      
باحة يف املنازل وغريها) ١(  .كأحواض السِّ

ر مثًال يف َمن أدركه الفجر وهو مل يغتسل بعُد من اجلَنابة من ِمجاع أو احتالم، أو ) ٢( احتلم أثناء وهذا ُيتصوَّ

 .النَّهار وهو صائِم



 

١٢٨ 

 رةا  

 

 

  ا اب

ا  

 :وفيه مخسة فصول

ل م وأحكامه :الفصل األوَّ  مرشوعيَّة التيمُّ

محاالت مرش :الفصل الثَّاين  وعيَّة التيمُّ

م :الفصل الثَّالث  رشوط التيمُّ

ابع م :الفصل الرَّ  صفة التيمُّ

م :الفصل اخلامس  ما َيبُطل به التيمُّ

 

 

 

 



 

١٢٩ 

  رةا  

ل اوا  

و ا   

 ا  

م لُغةً   .القصد: التيمُّ

م اصطالًحا عيد الطيِّب؛ ملسح ال: التيمُّ  . وجه واليدين بهالتعبُّد هللا تعاىل بقصد الصَّ

و ا  

اب طهارًة من احلَدثني، عند فْقد امل م بالرتُّ اء، أو عدم الُقدرة عىل ُيرشع التيمُّ

،  ابن املنذر، وابن حزم، وابن عبد: عىل ذلك نَقل اإلمجاع، واستعامله ، والنوويُّ الربِّ

 .وابن تيميَّة

 و ا  

خرْجنا مع : ((نها زوِج النبيِّ صىلَّ اهللا عليه وسلََّم، قالتعن عائشَة ريض اهللا ع

رسوِل اهللا صىلَّ اهللا عليه وسلََّم يف بعض أسفاره، حتى إذا كنَّا بالبيداء أو بذات اجليش، 

انقطع ِعقٌد يل، فأقام رسوُل اهللا صىلَّ اهللا عليه وسلََّم عىل التِامسه، وأقام النَّاُس معه، 

يق، فقالواوليسوا عىل ماء، ف دِّ ! أَال ترى ما صنعْت عائشة؟: َأتى النَّاُس إىل أيب بكر الصِّ

أقامت برسول اهللا صىلَّ اهللا عليه وسلََّم والنَّاِس، وليسوا عىل ماٍء، وليس معهم ماٌء، 

: فجاء أبو بكر ورسوُل اهللا صىلَّ اهللا عليه وسلََّم واضٌع رأَسه عىل فِخذي قد نام، فقال

!  صىلَّ اهللا عليه وسلََّم والناَس، وليسوا عىل ماٍء، وليس معهم ماءٌ حبسِت رسوَل اهللا

ما شاَء اهللا أن يقول، وجعل يطعنني بيده يف : فعاتبني أبو بكر، وقال: فقالت عائشة

ك إالَّ مكاُن رسول اهللا صىلَّ اهللا عليه وسلََّم عىل  خاِرصيت، فال يمنعني من التحرُّ



 

١٣٠ 

 رةا  

 اهللا عليه وسلََّم حني أصبح عىل غري ماٍء، فأنزل اهللا آيَة فقام رسوُل اهللا صىلَّ فِخذي، 

موا م فتيمَّ ل بركتكم يا آل أيب بكر: ، فقال ُأَسيد بن احلَُضريالتيمُّ : قالت! ما هي بأوَّ

جزاِك اهللا خًريا، فواهللاِ : ((، ويف رواية))فبَعثْنا البعري الذي كنُت عليه، فأصبْنا العقَد حتتَه

، إالَّ جعل اهللا لِك منه خمرًجا، وجعل للمسلمني فيه بركةً ما نزل بِك أمٌر   )).قطُّ

 ا  ث؟َا    

تًا إىل حني وجود املاء، وهذا مذهب احلنفيَّة،  م يرفع احلَدث رفًعا مؤقَّ التيمُّ

ة، وهو قول طائفة من املالكيَّة، ورواية عن أمحد، واختاره ابن املنذر، وابن  والظَّاهريَّ

، وابن باز، وابن عثيمنيتيميَّ  نقيطيُّ ، والشِّ نعاينُّ  .ة، والصَّ

  

ا ما  

  ا و ت

ا  ثَا ا  

م عن احلَدث األصغر عند عدم امل نَقل ، واء، أو عدم الُقدرة عىل استعاملهُيرشع التيمُّ

ين ابن قدامة، والنوويُّ : عىل ذلك اإلمجاع  . ، والشنقيطيُّ شمس الدِّ

ا  ثَا ا  

م عن احلَدث األكرب، كاجلَنابة، واحليض والنِّفاس، إذا مل جيد املاء،  أو عند ُيَرشع التيمُّ

، وابن : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، وعدم الُقدرة عىل استعامله ابن حزم، وابن عبد الربِّ

، والشنقيطيُّ   . العريب، والنوويُّ

   



 

١٣١ 

  رةا  

  ءا  وء

م بعد ذلك، وهذا  َمن كان عىل طهارة مائيَّة ومل جيد املاء، فإنَّه ُيباح له الوطء، ويتيمَّ

افعيَّة، واحلنابلة، وهو قول : باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

لف ،داود الظاهريِّ   . وبه قال بعض السَّ

 اجلنب يصيل متيمًام ثم جيد املاء

م، ثمَّ وجد املاء، فقد وَجب عليه الُغسل عىل  نَقل اإلمجاع، وإذا صىلَّ اجلنُب بالتيمُّ

، والشوكاينُّ : ذلك ، والنوويُّ  .ابن عبد الربِّ

ف ا ات ة ُا  

م خوًفا من فوات اجلُُمعة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة : ال ُيرشع التيمُّ

افعيَّة، واحلنفيَّة وا  .احلنابلة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلكملالكيَّة، والشَّ

َف ا وج و ا  

أ أو  الة باشتغاله بالوضوء أو الُغسل، فإنَّه يتوضَّ إذا خاف اإلنساُن خروَج وقت الصَّ

، ولو خرج الوقت، وهذا مذهب مجهور الفقهاء، من احلنفيَّة،  يغتسل وُيصيلِّ

افعيَّة  .، وبه قال أكثر أهل العلم)١(، واحلنابلة، وقوٌل للاملكيَّةوالشَّ

   

                                      
م لكلِّ ما ُخيشى فواته: قاعدة احلنفيَّة يف الباب)  ١( ه يتيمَّ وال بدل له، كصالة اجلنازة والعيد، ال فيام ال  أنَّ

ع، وال فيام له بدٌل كالفرائض اخلَْمس، وصالة اجلُُمعة  . ُخيشى فواته كصالة التطوُّ

 



 

١٣٢ 

 رةا  

 ا  

م، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ال ُيستحبُّ جتديد التيمُّ

افعيَّة، واحلنابلة  .والشَّ

  

ا ا  

و ا  

   اء ان

م فقداُن املاء حقيقةً ط التمن رشو ، : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، ويمُّ ابن عبد الربِّ

،  .والشنقيطيُّ  والنوويُّ

  ر   ًء َوَ إذا

 : اختلف أهُل العلم فيَمن وجد ماًء ال يكفيه لطهارته، عىل قولني

ل م ملَِا بِقي من أعضائه، وهذ: القول األوَّ ا مذهب يستعمل املاء أوًال؛ ثمَّ يتيمَّ

َلف، واختاره ابن حزم الظاهري، وابن  افعيَّة، واحلنابلة، وبه قالت طائفة من السَّ الشَّ

ائمة  .باز، وابن عثيمني، وبه أفتت اللَّجنة الدَّ

م، وال حاجة إىل استعامل املاء، : القول الثَّاين إذا وجد ماًء ال يكفي لطهارته، فإنَّه يتيمَّ

ة، وهو قول الشافعيِّ يف القديم، وبه قالت طائفٌة من وهذا مذهب احلنفيَّة، واملالكيَّ 

لف، واختاره ابن املنذر، وُحكي عن أكثر العلامء  .السَّ

   



 

١٣٣ 

  رةا  

   م  ا زا  ًء اِث و إذا

إذا كان املاء ال يكفي إالَّ إلزالة النَّجاسة عىل بدنه فقط، فإنَّه يغسل هبا النَّجاسة، 

افعيَّة، واحلنابلة، ويتيمَّ  م عن حَدثه، وهذا مذهب مجهور الفقهاء، من احلنفيَّة، والشَّ

 .وهو قوٌل للاملكيَّة، وقول داود الظاهريِّ 

  ب  ء و إذا

ميكف ،من كان معه ماٌء يسري : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، ويه لُرشبه فقط، ففْرُضه التيمُّ

، وابن   .حجرابن املنذر، والكاساينُّ

  اء ود م ً إذا

الة، وهذا مذهب مجهور الفقهاء  م ناسيًا وجود املاء، فإنَّه تلزمه إعادة الصَّ َمن تيمَّ

افعيَّة، واحلنابلة، وبه قال أبو يوسف من احلنفيَّة)١(من املالكيَّة  .، والشَّ

 ء طا   

ن عدمه م، إالَّ إن تيقَّ م قبل الطلب مل ُجيزئه، )٢(جيب طلب املاء قبل التيمُّ ؛ فإْن تيمَّ

افعيَّة، واحلنابلة  .وهذا مذهب اجلمهور من املالكيَّة، والشَّ

و ء طا  

الة؛ نصَّ عىل هذا مجهور الفقهاء من املالكيَّة،  جيب طلب املاء بعد دخول وقت الصَّ

افعيَّة، واحلنابلة  .والشَّ

                                      
ا بعده فال) ١(  .قيَّده املالكيَّة باإلعادة يف الوقت، أمَّ

ر بعضهم املسافة التي جيب أن يطلب فيها املاء بأن تكون أقلَّ من مي) ٢( دها بأن تكون قدَّ ل، وبعضهم حدَّ

 . أقلَّ من ميلني، وبعضهم قال البعد والقرب مرجعه إىل العرف



 

١٣٤ 

 رةا  

َ  أو   د ظء وا ِآ ا   

م له أفضل،  ن أو غَلب عىل ظنِّه وجود املاء آِخَر الوقت، فإنَّ تأخري التيمُّ من تيقَّ

 .، واحلنابلة)١(وهذا مذهب اجلمهور من احلنفيَّة، واملالكيَّة

ا  لء اا  ،دَف، أو اض أو اا  

م،  َمن عَجز عن استعامل املاء بسبب الَربد أو اخلوف، أو املرض؛ فإنَّه جيوز له التيمُّ

افعيَّة، واحلنابلة: وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة  .احلنفيَّة، املالكيَّة، والشَّ

   ا اة و دل

م، عىل قولني الة جلواز التيمُّ  : اختلف أهل العلم يف اشرتاط دخول وقت الصَّ

ل افعيَّة، ُيشرتط دخول ا: القول األوَّ لوقت، وهو مذهب اجلمهور من املالكيَّة، والشَّ

 .واحلنابلة، وُحكي عليه اإلمجاع

م، وهو مذهب احلنفيَّة، : القول الثَّاين ة التيمُّ ال ُيشرتط دخول الوقت لصحَّ

لف، واختاره ابن تيميَّة،  ة، وروايٌة عن أمحد، وبه قالت طائفٌة من السَّ والظَّاهريَّ

 .والشوكاينُّ 

   ُ  ةطر

م بهيُيشرتط طهارة ما ُيت ، والكامل : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، ومَّ ابن قدامة، والنوويُّ

 .ابن اهلامم، وابن تيميَّة

                                      
ه ملَّا كان غري موقن بإدراك املاء يف الوقت، ) ١( م وَسَط الوقت؛ ألنَّ د يف وجود املاء عند املالكية، يتيمَّ واملرتدِّ

 .وال آيًسا منه كان له ُحكٌم بني ُحكمني، وذلك وَسط الوقت



 

١٣٥ 

  رةا  

ا اا 

 ا  

  ا وات

 :ةـيَّ ـالنِّ  - ١

م إالَّ بنيَّة، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ال يصحُّ التيمُّ

افعيَّة، واحلنابلة، وهو  لف، وُحكي  قولوالشَّ ، وبه قال بعض السَّ ابن حزم الظاهريِّ

 . اإلمجاع عىل ذلك

م - ٢ اب التيمُّ  :بالرتُّ

اب م بالرتُّ ، وابن : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، وجيوز التيمُّ ابن املنذر، وابن عبد الربِّ

، وابن تيميَّ   . ة، والشنقيطيُّ رشد، والقرايفُّ

م - ٣ اب بغري التيمُّ  :الرتُّ

اب عىل قولني م بغري الرتُّ  : اختلف أهل العلم يف التيمُّ

ل افعيَّة، واحلنابلة، وهو : القول األوَّ اب، وهذا مذهب الشَّ م بغري الرتُّ ال جيوز التيمُّ

، واختاره ابن املنذر، وابن حجر، وُحكي عن أكثر  قول للاملكيَّة، وقول داود الظاهريِّ

 .الفقهاء

م بجميع ما صِعد عىل األرض من أجزائها، من تراب، : القول الثَّاين جيوز التيمُّ

، وابن حزم، وابن  ، وهذا مذهب احلنفيَّة، واملالكيَّة، واختاره الطربيُّ ورمل، وَجصٍّ

، وابن عثيمنيباز، واألل  .باينُّ



 

١٣٦ 

 رةا  

م يف والكفَّني الوجه مسح ُحكم - ٤  :التيمُّ

م مْسح الوجه والكفَّني فرٌض  ابن قدامة، وابن : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، ويف التيمُّ

 .رجب

م يف والكفَّني الوجه مْسح ِصفة - ٥  التيمُّ

ًة  يه مرَّ عيَد رضبًة واحدة، يمسح هبام وجهه وكفَّ ُم الصَّ واحدة، وهذا َيرضب املتيمِّ

لف، وهو اختياُر  ، وبه قالت طائفٌة من السَّ مذهب احلنابلة، واختاره داود الظاهريُّ

، وابن  ، وابن باز، واأللباينُّ ة أهل احلديث، وابن املنذر، والشوكاين، والشنقيطيُّ عامَّ

 .عثيمني

 والكفَّني الوجه مسح استيعاب - ٦

م مل  جيب استيعاب املسح للوجه والكفَّني، فلو ترك شيئًا قليًال من مواضع التيمُّ

افعيَّة، واحلنابلة، : ُجيزئه، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 . وبه قال أكثُر العلامء، وُحكي فيه اإلمجاع

تيب - ٧ م يف الرتَّ  التيمُّ

افعيَّة، وقوٌل  م، وهو مذهب الشَّ تيب يف التيمُّ للاملكيَّة، وقوٌل للحنابلة،  جيب الرتَّ

 .واختاره ابن باز، وابن عثيمني

م يف املواالة  - ٨  التيمُّ

م واجبة، وهذا مذهب املالكيَّة، وقو ٌل للحنابلة، واختاره ابن املواالة يف التيمُّ

 .عثيمني



 

١٣٧ 

  رةا  

ُ ا  

م - ١  :التَّسمية يف التيمُّ

م، مجهور الفق ل التيمُّ افعيَّة، استحبَّ التسمية يف أوَّ هاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة والشَّ

 .وهو قوٌل للحنابلة

 :نفخ األيدي بعد رضهبام - ٢

ُيسنُّ ختفيف الغبار العالِق باليدين بعد رضهبام عىل األرض، وهذا مذهب احلنفيَّة، 

واملالكيَّة، وهو قول الشافعيِّ القديم، وهي رواية عن أمحد، وبه قالت طائفٌة من 

لف، و  .اختاره ابن حزم الظاهري، وابن باز، وابن عثيمنيالسَّ

  

ا ا  

 َ  ا  

  اء ت -١

م بام َيبُطل به الوضوءَيبطُ  . ابن حزم، وابن رشد: عىل ذلك نَقل اإلمجاع، ول التيمُّ
 

   اء ود -٢

الة قبل املاء وجود - أ الة قبل الصَّ   الصَّ

م بو الة جودَيبُطل التيمُّ وع يف الصَّ ابن  :عىل ذلك نَقل اإلمجاع، واملاء قبل الرشُّ

، والقرطبيُّ   .املنذر، وابن عبد الربِّ

   



 

١٣٨ 

 رةا  

الة أثناء املاء وجود - ب  الصَّ

 : اختلف أهل العلم يف حكم من وجد املاء أثناء الصالة عىل قولني

ل الة، فإنَّ عليه اخلروَج : القول األوَّ أ  َمن َوجد املاء أثناء الصَّ منها، وعليه أن يتوضَّ

إن كان حمِدًثا حدًثا أصغر، أو يغتسل إن كان قد أحَدث حدًثا أكرب، وهو مذهب 

يج من  لف، واختاره املزينُّ وابُن ُرسَ احلنفيَّة، واحلنابلة، وبه قالت طائفٌة من السَّ

افعيَّة ، وابن رشد احلفيد من املالكيَّة ، وابن عث)١(الشَّ  . يمني، وابن حزم الظاهريُّ

الة، فإنَّه ُيتمُّ صالته، وهو مذهب املالكيَّة، : القول الثَّاين َمن وجد املاء أثناء الصَّ

افعيَّة، ورواية عن أمحد، وبه قال أبو ثور، وداود الظاهريُّ واختاره ابن املنذر،  والشَّ

 .والطربي

الة أداء بعد املاء وجود - ج  الوقت خروج وقبل الصَّ

الة، َمن وجد املاء بعد أد ا جتزئه وال ُيعيد الصَّ الة، وقبل خروج الوقت، فإهنَّ اء الصَّ

افعيَّة: وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة ، واحلنابلة، وهو )٢(احلنفيَّة واملالكيَّة، والشَّ

 .اختيار ابن حزم الظاهريِّ 

   

                                      
م يف احلرض، فإنَّه جيب عليه ) ١( الة، كام لو تيمَّ مه جيب معه إعادة الصَّ وعند الشافعية يستثنى ما إذا كان تيمُّ

م ه لو مل يقطعها أعادها ألصلهم يف هذا النَّوع من التيمُّ الة؛ ألنَّ  .قطع الصَّ

م يف احلرض) ٢(  .وُيسَتثنى عند الشافعية ما لو تيمَّ

 



 

١٣٩ 

  رةا  

الة أداء بعد املاء وجود - د  الوقت وخروج الصَّ

، ثمَّ  م وصىلَّ الةوجد املاء بعد خروج من تيمَّ نَقل ، والوقت، فإنَّه ال ُيعيد الصَّ

، وابن رجب: عىل ذلك اإلمجاع  .ابن املنذر، والكاساينُّ

 املاء استعامل عىل الُقدرة - ٦

م بالُقدرة عىل استع ين ابن : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، وامل املاءَيبُطل التيمُّ شمس الدِّ

 .قدامة، وابن تيميَّة

م َيبطُل هل - ٧ الة؟ وقت بخروج التيمُّ  الصَّ

 ، الة، وهو مذهب احلنفيَّة، وداود الظاهريِّ م بخروج وقت الصَّ ال َيبطُل التيمُّ

، وابن باز، وابن عثيمني  .واختاره ابن تيميَّة، والشوكاينُّ

 

  

  

  

 

 

 



 

١٤٠ 

 رةا  

 

 

  

   ادي اب

س اوا  

 :وفيه أربعة فصول

ل  أحكام احليض :الفصل األوَّ

 أحكام النِّفاس: ل الثاينالفص

 أحكام الطُّهر من احليض والنِّفاس :الفصل الثَّالث

 أحكام االستحاضة :الفصل الرابع

 

 

 

 



 

١٤١ 

  رةا  

ل اوا  

أ ا  

 ا ِو د  

يالن، ومنه قوهلم :احليض لُغةً  يل، إذا فاض: السَّ  . حاض السَّ

حِ  :احليض اصطالًحا ام دُم طبيعٍة ُيرخيه الرَّ م عْرب فرج املرأة البالغة، ُيصيبها يف أيَّ

 . معلومة

قيق: ِصفة دم احليض د، ثخٌني ليس بالرَّ ائحة، غري متجمِّ  .منتن كريه الرَّ

ز ا  

افعيَّة، وابن تيميَّة  ارمي من الشَّ ال حدَّ ألقلِّ سنِّ احليض وال ألكثره، وهو قول الدَّ

  .عثيمنيمن احلنابلة، واختاره ابن باز، وابن 

ة أ ا  

لف، واختاره ابن  ة احليض؛ وهذا مذهب املالكيَّة، وقول بعض السَّ ال حدَّ ألقلِّ مدَّ

، وابن  ، وابن باز، واأللباينُّ املنذر، وابن حزم، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، والشوكاينُّ

 .عثيمني

ة أ ا  

ة حتيض فيها املرأة؛ عن مالك، وحكاه ابن املنذر عن ذلك ُروي  ال حدَّ ألكثر مدَّ

، واأللباينُّ   .وابن عثيمني، طائفة من السلف، واختاره ابن تيميَّة، والشوكاينُّ

 ا  

 :اختلف أهل العلم يف حيض احلامل عىل قولني مشهورين



 

١٤٢ 

 رةا  

ل افعيَّة، ورو :القول األوَّ ايٌة أنَّ احلامل يمكن أن حتيض، وهذا مذهب املالكيَّة، والشَّ

لف، واختاره ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن عثيمني  .عن أمحد، وبه قالت طائفٌة من السَّ

أنَّ احلامل ال حتيض، وهذا مذهب احلنفيَّة، واحلنابلة، وبه قال : القول الثَّاين

لف، واختاره ابن املنذر، وابن حزم ، وبه  الشافعيُّ يف القديم، وهو قول طائفٍة من السَّ

ائمةصدرت ف  .توى اللَّجنة الدَّ

   ة م إذا اأة

ا تعمل)١(املُبتدأة إذا كانت مميِّزة افعيَّة، واحلنابلة، وبه  ، فإهنَّ بالتَّمييز؛ وهذا مذهب الشَّ

، وابن باز، وابن عثيمني قال بعض املالكيَّة،  .واختاره الشوكاينُّ

  ة  م إذا اَأة

وهو املشهور يف مذهب  ،)٢(كانت غري مميِّزة ُتَردُّ إىل غالب عادة نساء أهلهااملبتَدأة إذا 

، وابن باز، وابن عثيمني افعيَّة، واختاره ابن تيميَّة، والشوكاينُّ  .احلنابلة، ووجه عند الشَّ

   دةا  ا  

ات؛ وهو املشهور من مذهب  ر ثالث مرَّ احلنابلة، تثبت العادة يف احليض إذا تكرَّ

 . واختاره ابن باز، وابن عثيمني

   أو  أو م، أو  ا زاد إذا ادة

ر، فهو حيض، ومتى انقطع  م أو تأخَّ م أو نقص، أو تقدَّ َمن كانت هلا عادة، فزاد الدَّ

                                      
ائحة، وبعضه أمحُر رقيٌق غري منتن، فتميِّز هي َمن ا: املميِّزة) ١( م، وبعضه أسود ثخني منتِن الرَّ تَّصل هبا الدَّ

 . ِمن َدمها ما كان أسوَد ثخينًا نتنًا، فيكون حيًضا، وما كان منه أمحر رقيًقا، فهو استحاضة

م عن مخسة عَرش يوًما) ٢(  .اشرتط بعضهم أالَّ يزيد الدَّ



 

١٤٣ 

  رةا  

افعيَّة، واختاره ابن قدامة وابن  وابن تيميَّة، وابن باز،، فهو ُطهر، وهذا مذهب الشَّ

 .عثيمني

  ا أ  واة ارة

ام احليض، حيٌض، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة فرة يف أيَّ : الُكدرة والصُّ

افعيَّة، واحلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاع  .احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

  ا أ   ارة أو اة

فرة أو الُكد ام احليض، ليست بحيض، وهذا مذهب احلنفيَّة الصُّ رة يف غري أيَّ

واحلنابلة، وهو قوٌل للاملكيَّة، وقوٌل للشافعيَّة، واختاره ابن تيميَّة، وابن باز، وابن 

 .عثيمني

ُ رةن ط قَو ا  

فضًال عن  -طهارة عَرق احلائض  ، وُنقل اإلمجاع عىلبَدن احلائض وعرقها، طاهر

، واب ابن جرير وابُن املنذر، وابُن عبد: وممَّن نَقل اإلمجاعَ  - بدهنا  ، والبغويُّ ن الربِّ

 .)١(قدامة، والنوويُّ 

أ ا ة ا 

 احلائض صالة ُحكم - ١

الة  .))٢((َحيُرم عىل احلائض فِعل الصَّ

                                      
 .بدن احلائض ُحكي عن أيب يوسف نجاسة) ١(

 .كتاب الصالة: ُينظر) ٢(



 

١٤٤ 

 رةا  

الة احلائض قضاء ُحكم - ٢  الصَّ

الة التي   .))١((فاتتها وقَت حيضهاال جيب عىل احلائض قضاء الصَّ

الة وقت يف املرأة حاضت إذا - ٣ ؛ أن قبل الصَّ  إذا القضاء عليها جيب فهل ُتصيلِّ

 طُهرت؟

، فإنَّه ال جيب عليها القضاء، إالَّ إذا  الة قبل أن ُتصيلِّ إذا حاضت املرأة يف وقت الصَّ

رهتا حتَّى تضايق الوقُت عن فِعلها، فعليها القضاء  .))٢((أخَّ

  الوقت خروج قبل طُهرت ذاإ - ٤

الة التي طُهرت يف وقتها،  إذا طُهرت احلائض قبل خروج الوقت، مل يلزْمها إالَّ الصَّ

َلف، واختاره ابن عثيمني  .وهذا مذهب احلنفيَّة، والظَّاهريَّة، وبه قالت طائفٌة من السَّ

أ ا  ا 

 احلائض صوم ُحكم - ١

ومحيُرم عىل احلائض ا  .)٣(لصَّ

وم احلائض قضاء - ٢  للصَّ

ام التي أفطرهتا بسبب احليض  .))١((جيب عىل احلائض قضاُء صيام األيَّ

                                      
 .كتاب الصالة: ُينظر) ١(

 .كتاب الصالة: ُينظر) ٢(

 .كتاب الصوم: ُينظر) ٣(



 

١٤٥ 

  رةا  

 اإلمساك؟ عليها جيب فهل رمضان؛ َهنار يف احلائض طُهرت إذا - ٣

إذا طُهرت احلائض يف هنار رمضان، فقد اختلف أهل العلم يف وجوب اإلمساك 

 .))٢((عليها بقية اليوم، عىل قولني

 الفجر قبل طُهرت إذا احلائض صوم ُحكم - ٤

وم، وإن مل تغتسل إالَّ بعد  إذا طُهرت احلائض قبل الفجر، وجب عليها الصَّ

 .)٣(الفجر

أ ا ا  ةوا   

 اإلحرام - ١

 .)٤(جيوز للحائض اإلحرام باحلجِّ والعمرة

 االغتسال لإلحرام - ٢

 .)٥(لإلحرامُيسنُّ للحائض االغتسال 

 الطواف  - ٣

 .)١(حيُرم طواف احلائض

                                     
 .كتاب الصوم: ُينظر) ١(

 .كتاب الصوم: ُينظر) ٢(

 .كتاب الصوم: ُينظر) ٣(

 .كتاب احلج: ُينظر) ٤(

 .كتاب احلج: ُينظر) ٥(



 

١٤٦ 

 رةا  

ورة - ٤  الطَّواف عند الرضَّ

ت إليه  .)٢(جيوز للحائض أن تطوف طواَف اإلفاضة إذا اضطُرَّ

فا واملروة - ٥ عي بني الصَّ  السَّ

فا واملروة عي بني الصَّ  .))٣((جيوز للحائض السَّ

 طواف الوداع  - ٦

 .))٤((طواف الوداع يسُقط عنهاإذا حاضت املرأة بعَدما أفاضت، فإنَّ 

ل اود آن وا ا ا أ  

 للحائض القرآن قِراءة - ١

ة، وهو قول مرويٌّ عن  جتوز قراءُة القرآن للحائض، وهذا مذهب املالكيَّة، والظاهريَّ

، وابن تيميَّة، واب ن القيِّم، وابن الشافعيِّ يف القديم، وروايٌة عن أمحد، واختاره الطربيُّ

  .عثيمني وبه أفتت اللجنة الدائمة

  املصحف احلائضِ  مسُّ  - ٢

احلنفيَّة، : وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة،ال جيوز للحائض مسُّ املصحف،

                                     
 .كتاب احلج: ُينظر) ١(

 .اب احلجكت: ُينظر) ٢(

 .كتاب احلج: ُينظر) ٣(

 .كتاب احلج: ُينظر) ٤(



 

١٤٧ 

  رةا  

ة العلامء افعيَّة، واحلنابلة، وُحكَِي عن عامَّ  .واملالكيَّة، والشَّ

 تعاىل اهللا ذكر - ٣

ابن قدامة، : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، وساء ِذكر اهللا عزَّ وجلَّ جيوز للحائض والنُّف

، وابن تيميَّة  .والنوويُّ

 املسجد يف املُكث - ٤

احلنفيَّة،  :ال جيوز للحائض املُكث يف املسجد؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

افعيَّة، واحلنابلة  .واملالكيَّة، والشَّ

 املسجد يف املرور - ٥

افعيَّة، جيوز مر ور احلائض يف املسجد إذا أِمنت التلويث؛ وهذا مذهب الشَّ

، وابن حزم، وابن  لف، واختاره ابن جرير الطربيُّ واحلنابلة، وبه قالت طائفٌة من السَّ

 .القيِّم، وابن كثري، وابن باز، وابن عثيمني

وة ا ا ا أ  

 احلائض وطء ُحكم - ١

، وابن املنذر، وابن حزم، وابن : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، وائضحيُرم وطء احل الطربيُّ

، وابن تيميَّة ، والنوويُّ  .رشد، وابن قدامة، والقرطبيُّ

ة فوق بام باحلائض االستمتاع - ٢ َّ كبة حتت وبام الرسُّ  الرُّ

كبةجيوز االستمتاع باحلائض بام  ة وبام حتت الرُّ َّ : لكعىل ذ نَقل اإلمجاع، وفوق الرسُّ



 

١٤٨ 

 رةا  

، وحَكى ابن رجب اإلمجاَع عن كثٍري من  ، وابن قدامة، والنوويُّ ابن جرير الطربيُّ

 .الُعلامء

 اإلزار حتت بام باحلائض االستمتاع - ٣

؛ وهو )١(جيوُز االستمتاع باحلائض بام حتت اإلزار، ولو بدون حائل، دون إيالج

، وهو مذهب احلنابلة، والظَّاهريَّة، واختاره من احلنفيَّة حممَّ  د بن احلسن، والطحاويُّ

لف، واختاره  ، وبه قالت طائفٌة من السَّ حه النوويُّ افعيَّة، رجَّ قول للاملكيَّة، وقوٌل للشَّ

عوديَّة ائمة بالسُّ  .ابن املنذر، وابن عثيمني، وبه أفتت اللَّجنة الدَّ

م انقطع إذا احلائض وطء - ٤  الُغسل قبل الدَّ

م قبل الُغسل؛ وهذا مذهب مجهور الفقهاء منال جيوز وطء احلائض إذا انقطع   الدَّ

افعيَّة، واحلنابلة، وبه قال ُزفر من احلنفيَّة، وُحكي اإلمجاع عىل ذلك  .املالكيَّة، والشَّ

  احلائض طالق ُحكم - ٥

 .)٢(حيُرم طالق احلائض

  ال؟ أم احلائض طالق يقع هل - ٦

 .)١(طالق احلائض يَقع

                                      
ه ينبغي للمرء أن حيتاط يف هذا األمر، فال ُيبارش امرأته إالَّ وهي متَّزرة، كام كان النبيُّ صىلَّ اهللا عليه ) ١( إالَّ أنَّ

َم يأُمر نساءه، ال سيَّام أنَّ مجهور الفقهاء من احلنفيَّة واملالكيَّة والشافعيَّ  ال جيوز االستمتاع : ة، قالواوسلَّ

 .باحلائض بام حتت اإلزار من غري حائل

 .سيأيت ذلك مفصًال يف كتاب الطالق )٢(



 

١٤٩ 

  رةا  

  ؟ال أم احلائض ُخلع يَقع هل - ٧

 .)٢(جيوز اخلُلع يف احليض ويَقع

  ا  اواء ول

ر؛ نصَّ عىل هذا فقهاء  جيوز استعامل دواء مباح لتأخري احليض، إن ُأِمن الرضَّ

ائمةاحلنابلة، واختاره ابن با  .ز، وبه أفتت اللَّجنة الدَّ

  

ا ما  

س أا  

 سا  

يت النُّفساء كذلك؛ خلروج : النَّْفس، ومن معاين النَّْفسمن  :النِّفاس لُغةً  م، وُسمِّ الدَّ

 .دمها، أو بسبب تنفيس ُكربتها

ِحم؛ بسبب ُقرب الوالدة أو وقوعها: النِّفاس اصطالًحا  .دٌم ُيرخيه الرَّ

رج اا  دةا  ا  

م اخلارج قبل الوالدة، ومعه َطلق، ُيعترب نفاًسا، وهذا مذهب احلنابلة، وقوٌل عند  الدَّ

افعيَّة، ابن تيميَّة، وابن  وهو قول إسحاَق بن راهويه، واختاره املالكيَّة، ووجٌه عند الشَّ

 .باز، وابن عثيمني

                                     
 .سيأيت ذلك مفصًال يف كتاب الطالق )١(

 .سيأيت ذلك مفصًال يف كتاب الطالق )٢(



 

١٥٠ 

 رةا  

رج اا  دا  

م اخلارج مع املولود يكون نفاًسا؛ وهو مذهب املالكيَّة، واحلنابلة، ووجٌه عند  الدَّ

افعيَّة،   . اختاره ابن تيميَّة، وابن عثيمنيوقوٌل لبعض احلنفيَّة، والشَّ

رج اا َ دةا  

م ا ابن حزم، : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، وخلارج عقيَب الوالدة، هو دم نفاسالدَّ

 .والرافعيُّ 

  وآِه اء مس أول

ل نفاس التَّوءمني وآِخره عىل أقوا  : ل؛ أقواها قوالناختلف أهل الِعلم يف أوَّ

ل ل، وهذا  :القول األوَّ ل النِّفاس وآِخره من الولد األوَّ إن ولدت املرأة توءمني؛ فأوَّ

افعيَّة)١(مذهب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، واملالكيَّة  .، واحلنابلة، وهو وجٌه عند الشَّ

ل النِّفاس من الولد األ :القول الثَّاين ل، وآِخره من إن ولدت املرأة توءمني؛ فأوَّ وَّ

 .الثاين، وهذا قول عند املالكيَّة، ورواية عن أمحد، واختاره ابن عثيمني

س أا  

 ، أكثر النِّفاس أربعون يوًما، وهو مذهب احلنفيَّة، واحلنابلة، واختاره ابن عبد الربِّ

ائمة، وبه قال أكثُر أهل العلم ، وبه أفتت اللَّجنة الدَّ نقل إمجاع ، وومال إليه الشوكاينُّ

حابة عىل ذلك  .الصَّ

                                      
م بني التوءمني ستِّ  واستثنى املالكيَّة حاًال واحدة، وهي ما) ١( ه يكون إذا استمرَّ الدَّ ني يوًما فأكثر، فإنَّ

 .نفاسني، لكلٍّ منهام نفاس مستقلٌّ 

 



 

١٥١ 

  رةا  

س أا  

احلنفيَّة، واملالكيَّة، : ال حدَّ ألقلِّ النِّفاس؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة

، وُحكي اإلمجاع عىل  افعيَّة، واملشهور عند احلنابلة، وهو اختيار ابن حزم الظاهريِّ والشَّ

 .ذلك

 ُ س  ا   

إذا نِفست املرأة فلها ُحكم احلائض يف األحكام كلِّها؛ فيحرم عليها ما حيُرم عىل 

وم، وطواف الوداع، والوطء، وحيُرم طالُقها، ويلزمها الُغسُل  الة والصَّ احلائض، كالصَّ

وم ال قضاء الصَّ  ابن جرير : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، والةإذا طهرت، وقضاُء الصَّ

، وابن حزم  .فيام عدا الطَّواف بالبيت، وابن قدامة، وابن رشد، والشوكاينُّ  الطربيُّ

  

ا ا  

أ ا  س اوا  

أ ا  

، وابن تيميَّة، : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، وأكثر الطُّهر ال حدَّ له ، والنوويُّ الكاساينُّ

 .والشنقيطيُّ 

أ ا  

، ورواية عن أمحد ال حدَّ ألقلِّ الطُّه ر، وهو مذهب الظاهريَّة، وهو قول للشافعيِّ

، وهو قول إسحاق، واختيار ابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمني،  هبا املَرداويُّ صوَّ

حابة ريض اهللا عنهم عىل ذلك  .وحكى ابن حزم إمجاَع الصَّ



 

١٥٢ 

 رةا  

   ا ط ت

ة  ،)١(تعرف طهارة املرأة من احليض بالنقاء واجلفوف وكذلك إذا رأت الَقصَّ

افعيَّة، : ، وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة)٢(البيضاء احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 .واحلنابلة، وحكي فيه اإلمجاع

ُا  ا  

عىل  نَقل اإلمجاع، ونقطاع دم احليض، وُحصول الطُّهرجيب الُغسل من احليِض بعَد ا

، والنوويُّ ابن املنذر، : ذلك  . والطربيُّ

  

ا اا  

أ ا  

 ا   

م بعد أيَّامها، فهي : استُِحيَضت املرأة؛ أَي: يقال :االستحاضة لغةً  استمرَّ هبا الدَّ

ُمستَحاضة، واملُستَحاضة التي ال َيْرَقُأ دُم َحيِضها، وال َيِسيُل من املِحيض، ولكنَّه يسيل 

 .العاِذل؛ فهو دم غالب ليس باحليض: قال لهِمن ِعْرق يُ 

ِحم دون قعره: االستحاضة اصطالًحا م يف غري وقته، من أْدنى الرَّ  .َسيالن الدَّ

                                      
 .وهو إذا أدخلت املرأة احلائض اِخلرقة يف فْرجها، وخرجت جافَّة) ١(

م كلِّه) ٢( ِحم عند انقطاع الدَّ  . وهي يشٌء كاخليط األبيض، يدفعه الرَّ

 



 

١٥٣ 

  رةا  

ا د  :  

د إذا ظَهر رقيق وليس بثخني، غري ُمنتِن،  .ويتجمَّ

دة اة اا  

ة ال بالتَّمييز؛ وهو مذهب احلنفيَّة، تعمل بالعاد )١(املستحاضة املعتادة املميِّزة

افعيَّة، واستظهره ابن تيميَّة، واختاره ابن عثيمني  .واحلنابلة، ووجه عند الشَّ

دة اا  ةا  

؛ وهو مذهب  املستحاضة املعتادة غري املميِّزة جتلس مقدار عادهتا، ثم تغتسل وتصيلِّ

افعيَّة، واحلنابلةاحلنفيَّة، وال مجهور الفقهاء من  .شَّ

ة اا  دةا  

افعيَّة،  ا تعمل بالتمييز، وهذا مذهب الشَّ م ومل تكن هلا عادة، فإهنَّ َمْن ميَّزت الدَّ

، وابن باز،  .  وابن عثيمني واحلنابلة، واختاره ابن تيمية، والشوكاينُّ

ا  دةا ة وا  

ا تعمل بعادة غالب النِّساء، فيكون َمن مل تكن  م، فإهنَّ هلا عادٌة وال متييٌز صالح للدَّ

م، وما  ة التي رأت فيها الدَّ ل املدَّ ام أو سبعة من كلِّ شهر، يبتدئ من أوَّ حيضها ستََّة أيَّ

عداه استحاضة، وهذا مذهب احلنابلة، ووجه للشافعيَّة، واختاره ابن تيميَّة، وابن 

 .وابن عثيمنيرجب، وابن باز، 

   

                                      
م، وبعضه أسود ثخني م: املميِّزة) ١( ائحة، وبعضه أمحُر رقيٌق غري منتن، فتميِّز هي َمن اتَّصل هبا الدَّ نتِن الرَّ

 .ِمن َدمها ما كان أسوَد ثخينًا نتنًا، فيكون حيًضا، وما كان منه أمحر رقيًقا، فهو استحاضة



 

١٥٤ 

 رةا  

  د ا ُ ؟ دا  

ابن املنذر، وابن : عىل ذلك نَقل اإلمجاع، والستحاضة ال يأُخذ ُحكم دم احليضدم ا

، وابن تيميَّة ، والنوويُّ  .عبد الربِّ

  ة  و دل  اء

ة، وقوٌل للشافعيَّة، ال يلزم املستحاضَة أن تستنجي لكلِّ صالٍة، وهو مذهب املالكيَّ 

 .وروايٌة عن أمحد، واختاره ابن رجب، وابن عثيمني

  ا وء

أ لكلِّ صالة، وهذا مذهب املالكيَّة، والظاهرية،  ال ُيشَرتط للمستحاضة أن تتوضَّ

، وابن عثيمني  .وبه قال بعض السلف، وهو اختيار الشوكاينِّ

  ا  ا  وب

مجيب حتفُّ  ، وهو مذهُب مجهور الفقهاء من احلنفيَّة، )١(ظ املستحاضة من الدَّ

افعيَّة، واحلنابلة  .والشَّ

  وا ا  ا  إذا

؛ وهذا باتِّفاق املذاهب  م، مل يرضَّ دِّ والتلجُّ م وخَرج بعد إحكام الشَّ إْن غلب الدَّ

افعيَّةاحلنفيَّة، واملالكيَّة، وا: الفقهيَّة األربعة  .، واحلنابلة)٢(لشَّ

                                      
فاُملستحاضة َحتتيش أو تعِصب فْرجها، واملبتَىل بسلس البول وكثرة املذي يعِصب رأس َذَكره بِخرقة أو ) ١(

ام أمكنه، وكذلك َمن به ُجرح أو ِريح أو نحوه من األحداث، فإْن كان ممَّا ال يمكن نحوها وحيرتس حسب

ه، أو َمن به باسور أو ناصور ال ُيمكن عصُبه، صىلَّ عىل حسب حاله  .عصُبه كاجلُرح الذي ال يمكن شدُّ

اة كانت أو  لكن ال َتستبيح املستحاضة هبذا الوضوء عند الشافعيَّة أكثَر من صالة فريضة واحدة،) ٢( مؤدَّ

 . مقضيَّة



 

١٥٥ 

  رةا  

 ا  

ة ال جيب عىل املستحاضة الُغسل لوات إالَّ مرَّ واحدة عند إدبار  ليشٍء من الصَّ

افعيَّة،  :حيضها؛ وهذا باتِّفاق املذاهب الفقهيَّة األربعة احلنفيَّة، واملالكيَّة، والشَّ

 .واحلنابلة، وُحكي فيه اإلمجاع

  ا وء

املستحاضة؛ وهو مذهب مجهور الفقهاء، من احلنفيَّة، واملالكيَّة، جيوز وطء 

لف، واختاره ابن حزم  افعيَّة، وهو روايٌة عن أمحد، وبه قالت طائفٌة من السَّ والشَّ

 .الظاهريُّ 

 

 

 

  

   



 

١٥٦ 

 رةا  

  اس
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رين -   ٢ ........................................ :حمبَّة اهللا سبحانه للمتطهِّ
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١٥٧ 

  رةا  

 ٦ .................................................................. ماء زمزم
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١٥٨ 

 رةا  

 ١١ ....................................................... :املتغريِّ بمكثه

 ١١ ....................................................... :املتغريِّ باملِلح

 ١١ .................................................... ُحكم الطَّهارة بالنَّبيذ

 ١٢ ........................................................... املاء املستعَمل

 ١٢ ....................................... :املاء املستعَمل يف رفع احلَدث

 ١٢ .................................... :املاء املستعمل يف طهارة مستحبَّة

د والنظافة  ١٢ .................................... :املاء املستعَمل يف التربُّ

 ١٢ ............................ :املاء املستعَمل بغمس يد القائم من النَّوم 

 ١٣ ............... :املاء املستعَمل يف إزالة النَّجاسة وتغريت أحد أوصافه

 ١٣ ............... :املاء املستعَمل يف إزالة النَّجاسة ومل تتغري أحد أوصافه

جل ر بفضل الرَّ  ١٣ ......................................... :ُحكم التطهُّ

ر ب  ١٣ ........................................... :فضل املرأةُحكم التطهُّ

 ١٤ ........................................ مسائل الشكِّ واالشتباه: الفصل الثاين

 ١٤ .................................... َمن شكَّ يف نجاسة ماٍء أو طهارته -١

 ١٤ ...................................... َمن اشتبه عليه الطَّهور بالنَّجس -٢

 ١٤ ................ ُحكم خرب الثِّقة العدل بنجاسة املاء إن بنيَّ سبب ذلك -٣

 ١٤ .............. قة العدل بنجاسة املاء إن مل يبنيِّ سبب ذلكُحكم خرب الثِّ  -٤

مة -٥  ١٤ .............................إن اشتبهت ثياٌب طاهرٌة بنجسٍة أو حمرَّ

 ١٥ ...................................................... األْسآر: الفصل الثالث



 

١٥٩ 

  رةا  

 ١٥ ......................................... :تعريف األْسآر لغة واصطالًحا

 ١٥ ...................................................... ُحكم سؤر اآلدمي

 ١٥ ...................................................... سؤر ما ُيؤَكل حلمه

 ١٦ ................................................... سؤر ما ال ُيؤَكل حلُمه

 ١٦ .......................................... :سؤر الكلب واِخلنزير  -١

 ١٦ ........................ :()لطَّريُحكم سؤر سباع البهائم وجوارح ا -٢

افة  ١٦ ................................................. ُسؤر احليوانات الطوَّ

ة -١  ١٦ ................................................ :ُحكم سؤر اِهلرَّ

 ١٦ ................................ :سؤر البغل واحلامر األهيلِّ  ُحكم -٢

 ١٧ ........................... ُحكم سؤر ما ال َحيِرتز من النَّجاسات يف العادة

 ١٨ .............................................................. اآلنيـة: الباب الثاين

 ١٨ ....................................... اآلنية املتََّخذة من اجللود: الفصل األول

 ١٩ ........................................... جلد مأكول اللحم املذكَّى -١

باغُحكم جلد امليتة بعد ال -٢  ١٩ .......................................... دِّ

 ١٩ ....................................... اآلنية املُتَّخَذة من الِعظام: الفصل الثاين

 ١٩ ....................................... اآلنية املُتَّخَذة من َعظم اآلدمي -١

 ٢٠ ........................................... َعظم مأكول اللَّحم املذكَّى -٢

 ٢٠ ................. اآلنية املتََّخذة من َشعر احليوان وَوَبره وصوفه: الفصل الثالث

 ٢٠ ....... ملتََّخذة من َشعر حيواٍن حيٍّ مأكول اللَّحم وَوبره وصوفهاآلنية ا -١



 

١٦٠ 

 رةا  

 ٢٠ ...... اآلنية املتََّخذة من َشعر ميتة حيواٍن طاهٍر يف حياته ووَبره وصوفه -٢

ة: فصل الرابعال هب والِفضَّ  ٢١ .............................. اآلنية املتََّخذة من الذَّ

ة -١ هب والِفضَّ ب يف آنية الذَّ  ٢١ ........................ ُحكم األكل  والرشُّ

هب وال -٢ باستعامل آنية الذَّ ة يف غري األكل والرشُّ  ٢١ .................. ِفضَّ

ة -٣ هب والفضَّ  ٢١ ..................................... ُحكم اقتناء آنية الذَّ

ة -٤ هب والِفضَّ  ٢١ ............................... ُحكم الطَّهارة من آنية الذَّ

ة -٥ هب والفضَّ  ٢١ ...................................... اإلناء املضبَّب بالذَّ

 ٢١ ...................................................... :تعريف الضبَّة

ة  ٢٢ ....................................... :ُحكم تضبيب األواين بالفضَّ

هب  ٢٢ ...................................... :ُحكم تضبيب األواين بالذَّ

ة -٦ هب والفضَّ  ٢٢ .................... ُحكم استعامل األواين الثَّمينة غري الذَّ

ار :الفصل اخلامس  ٢٢ ................................................. آنية الكفَّ

 ٢٣ .............................................. أحكام قضاء احلاجة :البـاب الثالث

ل  ٢٤ .................................... تعريف االستنجاء وُحكمه :الفصل األوَّ

 ٢٤ ................................................... تعريف االستنجاء -١

 ٢٤ .................................................... ُحكم االستنجاء -٢

يه  -٣  ٢٤ ............................ غُريه؟إذا عجز عن االستنجاء؛ هل ُينجِّ

 ٢٤ ............................................... ُحكم النِّية لالستنجاء -٤

 ٢٥ ...................................................... حملُّ االستنجاء -٥



 

١٦١ 

  رةا  

بر  ٢٥ ......................................................... :حلقة الدُّ

َكر  ٢٥ .............................................................. :الذَّ

 ٢٥ ............................................. االستنجاء دواعي :الفصل الثَّاين

 ٢٥ .......................................................... اخلارج النَّجس

 ٢٥ ................................................. :البول والغائط -١

 ٢٥ .......................................................... :املَذي -٢

 ٢٦ ......................................................... :الَودي -٣

م -٤  ٢٧ ........................................................... :الدَّ

 ٢٧ ......................................................... :اخلارج الطاهر

يح -١  ٢٧ .......................................................... :الرِّ

 ٢٧ ............................... :اخلارج الطاهر الناشف كاحلصاة -٢

 ٢٧ ........................................................... احلَدث الدائم

 ٢٧ ....................................... :وجوب التحفُّظ من النَّجاسة

 ٢٨ .............................. :االستنجاء عند دخول وقت كلِّ صالة

 ٢٨ .................................................................... النَّوم

تيب بني االستنجاء والوضوء  ٢٨ .................................. ُحكم الرتَّ

 ٢٩ ...........................................احلاجة قضاء آداب :الفصل الثَّالث

خول واخلروج  ٢٩ ........................................... ما ُيقال عند الدُّ

خول -١  ٢٩ ........................................... :ما ُيقال عند الدُّ



 

١٦٢ 

 رةا  

 ٢٩ ............................................ :ما ُيقال عند اخلروج -٢

خول، واليُمنى عند اخلروج ْجل اليُرسى عند الدُّ  ٢٩ ................ تقديم الرِّ

 ٣٠ ................................ ِذكر اهللا أو إدخال ما فيه ِذكر اهللا إىل اخلالء

 ٣٠ ............................................ الكالم أثناء قضاء احلاجة

 ٣٠ ..................................... اآلداب املتعلِّقة بمكان قضاء احلاجة

حراء -١  ٣٠ ...................................... اإلبعاد إن كان يف الصَّ

 ٣٠ ........................................ االستتار عن أعني الناس -٢

خو لقضاء احلاجةطلب املكان  -٣  ٣١ ............................... الرَّ

 ٣١ ....................... ما ُيمنع من استقباله أو استدباره عند قضاء احلاجة

 ٣١ .................... :استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء احلاجة -١

يح بالبول -٢  ٣١ .......................................... :استقبال الرِّ

 ٣١ ..................................... األماكن التي ُيمنع قضاء احلاجة فيها

 ٣١ ........................................................ :املسجد -١

 ٣١ ........................................................... :القرب -٢

ع النَّاس ومواطن انتفاعهم -٣  ٣٢ ........................... :أماكن جتمُّ

ب واجلحرالبول يف الثُّ  -٤ َ ق والرسَّ  ٣٢ ........................ :قب والشَّ

 ٣٢ ....................................................... :املستَحم -٥

 ٣٣ .............................................. االستنجاء صفة: الفصل الرابع

 ............................................................................. ٣٣ 



 

١٦٣ 

  رةا  

 ٣٣ ......................................................... ُحكم البول قائًام 

 ٣٣ ....................................................... )التنظيف(اإلنقاء 

 ٣٣ .................................................... :اإلنقاء باملاء -١

 ٣٣ ...................................... :اإلنقاء باألحجار ونحوها -٢

 ٣٣ ..................................................:االستنجاء باليمني

 ٣٤ ....................................... عند قضاء احلاجةما ال ُيرشع فعله 

َكر -١  ٣٤ ...................................................... :َنْرت الذَّ

 ٣٤ .............................................. اللُّبث فوق احلاجة -٢

 ٣٥ ........................................... االستجامر أحكام: خلامسالفصل ا

 ٣٥ ....................................................... تعريف االستجامر

 ٣٥ ....................................................... :ُحكم االستجامر

 ٣٥ ........................................................... ر بهما ُيستجم

 ٣٥ .............................................واجبات ورشوط االستجامر

 ٣٥ ......................... :أن يكون بثالث مسحات من األحجار -١

 ٣٦ ...................................... :أن تكون األحجار طاهرةً  -٢

 ٣٦ ................................................. :أن يكون ُمنِقيًا -٣

 ٣٦ ................................................. :أالَّ يكون مائًعا -٤

 ٣٦ ......................................... :أالَّ يكون عظًام أو روًثا -٥

 ٣٦ ................................................ :أالَّ يكون حمَرتًما -٦



 

١٦٤ 

 رةا  

 ٣٧ ................................................. قطع االستجامر عىل وتر

 ٣٧ ......................................................... كيفية االستجامر

ي بعد االستجامر  ٣٧ .............................................. األثر املتبقِّ

 ٣٨ ...................................................... إزالة النَّجاسة: الباب الرابع

ل  ٣٩ ........................................... وأحكامها النَّجاسة :الفصل األوَّ

 ٣٩ ........................................................ :تعريف النَّجاسة

 ٣٩ ..................................................... ُحكم إزالة النَّجاسة

 ٣٩ ..................................... ُحكم اشرتاط النِّيَّة إلزالة النَّجاسات

كُّ يف وجود النَّجاسة  ٣٩ ................................................ الشَّ

 ٤٠ ..................................................... االنتفاع بالنَّجاسات

 ٤٠ .................................. النَّجسة وغري النَّجسة األعيان :الفصل الثَّاين

بيلنيِ  -١  ٤٠ ................................................. اخلارج من السَّ

 ٤٠ .................................. :البول والغائط اخلارجان من آدميٍّ 

 ٤٠ ................................................ :بول اجلارية والغالم

 ٤٠ .........................................:نجاسة بول اجلارية والغالم

 ٤٠ ......................... كيفيَّة تطهري بول الصبيِّ الذي مل يأكل الطَّعام

 ٤١ ................................................. روث احليوان وبوله -٢

 ٤١ .............................. :روث وبول احليوان غري مأكول اللَّحم

 ٤١ ................................. :َروث وبول احليوان املأكول اللَّحم 



 

١٦٥ 

  رةا  

 ٤١ ................................................................ املَنيُّ  -٣

 ٤١ ............................................................... املَْذي -٤

 ٤٢ .............................................................. الَوْدي -٥

 ٤٢ .................................................... ُرطوبة َفْرج املرأة -٦

 ٤٢ ......................................................... َقْيء اآلدميِّ  -٧

م -٨  ٤٢ ................................................................ الدَّ

 ٤٢ ................................................... :ُحكم َدم اآلدميِّ 

هيد  ٤٣ ................................................... :ُحكم دم الشَّ

 ٤٣ ................................................... :ُحكم َدم احليوان

 ٤٣ .................................................. :نجاسة دم احليض

 ٤٣ ................................ األعيان النجسة وغري النجسة مما فيه حياة

 ٤٣ .........................................................:اِخلنزير -١

 ٤٤ .........................................................:الكلب -٢

 ٤٤ ..................................... ِسباع البهائم وجوارح الطَّري -٣

 ٤٥ ............................................................ :اِهلرُّ  -٤

 ٤٥ .................................................. :احلامر والبغل -٥

َلة -٦  ٤٥ ..........................................................اجلَالَّ

َلة لغة وإصطالًحا  ٤٥ ..................................... :تعريف اجلَالَّ

َلة  ٤٥ .................................................. :ُحكم أْكل اجلَالَّ



 

١٦٦ 

 رةا  

لة  ٤٥ ................................................ :كيفيَّة تطهري اجلالَّ

لة لتطهريها ة حبْس اجلالَّ  ٤٦ ........................................ :ُمدَّ

 ٤٦ ............................................................ املَيتة -٧

 ٤٦ ........................................ :تعريف املَيتة لغة واصطالًحا

 ٤٦ ......................................................... :أقسام املَيتة

 ٤٧ ....................................................... :امليتة النَّجسة

 ٤٧ ........................................................... :حلم امليتة

 ٤٧ .......................................................... :ِجلد امليتة

 ٤٧ ................................................. :ِجلد امليتة قبل َدْبغه

 ٤٧ ............................................. :ُحكم ِجلد امليتة إذا ُدبِغ

 ٤٨ ...................................... :ِعظام امليتة وقروهنا وحوافرها

 ٤٨ .................... :َشعر ميتة احليوان الطاهر يف حياته ووَبره وصوفه

 ٤٩ ................................................. ما ُأبني من احليوان احليِّ 

 ٤٩ ............................................. :ما ُأبني من حيٍّ وفيه َدم

 ٤٩ ......................... :ما انفصل من حيٍّ مأكول اللَّحم وال َدَم فيه

 ٤٩ ............................................................ امليتة الطاهرة

 ٤٩ ........................................................ :ميتة اآلدميِّ 

مك  ٤٩ ....................................................... :َميتة السَّ

 ٥٠ ......................................................... :ميتة البحر



 

١٦٧ 

  رةا  

 ٥٠ .......................................................... ميتة اجلراد

 ٥٠ ........................................ له سائلة) أي دم(ميتة ما ال نْفَس 

 ٥٠ ................................................................... اخلمر

 ٥١ .......................................النَّجاسات تطهري ُطرق: الفصل الثَّالث

 ٥١ ...................................................... إزالة النَّجاسة باملاء

 ٥١ ........................................... :سة باملاءُحكم إزالة النَّجا

س  ٥١ ................................................ :تطهري املاء املتنجِّ

 ٥٢ ...................................... :َتكرار الَغسل يف إزالة النَّجاسة

 ٥٢ ................................................. تطهري ما َوَلغ فيه الكلب

 ٥٢ .............................................. ما ُيعفى عنه من النَّجاسات

 ٥٣ ......................................................... يسري النَّجاسات

 ٥٣ ............................ :ضابط اليسري الذي ُيعفى عنه من النَّجاسات

 ٥٣ .............................................................. االستحالة

 ٥٣ ..................................................:تعريف االستحالة

 ٥٣ .................................... :طهارة العني النَّجسة باالستحالة

 ٥٤ ........................................ ُحكم اخلَمر إذا استحالت إىل َخلٍّ 

 ٥٤ ................................. :ُحكم اخلَمر إذا انقلبت خال� بنفسها

 ٥٤ .................................... :ُحكم اخلَمر إذا ُخلِّلت عن قصد

 ٥٥ ...................................................... ُسنن الِفطرة: الباب اخلامس



 

١٦٨ 

 رةا  

 ٥٦ ........................................................................ متهيد

 ٥٦ ......................................................... :تعريف الِفطرة

 ٥٦ ......................................................... :الِفطرة لغةً 

 ٥٦ .................................................. :الِفطرة اصطالًحا

ل ارب قصُّ  :الفصل األوَّ  ٥٦ ................................................. الشَّ

ارب -١  ٥٦ ................................................. ُحكم قصِّ الشَّ

ارب -٢  ٥٦ ................................................. كيفيَّة قصِّ الشَّ

 ٥٧ .................................................. اللِّحية إعفاء :الفصل الثاين

واك: الفصل الثالث  ٥٧ ...................................................... السِّ

واك  ٥٧ ..........................................................تعريف السِّ

واك  ٥٧ ........................................................... ُحكم السِّ

 ٥٨ ............................................................. ما ُيستاك به

واك  ٥٨ ......................................... احلاالت التي ُيرشع فيها السِّ

ائم -١ واك للصَّ  ٥٨ ................................................ :السِّ

واك عند الوضوء -٢  ٥٨ ........................................... :السِّ

واك عند الوضوء  ٥٨ ......................................... :ُحكم السِّ

واك عند الوضوء؟  ٥٨ .................................... متى ُيَرشع السِّ

الة -٣ واك عند الصَّ  ٥٩ ............................................ :السِّ

واك يف -٤  ٥٩ ..............................................:املسجد السِّ



 

١٦٩ 

  رةا  

واك عند ِذكر اهللا وعند قراءة القرآن -٥  ٥٩ ......................... :السِّ

واك يوم اجلُُمعة -٦  ٥٩ .............................................:السِّ

واك عند دخول البيت -٧  ٦٠ ...................................... :السِّ

واك عند االستيقاظ من النَّوم -٨  ٦٠ ............................... :السِّ

واك عند تغريُّ الفم -٩  ٦٠ .......................................... :السِّ

واك بحرضة النَّاس -١٠  ٦٠ ....................................... :السِّ

 ٦٠ .......................................................... ِصفة االستياك

واك باليد اليُمنى أو اليُرسى؟  ٦٠ ................................ هل السِّ

 ٦١ ........................................... :البَدء بجانب الفم األيمن

ابع  ٦١ .................................................األظفار تقليم: الفصل الرَّ

 ٦١ .............................................. الَرباجم َغْسل: امسالفصل اخل

ادس  ٦٢ ................................................. اِإلْبط نتْف: الفصل السَّ

 ٦٢ .................................................... ُحكم نتْف اإلْبط -١

 ٦٢ ............................................... كيفية إزالة َشعر اإلْبط -٢

ابع  ٦٢ .................................................. االستحداد: الفصل السَّ

 ٦٢ ...................................................... تعريف االستحداد

 ٦٣ ........................................................ ُحكم االستحداد

 ٦٣ ................................ :الوقت الذي ُيكره جتاوزه دون استحداد

 ٦٣ ........................................................ كيفيَّة االستحداد



 

١٧٠ 

 رةا  

 ٦٤ ........................................................ اخلتان: الفصل الثَّامن

 ٦٤ ........................................................... تعريف اخلتان

 ٦٤ ......................................................... مرشوعيَّة اخلتان

حيَّة  ٦٤ .............................. ِمن ِحَكم مرشوعيَّة اخلتان وفوائده الصِّ

 ٦٤ .......................................... :من ِحَكم مرشوعيَّة اخلتان

حيَّة للِختان  ٦٤ ............................................ :الفوائد الصِّ

جال  ٦٥ .................................................... ُحكم اِخلتان للرِّ

 ٦٥ ...................................................... ُحكم اِخلتان للنِّساء

 ٦٥ .................................................. َمن ال َيْقَوى عىل اِخلتان

 ٦٦ ........................................................... َمن ُولِد خمتوًنا

 ٦٦ .............................................................. ختن امليِّت

 ٦٦ ....................................................... ما حيصل به اِخلتان

َكر  ٦٦ ........................................................ :ختان الذَّ

 ٦٦ ....................................................... :ختان األنثى

 ٦٦ ............................................................. وقت اِخلتان

 ٦٦ ............................................ :الوقت الواجب للِختان

 ٦٧ ................................ هل ثبت يف حتديد وقت اخلتان يشء؟

 ٦٧ ............................................................. خطأ اخلاتن

 ٦٨ ......................................................... الُوضوء: الباب السادس



 

١٧١ 

  رةا  

ل  ٦٩ ..........................وأحكامه وفضائله، الُوضوء، تعريف: الفصل األوَّ

 ٦٩ ......................................................... تعريف الُوضوء

 ٦٩ ..................................................... من فضائل الوضوء

 ٦٩ ........................................... :الُوضوء شطر اإليامن -١

نوب -٢ ٌر للذُّ  ٦٩ ......................................... :الُوضوء مكفِّ

 ٦٩ ..................:املحافظة عىل الُوضوء من عالمات أهل اإليامن -٣

 ٧٠ .......................... :الُوضوء عالمة أهل اإليامن يوم القيامة -٤

 ٧٠ ................ :لُوضوء من أسباب دخول اجلنَّة والتحيلِّ بُحليِّهاا -٥

 ٧٠ ....................................................... مواطن مرشوعيَّته

الة -١  ٧٠ ............................................... :الُوضوء للصَّ

الة  ٧٠ .............................................. :ُحكم الُوضوء للصَّ

 ٧١ ............................................. :الوضوء لصالة اجلنازة

 ٧١ ........................................ :الُوضوء لسجود التِّالوة -٢

 ٧١ .............................................. :الُوضوء للطَّواف  -٣

 ٧١ .......................................... :الُوضوء لقراءة القرآن -٤

 ٧٢ ......................................... :الُوضوء ملسِّ املصحف -٥

غري للمصحف عىل غري طهارة  ٧٢ ............................. :مسُّ الصَّ

 ٧٢ ............................................. :الُوضوء عند النَّوم -٦

 ٧٢ ...................................... :ةجتديد الُوضوء لكلِّ صال -٧



 

١٧٢ 

 رةا  

 ٧٣ ................................................ :الُوضوء لألذان -٨

به ونوِمه -٩  ٧٣ ......................... :الُوضوء للجنب عند أْكله وُرشْ

 ٧٣ ................................... :الوضوء عند معاودة الَوطء -١٠

 ٧٣ ............................................... الوضوء رشوط: الفصل الثَّاين

 ٧٣ .............................................................اإلسالم -١

 ٧٤ ............................................................... العقل -٢

 ٧٤ ................................................................ النِّيَّة - ٣

ة يـَّ  ٧٤ ....................................................... :ُحكم النـِّ

ة يـَّ  ٧٤ .......................................................:اجلهر بالنـِّ

 ٧٤ ....................... انقطاع ما ُينايف الوضوء من َدم حيٍض أو نِفاس -٤

 ٧٥ ................... إزالة ما َيمنع وصول املاء إىل برشة أعضاء الُوضوء -٥

 ٧٥ ......................................... أن يكون الوضوء بامء َطهور -٦

 ٧٥ .......................... هل يشرتط دخول الوقت ملَن به حدٌث دائم -٧

 ٧٥ ............................. الوضوء بامء مباح؟ هل ُيشرتط أن يكون -٨

 ٧٦ ............................................. الوضوء فروض: الفصل الثَّالث

 ٧٦ ......................................................... َغسل الوجه - ١

 ٧٦ ..................................................:م َغسل الوجهُحك

 ٧٦ ......................................................... :حدُّ الوجه

 ٧٦ .............................................. هل الِعذار من الوجه؟



 

١٧٣ 

  رةا  

 ٧٦ .................................................. يةُحكم َغْسل اللِّح

 ٧٧ .................................. :ُحكم َغْسل ما اسرتسل من اللِّحية

 ٧٧ .................................................. َغسل بعض الوجه

 ٧٧ ............................................. دين إىل املِْرَفقنيِ َغْسل الي - ٢

 ٧٧ ...................................... :ُحكم َغْسل اليدين إىل املِرفَقنيِ 

 ٧٨ ..................................... :دخول املِرفَقِني يف غْسل اليدين

ائدة ونحوها  ٧٨ .......................................... :َغسل اليد الزَّ

 ٧٨ ........... :ُحكم وضوء َمن يكون حتت ظُفره وسٌخ يمنع وصول املاء

أس -٣  ٧٨ ........................................................ َمْسح الرَّ

أس  ٧٨ ................................................. :ُحكم َمْسح الرَّ

أس   ٧٨ ........................................... :ُحكم مْسح مجيع الرَّ

أ  ٧٩ ....................................... :سمْسح ما نزل من َشعر الرَّ

 ٧٩ .................................................. :عدد مرات املسح

أس  ٧٩ .................................................. :صفة مْسح الرَّ

 ٧٩ ................................................... املسح عىل العاممة

 ٨٠ .......................................... :رشوط املَسح عىل العاممة 

 ٨٠ .................... هل ُيشرتط أن تكون العاممة حمنَّكًة أو ذات ذؤابة؟

 ٨٠ ....................... هل ُيشرتط أن يكون لبس العاممة عىل طهارة؟

ًدا بوقت؟  ٨٠ ............................ هل ُيشرتط أن يكون املسح حمدَّ



 

١٧٤ 

 رةا  

 ٨٠ .................................................... املسح عىل اِخلامر

 ٨١ ................................................. املسح عىل القالنس

 ٨١ ....................................................... :مْسح األُذنني -٤

 ٨١ ................................................. :صفة مسح األُذنني

أس بامء واحد  ٨٢ ............................ :ُحكم مْسح األذنني مع الرَّ

جلني -٥  ٨٢ ...................................................... َغْسل الرِّ

تيب -٦  ٨٢ ............................................................. الرتَّ

تيب  ٨٢ .................................................... :تعريف الرتَّ

تيب  ٨٢ ...................................................... :ُحكم الرتَّ

 ٨٣ .............................................................. املواالة -٧

 ٨٣ ..................................................... :تعريف املواالة

 ٨٣ ............................................:ُحكم املواالة يف الوضوء

 ٨٣ ..................................................... :التَّفريق اليسري

 ٨٣ ......................................................... :حد املواالة

ابع  ٨٤ ........................ فيه اليرشع وما ومباحاته الوضوء سنن: الفصل الرَّ

 ٨٤ .................................................... ُسنن وآداب الُوضوء

 ٨٤ ........................................................ :التَّسمية -١

واك -٢  ٨٤ ........................................................ :السِّ

 ٨٤ ............................................. :َغسل الكفَّني ثالًثا -٣



 

١٧٥ 

  رةا  

 ٨٤ .................... املَضَمضة واالستنشاق واالستنثار يف الُوضوء -٤

 ٨٤ ....................................... :ُحكم املَضَمضة واالستنشاق

 ٨٥ ........................................ :صفة املضمضة واالستنشاق

 ٨٥ ................................... :املبالغة يف املضمضة واالستنشاق

 ٨٥ .................................................... :ُحكم االستنثار

 ٨٦ ..................................................... :صفة االستنثار

ة والتحجيل -٥  ٨٦ .......................................... إطالة الُغرَّ

ة والتَّحجيل  ٨٦ ............................................. :معنى الُغرَّ

ة والتَّ   ٨٦ ....................................... :حجيلُحكم إطالة الُغرَّ

 ٨٧ ........................................................ التخليل -٦

 ٨٧ ....................................................... :ختليل اللِّحية

جلني  ٨٧ ...................................... :ختليل أصابع اليدين والرِّ

 ٨٧ ................................................ :صفة ختليل األصابع

 ٨٨ ......................................................... التَّثليث -٧

يادة عىل الثَّالث يف ا  ٨٨ ................................. لوضوءُحكم الزِّ

 ٨٨ ......................................................... التياُمن -٨

ْلك -٩  ٨٨ .......................................................... الدَّ

ْلك  ٨٨ ..................................................... :تعريف الدَّ

لك يف الوضوء  ٨٩ ............................................ :ُحكم الدَّ



 

١٧٦ 

 رةا  

م األعضاء يف الوضوء -١٠  ٨٩ .............................. البَدء بُمقدَّ

عاء بعد الفَ  -١١  ٨٩ ................................. راغ من الوضوءالدُّ

 ٨٩ ................................................. صالة ركعتني -١٢

 ٩٠ ...................................................... ما يباح يف الوضوء

 ٩٠ ..............................................:وضوءالكالم يف ال -١

 ٩٠ ..................................... :االستعانة بغريه يف الُوضوء -٢

 ٩٠ ....................................................... :التَّنشيف -٣

 ٩٠ ................................................... يف الوضوءما ال ُيَرشع 

عاء عند كلِّ عضو من أعضاء الوضوء -١  ٩٠ ....................... :الدُّ

 ٩١ .................................................... :َمْسح الُعنق -٢

 ٩٢ .................................................. املسح عىل اُخلفَّني: الباب السابع

ل  ٩٣ .................. مرشوعيَّته وِحكمة اُخلفَّني، عىل املسح تعريف :الفصل األوَّ

 ٩٣ ................................................ تعريف املسح عىل اخلُفَّني

 ٩٣ ....................................... ِحكمة مرشوعيَّة املسح عىل اخلُفَّني

 ٩٣ .......................... هبام ُيلَحق وما اُخلفَّني عىل املسح ُحكم: الفصل الثاين

 ٩٣ .............................................. ُحكم املسح عىل اخلُفَّني -١

 ٩٣ ........................................... ُحكم املسح عىل اجلَوارب -٢

 ٩٤ ................................ املسح عىل اجلوارب إذا مل تُكن صفيقةً  -٣

 ٩٤ ................................................... املسح عىل النَّعلنيِ  -٤



 

١٧٧ 

  رةا  

 ٩٤ ............................................ ُحكم املسح عىل اللَّفائف -٥

جلِني؟هل األفضل املسح عىل -٦  ٩٥ ..........  اخلُفَّني، أم َخْلعهام وَغْسل الرِّ

 ٩٥ ................................................ املسح رشوط: الفصل الثَّالث

 ٩٥ ................................................ أن يثبُت اخلفُّ بنفسه -١

 ٩٦ .................................. أن يكون اخلفُّ ساتًرا ملا جيب غسُله -٢

ق -٣  ٩٦ ............................................. املسح عىل اخلفِّ املُخرَّ

 ٩٦ ....................................................أن َيمنَع نفوَذ املاء -٤

 ٩٧ ............................................... أن يكون اخلفُّ مباًحا -٥

 ٩٧ ............................................... أن يكون اخلفُّ طاهًرا -٦

 ٩٧ .....................................ح عىل طهارة مائيَّةأن يكون املاس -٧

 ٩٨ ....................................... ُلبس اخلفَّني بعد كامل الطَّهارة -٨

 ٩٨ ...................................... أن يكون املسح لطهارة ُصغرى -٩

 ٩٨ ......................... هل ُيشرتط أن يكون املمسوح عليه ِجلًدا؟ -١٠

 ٩٨ ............................................ أحكام ُلبس اخلفِّ عىل اخلفِّ 

ل ثمَّ  أ ولبِس اخلفَّ األوَّ  ٩٨ .................. :الثَّاين، ثمَّ أْحَدث َمن توضَّ

ل، ثمَّ أْحَدث، ثمَّ مسح عليه، ثمَّ لبِس الثَّـاين أ ولبِس اخلفَّ األوَّ َمن توضَّ

 .................................................................... ٩٩ 

أ ولبس اخلفَّ  ل، ثمَّ أحدث، ثمَّ لبس الثَّاين قبل أن يمسح  َمن توضَّ األوَّ

ل  ٩٩ .............................................................. :األوَّ



 

١٧٨ 

 رةا  

ابع  ٩٩ ........................................ صفة املسح عىل اخلفَّني :الفصل الرَّ

 ٩٩ ....................................................... مْسح أسفل اخلفِّ 

 ١٠٠ ............................................... َتكرار املسح عىل اخلفَّني

جل اليُمنى ثمَّ اليُرسى، أم يمسحهام مًعا؟  ١٠٠ .................. هل َيبدأ بالرِّ

ة املسح :الفصل اخلامس  ١٠٠ ................................................ مدَّ

ة املسح للمقيم واملسافر  ١٠٠ .............................................مدَّ

ة املسح؟  ١٠٠ ................................................ متى َتبتدئ ُمدَّ

فر  ١٠١ ............ َمن لبس اخلفَّني وأْحدث وهو مقيم، ومل يمسح إالَّ يف السَّ

فر  ١٠١ ..َمن لبس اخلفَّني وهو مقيم ومل ُحيِدث، ثمَّ سافر، ومل يمسح إالَّ يف السَّ

 ١٠١ ............... َمن أحدث ومَسح يف احلرض، ثمَّ سافر قبَل متام يوم وليلة

 ١٠١ ........................................... إذا مسح وهو مسافر ثمَّ أقام

ادسالف  ١٠١ ............................... مبطالت املسح عىل اخلفَّني: صل السَّ

 ١٠١ ............................................................ اجلَنابة -١

، أو ظهور بعض القَدم -٢  ١٠٢ ................................. خْلع اخلفِّ

ة املسح -٣  ١٠٢ ...................................................انتهاء ُمدَّ

ابع  ١٠٣ .......................................... املسح عىل اجلبائر :الفصل السَّ

 ١٠٣ ................................................ ُحكم املسح عىل اجلَبرية

 ١٠٣ .............................................. رشوط املسح عىل اجلَبرية

 ١٠٣ ..................... :أن يكون غسل العضو املصاب مما يرضُّ به -١



 

١٧٩ 

  رةا  

 ١٠٣ ..................... :العضو املصاب ممَّا يرضُّ به أن يكون مْسح -٢

ورة -٣  ١٠٤ ........................... :أن تكون اجلَبرية عىل قْدر الرضَّ

 ١٠٤ ...................................... ما ال ُيشرتط يف املسح عىل اجلبائر

 ١٠٤ ............................... :ال ُيشرتط أن توضع عىل َطهارة -١

 ١٠٤ ................. :ال ُيشرتط أن يكون املسح من احلَدث األصغر -٢

 ١٠٤ ................................................ ملسح عىل اجلَبريةصفة ا

 ١٠٤ ............................. هل جيب استيعاب املسح عىل اجلَبرية؟

ات املسح عىل اجلَبرية  ١٠٤ ...................................... عدد مرَّ

 ١٠٥ .................................... هل سقوط اجلَبرية ينُقض الوضوء؟

 ١٠٦ ................................................. نواقض الوضوء: الباب الثامن

 ١٠٧ ............................. ما ينقض الوضوء وما ال ينقضه: الفصل األول

 ١٠٧ ............................................... تعريف نواقض الوضوء

 ١٠٧ ............................................... اخلارج من السبيلني -١

 ١٠٧ .......................... :َرجه املعتادخروج البول أو الغائط من َخم 

يح  ١٠٧ ............................................................ :الرِّ

يح من ُقبُل املرأة  ١٠٧ ....................................... :خروج الرِّ

 ١٠٨ ............................................................ :ياملَذْ 

 ١٠٨ ........................................................... :الَوْدي

بيلني  ١٠٨ ........................................ :خروج النَّادر من السَّ



 

١٨٠ 

 رةا  

 ١٠٨ ................................................. :رطوبة َفْرج املرأة

 ١٠٩ ........................................... اخلارج من غري السبيلني -٢

بيلنيِ   ١٠٩ .......................... :خروج البول أو الغائط من غري السَّ

م والَقيء بيلني، كالدَّ  ١٠٩ ........................... :اخلارج من غري السَّ

 ١٠٩ .............................................................. النَّوم -٣

 ١٠٩ ............................................. :النَّوم الكثري املستثَقل

 ١٠٩ .................................................... :النَّوم اخلفيف

كر -٤  ١١٠ ........................... زوال العقل باجلنون أو اإلغامء أو السُّ

 ١١٠ ........................................................ مس الفرج -٥

 ١١٠ ................................................. :مسُّ الرجل ذكره

 ١١١ ................................................. :مسُّ املرأِة فْرَجها

 ١١١ ................................. ):الكبري والصغري(مسُّ فرج الغري 

ُبر  ١١١ ........................................................ :مسُّ الدُّ

ْفغني  ١١٢ .................................. :مسُّ األُنثيني واألَليتني والرُّ

 ١١٢ ................................................. :مسُّ َفْرج البَهيمة

 ١١٢ ......................................................... مسُّ املرأة -٦

 ١١٢ ...................................................... :مسُّ األمرد

 ١١٣ .................................................... :امللموس َبَدُنه

 ١١٣ ....................................................... غسل امليِّت -٧



 

١٨١ 

  رةا  

الة -٨  ١١٣ ................................................. الَقهَقهة يف الصَّ

 ١١٣ ........................................... )اإلبل(أْكل حلم اجلَزور  -٩

 ١١٣ ....................................... :أجزاء اإلبل من غري اللَّحم

 ١١٤ .......................................... :لبَن اإلبل، ومَرق حلِمها

دَّة -١٠  ١١٤ ............................................................ الرِّ

 ١١٥ ............................................... أحكام متفرقة: الفصل الثاين

 ١١٥ ......................................................... احلدث الدائم

كُّ يف الوضوء  ١١٥ ............................................... حكم الشَّ

ن الطهارة وشكَّ يف احلَدث -١  ١١٥ ............................ :من تيقَّ

ن احلَدث، وشكَّ يف الطَّهارة -٢  ١١٥ ........................... :من تيقَّ

 ١١٦ .......................................................... الُغسل: الباب التاسع

ل  ١١٧ ............................................ موجبات الُغسل: الفصل األوَّ

 ١١٧ ........................................................ تعريف الُغسل

 ١١٧ ............................................................ اجلنابة -١

 ١١٧ ....................................................:تعريف اجلَنابة

 ١١٧ .................................................... :أسباب اجلنابة

 ١١٧ .................................................... خروج املني -أ

 ١١٨ .....................................................االحتالم - ب

 ١١٩ ....................................................... اِجلامع - جـ 



 

١٨٢ 

 رةا  

 ١١٩ ............................................ مسُّ اخلتان دون إيالج

ُبر رجًال كان أو امرأة  ١١٩ ................................. اإلتيان يف الدُّ

 ١٢٠ ..........................هل جيب االغتسال من اجلَنابة عىل الفور؟

 ١٢٠ ...................................... انقطاع دم احليض أو النِّفاس - ٢

د موجبات الُغسل  ١٢٠ ............................................. تعدُّ

 ١٢٠ ........................................... األغسال املُستَحبَّة: الفصل الثاين

 ١٢٠ ............................................. غسل الكافر إذا أسلم -١

 ١٢١ ............................................ الُغسل من زوال العقل -٢

 ١٢١ ...................................................... ُغسل اجلُُمعة -٣

 ١٢١ ..................................................... ُغسل الِعيدين -٤

 ١٢١ ........................................... الُغسل من تغسيل امليِّت -٥

 ١٢١ ................................................... الُغسل لإلحرام -٦

ة -٧  ١٢١ ............................................... الُغسل لدخول مكَّ

 ١٢٢ ............................................. الُغسل ليوم عرفة -٨

 ١٢٢ ............................................... صفة الُغسل :الفصل الثالث

 ١٢٢ ........................................................ فرائض الُغسل

 ١٢٢ ......................................................... :النيَّة -١

 ١٢٢ .................................... :إيصال املاء إىل مجيع البدن -٢

 ١٢٢ ................................................ :إزالة النَّجاسة -٣



 

١٨٣ 

  رةا  

 ١٢٣ ....................................... :املضمضة واالستنشاق -٤

 ١٢٣ .................................. :َسرت العورة عن أعني النَّاس -٥

 ١٢٣ ................................................... ُسنن وآداب الُغسل

 ١٢٣ ...................................................... :التَّسمية -١

 ١٢٣ ............................................ :َغسل اليدين ثالًثا -٢

 ١٢٣ ................................... :إزالة ما عىل الفْرج من أذى -٣

 ١٢٤ ..................................................... :الُوضوء -٤

أس ثالًثا  -٥  ١٢٤ ....................................... :احلثو عىل الرَّ

 ١٢٤ ............................ :تثليث إفاضة املاء عىل سائر اجلَسد -٦

عر -٧  ١٢٤ ................................................. :ختليل الشَّ

فائر يف ُغسل اجلنابة أو احليض؟هل تُ   ١٢٤ .................... نقض الضَّ

 ١٢٥ ............................... :البَداءة بالشقِّ األيمن يف الُغسل -٨

 ١٢٥ ................................................... :َدْلك البَدن -٩

 ١٢٥ .......................................... :الرتتيب يف الُغسل -١٠

 ١٢٥ ........................................... :املواالة يف الُغسل -١١

 ١٢٦ ................... َمن اغتسل للحَدث األكرب هل يرتفع حدثه األصغر؟

ُجل وزوجته من إناء واحد  ١٢٦ ................................ :اغتسال الرَّ

 ١٢٦ ............................................... أحكام اُجلنُب: الفصل الرابع

 ١٢٦ ..................................................... ما ُيمنَع منه اجلُنُب



 

١٨٤ 

 رةا  

الة -١  ١٢٦ ...................................................... :الصَّ

 ١٢٦ ..................................................... :الطَّواف -٢

 ١٢٧ ............................................. :ث يف املسجداملُك -٣

 ١٢٧ ................................................. :ُعبور املسجد -٤

 ١٢٧ ............................................... :مسُّ املصحف -٥

 ١٢٧ ................................................. :قراءة القرآن -٦

اكد -٧  ١٢٨ ...................................... :االنغامس يف املاء الرَّ

 ١٢٨ .................................................... ما ُيستحبُّ للُجنُب

 ١٢٨ ........................ :ء عند األكل، والرشب، والنومالوضو -١

 ١٢٨ ................................... :الوضوء عند معاودة الَوطء -٢

 ١٢٨ .................................................... ُحكم صيام اجلنُب

 ١٢٨ ................................................... ِجسم اجلُنُب وَعَرقه

م: الباب العارش  ١٢٩ .......................................................... التيمُّ

ل م: الفصل األوَّ  ١٣٠ ............................................ مرشوعيَّة التيمُّ

م  ١٣٠ ......................................................... تعريف التيمُّ

م  ١٣٠ ....................................................... مرشوعيَّة التيمُّ

م  ١٣٠ ................................................. سبب مرشوعيَّة التيمُّ

م يرفع احلَدث؟  ١٣١ .............................................. هل التيمُّ

م: الفصل الثَّاين  ١٣١ ..................................... حاالت مرشوعيَّة التيمُّ



 

١٨٥ 

  رةا  

م عن احلَدث األصغر  ١٣١ ............................................ التيمُّ

م عن احلَدث األكرب  ١٣١ .............................................. التيمُّ

 ١٣٢ ......................................................... وطء فاقد املاء

 ١٣٢ ..................................... ملاءاجلنب يصيل متيمًام ثم جيد ا

م خوف فوات صالة اجلُُمعة  ١٣٢ ...................................... التيمُّ

م خوَف خروج وقت الفريضة  ١٣٢ .................................... التيمُّ

م  ١٣٣ .......................................................... جتديد التيمُّ

م: الفصل الثَّالث  ١٣٣ .............................................. رشوط التيمُّ

 ١٣٣ ...................................................... فقدان املاء حقيقةً 

 ١٣٣ ......................................... إذا َوَجد ماًء ال يكفي لطهارته

 ١٣٤ ............... إذا وجد املُحِدث ماًء يكفي إلزالة النَّجاسة عىل بدنه فقط

 ١٣٤ ........................................... إذا وجد ماء حيتاجه للرشب

م ناسيًا وجود املاء  ١٣٤ .............................................. إذا تيمَّ

 ١٣٤ ....................................................... حكم طلب املاء

 ١٣٤ ....................................................... وقت طلب املاء

ن أو غلب عىل ظنِّه وجود املاء آِخر الوقت  ١٣٥ .......................َمن تيقَّ

 ١٣٥ ............. العجز عن استعامل املاء بسبب الَربد، أو اخلوف، أو املرض

م هلا الة املُتيمَّ  ١٣٥ ......................................... دخول وقت الصَّ

م به  ١٣٥ ..................................................... طهارة ما ُيتيمَّ



 

١٨٦ 

 رةا  

ابع م: الفصل الرَّ  ١٣٦ .................................................صفة التيمُّ

م  ١٣٦ ....................................................... واجبات التيمُّ

ة -١ يـَّ  ١٣٦ ....................................................... :النـِّ

اب -٢ م بالرتُّ  ١٣٦ ............................................... :التيمُّ

اب -٣ م بغري الرتُّ  ١٣٦ ........................................... :التيمُّ

م -٤  ١٣٧ ......................... :ُحكم مسح الوجه والكفَّني يف التيمُّ

مِص  -٥  ١٣٧ ........................... فة مْسح الوجه والكفَّني يف التيمُّ

 ١٣٧ ................................ استيعاب مسح الوجه والكفَّني -٦

م -٧ تيب يف التيمُّ  ١٣٧ ............................................. الرتَّ

م  -٨  ١٣٧ .............................................. املواالة يف التيمُّ

م  ١٣٨ ........................................................... ُسنن التيمُّ

م -١  ١٣٨ ............................................ :التَّسمية يف التيمُّ

 ١٣٨ ...................................... :نفخ األيدي بعد رضهبام -٢

م: الفصل اخلامس  ١٣٨ ......................................... ما َيبطُل به التيمُّ

 ١٣٨ ................................................. مبطالت الوضوء -١

 ١٣٨ ........................................................ وجود املاء -٢

الة -أ الة قبل الصَّ  ١٣٨ ............................. وجود املاء قبل الصَّ

الة وجود املاء أثناء - ب  ١٣٩ ....................................... الصَّ

الة وقبل خروج الوقت - ج  ١٣٩ ............... وجود املاء بعد أداء الصَّ



 

١٨٧ 

  رةا  

الة وخروج الوقت - د  ١٤٠ .................... وجود املاء بعد أداء الصَّ

 ١٤٠ ....................................... الُقدرة عىل استعامل املاء -٦

الة؟ -٧ م بخروج وقت الصَّ  ١٤٠ ....................... هل َيبطُل التيمُّ

 ١٤١ ........................................... احليض والنِّفاس: رشالباب احلادي ع

ل  ١٤٢ .............................................. أحكام احليض: الفصل األوَّ

 ١٤٢ ............................................. تعريف احليض وِصفة دمه

 ١٤٢ .......................................................... زمن احليض

ة احليض  ١٤٢ ....................................................... أقلُّ مدَّ

ة احليض  ١٤٢ ...................................................... أكثر مدَّ

 ١٤٢ ......................................................... ملحيض احلا

 ١٤٣ .................................................. املُبتدأة إذا كانت مميِّزة

 ١٤٣ ..............................................املُبتَدأة إذا كانت غري مميِّزة

 ١٤٣ ............................................ ما تثبت به العادة يف احليض

ر م أو تأخَّ م عليها أو نَقص، أو تقدَّ  ١٤٣ .................... املعتادة إذا زاد الدَّ

ام احليض فرة يف أيَّ  ١٤٤ ........................................ الُكدرة والصُّ

ام احليض فرة أو الُكدرة يف غري أيَّ  ١٤٤ .................................. الصُّ

 ١٤٤ ...................................... ُحكم طهارة بدن وعَرق احلائض

 ١٤٤ ....................................... بالصالة أحكام احلائض املتعلقة

 ١٤٤ .......................................... ُحكم صالة احلائض -١



 

١٨٨ 

 رةا  

الة -٢  ١٤٥ ................................... ُحكم قضاء احلائض الصَّ

؛ فهل جيب عليها  -٣ الة قبل أن ُتصيلِّ إذا حاضت املرأة يف وقت الصَّ

 ١٤٥ ............................................... القضاء إذا طُهرت؟

 ١٤٥ ................................. إذا طُهرت قبل خروج الوقت -٤

 ١٤٥ ........................................ أحكام احلائض املتعلقة بالصوم

 ١٤٥ ........................................... ُحكم صوم احلائض -١

وم -٢  ١٤٥ ......................................... قضاء احلائض للصَّ

 ١٤٦ . إذا طُهرت احلائض يف َهنار رمضان؛ فهل جيب عليها اإلمساك؟ -٣

 ١٤٦ ..................... ُحكم صوم احلائض إذا طُهرت قبل الفجر -٤

 ١٤٦ ................................. املتعلقة باحلجِّ والعمرةأحكام احلائض 

 ١٤٦ .......................................................اإلحرام -١

 ١٤٦ ............................................ االغتسال لإلحرام -٢

 ١٤٦ ...................................................... طوافال -٣

ورة -٤  ١٤٧ .........................................الطَّواف عند الرضَّ

فا واملروة -٥ عي بني الصَّ  ١٤٧ ...................................... السَّ

 ١٤٧ ................................................. طواف الوداع -٦

 ١٤٧ ................ أحكام احلائض املتعلقة بالقرآن والذكر ودخول املسجد

 ١٤٧ ......................................... ِقراءة القرآن للحائض -١

 ١٤٧ ........................................ مسُّ احلائِض املصحف -٢



 

١٨٩ 

  رةا  

 ١٤٨ .................................................. ذكر اهللا تعاىل -٣

 ١٤٨ .............................................. املُكث يف املسجد -٤

 ١٤٨ .............................................. املرور يف املسجد -٥

 ١٤٨ ................................. أحكام احلائض املتعلق باحلياة الزوجية

 ١٤٨ ........................................... ُحكم وطء احلائض -١

كبة -٢ ة وبام حتت الرُّ َّ  ١٤٨ ............. االستمتاع باحلائض بام فوق الرسُّ

 ١٤٩ ............................ االستمتاع باحلائض بام حتت اإلزار -٣

م قبل الُغسل -٤  ١٤٩ ....................... وطء احلائض إذا انقطع الدَّ

 ١٤٩ .......................................... ُحكم طالق احلائض -٥

 ١٤٩ ................................. هل يقع طالق احلائض أم ال؟ -٦

 ١٥٠ .................................. هل يَقع ُخلع احلائض أم ال؟ -٧

واء لتأخري احليض  ١٥٠ ........................................... تناول الدَّ

 ١٥٠ .............................................. سأحكام النِّفا: الفصل الثاين

 ١٥٠ ........................................................ تعريف النِّفاس

م اخلارج قبل الوالدة مع الطَّلق  ١٥٠ ..................................... الدَّ

م   ١٥١ ................................................ اخلارج مع املولودالدَّ

م اخلارج عقيَب الوالدة  ١٥١ ............................................ الدَّ

ل نفاس التَّوءمني وآِخره  ١٥١ ............................................ أوَّ

 ١٥١ ........................................................... أكثر النِّفاس



 

١٩٠ 

 رةا  

 ١٥٢ ........................................................... أقلُّ النِّفاس

 ١٥٢ ......................................... ما يثبُت بالنِّفاس من األحكام

 ١٥٢ .......................... أحكام الطُّهر من احليض والنِّفاس: الفصل الثَّالث

 ١٥٢ ............................................................ أكثر الطهر

 ١٥٢ ............................................................. أقلُّ الطُّهر

 ١٥٣ ................................................. عالمات ُطهر احلائض

 ١٥٣ .....................................................الُغسل من احليض

 ١٥٣ ......................................... أحكام االستحاضة: الفصل الرابع

 ١٥٣ ................................................... تعريف االستحاضة

 ١٥٤ ................................................. :صفة دم االستحاضة

 ١٥٤ ..............................................املستحاضة املعتادة املميِّزة

 ١٥٤ ......................................... املستحاضة املعتادة غري املميِّزة

 ١٥٤ ......................................... املستحاضة املميِّزة غري املعتادة

 ١٥٤ ..................................... ميِّزةاملستحاضة غري املعتادة وال امل

 ١٥٥ ............................ هل يأخذ دم االستحاضة ُحكم دم احليض؟

 ١٥٥ ................................. االستنجاء عند دخول وقت كلِّ صالة

 ١٥٥ ..................................................... وضوء املستحاضة

 ١٥٥ ..................................... وجوب حتفُّظ املستحاضة من الدم

م دِّ والتلجُّ م بعد الشَّ  ١٥٥ ....................................... إذا غلب الدَّ



 

١٩١ 

  رةا  

 ١٥٦ ...................................................... غسل املستحاضة

 ١٥٦ ...................................................... وطء املستحاضة

 ١٥٧ ...................................................................الفهرس

 


