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ت
ل حو ل ح
ي
س
ن اللٌ ا ر ي ا ر ن
اغبمد هلل ضبداً يوايف نعمو ويلافئ مزيده والصالة والسالـ على سيدنا ؿبمد وعلى آلو
وصحبو أصبعُت أما بعد ..
فهذه تقريرات موجزة على كتاب بداية العابد وكفاية الزاىد للعالمة الفقيو عبدالرضبن
بن عبداهلل بن أضبد اغبليب أصالً البعلي الدمشقي
اؼبتوىف سنة ( ٕ ) ٜٔٔمن اؽبجرة الشريفة حالً ؼببانيو وإيضاحاً ؼبعانيو
سائالً اهلل التوفيق واإلعانة والقبوؿ واإلبانة .
وَكَتَبَ:
صَالِحُ ةْنُ مُحَمَدٍ األسْمَرِيِّ
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المقدهٌ
قال املصنف – رمحه اهلل: -

الرِح ِ
يم
الر ْح َم ِن َّ
"بِ ْس ِم اللَّ ِو َّ
العب ِ
الحم ُد للَّ ِو الذي فَػ َّقو في ِ
دينو من َش ِ ِ
والس َد ِادَّ ،
والصلَةُ
ادةِ َّ
اعتِ ِو لِل ِْعبَ َ
ادَ ،وَوفَّ َق أ ََى َل طَ َ
اء م َن َ
َْ
َْ َ
ادةِ
ِ
الر َش ِ
حمد اله ِ
والسلـ على سيّْدنا م ٍ
ادي إِلى ِ
وعلَى آلو
وأصحابو َّ
طريق َّ
ادةِ ال َق َ
الس َ
ادَ ،
َ
ُ
ُ
ِ
وـ المع ِ
األَمج ِ
ٍ
ِ
ِ
اد.
ادَ ،
صلَ ًة َدائ َمةً ُمتَّصلَة إِلى يَ َ َ
وعلَى تَابِعيهم بِإحساف َ
َْ
أ ََّما بَػ ْعد:
بادات تَػرغيباً للم ِر ِ
صرا فِ ِيو َعلَى ِ
الع ِ
ِ
يد ،وتقريباً
استَ َخ ْر ُ
فَػ َقد ْ
ت اللَّوَ في َج ْم ِع ُم ْختَ َ
ْ
ُ
صر ُمفيدُ ،م ْقتَ ً
لِلم ِ
ستفيد ،في فِ ْق ِو ِاِل ِ
حمد بن َح ْنبَلَ ،و َس َّم ْيتُوُ" :بِ َداية
المبَ َّج ِل ،أبي عبد اهلل أحمد بن ُم َّ
ماـ ُ
ُ
العابِ ِد وكِ َفاية الز ِاى ِد"ِ ،
اشتغل بو ِم ْن ٍ
سائل
القبوؿ والن ْفع ل ُكل َمن
وم َن اللَّ ِو تعالى أرتجي لو
َ
َ
َ
َ
ومسؤوؿ ،إِنو أ ْك َرُـ َمأ ُْموؿ".
قولػػو " :مػػع مختصػػر مفيػػد" فيػػو بيػػاف ؼبقصػػد اؼب لػػت مػػن اللتػػابئ وىػػو صبػ مسػػائ العبػػادات
على مذىب اإلماـ اؼببج أضبد بن حنب -رضي اهلل عنو-ئ للن على وجو االختصار.
وحقيقة االختصار :أنو ما ق لفظو وكثر معناه.
إال أف اؼبصنت جعلو قاصراً على العباداتئ كبدايػة للعابػدين وكفايػة ؼبػن زىػد يف الزيػادةئ فيلػوف
بػػذلق قػػد رملػػب اؼبريػػد يف تعلػػى الفقػػو علػػى مػػذىب اإلمػػاـ أضبػػد -رضػػي اهلل عنػػو-ئ وقربػػو للمسػػتفيدئ
وىػػذا اعبم ػ الػػذي أقتصػػر فيػػو علػػى العبػػادات إنمػػا صػػنفو -الشػػيل البعلػػي -لعػػدـ وجػػود كتػػاب يف

العبادات يف مذىب أضبد صب صبعو .

كفاية القاصد بشرح بداية العابد

( )4

قولػػو " :بدايػػة العابػػد ىػػو" أي ىػػو بدايػػة للمتفقهػػُت يف العبػػادات علػػى مػػذىب اإلمػػاـ أضبػػد بػػن
حنب ػ -رضػػي اهلل عنػػو-ئ ويصػػلال االقتصػػار عليػػو ؼبػػن زىػػد يف الزيػػادة هف اللفايػػة تتحقػػق بػػو -أي
باللتاب -لذا قاؿ يف اظبو "بداية العابد وكفاية الزاىد" .
قولو " :القبوؿ" جيوز يف القاؼ الفتال والضى .

***
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كثاب الطهارً
قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

كتاب الطهارة:
الخب ِ
ث.
وزَو ُ
الح َدث َ
اؿ َ َ
وىي ارتفاع َ
 قال املصنف رضي اهلل عنه " :كتاب الطهارة"
أي ىذا ؾبموع يف مسائ شرط الطهارةئ أحد شروط الصالة التسعةئ وإنما خصو اؼبصنت
بلتاب مستق خبالؼ بقية الشروط للثرة مسائلو حيث أهنا تتوزع على فصوؿ وىي:
( فص يف اؼبياه ئ فص يف اآلنية ئ فص يف االستنجاء ئ فص يف السواؾ وسنن الفطرة ئ
فص يف الوضوء ئ فص يف اؼبسال على اػبفُت ئ فص يف الغس ئ فص يف التيمى ئ فص يف إزالة

النجاسة ئ فص يف اغبيض والنفساء واالستحاضة )

وتلك الفصوؿ العشرة تتوزع على حقيقة الطهارة شرعاً حيث تعرؼ شرعاً بأنها ( :ارتفاع
اغبدث وزواؿ اػببث )ئ فمثل :فص االستنجاء وإزالة النجاسة = يتعلَّ ِ
قاف ب(إِزالة اػبَبَث)ئ خالفاً
َ
َّيمى= فتَتَعلَّق ب(رف اغب َد ِ
ث).
لنَحو فص الوضوء والغُس والت ُّ
َ َ
ولما كاف الشرط يتقدـ مشروطو قدمت شروط الصالة على الصالة نفسهائ لكن للثرة

مسائ شرط الطهارة أفرد كتاب جيم مسائلوئ وقدـ حبثو على بقية الشروط .
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• تنبيو  :جرى االصطالح على صب اؼبسائ ربت ألقاب وعناوينئ وترتيبها من اهعلى إُف
الدوفئ كالتالي :
أوالً  :لقب ( كتاب ) ،وجيم أبواباًئ كلتاب الصالة فإنو جيم أبواباً -كباب اهذاف وباب
الصالة وباب صالة التطوع وباب صالة اعبمعة ..إٍف.-

ثانياً  :لقب ( باب ) ،وجيم فصوالًئ كباب اهذاف -فإف فيو فصالً يف اهذاف وفصالً يف
اإلقامة ..إٍف.-

ثالثاً  :لقب ( فصل ) ،وجيم مسائ ئكفص اؼبياه -فإنو جيم أنواع اؼبياهئ وحد اؼباء
اللثَت واليسَت. -
والكتاب :مأخوذ من ال َلْتب -وىو الضى واعبم -ئ واؼبعٌت أف الكتاب اصطلحاً  :جيم ربتو

أبواباً أو فصوالً ذات مسائ .

وأما الباب -فهو في الحسيات :-مدخ إُف فناءئ تقوؿ ىذا باب ملرفتو -أي مدخ إليها-
ئ وكذلق الباب اصطلحاً  :ىو مدخ إُف فصوؿ ربتو ذات مسائ ذبتم يف موضوع واحد .
وأما الفصل فيستعمل اصطلحاً  :للداللة على أف اؼبسائ اليت ربت الفص قد انفصلت يف
موضوعها عن ما قبلها .
وأما المسألة :فهي مفعلة من الس اؿ -وىو الطلب-ئ واؼبراد اصطلحاً  :ما يطلب حلمو .
 قال املصنف رمحه اهلل " :الطهارة ىي ارتفاع الحدث وزواؿ الخبث"
وفيو تعريف الطهارة شرعاً بأنها تشمل شيئين :
األوؿ  :ارتفاع اغبدثئ
وكلمة ارتفاع :تعٍت إزالة الشيء حبيث ال يلوف باقياً .
وكلمة الحدث :تعٍت الوصت القائى بالبدف اؼبان من صحة الصالة وكبوىا كالطواؼ.
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وعليػػو فػػإف معنػػى "رفػػع الحػػدث" أي زواؿ الوصػػت القػػائى بالبػػدف اؼبػػان مػػن صػػحة الصػػالة
وكبوىائ و يكوف ذلك بالغس من حدث أكربئ أو الوضوء من حدث أصغر.
ومن ثم فإف الحدث في الشرع نوعاف :
األوؿ  :حدث أكربئ وىو ما يوجب الغس كاعبنابة واغبيضئ ويأتي يف فص الغس .
الثاني  :حدث أصغرئ وىو ما يوجب الوضوء كغائط وبوؿ وريال ونوـئ ويأتي يف فص
الوضوء ونواقضو .
الثاني  :إزالة اػببث.
وكلمة إزالة :اؼبراد هبا تطهَت موارد احمل الطاىر الذي طرأت عليو النجاسة .
وأمػػا كلمػػة النجاسػػة :فػػاؼبراد مػػا حلػػى الشػػرع بلونػػو قبس ػاًئ ويػػأ بيػػاف أعيػػاف -النجاسػػات
كالدـ والغائط والبوؿ. -
والنجاسة نوعاف  ( :قباسة عينية ئ قباسة حلمية ) .
-النجاسة العينية :كالغائط والبوؿ والدـ وملَتىا -فبا يأ يف فص إزالػة النجاسػة-ئ

فهذه النجاسات ال تطهر بأعياهنا عند ملسلها باؼباء .

النجاسػػة الحكميػػة :وىػػي احملػ الطػػاىر ط ػرأت عليػػو عػػُت قباسػػة كػػالبوؿ فػػإذا طهػػرالثوب منها طهر .

***
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ف
ل
و
فصل ي ا ثاً
قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

والمياه ثَلَثَة:
ِ
ِ
س.
طَ ٌ
هور ،وطَاى ٌر ،ونَج ٌ
فالطهور :ىو الباقي على ِخلْقتِ ِو طَهور في ِ
وز استعمالُوُ مطل ًقا.
نفس ِو ُم ّْ
طهر لغيره ،يَ ُج ُ
ُ ٌ
ُ
ِ
ِِ ِ ِ
ِِ
ِِ
مطه ِر
غير ّْ
والطاىر :ما تَػغَيَّػ َر كثير من لَ ْونو أو طَ ْعمو أ َْو ريحو بطَاى ِر ،وىو طَاىر في نفسو ُ
ُ
ِ
وزو ِاؿ َخب ِ
ث.
جوز
لِغَْي ِرهِ ،يَ ُ
استعمالُوُ في غَْي ِر َرفْ ِع َح َدث َ َ َ
َ
اس ٍة في غَْي ِر َم َح ّْل تطهير ،ويَ ْح ُرُـ استعمالُوُ مطل ًقا إِالَّ لضرورة.
جس :ما تَػغَيَّػ َر بِنَ َج َ
والنَ ُ
وال َكثير قُػلَّتَ ِ
اف فَأَ ْكثَػر ،واليَسير ما دونَػ ُهما ،وىما :مائةُ رط ٍْل وسبعةُ ٍ
وسبُ ُع ِرط ٍْل
أرطاؿ ُ
َ
ُ
َ
ُ
بالدمشقي وما وافَػ َقوُ.
و ُّ ٍ ِ
ٍ
واستعمالُوُ غَْيػ َر ذَ ٍ
وفضة.
ىب
اح اتخاذُهُ
كل إِنَاء طَاى ٍر يُػبَ ُ
َ
وفيو مباحث :
المبحث األوؿ :في حقيقة المياه ،تعرؼ من جهتين :
-فأمػػا األولػػى  :فلغويػػة إذ أف اؼبيػػاه صبػ مػػاءئ واؼبػػاء صبػ ال مفػػرد لػػوئ وأصػ ( مػػاء ) ( مػػوهٌ )

ربركت الواو وأنفتال ما قبلها فقلبت ألفاً مث أبدلت اؽباء مهزة .

 وأما الثانية  :فاصطالحيةئ إذ أف ( الماء ) :ىو جوىر بسيط لطيت سياؿ بطبعو .قولهم ":جوىر" ليس عرضاً فاللوف واغبركة عرض .
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قػولهم ":بسػػي " أي ملػػَت مركػػب مػن أجػزاء ـبتلفػػة الطبػائ فالعناصػػر اهربعػػة مػن نػػار ومػػاء
وتراب وىواء ـبتلفة الطبائ ئ فإذا ركب شيء من ىذه اهربعة فهو مركب ال بسيط .
قولهم ":سياؿ" أي متحرؾ كاؽبواء .
قػػولهم ":بطبعػػو" أي أف طب ػ اؼبػػاءئ أنػػو يسػػي فلػػو جع ػ كثيف ػاً -كػػأف يصػػبال لج ػاً -فهػػو

خالؼ طبعوئ وكذا ىناؾ أشياء باؼبعاعبة تسي -كاغبديد إذا صهر يف النار. -
 قال املصنف رضي اهلل عنه " :والمياه ثلثة"

في ػػو ش ػػروع يف بي ػػاف مس ػػائ اؼب ػػاء -الػ ػواو للعط ػػت أو لالس ػػت ناؼ-ئ وفي ػػو تقري ػػر أف اؼب ػػاء -وإف
تعددت أظباؤه -فإنو يرج يف الشرع إُف ال ة أنواع -ال راب ؽبا.-
 قولو ":المياه" صب ماء -فهي صب كثرة-ئ واهص أنو يلوف من عشرة فأكثر -خالفاً لللمة

ماء -فالمناسب أف يقاؿ "اؼباء ال ة" ذلك أف أنواع اؼبياه شرعاً ال ة – كما ذكره اؼبصنت–
ئ والعدد ال ة ليس من أعداد اللثرة فصال أف يلوف م عدد قلةئ وىي ىنا كلمة "ماء".
إال أنو قد يخرج فعل المصنف -رضػي اهلل عنػو -أنػو أراد اؼبػاء علػى اخػتالؼ أظبائػو -
كنهر وحبر وب ر وسي ومطر وبركة ..إٍف-ئ وىذه يصال صبعهػا صبػ كثػرةئ مث أُ بالعػدد ال ػة -
م كونو صب القلة -على سبي تقدير ال ة يف الشرعئ أي وإف كثرت أظبػاء اؼبػاء فهػي ترجػ إُف
ال ة أنواع يف الشرع .
قولو ":ثلثة" وىي تسمى باؼباء الطهور والطاىر والنجس .
 تنبيو  :كلمة طهور بفتح الطاء المهملة :اسى للماءئ وبضم الطاء المهملة :اسى لفع
الطهارة –كالوضوء. -

 المبحث الثاني :في أقساـ الماء في الشرع ،وحكم كل منها :حيث إف اؼبياه وإف اختلفت
أظباؤىائ وتعددت صفاهتائ فإهنا ترج إُف ال ة أنواع يف الشرعئ لل منها حلىئ وبيانها في
المطالب التالية :
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 oالمطلب األوؿ  :في قسم الماء المسمى بالماء الطهور ،ويتعلق بو شيئاف :
األوؿ  :يف حقيقتوئ ويعرؼ بأنو  :ىو الباقي على خلقتو –أي صفتو. -
وقولهم-يعٍت اغبنابلة":-الباقي" أي الذي بقي على حقيقتو من كونو ماء –وسبق تعريفو–.
وقولهم" :خلقتو" أي اليت خلقو اهلل تعاُف عليهائ والمراد  :صفة اؼباء هف كلمة "خلقتو" ىي
دبعٌت صفتوئ فاؼباء اؼبطلق الذي َف يقيد بصفة الزمو ىو الباقي على صفتوئ فماء الورد ال
يسمى ماءً مطلقاً هنو أصبال مالزماً لصفة الورد لذا ظبي دباء الوردئ خالفاً ؼباء النهرئ
وماء البحرئ واؼبطر وكبوىائ فإهنا تسمى باؼباء مطلقاً لو عرضت اؼبلوحة ؼباء البحر .
 تنبيو  :الماء الباقي على خلقتو اليت خلق عليها -من حرارة أو برودة أو عذوبو أو
ملوحة أو ملَتىا -لو صورتاف :
أما األولى  :فهي بقاؤه على صفة حقيقية -بأف َف يطرأ عليو شيء.-
وأمػػا الثانيػػة  :فهػػي الػػذي طػرأ عليػػو شػػيء غيػػر صػػفتو لكػػن ال يسػػلبو الطهوريػػة -
كاؼبػػاء الطهػػور اؼبتغػػَت بطػػوؿ اؼبلػػث أو بطحلػػب فيػػو-ئ لكػػن لػػو تغيػػر ىػػذا
الماء من ذي قصد -كأف يض امرؤ طحلباً يف اؼبػاء الطهػور -فإنػو يلػوف

طاىراً ال طهوراً .

 تنبيو  :الماء قد تختلف أسماؤه وبعض صفاتو العارضةئ فثمة :ماء البحر -وىو
ماٌف-ئ وماء النهر -وىو عذب-ئ وماء العُتئ وماء اؼبطر .

 تنبيو :الماء–لمن عرؼ حالو– فإنو يميز صفاتو من خلؿ حاسة :الذوؽ والشم
والنظرئ فهذه صفات الث سبيز اؼباء عن ملَتهئ فمن رأى اللنب ميزه بالعُت الباصرةئ ومن
ذاؽ خالً ميزه بلسانوئ ومن شى ماء ورد ميزه بالشى من اػبيشوـ -الذي أعاله ما يسمى
باهنت-ئ فمن فقد تلك الحواس الثلث َف يستط التميزئ ومن فقد إحداىن :كاف

فاقداً لتميز اؼباء عن ملَته -بتلق اغباسة اؼبفقودة-ئ فاهعمى ال دييز اللنب عن اؼباء بالعُت
الباصرةئ للنو دييزه ٍ
حباسة أخرى كالذوؽ .
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 تنبيو  :ما يسمى لبن أو مرؽ ونحوىما :ال يدخ يف مسمى اؼباء ههنا ذات مسميات
وحقائق مغايرة ؼبسمى وحقيقة اؼباء .

ماء طهوراً  .مثالو لو أف
 تنبيو  :تغير الماء الطهور في محل التطهير ال يضره ويبقى ً

يف أعضاء اؼبتوضئ عجيناًئ فصب من اؼباء الطهور على يده عند الوضوءئ فالبد أف يتغَت
اؼباء بالعجُت -الرائحة والطعى. -

الثاني :يف حلموئ حكم الماء الطهور شيئاف :
األوؿ  :أنو يرفع الحدث :أي يزي الوصت القائى بالبدف اؼبان من كبو الصالةئ فإذا تطهر
بو اؼبللت من حدث أصغر أو أكرب رف حد و .
الثاني  :أنو يزيل الخبث :أي يزي النجاسة الطارئة على ؿب طاىر -كثوب-ئ وفق شروط
إزالة النجاسة اغبلمية –وتأ . -
 تنبيو  :الماء الطهور أربعة أنواع :
األوؿ  :ماء يحرـ استعمالوئ وال يرف اغبدثئ للنو يزي اػببثئ وىو الماء الطهور غير
ٍ
اختالؼ يف صور التحرمي -كاؼبسروؽ واؼبغصوب واؼباء اؼبسب
المباح أي احملرـئ على
للشرب. -
الثاني :ماء يرفع حدث األنثىئ للنو ال يرف حدث الرج البالغئ وال حدث اػبنثى اؼبشل
البالغ(ٔ)ئ وىو الماء الطهور اليسير الذي خلت بو امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن

حدث ،فهذا اؼباء حىت يأخذ اغبلى السابق لو قيود سبعة وىي :
األوؿ  :أف يكوف عن خلوة :أي ال يشاركها وال حيضرىا حالة استعماؿ اؼباء من
تزوؿ بو خلوة النلاحئ فمتى شاىدىا أو شاركها -يف الطهارة كلها أو
بعضها -من تزوؿ بو خلوة النكاح َف ت ر خلوهتا يف استعماؿ اؼباءئ

(ٔ)المشكل :ىي من أشل أىي ذكر أو أنثى لو جود آلتُت عندىائ أما الخنثى المتضح آلتها فتعطى حلى اآللػة اؼبتضػحة
عندىا.
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من قِبَ ِل :ذكر بالغ ئأو خنثى مشل بالغةئ والصغَت اؼبميزئ واهعمى

البالغ -سواء أكاف ذكراً أـ أنثى أـ خنثى مشل  -يقط اػبلوة – ولو
كافراً.-

الػ ػ ػ ػث ػاني :أف تكوف الخلوة بالماء الطهور :فيخرج ملَته كاؼباء الطاىر .
الثػ ػ ػالػث :أف يكوف الماء الطهور دوف القلتين:فال ت ر خلوهتا دباء بلغ قلتُت
فأكثر.
ال ػراب ػ ػ ػ ػع :أف تكوف المختلية بالماء امرأة :ال رج وال خنثى مشل .
الخامس :أف تكوف المرأة المختلية بالماء مكلفة -بالغة عاقلة ،-ولو كافرة
كلتابية تطهر بعد حيض ليطأىا زوجها .
السادس :أف يكوف االختلء بالماء ألجل الطهارة .
الػسػ ػابػع :أف تكوف الطهارة عن حدث .
الػث ػ ػام ػن :أف تكوف خلوتها بالماء لطهارة كاملة -استجمعت الشروط والفروض
وملَت ذلق من لوازـ الصحة :-مث الوضوء اللام ئ فلو ملسلت عضوين
من اهربعة يف الوضوء فقط َف ن ر .
أمػػا اسػػتعماؿ اؼبػػاء اليسػػَت الػػذي خلػػت بػػو تلػػق اؼبػرأة يف إزالػػة النجاسػػة فجػػائز صػػحيالئ
ويرفع ىذا الماء الذي خلت بو اؼبرأة حدث اؼبرأة والصيبئ للن الرج إذا لم يجػد غيػر
ىذا الماء فإنو يستعملو ويتيمم.
الثالث :ماء يكره استعمالو مع عدـ االحتياج إليو -وذلق بأف ال يوجد ملَته-ئ ومثالو :ماء
ب ر دبقربةئ فإنو يلره استعماؿ مائها -يف أك وشرب وطهارة وملَت ذلق-ئ للن إف
احتيج إُف ىذا اؼباء تعُت استعمالو بال كراىة –فالحاجة :تسقط حلى اللراىة.-
الرابع :ماء ال يكره استعمالو :وىو الباقي على خلقتو -كماء البحار واآلبار والعيوف واههنار-
ئ ولو تغير بطوؿ المكث – اؼبلث ىو طوؿ إقامة اؼباء يف مقره-ئ أو بالريح من كبو

ميتة -أي تغَت اؼباء بسبب مرور الريال عليو من جهة ميتة جبانبو-ئ أو بما يشق صوف
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الماء عنو كطحلب –الطحلب بضى الالـ وفتحها شيء أخضر لزج خيلق يف اؼباء ويعلوه
بسبب الشمس. -
 oالمطلب الثاني  :في قسم الماء المسمى بالطاىر ،وفيو شيئاف :
األوؿ :في حقيقتو  :وىو اؼباء الطهور الذي تغَت يف لونو أو طعمو أو رحيو للن شرط التغَت يف
شي اف
األوؿ :أف يكوف التغير بشيء طاىر –كالزعفراف. -
الثاني  :أف يكوف التغير كثيراً ،سواءً أكانت اللثرة ربص يف صفة واحدة من صفات
اؼباء الثالثئ أـ يف اكثر من صفةئ ولو على سبيل ضم يسير في صفة إلى

يسير في صفة أخرى ،يلوف كثَتاً عند ضمهائ وضاب الكثرة يُرج فيو إُف
العرؼ .
الثاني :في حكمو  :حيث أف اؼباء الطاىر ال يرف اغبدث وال يزي اػببثئ لكن يجوز
استعمالو في غير ذلك – أي يف ملَت رف اغبدث وزواؿ اػببث–ئ كشرب وطبل وعجن
وكبو ذلق .
 تنبيو  :من الماء الطاىر :الماء اليسير الطهور المستعمل في رفع ٍ
حدث ،بشروط
ىي :
األوؿ  :أف يلوف اؼباء قليالً دوف القلتُت .
الثاني أف يلوف يف طهارة كاملة .
الثالث  :أف يلوف قد انفص عن أعضاء اعبسد -من طهارة صغرى أو كربى-ئ
بعد استعمالو يف الطهارةئ خلفاً ٍ
لماء اُغت ِرؼ منو .
 تنبيو  :ومن الماء المستعمل ماءٌ يسَت استعم يف ملس ميت .

كفاية القاصد بشرح بداية العابد

( ) 14

 تنبيو  :ومن الماء المستعمل الماء الطهور القليل الذي غمست فيو يد نائ ٍم ليلً
غبديث (( إذا استيقظ أحدكى من نومو فليغس يديو قب أف يدخلهما يف اإلناء ال اً
فإف أحدكى ال يدري أين باتت يده )) رواه مسلى يف صحيحو .
وذلك إذا استوفى سبعة قيود وىي :
األوؿ  :أف يلوف الغمس يشم كامل اليدئ فلو ملمس بعضها َف ي ر يف اؼباء .
الثاني  :أف يلوف الغمس لليدئ فلو ملمس رجالً أو ملَتىا َف ي ر .
الثالث  :أف تلوف اليد يد ٍ
مسلمئ خالفاً ليد اللافر فال ت ر .
الرابع  :أف تلوف اليد يد مكلف – بالغ عاق –ئ خالفاً ليد صغَت كصيب وؾبنوف
فال ت ر .

الخامس :أف يلوف الغمس بعد ِ
نوـ ٍ
ليلئ فلو كاف النوـ هناراً َف ي رئ أو كاف
َ
ملمساً لليد يقضةً َف ي ر .
السادس  :أف يلوف عن نوـ ناقض لوضوء ،فلو كاف النوـ ملَت ناقض َف ي ر .
السابع  :أف يلوف ملمس اليد في ماء قليل قبل غسلها ثلثاً بنية .
وعليو  :فإذا ملمست تلق اليد يف إناء فيو ماء يسَت لم يؤثر الغمس فيو ،إال
باستيفاء الشروط السبعة -وإال بقي اؼباء طهوراً. -
 تنبيو  :الماء الطهور القليل الذي استعمل في إزالة نجاسة عن محل طاىر :إذا
انفص عن احمل ئ وَف يلن متغَتاً بالنجاسة فإنو من الماء الطاىر .
فهذه ثلث شروط في ذلك :

األوؿ  :أف يلوف اؼباء الطهور وارداً على محل متنجسئ خلؼ ما لو كاف محلً
لورود النجاسة فإنو حيلى بنجاستو إذا القى النجاسةئ ولو َف يتغَت إف كاف
اؼباءُ قليالً .

الثاني  :أف ينفصل اؼباء عن احمل اؼبتنجسئ فإف َف ينفص فإنو يبقى ماءً طهوراً .

الثالث  :أف يلوف استعمالو ألجل إزالة النجاسة الطارئة على ؿب طاىر .
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 oالمطلب الثالث  :في قسم الماء المسمى بالنجس ،وفيو شيئاف :
األوؿ :في حقيقتو  :حيث أنو اؼباء الطهور الذي تغَت بنجاسةئ أو كاف يسَتاً م كونو ؿبالُ
لورود النجاسة -وَف تغَته النجاسة. -
وعليو فإف الماء النجس ضرباف :

األوؿ  :الماء الطهور الذي تغير بالنجاسة -سواءً أكاف قد بلغ القلتُت أـ ال-ئ وشرطو:
أف يلوف قد تغَت يف إحدى صفاتو الثالث بنجاسة عينية -ولو كاف التغَت يسَتاً-
هف النجاسة مستقذرة -ولو قلَّت-ئ خبالؼ العُت الطاىرة إذا ملَتت ماءً طهوراً
يشًتط أف يلوف التغَت كثَتاً كما سبق .

الثاني  :الماء الطهور الذي القتو النجاسة -ولو َف يتغَت-ئ ويشترط في ذلك شرطاف :
األوؿ  :أف يلوف اؼباء دوف القلتين -وىو اؼبسمى باؼباء اليسَت. -
الثاني  :أف يلوف اؼباءُ محلً لورود النجاسة ،أي تق النجاسة فيوئ خلؼ ما لو
كاف اؼباء اليسَت وارداً على ؿب متنجس لتطهَته -كما سبق. -

 تنبيو  :يحكم بنجاسة الماء اليسير إذا وقعت فيو نجاسةٌ مطلقة :ولو :كانت
عين النجاسة صغيرة ال يدركها طرؼ ،أو لم يمض زمن تسري النجاسة في

الماء .
الثاني :في حكمو  :حيث أنو ال يرف اغبدث زال يزي اػببثئ وحيرـ استعمالو يف طعاـ أو ملَته
(إال لضرورةِ لقمة ملص هبا ذو نفس ؿبًتمة – أي أنو سيهلق هبذه الغصة لو َف يشرب
اؼباء النجس –ئ بشرط أف ال جيد سواه كماء طهور أو طاىر) .
 تنبيو :الماء المتنجس تحصل طهوريتو بثلث أشياء :
األوؿ  :أف يزوؿ تغيره بالنجاسة بنفسو -من ملَت إضافة شيء عليو-ئ كأف حيبسو
اؽبواء فيزوؿ تغَته بطوؿ ملثوئ وكاػبمرة تنقلب خالً دوف وض شيء فيهائ
أما لو زاؿ التغَت يف اؼباء النجس بفع فاع -كمن يباشر زبلي اػبمر-ئ
فإف ىذا اؼباء ال حيلى بطهوريتو ب يبقى قبساً.
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الثاني  :أف يزوؿ تغيره بالنجاسة بإضافة ماء طهور كثير إليوئ كأف يصب ماءً بلغ
القلتُت على ماء يسَت متغَت بنجاسة فيزوؿ التغَت عنو هبذه اإلضافة  -أي
إضافة ماء طهور كثَت إليو. -

وعليوُ :شرط كوف اِلضافة بشرطين وىما :
األوؿ  :كوف اؼباء اؼبضاؼ طهوراً.
الثاني  :وكونو كثيراً -أي بلغ القلتُت فأكثر-ئ وإضافة الماء الطهور الكثير إلى
متغير بالنجاسة :تلوف حبسب اإلملاف عرفاً -وإف َف يتص الصب-ئ
للن بشرط أف يزوؿ تغَت اؼباء بالنجاسة -إف كاف اؼباء قبساً بالتغَت. -

الثالث  :أف يزوؿ تغيره بالنجاسة بنزح بعض الماء النجسئ حبيث يبقى بعد ىذا
النزح ماء كثَت فإف ىذا اؼباء اللثَت يصَت طهوراًئ وعليو فإف التطهير بالنزح

خاص بالماء الكثير -أي ما بلغ قلتُت فأكثر-ئ خالفاً للماء اليسَت فإنو لو
نزح منو النجاسة وما إليها من ماء فيبقى ماءً قبساًئ هف اؼباء القلي حيلى
بنجاستو دبجرد مالقاة النجاسة.

ومن ثَ َّم للتطهير بالنزح(ٕ) شرطاف وىما :
(ٔ) أف يلوف اؼباء اؼبراد تطهَته بالنزح ماءً كثيراً.
(ٕ) وأف يلوف بعد نزح النجاسة وما إليها ماءً غير متغير .

وال يجب تطهير جوانب بئر نزحت ؼبا يف ذلق من اؼبشقةئ قاؿ الفقهاء:
اؼبشقة ذبلب التيس
 المبحث الثالث  :في حد الماء الكثير واليسير :حيث أف
الماء الكثير ما بلغ قلتُت فصاعداً.
وأما اليسير فما َف يبلغ القلتُت -ب كاف دوهنما.-
(ٕ)النزح- :بتشديد النوف م فتال وتسلُت الزاي -ىو دبعٌت اإلخراج.
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والقلتاف :تثنية قُػلَّة – بضى القاؼ وتشديد الالـ – وىي اسى للجرة اللبَتة .

وتقدر القلتاف :خبمس م ة رط –بلسر الراء اؼبهملة وتسلُت الطاء اؼبهملةئ ويصال
فتال الراء -بالعراقيئ وأما بالدمشقي فم ة رط وسبعة أرطاؿ وسب رط .
وتقدر باللتر القلة بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( ٛٚٚئٖٕٓ ) لًتاً .

ألف الرطل العراقي يقدر ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( ٜٕٖ٘ٓٛئٓ ) لًتاً .

نقص
 تنبيو  :تقدير الماء الكثير بالقلتين ىو تقريبي -ال ربديدي -فال يضر ٌ
يسَت -كمقدار رط أو رطلُت عراقيُت -هف ما قارب الشيء يعطى حكمو .

***
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قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

ل في االستنجاء:
فَ ْ
صٌ

واالستنجاء إِزالَةُ ما َخرج من ٍ ٍ
ِ
ِ
ارج إِالَّ
ب ِم ْن ُك ّْل َخ ٍ
سبيل بِماء أ َْو َح َج ٍر ونح ِوه ،وىو واج ٌ
ََ
ُ
ِ
اىر وغَْيػر الملَو ِ
ث.
الريح والطَّ َ َ ُ ّ
َ
ص ُّح االستجمار إالَّ بِطَ ِ
ِ
وال ي ِ
اح يَابِ ٍ
اى ٍر ُمبَ ٍ
س ُمنَقٍّ ،فا ِِلنقاء بِ َح َج ٍر ونح ِوه أف يبقى أَثَػ ٌر ال يُزيلُوُ
َ
َُ
خارج موضع العادةٍِ ،
ٍ
ٍ
وبماء
إِالَّ الماءُ ،و ُش ِر َ
وعدـ تعدي ٍ
ط لَوُ ثَ ُ
َ ََ
فأكثر منقيةُ ،
لث َم ْس َحات ُ
المحل كما كاف ،وظَنُّو ٍ
كاؼ.
َع ْود
ّْ
َ ُ
ٍ
ِ
وحرـ بِرو ٍ
تيمم قبلو.
ث َ
َ َ َُ َْ
وعظ ٍْم وطَ َع ٍاـ ولَ ْو لبهيمة ،وال يَص ُّح وضوء وال ّ
ث فَػو َؽ قَ ْدر حاجتِ ِو ،وتَػغَ ُّوطُو ٍ
لوؾِ ،
بماء وبولُوُ ،وتَػغَ ُّوطُوُ بِمروةٍ وبطر ٍيق مس ٍ
وظ ٍّل نَافِع،
ُ
َو َح ُرَـ لُْب ٌ ْ
َْ
ََْ
َْ َ
ٍ
ت َشجرةٍ عليها ثَمر يقصد ،واستِ ْقب ُ ِ ٍ ِ
بفضاء.
بارىا
ٌَ ُ َ
َ
اؿ ق ْبػلَة واست ْد ُ
َوتَ ْح َ َ َ
المبحث األوؿ :في حقيقتو  ،حيث يعرؼ من جهتين :
األولى  :جهة لغوية :إذ إف االستنجاء استفعاؿئ مأخوذ من قوؽبى قبوت الشجرة إذا قطعتها .
الثانية  :جهة شرعية :إذ إف االستنجاء ىو إزالة اػبارج من السبيلُت -دباء أو حجر وكبوه. -
قولهم ":من السبيلين" أي من القب والدبر .
قولهم ":ونحوه" كخرؽ وورؽ.
 تنبيو  :يعلم من المعنى اللغوي مع الشرعي راب بينهما وىو أف اؼبستنجي دباء أو حجر
وكبوه قد قط بذلق اهذى عن نفسو .

 تنبيو  :فرؽ بين إزالة الخارج بالماء أو غيره في التسمية فما كاف باؼباء اشتهر
باالستنجاءئ وباغبجر باالستجمار اشتهر تسميتوئ وكلمة استجمار استفعاؿ مأخوذ من
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اعبمار -وىي صب صبرة واعبمرة ىي اغبجر الصغَت-ئ وذلق هف اؼبستجمر يستعملها يف
إزالة اػبارج من السبيلُت .
المبحث الثاني :في حكمو :
حيث أف إزالة الخارج من السبيلين واجبة شرعاً؛ ؼبا فيها من تطهَت احمل  -القب والدبر – من

النجاسة .

 تنبيو  :أما تطهير المحل – القبل والدبر – من غير النجاسة فليس بواجب ويدخل في
ذلك ثلثة :
األوؿ  :ما كاف ذا جرـ طاىر :وىو اؼبٍتئ سواء كاف مٍت ذكر أـ أنثى – وىو ما خيرج دفقاً
بلذة -ئ ومٍت الرج ديي إُف البياض وديي مٍت اهنثى إُف الصفارئ وللمٍت رائحة
كرائحة العجُتئ خلفاً لسائل خيرج عند اشتهاء دوف دفق ويسمى باؼبذي – بالذاؿ
اؼبعجمة –ئ ولسائل آخر خيرج عقب البوؿ ويسمى بالودي – بالداؿ اؼبهملة –
ذلك أنهما  -المذي والودي – نجساف .
الثاني  :مالم يكن ذا جرـ :وىو الريال إذا َف خيتلط بو شيء من النجاسةئ سواء كاف
بصوت ويسمى بالضراطئ أو كاف بغَت صوت ويسمى بالفساء – بضى الفاء – وىو
طاىر .
الثالث  :ما كاف ذا جرـ من النجاسات لكنو لم يلوث المحل بشيء من النجاسة :أي
يبق أ ر للنجاسة فيهما -حبيث يزيلو اغبجر مثالً – ئ
انفص من القب أو الدبر وَف َ
مثالو البعر الناشت -يقاؿ تبعر ملائطو إذا يبس واشتد. -
 تنبيو  :ال يجزئ االستجمار بروث بهيمة -سواء أكانت فبا ي ك اـ ال -وكذا عظم
بهيمة -ولو كانت البهيمة مذكا ًة ذكا ًة شرعية -هف الرسوؿ -صلى اهلل عليو وسلى -قد
هنى عن ذلق وعلل النهي بقولو ىي زاد إخواننا من اعبن(ٖ)ئ أي أف الروث لبهائمنا -

(ٖ) رواه اإلماـ مسلى يف الصحيال.
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كبن بٍت آدـ  -ىو زاد هبائى اعبنئ وأما عظى هبائمنا فزاد للجن أنفسهىئ والنهي عن الشيء
يقتضي فساد ما اؼبنهي عنو وعدـ إجزائو يف االستجمارئ ويلحق بالروث والعظم :طعاـ

اآلدميُت وهبائمهى هنو إذا كاف قد هني عن استعماؿ ما ىو طعاـ للجن وهبائمهى فبنوا آدـ
أوُف وعليو فال يصلال أف يستجمر خببز وال حبشيش تأكلو الدواب .
 تنبيو  :يكره االستنجاء من الريح .
 المبحث الثالث  :فيما يستعمل في إزالة الخارج من السبيلين وىو شيئاف :
األوؿ  :الماء :وشرطو أف يلوف طهوراًئ للن لو كاف ملَت مباح كمغصوب أجزأ يف اإلزالة -وإف كاف
منهياً عن استعمالو. -

الثاني  :غير الماء :وىو اغبجر وكبوه كخرؽ وخشب – أي مادة جامدة ملَت مائعة –ئ وال يصال
كونو مزيالً للخارج من السبيلُت إال بشروط ثلثة :
األوؿ  :أف يكوف طهوراً -خالفاً للنجس فال جيزئ م كونو منهياً عن استعمالو. -
الثاني  :أف يكوف مباحاً؛ فال يصال دبحرـئ سواء أكاف ؿبرماً كسبو –كمغصوب-ئ أـ كاف
ؿبرـ يف استعمالو -كذىب وفضة– ئ كأف تستعم اؼبرأة حليها يف إزالة النجاسة .

الثالث  :أف يكوف منقياً -من اإلنقاء يقاؿ أنقيت اإلناء من العس إذا نظفو منو فأزاؿ ما
فيو -فال جيزئ مادة ملساء كالزجاج -هف اهملس من اؼبواد ال ينقي-ئ واستعمالو
مباح للنو ال جيزئ يف االستجمار .
 تنبيو  :حد اِلنقاء المجزئ بحجر ونحوه :ىو إزالة عُت النجاسة -حبيث ال يبقى يف
القب والدبر سوى أ ر ال يزيلو إال اؼباء-ئ ويلفي يف ربصيلو الظن هنو لو شرط اليقُت يف
اإلنقاء حبجر وكبوه للاف فيو مشقة وعنت وىي ـبالفة غبقيقة الرخصة يف استعماؿ حجر
وكبوه يف االستنجاء .
 تنبيو  :استعماؿ حجر ونحوه في االستنجاء ىو رخصة شرعية؛ هف اهص يف إزالة
النجاسات أف يلوف باؼباء فقط لذا َف تأخذ حلى اؼباء يف ك شيء فاؼباء احملرـ
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كمغصوب يزي النجاسةئ خلفاً لخرقة محرمة كمغصوبة فل يصح بها االستجمار لو
وق لذا قاؿ الفقهاء الرخصة ال تستباح دبعصية .

 المبحث الرابع  :في طريقة إزالة الخارج من السبيلين:
وىو إما أف يلوف دباء -ويأ يف فص إزالة النجاسة-ئ وإما أف تلوف بحجر ونحوه؛ وىذه لها
ثلثة شروط :
األوؿ  :أف ال تتجاوز النجاسة المحل -من قب أو دبر -ههنا إف ذباوزت القب والدبر
فإهنا تأخذ حلى إزالة النجاسة اليت طرأت على ؿب طاىر (وىي اؼبسماة بالنجاسة

اغبلميةئ وتأ يف فص ؽبائ وشرطها :أف يلوف دباء طهورئ وعدد سب ملسالت).
ويقدر حد ٍ
قبل :بأف ال يزيد على نصت اغبشفةئ وال نصت شفري أنثى الظاىرين.
وفي دبر :أف ال يزيد عن نصت باطن صفحيت اهلية –بفتال اؽبمزة وتسلُت الالـ-
ىي العجيزة اليت جيلس عليها اعبسى .قرره التقي ابن تيمية يف شرح العمدة .
الثاني  :أف ال تقل عدد المسحات عن ثلث بحيث تعم كل مسحة المحلئ سواء
أكانت اؼبسحات حبجر ذي شعب الث مثالًئ أـ بثالث أحجار هف اؼبقصود ىو
تلرار اؼبسال للمح ئ وليس اؼبراد تلرار استعماؿ اؼبمسوح بو -كحجر وكبوه. -
الثالث  :أف يقع اِلنقاء للمحل -وفق ما سبق بيانو. -
 تنبيو  :حد اِلنقاء إذا كاف لغسل المحل بالماء :ىو أف يعود للمح خشونتو كما
كاف قب خروج النجاسةئ وىذا يصلال يف حق من ينبت لو شعر حوؿ الدبرئ خالفاً
لغَته -كالصغَت-ئ لذا ضب بقولهم اِلنقاء :باؼباء ىو إزالة عُت النجاسة حىت يعود
للمح حالو اليت كاف عليو قب خروج النجاسة -والظن ٍ
كاؼ يف ذلق. -
 المبحث الخامس  :في آداب الخلء وأحكامو :
األوؿ  :يحرـ قضاء الحاجة من بوؿ أو غائ في المواضع التالية :
أوالً :الطريق الذي يسلكو الناس ،خالفاً للطريق اؼبهجور أو الذي تق فيو اهقداـ.
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ثانياً  :الظل النافع؛ هف الناس ينتفعوف بو -فقد يتحد وف ربتو ويستظلوف بو-
وقضاء اغباجة فيو يوجب عدـ االنتفاع بو .

ثالثاً  :الشجرة المثمرة التي تقصد لألكل ،أو لغير األكل كالقطن -هف قضاء
اغباجة عندىا يفسد االنتفاع هبا-ئ خالفاً لشجرة ال شبر ؽبا وال ظ فال دين
من قضاء اغباجة عندىا .

رابعاً  :مورد الماء :وىو ؿب وروده -وىو احمل الذي يرد اؼباء فيو ويسي منو. -
خامساً  :بين قبور المسلمين؛ هف حرمة اؼبسلى ميتاً كحرمتو حياً ففيت أذية ؽبى -
أي موتى اؼبسلمُت. -

الثاني  :يحرـ استقباؿ القبلة واستدبارىا في الصحراء بل حائل لنهي النيب  عن ذلق
كما يف البخاري ومسلى من حديث أيب أيوب اهنصاري ئ للن إذا جع بينو وبُت
القبلة حائالً -ولو أف يرخي ذي وبو -جازئ وعليو فاستقباؿ القبلة واستدبارىا يف
البنياف مباح .
 تنبيو  :يحرـ اللبث -أي المكث -والبقاء في موضع قضاء الحاجة من بوؿ أو ملائط
(وىو اؼبسمى باغبش -بضى اغباء اؼبهملة وجيوز فتحها-ئ وىو الذي يسمى بدورة اؼبياه)
واؼبلث ىو ما زاد عن حاجتو ؼبا يف ذلق من الضرر كما قرره اهطباء حىت قي إنو يدمي
اللبد – التليت اللبدي – بسبب الرائحة اللريهةئ وأنو يورث الباسورئ وهف كشت العورة
بال حاجة ؿبرـ ولو كاف يف ظلمة.

 تنبيو  :يكره في الفضاء استقباؿ القبلة واستدبارىا في االستنجاء -إذا لم يكن بينو
وبينها حائل. -
 تنبيو  :ال يصح وضوء وال تيمم قبل االستنجاء .

***
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فصل

في ال سىاك وخصال الفطرً
قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

ص ٌل في السواؾ:
فَ ْ

الزواؿ في ْكرهُ ،ويباح قَػبػلَوُ بِع ٍ
ود َرط ٍ
لص ٍ
ب
والس َو ُ
ْب ،ويُستَ َح ُّ
ّْ
ائم بع َد ِ ُ َ ُ ُ ْ ُ
اؾ مسنو ٌف ُمطْلَقاً ،إِالَّ َ
استاؾ بغي ِر عُ ٍ
بيابس ،ولم ي ِ
صِ
ٍ
ود.
السنةَ َم ْن َ
ب ُّ
ُ
ٍ
ٍ
َك ُد عن َد ٍ
جد وتغيُّ ِر ِ
دخوؿ مس ٍ
ويُػتَأ َّ
رائحة فَ ٍم ونح ِوهِ.
َ
صلة وقراءة ووضوء ،وانتباه من نوـَ ،و ِ َ ْ
ِ
وس َّن ب َداءةٌ باألَيم ِن في ِسو ٍ
اؾ وطَهوٍر وشأنِِو ُكلّْ ِو ،وادّْىا ٌف ،واكتِ َح ٌ
ب،
َُ ُ َ ْ
اؿ ،ونَظٌَر في م ْرآةَ ،وتَطَيُّ ٌ
َ
ِ
ٍ
ف إِبْ ٍ .
يم ظُُف ٍرَ ،ونَػ ْت ُ
واستحدا ٌدَ ،و َح َّف ُ
ت َشا ِرب ،وتَػ ْقل ُ
لوغ ،وزمن ِ
ِ
صغَ ٍر أفضل.
ب ختا ُف ذَ َك ٍر وأنثَى ِع ْن َد بُ ٍ
َويَج ُ

وفيو مبحثاف :
المبحث األوؿ :في السواؾ ويتضمن مطالباً :
 oالمطلب األوؿ :في حقيقتو :
فالسواؾ اسى للعود الذي يتسوؾ بوئ التسوؾ مأخوذ من التساوؾ :وىو التماي والًتدد
ذلق هف اؼبتسوؾ يردده يف فمو وحيركو فيوئ وعرؼ االستياؾ شرعاً بأنو  :استعماؿ عود يف

اهسناف واللساف واللثَة – بلسر الالـ م تشديدىا وفتال الثاء اؼبثلثة م زبفيفهائ وىي اسى
اللحمة اليت بُت اهسناف. -
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 تنبيو  :المراد إمرار العود على المحاؿ الثلثة – األسناف واللساف واللثة –؛
ألجل التنظيف واِلنقاء .
 oالمطلب الثاني :في حكمو :
حيث أف االستياؾ مستحب همر الرسوؿ  وفعلو لوئ وعند مسلى من حديث عائشة
(( السواؾ مطهرة للفى مرضاة للرب )) مرفوعاً .
 تنبيو  :يستثنى استحباب السواؾ في وقت للصائم :وىو بعد زواؿ الشمس
عن كبد السماء -وسط السماءئ أي بدخوؿ وقت صالة الظاىر-ئ حيث
يلوف ملروىاً لو يف ىذا الوقت .

 تنبيو  :يتأكد استحباب السواؾ في مواضع ذلق عند وضوء وملس ئ وعند
صالةئ وعند قراءة القرآفئ وعند انتباه من نوـئ وعند تغَت رائحة فىئ وعند
دخوؿ مسجد ومنزؿ وكبو ذلقئ كصفرة أسناف أي صفرة سببها عدـ النظافة .
 oالمطلب الثالث  :طريقة االستياؾ وترجع على ثلثة :
أوالً  :في عود السواؾ :حيث يسن أف يلوف العود يابساً ُمنَ َّدى -ملَت لُت رطبئ

أعٍت اللُت والرطوبة اليت ذبعلو يتحل ويتفتت يف الفى وال يقوـ بتنظيت الفى.-

ثانياً  :في جهة االستياؾ :حيث يسن أف يبدأ دبيامن فمو قب مياسرهئ وأف يستاؾ
يف اهسناف عرضاً غبديث (( استاكوا عرضاً )) [رواه أبو داود يف مراسيلو]ئ
إال يف اللساف فيستاؾ طوالً .

ثالثاً  :اليد التي يستاؾ بها :حيث يسن أف يلوف باليد اليسرى هف السواؾ آلة
تطهَت للفى يزاؿ بو وسخو وقذره فلانت اليد اليسرى أليق بو .

 تنبيو  :أفضل السواؾ األراؾ – اسى شجرة ؽبا عروؽ يف اهرضئ عود عروقها ىو
اهفض – ئ ثم الزيتوف؛ ؼبا فيها من رائحة حسنة وصالحيتها لإلنقاء .
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المبحث الثاني  :في خصاؿ الفطرة وما إليها:
وفي الحديث :الفطرة خمس :اػبتاف واالستحداد وقص الشارب وتقليى اهظفار ونتت اإلبط [رواه
البخاري ومسلى يف صحيحهما] .
أوالً  :في االستحداد :وىو إزالة شعر العانة حيث يستحب أف حيلق الرج شعر عانتو – أي
الشعر النابت حوؿ قبلو –ئ وتزيلو اؼبرأة بنتت وكبوهئ وينبغي حلق العانة ك أسبوعئ

ويكره تركو فوؽ أربعُت يوماًئ ويباح إزالة شعر الدبر .
ثانياً  :في نتف اِلب  :حيث يسن إزالة شعر اإلبط(ٗ) – بلسر اؽبمزة–ئ وأف تلوف اإلزالة
للشعر بالنتت هف النتت يضعت الشعر فتزوؿ الرائحة اللريهة -للن لو أزاؿ الشعر

حبلق وملَته أجزأ-ئ ويسن كل أسبوعئ ويكره أف يتركو فوؽ أربعُت يوماً .

ثالثاً  :في تقليم األظفار :حيث يسن تقليى أظفار أصاب اليدين والرجلُتئ ويسن كل أسبوعئ
ويكره أف يتركو فوؽ أربعُت يوماًئ واألفضل أف يكوف :يوـ اعبمعة قب الصالة أو يوـ

اػبميس آخر النهار .

رابعاً  :في حف الشارب :حيث يسن إزالة الشعر النابت على الشفة العليائ قاؿ ابن اه َت

يف"النهاية" إحفاء الشوارب ((أي يبالغ يف قصها)).واألفضل أف يكوف حت الشارب
ك أسبوع.

خامسا  :في الختاف :وىو إزالة اعبلدة اليت فوؽ حشفة(٘) الذكر – اسى آللة الرج –ئ وأما
كع ْرؼ الديقئ تلوف بُت قب البوؿ
اهنثى في خذ قطعة يسَته من البَظْر – اسى للحمة َ

و قب ـبرج الولد من فرج اهنثى-ئ ألف اػبتاف يطهر احمل ئ ويقل الشهوة ويعدؽبا يف حق

اؼبرأة -كما ذكره اهطباء-ئ وحكم الختاف :واجب على الذكر واهنثى إذا بلغ ك
منهمائ أما قب البلوغ فمستحب هنو أقرب إُف برء اعبرحئ وكشت العورة يف الصغر ليس
كلشفها بعد البلوغئ لكن يكره اػبتاف من يوـ الوالدة إُف يوـ الساب .

(ٗ) اِلب  :ما ربت اؼبنلب حيث جيتم فيو أعلى عظمة اليد م أعلى جنب البدف -اؼبسمى باللتت.-
(٘) حشفة :وتضبط بفتال اغباء اؼبهملة والشُت اؼبعجمةئ وتسمى باللمر.
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 تنبيو  :ثمة أمور مسنونة فيها من التنظف والتجمل؛ ما أوجب إلحاقها بما سبق -
خصاؿ الفطرة– وىي :
ٔ – النظر في المرآة :ويقوؿ اؼبرء عند النظر إُف صورتو فيها ما ورد يف اؼبأ ور منو
قوؿ ((اللهى كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرـ وجهي على النار)) [رواه
البيهقي يف "الدعوات اللبَت"] .
ٕ – والتطيب بالطيب( – )ٙالطيب بتشديد الطاء اؼبهملةئ م كسر وتسلُت الياء
إِف من دنياكى الطيب والنساء )) [رواه
التحتية– ويف اغبديث (( حبب َّ

أصحاب السنن .].والطيب في حق الرجاؿ :ما يظهر رحيو وخيفى لونو -كالعود
والعنرب -ئ وللمرأة – في غير بيتها – :ما يظهر لونو من الطيب وخيفى رحيو .
ٖ – واالكتحاؿ في العينين بكحل :حيث يسن االكتحاؿ ك ليلة يف ك عُت ال اً
عند النوـ بإشبد(– )ٚبلسر اؽبمزة وتسلُت اؼبثلثة وكسر اؼبيى -لفعلو  ذلق
[رواه اإلماـ أضبد وملَته من حديث ابن عباس].
ٗ – االدىاف :وذلق أنو يسن االدىاف بالزيت ِملبَّاً – بلسر الغُت اؼبعجمة وتشديد
الباء اؼبوحدةئ أي يوماً بعد ٍ
يوـ-ئ ومنو دىن شعر الرأس واللحية .

***

( )ٙالطيب :ىو اسى ؼبالو ريال طيبة عند ذوي اؼبزاج السليى.
( )ٚاِلثمد :ىو مادة حجرية معروفة مطيب دبسق.
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في الىضىء
قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

ص ٌل في الوضوء:
فَ ْ

ماء طَهوٍر في األَ ْع ِ
استعماؿ ٍ
ضاء األَربػع ِة على ٍ
مخصوص ٍة ،والتَّسميةُ واجبةٌ فيو،
صفة
والوضوء
ُ
َْ َ
َ
ٍ
وتسمية.
وتيم ٍم ،وغَ ْس ِل يَ َد ْي قائِ ٍم من نوـ الليل ثلثاً بنيّ ٍة
وفي غُ ْس ٍلُّ ،
و ُشروط الوضوء ثمانيةٌ:
ٍ
انقطاعُ ما ِ
ِ ٍ
سلـ،
يوجبُوُ ،والنّْػيَّةُ ،وىي َشر ٌ
ط ّْ
لكل طهارة شرعية غَْيػ َر إزالة خبث ونَ ْح ِو َىا ،وا ِِل ُ
يمنع وصولُوُ ،واالستنجاءُ.
والعقل،
ُ
باح ،وإِزالةُ ما ُ
الم ُ
والتمييز ،والماءُ الطَّ ُ
هور ُ
ُ
وفروضوُ ستة:
ُ
المرفَػ َقي ِن ،ومسح الرأس ُك ِ
لو ومنو األذُ ِ
ِ
ناف،
غَ ْس ُل الوجو ،ومنو فَ ٌم وأَنْ ٌ
ف ،وغَ ْس ُل اليَدين مع ْ ْ َ َ ْ ُ
تيب ،ومواالةٌ ،ويسقطاف مع غُ ْس ٍل.
وغَ ْس ُل الرجلي ِن َ
مع ال َك ْعبَػ ْي ِن ،وتَر ٌ

وفيو مباحث :
المبحث األوؿ  :في حقيقتو :حيث يعرؼ من جهتين:
 جهة لغوية :فالوضوء بضى الواو اسى لفع الطهارةئ خالفاً للفتال اسى للماء الذي يُتوضأ بوئيقاؿ ىذا وضيءٌ وذو وضاءةٍ إذا كاف نظيفاً وذا نظافة.
 -والثانية جهة شرعية :حيث أف الوضوء ىو استعماؿ ماء طهور مباح يف اهعضاء اهربعة

على صفة ـبصوصة .
قولهم ":األعضاء األربعة" أي الوجو واليداف والرأس والرجالف .
قولهم ":على صفة مخصوصة" أي طريقة خصها الشرع بالتشري .
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 تنبيو  :صفة الوضوء شرعاً :ىي أف يسمي اهللئ فيغس كفيو – ال اً-ئ مث يتمضمض

ويستنشق – ال اً-ئ ويغس وجهو – ال اً-ئ مث يغس يديو م اؼبرفقُت – ال اً-ئ مث ديسال
رأسو كلو م اهذنُت –مرةً-ئ مث يغس رجليو إُف اللعبُت – ال اً-ئ فإذا انتهى قاؿ
((أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف ؿبمداً رسوؿ اهللئ اللهى أجعلٍت من التوابُت واجعلٍت من
اؼبتطهرين)) .

المبحث الثاني  :في حكمو:
حيث إف الوضوء شرط يف صحة صالة وكبوىا –كطواؼ-ئ فيلوف اجمليء بو واجباًئ أما ذكر
اهلل وقراءة القرآف دوف مس للمصحت فإف الوضوء ؽبا مستحب ال واجب .
 تنبيو  :الوضوء عبادة وورد فيو فضل :ومنو حديث تلفَت الذنوب م آخر قطرة م ك
عضو من أعضاء الوضوء [رواه مسلى وملَته] .
المبحث الثالث :شروط الوضوء  :وىي ثمانية:
األوؿ  :انقطاع ما يوجب الوضوء -من نواقضو -فمن كاف يبوؿ فال يصال وضوؤه حىت ينتهي
من بولو ويستنجي منو -ويأ فص يف النواقض نواقض الوضوء. -
الثاني  :النية :وىي القصد إُف الفع تقرباً إُف اهلل.

والفعل ىنا :ىو الوضوء.
ومعنى التقرب إلى اهلل :أي يطلب ما عند اهلل من فض ئ وال

يشرؾ معو يف عبادتو أحداً.
ومحل النية :القلبئ والتلفظ هبا مستحب.
ويؤتى بها :قُبي العبادة –كالوضوء -بيسَتئ فيأ اؼبتوضئ هبا وجوباً عند أوؿ
واجب -وىو التسمية-ئ ويستحب أف ينوي قبلها بيسَتئ أو عند أوؿ
مسنوف كغس اللفُت -وذلق إف وجد ذلق اؼبسنوف قب الواجب.-

النية في الوضوء :ىي أف يقصد رف اغبدث بو – الحدث :ىو الوصت القائى
بالبدف اؼبان من صالة وكبوىا – إف كاف توضأ عن حدثئ ويصح أف تلوف
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النية بقصد ما ذبب لو الطهارة -كصالة وطواؼ-ئ ويصح أف تلوف النية
بقصد ما يسن لو الوضوء -كقراءة قرآف وأذاف-ئ فمتى نوى شيئاً من ذلك

– من الواجب والمسنوف – :ارتف حد و هنو نوى طهارة شرعيةئ وال
يضر :أف يسبق لسانو بغَت ما نوى فالعربة دبا يف القلب هف ؿب النية

القلب واللساف ـبرب عنهائ مثالو من أراد الوضوء فنوى الصالةئ فقاؿ عند
الوضوء نويت أف أصلي صالة العصر أربعاً .
الثالث :اِلسلـ :وضده اللفر هنو ال تق نية من كافر .
الرابع :العقل :وضده اعبنوف هف اجملنوف ال يستطي اجمليء بالنية .
الخامس :التمييز :وحيص بتماـ أشهر السنة السابعة من عمر اإلنساف -وأما قب ذلق فيحلى
بعدـ سبييزه. -
 تنبيو :وشرط اِلسلـ والعقل والتمييز :شرط في كل عبادة ،سوى نسك حج وعمرة
فل يشترط فيها التمييز؛ ألف الولي ينوي عنو .
السادس  :الماء الطهور المباح؛ هف اؼباء الطهور :ىو الذي يرف اغبدث ويزي اػببثئ وأما قيد
كونو مباحاً فخاص برف اهحداث فاؼباء الطهور اؼبغصوب واؼبسب للشرب وكبومها ال يرف
اغبدث -للنو يزي اػببث. -
السابع  :إزالة ما يمنع وصوؿ الماء لألعضاء األربعة :كشم الصق بأحد أجزاء اهعضاء
اهربعة فإف لو كثافة سبن من وصوؿ اؼباءئ خالفاً ه ر اغبناء مثالً فإنو ال دين وصوؿ اؼباء إُف
البشرة .
الثامن  :االستنجاء :عند موجبو –وسبق. -
 تنبيو  :الشرط اصطلحاً :ىو ما يلزـ من عدمو العدـ وال يلزـ من وجوده وجود وال عدـ
لذاتو .مثاؿ :شرط الطهارة للصالة فإنو يلزـ من عدـ وجود شرط الطهارة عدـ وجود

الصالةئ للن ال يلزـ من وجود شرط الطهارة وجود الصالة فاؼبتوضئ قد يقرأ القرآف وال
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يصلي أو ملَت ذلقئ ثم نُػبّْو في التعريف :إُف أنو قد حيلى بعدـ الصالة م وجود شرط

الطهارة بالنظر عبهة أخرى -كعدـ سًت عورة أو عدـ ؾبيء بركن من أركاف الصالة. -
 المبحث الرابع :في فروض –أي أركاف -الوضوء ،وىي ستة :

أوالً  :غسل الوجو :وحد الوجو طوالً :من منابت شعر الرأس اؼبعتاد -أي ما ينبت ملالباً للناس-ئ
وينتهي إُف ما اجتم من اللحيُت يف أسف الوجو -ويسمى بالذقن-ئ وأما حد الوجو

عرضاً :فمن اهذف إُف اهذف -إال أف اهذنُت من الرأس-ئ ومن الوجو :الفى واهنت

فتجب اؼبضمضة واالستنشاؽ فيهما -سواء أكاف يف الطهارة اللربى أـ الصغرى-ئ وذلك
يكوف :بإدخاؿ ماء إُف جوؼ الفى وإدخاؿ ماء إُف اهنت بِنَػ َف ِ
س النَّفس – أي يشفط اؼباء

بالنَّفس –ئ فمن كاف لو شعر لحية :فيجب ملس الوجو م ما اسًتس من شعر اللحية
طوالًئ وما خرج من الشعر عن حد وجو عرضاً جيب ملسلو أيضاً -هف اللحية تشارؾ

الوجوئ فاللحية :يف معٌت التوجو واؼبواجهة-ئ وشعر العذار( )ٛداخ يف الوجو -وكذا شعر

عارض(-)ٜئ وال يدخل فيو :شعر صدغ(ٓٔ) – بضى الصاد وتسلُت الداؿ اؼبهملة –وما

نزؿ عنو قليالً هنو من شعر الرأس ،ويجب غسل ما في الوجو من شعر خفيف يصت
البشرة ربتوئ للن ال يغس داخ العينُت -ولو كاف فيهما قباسة كدـ -ولو أمن الضرر..

فإف فع فملروه.
ثانياً  :غسل اليدين مع المرفقين واؼبرفق اسى للعظى الذي يفص بُت ساعد اليد(ٔٔ) وعضد
اليد

(ٕٔ)

ويدخ يف ذلق أصب زائدة وكذا أظفر -ولو طاؿ -فيجب ملسلو وال يضر وسل

يسَت ربت ظفر وكبوه – كداخ أنت . -

( )ٛشعر العذار :ىو شعر نابت على عظى ناتئ حياذي صماخ  -أي قب -اهذف .
( )ٜشعر العارض :ىو شعر ربت العِذار إُف الذقن ينبت على اللحيُت واػبد .
(ٓٔ) شعر الصدغ :ىو شعر فوؽ شعر العذار حياذي رأس ملضاريت اهذف.
(ٔٔ) ساعد اليد :يبدأ من مفص اللت من الرسغ إُف اؼبرفق .
(ٕٔ) عضد اليد :يبدأ من فوؽ اؼبرفق إُف اللتت .
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ثالثاً  :مسح الرأس كلو :وذلق بأف ديسال صبي ظاىر رأسو من منابت شعر الرأس اؼبعتاد من جهة
الوجو إُف ما يسمى بالقفا – بفتال القاؼئ وىي م خر العنق-ئ واألذناف من الرأسئ وكذا

البياض الذي بينها وبُت منابت الشعر من الرأس أيضاً وذلك بأف :ديسال ظاىر رأسو بلفيو
اؼببللتُت فيمر يديو من مقدـ الرأس إُف قفاه مث يردمها إُف مقدـ رأسوئ مث يأخذ ماء جديد
هذنيوئ ويدخ سبابتيو يف صماخي أذنيوئ وديسال بإهباميو ظاىرمها – الغضاريت وعظى

اهذف– كذا السنة يف اؼبسالئ ويجزئ المسح للرأس واهذنُت كيت مسال -حىت لو مسال
خبرقة.-
رابعاً  :غسل الرجلين مع الكعبين – ومها العظماف النات اف يف أسف الساؽ عند ملتقى القدـ م

الساؽ ففي ك قدـ كعباف – ويدخ يف ذلق إصب زائدةئ وكذا ظفر ولو طاؿئ وال يضر
وسل يسَت ربت ظفر .

خامساً  :الترتيب بين األعضاء األربعة -كما ذكر اهلل تعاُف يف القرآف -وذلق بأف يقدـ ملس

الوجو على اليدينئ وملس اليدين على مسال الرأسئ ومسال الرأس على ملس الرجلُتئ لكن

لو قدـ أحدىما على آخر فأعاد الغس -للعضو الذي قُدـ -صالئ مثالو :من ملس وجهو
مث مسال رأسو مث ملس يديو فتذكر فأعاد مسال رأسو بعد ملس يديو فوضوؤه صحيال .

سادساً  :المواالة – يقاؿ واُف بُت كذا وكذا إذا تاب بينهمائ فاؼبواالة ىي اؼبتابعة – وذلك بأف:
ال ي خر ملس أو مسال عضو -أو بعضو -حىت جيت الذي قبلو -يف زمن معتدؿ أو قدر
الزمن اؼبعتدؿ من ملَته. -

 تنبيو  :الفروض الستة :أربعة منها :مذكور في القرآف ،واثناف :في السنة.
 تنبيو  :والترتيب والمواالة :يسقطاف مع غسل عن حدث اكبر؛ ألف الوضوء يندرج في
الغسل -مثل اندراج العمرة في الحج. -
المبحث الخامس  :في واجبات الوضوء:
وىي واجب واحد أال وىي التسمية -وىي قوؿ بسى اهلل –ئ ال يقوـ ملَتىا مقامها فلو قاؿ
(بسى الرضبن) وكبوه َف جيزئو .
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 تنبيو  :تسق التسمية سهواً وجهلً -قياساً على واجبات الصلة ،-وأما إذا
تركها عمداً فوضوؤه باطل .

 تنبيو  :إذا تذكر المرء التسمية أثناء وضوئو؛فإنو يجب عليو أف يبتدئ
الوضوء من أولو.
 تنبيو  :للعبادة ماىية(ٖٔ) ،والماىية مركبة من :ركن وواجب وسنة (إال أف الركن :ال يسقط
عمداً وال سهواً وال جهالً ئ خلفاً للسنة :فتسقط مطلقاًئ وأما الواجب :فيسقط سهواً وجهالً
ال عمداً) .وعليو فإف شروط العبادة كالوضوء :ما كانت خارج اؼباىية (للن يبقى الشرط إُف
انقضاء العبادةئ وال يسقط الشرط ال عمداً وال سهواً وال جهالً-إال عند عج ٍز.)-
 تنبيو  :ال يشترط أف يعرؼ المكلف التمييز بين الشرط والركن والواجب والسنةئ للن إذا
أدى العبادة على وجهها أجزأ وصال -ولو اعتقد الفرض سنة أو الشرط واجباً -
 oمبحث  :في المسنونات :
للوضوء سنن ومنها :ملس اللفُت ال اً -قب ملس الوجو-ئواؼببالغة يف اؼبضمضة
واالستنشاؽ(ٗٔ) -إال لصائىئ فتلره لو اؼببالغة-ئ ومنها التثليث يف ملس الوجو واليدين
والرجلُت -فالغسلة الثانية والثالثة سنة-ئ ومنها قوؿ ((أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال
شريق لو وأشهد أف ؿبمداً عبده ورسولو)) -عقب االنتهاء من الوضوء. -
 oمبحث  :في مكروىات الوضوء :
منها :الزيادة على ال ة ملسالت -للوجو واليدين والرجلُت-ئ ومنها مبالغة الصائى يف
مضمضة واستنشاؽئ ومنها :اللالـ يف أمر الدنيا أ ناء الوضوء .

***

(ٖٔ) الماىية :ىي ما يس عنها دبا ىيئ وىي حقيقة الشيء.

(ٗٔ) المبالغة في المضمضة :ىو إدارة اؼباء يف صبي الفى .والمبالغة في االستنشاؽ :ىو جبذب اؼباء إُف أقصى اهنت.
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في بثاى احكام ا ح على ا خفيي و جىهوا وا ح على ا جثيرً
قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

ص ٌل في المسح على الخفين:
فَ ْ

الخ َّفي ِن َونَح ِو ِى َما بسبعة شروط:
يجوز
المسح على ُ
ُ
ُ
ٍ ٍ
لُْبس ُهما بَػ ْع َد َكم ِ
لمحل فَػ ْر ٍ
ض ،وإمكا ُف مشي بِ ِه َما عُ ْرفاً ،وثبُوتِ ِه َما
وس ْتػ ُرىما
ّْ
اؿ طَ َهارة بماءَ ،
َ
ُ َ
وعاص بِس َف ِرهِ
بن ْف ِس ِهما ،وإباحتِ ِهما ،وطهارة َعينِ ِهما ،وعدـ و ْ ِ
قيم
س ُح ُم ٌ
َ
ْ َ
َ َ
ٍ َ
صف ِه َما البشرةَ .فَػيَ ْم َ
ِمن ح َد ٍ
ص ٍر لَم يَػ ْع ِ
ث بعد لُْب ٍ
س َح في
ص بو ثلثة
َّ
سافِ ٌر َس َف َر قَ ْ
س يوماً وليلةُ ،
ْ َ
بلياليهن ،فلو َم َ
وم َ
الم ْس ِح لَ ْم يَز ْد على َم ْس ِح ُم ٍ
َقاـ ،أَوفي َحض ٍر ثُ َّم َسافَػ َر ،أ َّ
قيم.
َسف ٍر ثُ َّم أ َ
َوشك في ابتداء َ
ٍ
جاوزتْوُ أ َْو
الم ْس ُح على َجبِ َيرةٍ إِف كا َف َو َ
اج ِة ،وإِف َ
ويَ ُ
ض َع َها على طَ َهارة ولم تجا ِوز قَ ْد َر َ
الح َ
جوز َ
ضعها َعلى غَي ِر طَه ٍ
ٍ
موضوعة على
يم َم مع َم ْس ِح
ض َرراً تَ َّ
ب نزعها ،فإف خاؼ َ
كاف َو َ َ َ
ْ ََ
ارة َو َج َ
ِ
الحاجة.
طَ َهارة مجاوزةٍ َم َحل
ِ
بعض َم َح ّْل فَػ ْر ٍ
ب الغُ ْسل أ َْو انقضت المدة بطل الوضوء.
وإف ظَ َه َر ُ
ض أو َح َ
ص َل ما يوج ُ
وفيو مباحث :
المبحث األوؿ :في المسح على الخفين ونحوىما ،وفيو مطالب :
 oالمطلب األوؿ :في حقيقتو :
حيث أف اػبفُت من مادة اعبلد -كجلد حيواف مأكوؿ ذكي ذكاة شرعية-ئ ومها لباس

للقدمُت -خالفاً للجورب(٘ٔ) فإف مادتو من الصوؼ وكبوه. -

(٘ٔ) الجورب – بفتال اعبيى والراء اؼبهملة م تسلُت الواو – قاؿ ابن النجار يف شرح اؼبنتهى اعبورب اسى لل ما يلبس يف
الرج على ىي ة اػبت للنو من ملَت اعبلد .
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ػالج ْرموؽ – بضم الجيم وتسكين الراء المهملة –،
 تنبيو  :الخف القصير يسمى ب ػ ػ ُ
والموؽ -بضم الميم– والجرموؽ شيء واحد .
ُ

 oالمطلب الثاني :في شروط المسح على الخف والجورب ،وىي سبعة شروط :
ٔ .أف يػُْلبَ َسا يف القدمُت بعد كماؿ الطهارة بالماء.

مثالو  :أف يتوضأ اؼبرء وضوء كامالً -ومنو ملس الرجلُت إُف اللعبُت-ئ مث

يلبس اػبفُت أو اعبوربُت فإذا أحدث بعد ذلق فلو أف يتوضأ وال خيل
اػبفُت أو اعبوربُتئ وأف ديسال عليها إذا استجم اؼبسال شروطو .

ٕ .أف يستر محل الفرض من الرجلُت وىو القدـ كلها م اللعبُتئ ولو َف حيص ذلق
السًت للمح إال بربط للخت أو اعبورب فإنو يصال وجيزئ.

مثالو  :من عنده خت واس على قدمو يظهر منو كعباه للنو إذا ربط أعلى
اػبفُت سًت اللعبُت فلو اؼبسال على اػبت إذا استجم اؼبسال شروطو.

ٖ .أف يمكن المشي بالخفين والجوربين عرفاً ولو كاف اػبت –مثالً -قد صن من مادة
ملَت معتادة عند الناس -كأف يلوف من حديد أو خشب -وعليو فإف اػبت واعبورب
الذي ال ديلن اؼبشي بو عرفاً ال يصال اؼبسال عليو – ومن ذلق اعبوارب اؼبعاصرة . -
ٗ .أف يثبتا – أي الخف والجورب – بذاتهما من غير شد هف الرخصة يف اؼبسال على
اػبت واعبورب إمنا كانت يف ما يعتاده الناس منهما – اػبت واعبورب –ئ وما ال يثبت
ملَت معتاد عند الناس ،لكن لو ثبت -الخف والجورب -بنعل صال اؼبسال على
سيور النعلُت وما ظهر من اػبت واعبورب .
٘ .أف يلونا – أي اػبت واعبورب – مباحين فال يصال اؼبسال على خت وجورب ؿبرـ -
كاؼبغصوب أو جورب من حرير لذكر-ئ ولو كاف استعمالو للخت واعبورب احملرـ
لضرورة -كخوؼ سقوط أصابعو من شدة الربد -هف الرخصة ال تستباح باؼبعصية.
 .ٙأف يلونا –أي اػبت واعبورب– طاىرين في عينهما –أي اؼبادة اؼبصوملة منها– فال
يصال اؼبسال على خت وجورب قبس -ولو كاف ذلق لضرورة-ئ كجلد ميتة مدبوملة .
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 .ٚأف يلونا –أي اػبت واعبورب– غير واصفين لوف البشرة من محل الفرض –ومها
القدماف واللعباف– فاعبورب اػبفيت الذي يصت لوف البشرة من القدـ ال يصال
اؼبسال عليوئ وكذا خت صن من زجاج رقيق ترى البشرة من ورائو .
 oالمطلب الثالث :في مدة المسح على الخف والجورب  :حيث أف لو مدتين:
األوؿ  :مدة يوـ وليلة :فإذا استوىف يف اػبت شروط اؼبسال جاز للمقيى أف ديسال عليو يوماً
وليلة -ولو كاف اؼبقيى عاصياًئ ومثلو اؼبسافر العاصي. -
الثاني  :مدة ثلث أياـ بلياليهن –أي مدة ٕ ٚساعة– وذلق خاص باؼبسافر سفراً مباحاًئ
إذا كاف سفره سفر قصر –أي تقصر الصالة فيوئ ومسافتو بالتقدير اؼبعاصر ٓٗٔ كيلو
مًتئ وقد يق يسَتاً عن ذلق– خلفاً لمن كاف سفره قد خال عن الشرطُتئ وىما :
شرط اإلباحة وشرط مسافة القصرئ فالعاصي بسفره ديسال مسال مقيىئ واؼبسافر سفراً
قصَتاً –أي دوف مسافة قصر– فإنو ديسال مسال مقيى أيضاً .

 تنبيو  :تبدأ مدة المسح بعد حدث قبل مسح.
مثالو  :من توضأ وضوءاً كامالًئ وملس رجليوئ مث لبس جوربُتئ فصلى العصر
بوضوئو اللام ئ للنو بعد صالة العصر بساعة ونصت انتقض وضوؤهئ وؼبا

دخ وقت صالة اؼبغرب توضأ ومسال على اػبفُت .فهذه الصورة يبدأ وقت

اؼبسال فيها منذ أحدثئ وذلق بعد أدائو لصالة العصر بساعة ونصتئ وليس
من وقت مسحو على اعبورب -الذي كاف يف الصورة السابقة عند دخوؿ
وقت صالة اؼبغرب. -
 تنبيو  :لو مسح المرء في السفر ثم نوى اِلقامة :فإنو ديسال مسال مقيى -ومدتو يوـ
وليلو-ئ هنو اليقُت واليقُت ىنا ىو اهق مدتوئ وكذا الحكم فيمن كاف مقيى مث سافرئ
أو شق يف ابتداء اؼبسال -ى كاف ابتداؤه يف السفر أو كاف يف اإلقامة واغبضر. -
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 oالمطلب الرابع :في طريقة المسح :
حيث جيب مسال أكثر أعلى اػبت واعبوربئ وذلق بأف يبتدئ اؼبسال من أصاب الرجلُتئ
مث ديرىا على ظاىر قدميو إُف ساقيو -مرة واحدة-ئ وكيت مسال أجزأ .
 تنبيو  :ال يجزئ مسح أسفل الخف والجورب وعقبهما – ىي مؤخرة القدـ – إف
اقتصر عليهمائ أما إذا مسال عليهما وعلى ظاىر اػبت فإنو يصالئ للن ال يسن مسال
أسفلو وال عقبوئ وتلره الزيادة يف اؼبسال -على أكثر من أعلى اػبت. -
 oالمطلب الخامس  :مبطلت المسح على الخفين والجوربين وذلك بثلثة :
األوؿ  :إذا حص ما يوجب الغس – أي الحدث األكبر . -
الثاني  :إذا ظهر بعض محل الفرض من قدـ -بعد حدث قب انقضاء اؼبدة .
الثالث  :إذا انقضت المدة للمسال .
 المبحث الثاني :في المسح على الجبيرة ،وفيو مطالب :
 oالمطلب األوؿ :في حقيقتها :
حيث أف الجبيرة –بفتال اعبيى وكسر الباء اؼبوحدة– ىي ما يشد على كسر أو جرح أو
كالصوؼئ وىو ما يلزؽ يف ؿب اعبرح
كبومهائ سواء أكاف من خشب أـ خرؽ أـ ملَتىا ُّ
للربء –بضى الباء اؼبوحدة –ئ وسميت جبيرة :تفاؤالً جبرب اللسر .
طلباً ُ

 oالمطلب الثاني :في حكم وضع الجبيرة على المحل المنكسر أو المجروح طلباً
اللتئامو وبرئو:
فهذا مشروعئ للن يضعو حتى ينجبر كسره ويلتئم جرحو .
 تنبيو  :المسح على الجبيرة عزيمة للعاصي أف يمسح عليو في سفر
أو حضر خلفاً للمسح على الخفين فإنو رخصة فافترقا .
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 oالمطلب الثالث :في شروط المسح على الجبيرة  :حيث لها شرطاف :
األوؿ  :أف يض اعببَتة بعد طهارة كاملة .
الثاني  :أف ال يتجاوز بالجبيرة محل الحاجة -من كسر أو جرح -لكن
يعفى عن ما البد منو حىت تثبت اعببَتة أو اللصوؽئ كشد جبَتة على
طرفُت صحيحُت من العضو بينهما كسر حىت تثبت – أي اعببَتة . -
 تنبيو  :إذا خالف صاحب الجبيرة واللصوؽ فلم ِ
يأت بالشرطين :وجب عليو
نزعها وملس احمل ئ إال إف خشي الضرر بذلق فلو تركها على ما يأ .
 oالمطلب الرابع واألخير :في طريقة المسح على الجبيرة ،حيث إف للجبيرة مع صاحبها
ثلث حاالت :
األولى  :أف يضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة :فهذه يغس فيها احمل
الصحيال وديسال على اعببَتة دوف تيمى .
الثانية  :أف يضعها على طهارة لكن تجاوزت محل الحاجة :فهذه يغس فيها احمل
الصحيالئ وديسال على اعببَتةئ ويتيمى عن الزيادة من اعببَتة اليت ذباوز هبا ؿب اغباجة
وال ديسال على الزيادة. -الثالثة  :أف يضع الجبيرة على غير طهارة -سواء أتجاوزت محل الحاجة أـ ال :-فهذه
يغس فيها احمل الصحيال ويتيمى -للن دوف أف ديسال على اعببَتة. -
 تنبيو  :المسح على الجبيرة -عند تعينو -يجب أف يشمل أجزاء الجبيرة كلها -اليت َف
تتجاوز موض اغباجة -كما ديسال الرأسئ وشرطو :أف تلوف يف اليد بلالً من ماء طهور مباح.
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فثٌ بثاى مف سداب الىضىء
قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

ص ٌل في نواقض الوضوء:
فَ ْ

ِ
ِ
الوضوء ثَمانيةٌ:
ض
نَػ َواق ُ
وخروج بػوٍؿ أَو غائِ ٍ ِمن باقي الب َدف قَ َّل أَو َكثػر أو غي ِرِىما ٍ
ِج ِم ْن َسبِ ٍ
كقيء أ َْو
ْ
َ
ْ
يل ُمطْلَقاًْ ْ َ ُ ُ ،
َخار ٌ
َُ
َدٍـ إِف فَحش في نفس ُك ّْل ٍ
ِ
سير نَػ ْوٍـ ِم ْن قائِ ٍم أو َجالِ ٍ
س ،وغُ ْس ُل
أحد بحسبِ ِوُ ،
ُ َ
وزواؿ َع ْق ٍل إال يَ َ
ِ ِ
م ْي ٍ
ت أ َْو بعضو ،وأَ ْك ُل لَ ْح ِم ٍ
وم َرؽ
إبل ،ولو نيئاً تَػ َعبداً ،فَلَ نقض ببقية أجزائها ،و ُش ْر ُ
ب لبنها َ
َ
س ِ
صيتي ِن ،وال محل
آدمي ُمتَّصل أ َْو حلْقة ُدبُ ِرهِ ولو ميتاً بيده الَ َم ُّ
لَ ْح ِم َهاَ ،وَم ُّ
س فَػ ْر ِج َ
الخ ْ
ش ْه َوةٍ بِلَ ٍ
والر َّدةُ ،وُك ُّل ما
حائلَ ،ولَ ْو بَِزائِ ٍد لزائِ ٍدّْ ،
اآلخ َر لِ َ
مس ذَ َكر أ َْو أنثى َ
الفرج البائن ،ول ُ
ِ
ٍ
ض ب َك ٍ
لـ
ب غُ ْسلً أ َْو
س ُّن ،وال نَػ ْق َ
وضوءا غَْيػ َر َم ْوت؛ فِإنَو يُوج ُ
ً
أ َْو َج َ
ب الغُ ْسل ال الوضوء ،بل يُ َ
ٍ
ٍ
ُم َح َّرٍـ ،وال بإزالة َش ْع ٍر وظُُف ٍر ونح ِوىما ،ومن َش َّ
ولو في غي ِر صلةٍ بنى
ك في طَ َهارة أ َْو َح َدث ْ
على يَِقينِ ِو.

وفيو مباحث :
المبحث األوؿ :في حقيقة النواقض:
حيث إهنا صب ناقض :وىي مفسدات الوضوء -أي ما يبط حلى الطهارة الصغرى. -
 تنبيو  :حقيقة النقض ىو يف الحسيات :نقضت البناء والغَْزؿ –بفتال الغُت وتسلُت

الزاي– إذا أفسدتوئ إال أهنى – أي الفقهاء – استعملوه :يف اؼبعاين كنقض العهد ونقض
الوضوءئ ويسمى ىذا االستعماؿ عند البالمليُت باجملاز اؼبرس ئ والعالقة فيو ىي اإلبطاؿ .
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المبحث الثاني :في تعداد نواقض الوضوء ،وىي ثمانية :
األوؿ  :الخارج من السبيلين :سواء أكاف قليالً أـ كثَتاًئ طاىراً كريال ومٍتئ أـ قبس كغائط
وبوؿئ وشرط كوف الخارج من القبل والدبر ناقضاً :أف خيرج منها ما ىو يف حلى

الظاىر حبيث يلحقو حلى التطهَت باالستنجاء واالستجمار .

 تنبيو  :الحدث الدائم -كذي سلس بوؿ ومرأة مستحاضة :-فإنو ال ينقض الوضوء
للضرورةئ لكن الواجب عليهم إذا دخل وقت كل صلة :أف يتوضأ وضوءاً جديداً .
استَ َّد – سُت مهملة ساكنة فتاء مثناة مفتوحة فداؿ مهملة مشددةئ من
 تنبيو  :إذا ْ
االنسداد -المخرج لبوؿ أو غائ  ،وانفتح غيره :فإنو ال يثبت لو أحلاـ اؼبخرج
اؼبعتاد فال يصال االستجمار فيو .
ثانياً  :خروج النجاسة من البدف سوى السبيلين ،فهذه نوعاف :
األوؿ  :أف يكوف الخارج بوالً أو غائطاً :فهذا ينقض مطلقاً -سواء أكاف قليالً أو
كثَتاً. -

الثاني  :أف يكوف الخارج غير بوؿ وغائ  :كالدـ وال َقيء –بفتال القاؼئ وىو
رجي اعبوؼئ فإف كاف أق من قدر الفى ظبي ق ْلساً -والقيال وىو سائ

أبيض خيرج من جرح وكبوه فهذا ال ينقض الوضوء ،إال إف كاف كثيراًئ
وضاب الكثرة :ىو أف يفحش يف نفس ك أحد حبسبو –بفتال اغباء والعُت

اؼبهملتُتئ أي حبسب حالو واعتقاده. -
الثالث  :زواؿ العقل :جبنوف أو إملماء أو سلر أو بِْر َساـ –بلسر الباء اؼبوحدة وتسلُت الراء
اؼبهملةئ وىي علة تصيب العق ذبع صاحبها يهذي – سواء أكاف كثَتاً أـ قليالً .

 تنبيو  :ستر العقل بنوـ ناقض للوضوء ،إال في حالة وىي  :ما اجتمع فيها قيداف :
األوؿ  :قيد أف يكوف النوـ يسيراًئ وضابط ذلق العرؼ .
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الثاني  :قيد الهيئة :وىي أف يكوف جالساً على َم ْق َعدتو –بفتال اؼبيى والعُت اؼبهملة م

تسلُت القاؼئ ىي عجيزة اؼبرء اليت فيها الوركافئ ظبيت بذلق هنو يقعد عليها-ئ
أو قائماً-هف القائى مقعدتو منطبقة-ئخالفاً ؽبي ة االحتباء واالتلاء فينقض الوضوء.

الرابع  :مس الفرج ،وذلك بقيود :

األوؿ  :أف يكوف المس باليد ولو كانت يداً زائدةئ واؼبراد باليد –اللت– سواء أكاف

اؼبس بباطن اللت أـ ظاىرىا أـ حرفها –أي جانبها– فال ينقض اؼبس بغَت اليد .

الثاني  :أف يكوف الممسوس فرج آلدمي سواء أكاف قبالً أـ دبراً فال ينقض مس فرج
البهيمة –مثالً. -

الثالث  :أف يكوف المس للفرج من غير حائل :حبيث تباشر بشرة اللت بشرة الفرجئ أما
لو كاف ىناؾ حائ -كخرؽ ولو رقت -فال نقض باؼبس – كقفاز من نايلوف.-

الرابع  :أف يكوف الفرج الممسوس متصلً بالبدف :خالفاً للفرج اؼبنفص فال نقض دبسوئ
فلو قط مذاكَت رج فمسها أحدىى من ملَت حائ فإف وضوؤه ال ينتقض .
 تنبيو  :المراد بالفرج :ىو حلقة الدبرئ وشفرا اؼبرأة -وما بينها-ئ وذكر الرج خلفاً:
للخصيتُتئ وشعر العانةئ وما ىو قريب من الفرج قبالً أو دبراًئ فاهـ اليت تزي النجاسة عن
رضي إف مست حلقة دبره أو موض الفرج من قبلو من ملَت حائ فقد انتقض وضوؤىا .
الخامس  :لمس الذكر األنثى ،وذلك بقيود :
األوؿ  :أف يكوف اللمس من ذكر ألنثى أو العكس :فالبد من ربقق الذكورة واهنو ة -
فيخرج اػبنثى اؼبشل . -

الثاني  :أف يكوف اللمس من غير حائل -ولو رؽ -فالبد من ؼبس البشرة -أياً كاف ؿبلها
من اعبسد. -

الثالث  :أف يكوف اللمس بغير سن وظفر وشعر :ههنا يف معٌت اؼبنفص عن اعبسدئ
وكذلق أف يلوف اؼبلموس ملَت سن وظفر وشعر من البدف فال نقض لوضوء بذلقئ
ولو م شهوة -كزوج وض يده على شعر امرأتو واستحسنها -فإف وضوؤه ال
ينقض .
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الرابع  :أف يكوف اللمس والملموس قد أتم أشهر السنة السابعة من عمره :فال ينقض
مس الرج الطفلةئ وال اؼبرأة الطف هنو ليس ؿب للشهوة –عاد ًة. -

الخامس  :أف يكوف المس لشهوة :وىي التلذذ م ؼبس البشرةئ فلو كاف اللمس لغَت
شهوة فال ينتقض الوضوء .

 تنبيو  :ال فرؽ في اللمس بين حي وميت ،أو عضو زائد –كأصبع -أو
أصلي ،ولو كاف عجوزاً ال تشتهى أو محرماً من المحارـ .

 تنبيو  :الممسوس بدنو ال ينتقض وضوؤه -ولو وجد شهوة للمس. -
السادس  :غَسل –بفتح الغين المعجمة -الميت ،وذلك بقيود :
األوؿ  :أف يكوف المغسوؿ ميتاً :ويسمى بدف اؼبيت ُجثْماف –بضى اعبيى وتسلُت الثاء
اؼبثلثة–ئ فلو توقت قلب إنساف فغس ئ مث عادت إليو حياتو فال ينقض وضوء
الغاس حُت إذف .

الثاني  :أف يباشر الغاسل غسلو :خلفاً لمن :يصب اؼباء على اؼبيتئ أو يناوؿ الغاس دلواً
أو طستاً ألف الغاس ال يسلى من مس عرؽ اؼبيت ملالباً -فأقيمت اؼبظنة مقاـ
اغبقيقةئ كالنوـ م اغبدث. -

الثالث  :أف يكوف قد وقع الغسل لجثماف الميت كاملً أو بعضو –كرأسو.-

 تنبيو :ال ينقض وضوء من يمم الميت لعذر :كأف يكوف الميت قد حرؽ جسده:
فإنو يتيمم.

السابع  :أكل لحم اِلبل ،وذلك بقيود :
األوؿ  :أف يكوف اللحم لبهيمة اِلبل على اختالؼ أنواعهائ ذكراً أو أنثىئ صغَتاً أـ

كبَتاً فال نقض بأك غبى ملنى أو بقر أو دجاج .
الثاني  :أف يكوف لحم إبل :فال نقض ببقية أجزاء اإلب ئ ألف الحديث نص على اللحم
فعند مسلى يف الصحيال من حديث جابر بن ظبرة أف النيب  س

أنتوضأ من

غبوـ اإلب  .قاؿ ((نعى)) .وعليو :فال نقض بأك سناـ اإلب وقلبها وكبدىا
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وطحاؽبا وكرشها ومصراهنا وشحمها وكليتها ولساهنا ورأسها وكوارعئ وكذا مرؽ اللحى
ولنب اإلب .

الثالث  :أف يدخل اللحم جوؼ آكلو :سواء أكانت دبضغ أو بل أـ ملَتمهائ فلو استبقاه
اآلك يف جوؼ فموئ أو بُت أسنانو فال نقض بذلق .

الثامن  :الردة عن اِلسلـ :لقوؿ اهلل تعاُف ( ل ن أشركت ليحبطن عملق )ئ ومن العم الطهارة
ولذلق جاء يف اغبديث (( الطهور شطر اإلدياف )) [رواه مسلى يف الصحيال]ئ ومعلوـ أف
الردة – عياذاً باهلل – تبط اإلدياف فوجب أف تبط ما ىو شطرهئ وؽبا شرطاف

األوؿ :وقوع موجب الردة :من اعتقاد أو قوؿ أو فع ئ وذكرىا الفقهاء يف باب الردة.

الثاني :استجماع شروط الردة :من كونو ـبتاراً -ملَت ملره– وعاؼباً –ملَت جاى -
كحديث عهد بإسالـ ينلر معلوماً من الدين بالضرورة -كتحرمي اػبمرة.-
مثالو  :مسلى أنلر معلوماً من الدين بالضرورة كلوف صوـ شهر رمضاف

واجباً عينياً على اؼبللفُتئ مث روج يف ذلق فرج خالؿ ساعةئ فإذا وق ذلق
كلو فإنو إف كاف على وضوء سابق فقد انتقض وضوؤه .

 تنبيو  :كل ما أوجب غُسلً –بضم الغين المعجمة– أوجب الوضوء ،سوى الموت :فاللافر
إذا أسلى وجب عليو الغس وكذلق جيب عليو الوضوء عند الصالة وكبوىائ واؼبرأة إذا طهرت
من حيضها أو نفاسها وجب عليها الغس فلذلق جيب عليها الوضوء عند صالة وكبوىا

وعليو :فإف موجبات الغس كلها توجب الوضوء –ويأ بياف موجبات الغس –ئ للن يستثٌت

اؼبوت فإف من مات جيب ملسلوئ للن ال جيب أف يُوضأ -ب يسن. -

 تنبيو :ثمة أشياء يُظن أنها تنقض الوضوء والحكم في المذىب بخلفو ومنها:

 إزالة شعر الرأس :بنحو حلق -م كوف اؼبتوضئ قد مسال عليو -فه يلزمو إعادةوضوئو ليمسال على منابت الشعر اؼبعتاد م اهذنُت؟ المذىب :ال يُلزمو بذلق.

 وكذا :إزالة ظفر بعد وضوء؛ فال يلزـ بإزالتو إعادة الوضوء -حبجو كونو قد ملسلو يفالوضوء السابقئ مث أزالو فظهر ما ربتو من أص للظفر.-

 -وكذا :ال ينقض الوضوء اهك من ما مستو النار –أي طبل على النار أو شوي عليها.-
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مسألة  :من تيقن الطهارة وشق يف اغبدث عمل بما تيقن -وىو الطهارة-ئ وكذلك :من تيقن
اغبدث وشق يف الطهارة فإنو يعم دبا تيقن -وىو اغبدث-ئ والمراد بالشك ىنا :خالؼ
اليقُتئ واليقين :ىو ما كاف قب طروء الشق .

***
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ً
ف ن
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ل
ع
ج
س
ع
عل
ي ها ل ا ل واحثا ى اوكلف
قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

ص ٌل في موجبات الغسل:
فَ ْ

م ِ
ات الغُ ْس ِل َس ْبػ َعةٌ:
وجبَ ُ
ُ
انتقاؿ منّْي ،فلو أَح َّ ِ ِ ِ
ج بِلَ
َ
ُ َ
س َل لَو ثُ َّم َخ َر َ
سوُ فلم يَ ْخرج َو َج َ
ب الغُ ْس ُل ،فَػلَو اغتَ َ
س بانت َقالو فَ َحبَ َ
ش َف ٍة
وخروجوُ من َم ْخ َرجو ولَ ْو َدماً ،وتُػ ْعتَ ُبر لذةٌ في غير نائِ ٍم ونحوه،
لَ َّذةٍ لَ ْم يُِع ْدهُ،
وتغييب َح َ
ُ
ُ
ٍ ِ
أ ِ
ٍ
ِ
سلـ
َص ٍّ
َصليَّ ٍة أو قَ ْدرىا في فَػ ْر ٍج أ ْ
ْ
لي ولو ُدبُراً لبهيمة أو َم ْيت م َّم ْن يُ َج َام ُع مثْػلُوُ ولو نَائماً ،وإِ ُ
ِ
وج ْد ِم ْنو فِي ُك ْف ِرهِ ما يُوجبو ،وخروج َح ْي ٍ
ض ،وخروج َدِـ ن َفاس ،فل
َكاف ٍرَ ،ولَ ْو ُم ْرتَ ّداً أ َْو لم يُ َ
ِ
ٍ
ومقتوؿ ظُلْماً.
ب بوالدة عرت عنو ،وموت تَعبّداً غَْيػ َر شهيد معركة
يَج ُ
تكسب بص ْن ٍ
ِ
ِ
ِ
عة فيو.
ومصلى العيد ال الجنائ ِز َم ْسج ٌدَ ،ويَ ْح ُرُـ ُّ ٌ

وىي سبعة أسباب ،أي سبب منها وجد :فقد وجب على المكلف الغسل ،وىي :
السبب األوؿ :انتقاؿ المني ،وذلك بقيدين :ِ
ٍت –بفتال اؼبيى وكسر النوف وتشديد الياء
األوؿ  :أف يكوف االنتقاؿ للمني ال غيره :والػ َم ّ

التحتية– ىو :سائ خيرج من ذكر الرج وـبرج الولد من اهنثى شهوةً دفقاً بلذةئ أي

يتدفق -ىو التصبب بلذة أي بشهوة-ئ إال أف لوف مٍت الرج ديي إُف البياض م
كونو خيناًئ وأما اؼبرأة منيها ديي إُف الصفار م كونو رقيقاًئ ورائحة اؼبٍت تشبو رائحة
العجُت .
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الثاني  :انتقاؿ المني عن محلو :ذلق أف ؿب مٍت الرج ىو صلب -أي عظى الظهر-ئ
ومٍت اؼبرأة ؿبلو الًتائب -وىو موض القالدة من الصدرئ وقي ب عظاـ الصدر-ئ
ويرجع في كوف المني قد انتقل عن محلو :إُف إحساس ك نفس حبسبها فإذا

أحس اؼبرء بانتقاؿ منيو عن ؿبلو -ولو ظناً أي الظن الراجال -فقد وجب الغس .
 تنبيو  :ال يشترط أف يخرج المني من الفرج في ىذا الموجب :فلو أحس اؼبرء بانتقاؿ
اؼبٍت فحبسو -أو اكببس بنفسو -فلى خيرج من الفرج فالغس واجب هف أص اعبنابة
البعد إذ االنتقاؿ فيو تباعد اؼبٍت عن ؿبلوئ فصدؽ عليو اسى اعبنب.

 تنبيو  :إذا أحس بانتقاؿ منيو عن محلو لكنو انحبس أو حبسو ىو فلم يخرج ،مث

املتس لو -أي انتقاؿ اؼبٍت عن ؿبلو– إال أنو بعد املتسالو خرج اؼبٍت .فننظر :إف كاف خرج
بدوف شهوة عند خروجو فال جيب أف يغتس مرة انيةئ خالفاً ما لو كاف ىناؾ شهوة عند
خروجو فيجب االملتساؿ مرة انية .
السبب الثاني :خروج المني من مخرجو وذلك بقيود :األوؿ  :أف يكوف الخارج منياً :ولو كاف ـبتلطاً بغَته كدـئ حىت لو طغى لوف الدـ عليو .
إحلي الذكر للرج –بلسر اؽبمزة وتسلُت
الثاني  :أف يخرج المني من المخرج المعتادْ :
اغباء اؼبهملةئ وىو ؾبرى البوؿ من آلة الرج –ئ وـبرج الولد من فرج اهنثى وقب
اػبنثى اؼبشل .
الثالث  :أف يكوف خروج المني عن لذة :أي شهوةئ والعادة أف اللذة توجب تدفق -أي
تصبب باندفاع -اؼبٍت لذا فالبد من تدفق اؼبٍت بلذةئ لكن يستثنى :النائى واؼبغمى
عليو وكبومها –كسلراف -فال يشًتط فيهى اللذةئ فإذا ناـ المرء مثلً :فوجد بثوبو

عند استيقاظو بلالً يف وبو فإف تحقق أنو مني :وجب عليو الغس ئ وأما إذا لم
يتحقق فينظره إف لم يتقدـ نومو مالعبو المرأةئ أو نظر بشهوةئ أو تفلر يف ذلق
فيجب الغس حين ذئ وأما إف تقدـ نومو ذلك فال جيب عليو الغس هف الظاىر
أنو مذي –باؼبيى والذاؿ اؼبعجمةئ وىو ماء أبيض رقيق خيرج عند شهوة – .
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 تنبيو  :األنبياء ال يحتلموف في نومهم؛ ألف االحتلـ من الشيطاف ،روى الطرباين يف
اؼبعجى اللبَت واهوسط عن ابن عباس أنو قاؿ ((ما احتلى نيب قط وإمنا االحتالـ من
الشيطاف)).
السبب الثالث :اِليلج في فرج ولو قيود :األوؿ  :أف يكوف الفرج أصلي -قبالً أو دبراًئ آلدمي أو ملَته كبهيمة -فال ملس بإيالج

يف قب زائد خلقةئ أو قب خنثى مشل الحتماؿ أف يلوف زائداً –هف قب اػبنثى
اؼبشل لو آلتاف ال يدري أيهما اهصلي. -

الثاني  :أف تكوف آلة اِليلج أصلية :فال ملس بتغيب ذك ٍر زائدئ أو من خنثى مشل -
الحتماؿ أف يلوف زائداً. -
الثالث  :أف يكوف اِليلج بقدر الحشفة فأكثر :واغبَ َشفة –بفتال اغباء اؼبهملة والشُت
اؼبعجمة -ىي رأس الذكر -اسى آلة الرج  -وتسمى اللمرة .

الرابع  :أف يكوف اِليلج بل حائل :هنو م وجود اغبائ ال يباشر الذكر –آلة الرج -
فرج اهنثى فال يصدؽ عليو حديث ((إذا التقى اػبتاناف وجب الغس )) فال ملس
بإيالج من وراء حائ -ولو رؽ.-
يجامع مثلو -وىو ابن عشر سنُت
الخامس  :أف يكوف اِليلج والفرج المولج فيو لمن َ
من الذكور وبنت تس سنُت من اإلناث -فال ملس على من كاف دوف ذلق من
جيام مثلو -ولو َف بلغ. -
سٍت عمره وعليو فيلزـ الغس ؼبن َ

 تنبيو  :ال يشترط في كوف اِليلج موجب للغسل :أف يكوف حاؿ الحياة ،أو
اليقظة؛ فلو كاف نائماً أو ؾبنوناً فالغس واجبئ وكذا لو أوًف يف فرج ميت .

السبب الرابع :إسلـ الكافر :سواء أكاف ذكراً أـ أنثىئ سواء أكاف كفرا أصليا أـ عن ردةئ ولوكاف صغَتاًئ لكن بشرط :التمييز هف اإلسالـ موجب للغس -فاستوى فيو اللبَت

والصغَت-ئ إال أنو يلزـ اؼبميز الغس -وكذا الوضوء -إذا أراد عم ما يتوقت عليو صحة
ذلق كصالةئ ال أنو يأمث ملَت البالغ دبجرد الًتؾ.
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السبب الخامس :خروج دـ الحيض وانتقالو عن محلو :ولو َف خيرج من الفرج فإنو دبجردانتقاؿ دـ اغبيض من الًتائب جيب الغس –ويأ بياف دـ اغبيض وسبييزه عن ملَته من
دماء اؼبرأة يف فص خاص بو– .
السبب السادس :خروج دـ النفاس :وىو دـ يأ اؼبرأة بسبب الوالدة –يأ بيانو يف فصاغبيض–ئ وال نفاس :بإلقاء علقة أو مضغةئ وانقطاع دـ النفاس شرط لصحة الغس .
السبب السابع :الموت :فإذا مات اؼبرء فيجب تغسيلو -ولو كاف صغَتاً-ئ ويستثنى من ذلك:شهيد اؼبعركة أو من ظلماً فإهنما ال يغسالف .

مسألة  :يمنع من يجب عليو غسل من أشياء ومنها قراءة آية كاملة -خالفاً لبعض آية
فيجوز-ئ ومنو المكث في المسجد عبنب وحائض ونفساء أنقط دمها غبديث

((ال أح اؼبسجد غبائض وال جنب)) [رواه أبو داود يف السنن]ئ لكن :إف توض وا
جاز ؽبى اللبث فيو فقد روى سعيد بن منصور -يف السنن يف تفسَته -عن عطاء بن
يسار أنو قاؿ رأيت رجاالً من أصحاب رسوؿ اهلل  جيلسوف يف اؼبسجد وىى
ؾبنبوف إذا توض وا وضوء الصالة .
مسألة  :قد يحتاج المسلموف إلى كافر في صنعة ال يحسنونها فال جيوز ؽبى أف جيعلوه
ينب لذلقئ وإف كاف
داخ اؼبسجد هف اؼبسجد حيرـ تلسب بصنعة فيو فهو َف َ

بعض اهصحاب قد استثنى صنعة اللتابة هف اللتابة نوع من أنواع ربصي للعلى -
وربصي العلى يف اؼبسجد ال حرج فيو. -

***
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ل
ح
في بثاى شروط الع سل وفروضٌ وه سالٌ ا وام
قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

ص ٌل في شروط الغسل:
فَ ْ

ط الغُ ْس ِل َس ْبػ َعةٌ:
وشرو ُ
انقطاعُ ما ي ِ
وجبُوُ ،والنيَّةُِ ،
نع
الطهور
قل،
ُ
سلـَ ،
واِل ُ
المباح ،وإِزالةُ ما يَ ْم ُ
ُ
ُ
ُ
والتمييز ،والماءُ
والع ُ
ضو أف يعم ِ
ِِ ِِ
ْهر منو فرج امرأةٍ ِع ْن َد
جميع بَ َدنِِو
بالماء
وصولَوُ .وفَػ ْر ُ ُ
َ
ّ
وداخل فَمو وأنفو حتَّى ما يظ ُ
َ
ِ
َج َزأَ عن
قعودىا لحاجتها ،ويكفي الظَّ ُّن في ِاِل ِ
سباغ ،ومن نوى غُ ْسلً َمسنوناً أ َْو واجباً أ ْ
اآلخر.
لـ ال ّْ
وُك ِرَه نَػ ْو ُـ ُجنُ ٍ
الذ ْك ُر،
جارتُوُ والقراءةُ فيوَّ ،
والس ُ
ب بل وضوء ،ويُ ْكره بناءُ َ
الح َّم ِاـ وبيعُوُ وإِ َ
ٍ
يف ُك ِره ،وإف َعلِ َم أ َْو دخل ْتوُ أنثى بل
ودخولُوُ بِسترةٍ مع أم ِن الوقُ ِ
وع في ُم َح َّرـ مباح ،وإف ِخ َ
عُ ْذ ٍر َح ُرَـ.
فهي مباحث ثلثة :
المبحث األوؿ  :في شروط الغسل :وعددىا سبعة؛ وىي :
ٔ .انقطاع ما يوجب الغسل -ومضى أف موجباتو سبعة. -
ٕ .النية :وىي أف يقصد رف اغبدث اهكرب بالغس .
 تنبيو  :ال يشترط أف تنوي امرأة كافرة الغسل -لعدـ صحتو منها-ئ
للنها تأ بو حىت يباح لزوج مسلى أف يطأىائ وكذا اغبلى يف أمة كافرة
كالسرية. -
م سيدىا – ُّ
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 تنبيو  :يُنوى عن ميت عند غسلو ،وعن مجنونو مسلمة عند غسلها
من حيض أو نفاس .

ٖ .اِلسلـ وضده الكفر :فال يصال الغس من كافر هنو ليس من أى النية .
ٗ .العقل :فال يصال الغس من ؾبنوف -لزواؿ عقلو. -
٘ .التمييز :فال يصال الغس فبن كاف دوف سب سنُت .
 .ٙأف يكوف االغتساؿ بالماء الطهور المباح :فال يصال الغس دباء طاىر أو قبسئ أو
دباء ؿبرـ -كمغصوب ومسبَّ للشرب. -
 .ٚإزالة ما يمنع وصوؿ الماء إلى بشرة -كشم تلثت على البشرة. -

 تنبيو  :إذا اغتسل المرء وحصل مانع من حصوؿ الماء إلى البشرة،
ثم أزاؿ المانع وغسل ما تحتو فق  :نُظر ى فات زمن طوي عرفاً
عن ملسلو قب إزالة اؼبان أـ الئ فإف لم يكن ؼبلث اؼبان على بدنو

الزمن طويالً ملس ما ربت اؼبان من ملَت نية جديدة وتسميةئ وأما إف
كاف الزمن طويلً :فإنو يأ بنية جديدة وتسمية .
المبحث الثاني :في فرض الغسل :
وذلق بأف يعم بالماء الطهور اؼبباح صبي أجزاء بدنوئ ويدخ فيو جوؼ فمو وأنفو -ههنما من
الوجو -فيتمضمض ويستنشق .
 تنبيو  :يجب غسل ما يظهر من فرج المرأة عند جلوسها لقضاء حاجتها من بوؿ
وملائط -خالؼ لداخلو فال جيب. -

 تنبيو  :يجب إيصاؿ الماء إلى باطن الشعر :سواء أكاف شعر رأس أـ ملَته –كلحية-ئ
إال أف اؼبرأة إذا كانت قد جعلت شعر رأسها ظفائر فيجب عليها أف تنقض ك ظفَتة –
نقض الظفَتة أي حلها– يف ملَت ملس اعبنابة –أي أف ملس اغبيض والنفاس جيب

نقض الشعر فيو أو رب ظفائرىا فيو– وعلة عدـ الحل في غسل الجنابة :هف اعبنابة
قد تلثر فيشق ذلق عليها فيو -خبالؼ حيض ونفاس فإنو ال يتلرر كاعبنابة. -
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 تنبيو  :ويكفي الظن في تعميم أعضاء الجسم بالماء ،وشرطو أف يجري الماء على
العضو :فال يلفي مسال العضو دباءئ أو إمرار الثلج عليو -ولو ابت بو العضو-ئ أما لو
ذاب الثلج فجرى ماؤه على العضو فإنو يصال .
 تنبيو داخ العُت -ويسمى ب ب العُت -ال جيب ملسلو بإمرار ماء عليوئ وال مسحوئ
ب ال يسن ذلق .
 oمبحث :في واجبات الغسل ،وىي:
التسمية فق –أي قوؿ (بسى اهلل)-يف أوؿ الغس ئ وتسقط التسمية سهواًئ قاؿ الشيل

منصور يف شرحو على اإلقناع ومقتضى اؼبذىب أهنا تسقط جهالً .
 oمبحث :في سنن الغسل:

حيث أف الغسل الكامل ىو :أف ينوي ويسميئ ويغس يديو ال اً خارج اؼباء قب إدخاؽبما

اإلناءئ ويصب اؼباء بيمينو على مشالوئ ويغس ما لو و من طاىر كمٍت أو قبس –كمذي-ئ
مث ينظت يده بأف يضرب بو اهرض أو اغبائط مرتُت أو ال اً -هف البيوت قددياً كانت من
طُت-ئ مث يتوضأ وضوءاً كامالً -ومنو ملس القدمُت-ئ مث يُروي –بضى الياء التحتية وتشديد
الواو م كسرىائ من االرتواء وىو االمتالء -رأسو -أي أصوؿ شعر رأسو -ال اً حبيث
حيثي اؼباء عليو الث َحثَػيَات –حثيات بفتحاتئ أي يرمي اؼباء ال اًئ حثيات صب حثية
يقاؿ حثى عليو الًتاب إذا ىالو أي صب عليو-ئ مث يغس بقية جسده بصب اؼباء عليو ال اً
ويراعي يف ذلق أف يبدأ دبيامنو قب مياسرهئ كأف يبدأ بشق اهدين مث اهيسر-ئ وأف يدلقجسده –الدلق ىو فرؾ احمل بإمرار اليد عليو وربسسو– ليص اؼباء إليوئ مث يعيد ملس
رجليو دبلاف آخر –أي خارج مغتسلو. -
 تنبيو  :تسن مواالة في غسل ،فإف فاتت المواالة بآخر ملس بقية بدنو زمناً جيت فيو ما
ملسلو قب جدد النية إلسباـ الغس هف النية قد انقطعت بفوات اؼبواالة فالبد من
ذبديدىا حىت ال يق ملس ما بقي من اعبسد بدوف نية .
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مثالو  :رج أتى بالغس كامالً سوى اؼبضمضة واالستنشاؽ فتذكر بعد ساعة أنو َف

ِ
يأت هبما فالواجب عليو أف جيدد النية –أي ينوي إسباـ ملسلو السابق ورف اغبدث–ئ
ويأ باؼبضمضة واالستنشاؽ.

 تنبيو  :يسن االغتساؿ بصاع –أي يلوف مقدار اؼباء مقدار صاع– والصاع يقدر بأرب
أمدادئ واؼبد يقدر دب ء كفي اإلنساف اؼبعتدؿئ وتحويلو بالكيلو غراـ يقدر :ب ػػ( ٜ٘ٓجراـ)
وعليو فالصاع يقدر ( ٖٕٓ جراـ).
 oمبحث :في مكروىات الغسل :
ومنو كراىة اِلسراؼ في الماء :وىو الزيادة اللثَتة –ضاب ذلك :يرج فيو إُف العرؼ–ئ
ويلره االملتساؿ عرياف إف َف يره أحدئ فإف رآه من ال حي نظره إليو حرـ .
مسألة  :يكره نوـ الجنب بل وضوء :ويف اغبديث ((ال تدخ اؼبالئلة بيتاً فيو صورة وال كلب
وال جنب)) [رواه أبو داود يف السنن] قاؿ النووي -يف اجملموع شرح اؼبهذب -واؼبراد
باؼبالئلة ىى مالئلة الرضبة وكبوىىئ أما اؼبللاف اللذاف يلتباف أعمالو فال يدخالف يف
عموـ اػبرب اؼبذكور .

مسألة  :في حكم الحماـ  :اسى ؼبلاف تنظت فيو اهبدافئ وظبي ضباماً اشتقاقاً من اغبميى
وىو اؼباء اغبار -هنو يستعم يف النظافة فيهائ حيث يحرـ دخوؿ الحماـ :إف علىاؼبرء أنو سيق يف ؿبرـ بدخولو -كانلشاؼ العورة أو رؤيتها -هف الوسائ ؽبا أحلاـ
اؼبقاصدئ وكذا حيرـ على اهنثى أف تدخ اغبماـ إال لعذر-كمرض أو حيض ونفاس-
ويف اغبديث ((ستفتال عليلى أرض العجى وستجدوف فيها ضبامات فامنعوا نساءكى إال
حائضاً و نفساء)) [رواه ابن ماجو يف السنن]ئ للن ال يلره للذكر دخوؿ اغبماـ إف
كاف قد سًت العورة وأمن الوقوع يف ؿبرـ – كنظر العورة أو كشفها– فهو يف حقو
هبذين القيدين مباحئ واهنثى إف دخلتو لعذر وأمنت الوقوع يف ؿبرـ فمباح ؽبا أيضاً -
وإف َف يتعذر عليها أف تغتس يف بيتها-ئ وأما بناء اغبماـ وبيعو وإجارتو فملروه هنو
مظنة انلشاؼ عورة ونظر إُف عورة -وكبو ذلق. -
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تكره قراءة القرآف في الحماـ -ولو خفض اؼبرء صوتو-ئ ويكره السلـ فيو رداً
وابتداءاًئ خلفاً لذكر اهلل فيو فال يلره فقد روى النخعي أف أبا ىريرة دخ اغبماـ

فقاؿ ال إلو إال اهلل .

 تنبيو  :من نوى غسلً مسنوناً أو واجباً -كغسل جمعة -مع جنابة أجزأ كل منها عن

اآلخر بشرط :وىو أف ال يقصد واحداً فقط هنو إف قصد أحدمها فقط فال يرتف اغبدث
-إال الذي نواه-ئ وكذا من نوى رف حدث أصغر وأكرب.

 تنبيو  :ومصلى العيد مسجد فال جيوز اؼبلث فيو عبنب وحائض ونفاس إال بوضوءئ
خلفاً لمصلى الجنائزئ ويف اغبديث ((وليعتزؿ اغبيض اؼبصلى)) [رواه البخاري ومسلى يف
صحيحهما من حديث أـ عطية ]ئ واؼبراد باؼبصلى يف اغبديث ىو مصلى العيد وإنما

استثني مصلى الجنازة :هنو خاص بصالة اعبنازة وىي ليست صالة كاملة بركوع وسجود
وجلوسئ خالفاً ؼبصلى العيد فهي صالة ذات ركوع وسجود وجلوس فلملت .

***
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قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

ص ٌل في التيمم:
فَ ْ

ِ ٍِ
ِ ٍ
ُ ٍ
يفعل بو عند َعج ٍز عنو
التيم ُم
ُّ
استعماؿ تُراب مخصوص ل َو ْجو ويدين بَ َد َؿ طَ َهارة ماء ل ُك ّْل َما ُ
ٍِ
َشرعاً ِسوى نَج ٍ
ٍ
ٍ
لحاج ٍة.
اسة على غي ِر بَ َدف ،ولُْبث بِ َم ْسجد َ
َ َ
ْ

و ُشروطُوُ ثلثَةٌ:
ِ
دخوؿ ِ
ض َرراً بِبَ َدنِِو
الصلةِ ،وتَػ َع ُذ ُر الماء
ُ
وقت َّ
لحبسو عنو ونح ِوهِ أ َْو لِ َخ ْوفِ ِو بِطَلَبِ ِو أ َْو استعمالو َ
ِ
ِِ
استعملَوُ وجوباً ثُ َّم تَػيَ َّمم ،وأف يكوف بِتُر ٍ
اب
ارتَوُ
ماء ال يَ ْكفي طَ َه َ
َ
ْأو مالو أ َْو غي ِرى َماَ ،وَم ْن َو َج َد ً
َ
ِ
ٍ
سِ
ب
طَهوٍر ُم ٍ
بار يَػ ْعلَ ُق باليد ،فِإف لَ ْم يَ ِجد ذلك صلَّى ال َف َ
باح غَْي ِر ُم ْحتَ ِرؽ لو غُ ٌ
رض فق على َح َ
حالِ ِو ،وال يزيد في صلتو على ُمجزئ ،وال إِعادة عليو.
وع ْي ِو ،وتَػرتيب ،ومواالةٌ لِح َد ٍ
أصغَر ،وىي بقد ِر ما في
وفُػ ُر ُ
وضوَُ :م ْس ُح وج ِه ِوَ ،ويَ َد ِيو إِلى ُك َ
ث ْ
َ
ْ ٌ
ٍ
يتيمم لَوُ ِمن ح َد ٍ
نجاسة ،فل تكفي نية أحدىما عن
ث أ َْو
وتعيين نِيَّ ِة
وضوء،
استباح ِة ما َّ
ْ َ
َ
ُ
ْت ،ووجود ِ
اآلخ ِر ،وإف نَػواىما أَجزأَ .وي ِ
الماء إِف تَػيَ َّم َم
بطلُوُ ما يُػ ْب ِط ُل الوضوءُ ،
روج الوق ِ ُ ُ
َُ
ُ
وخ ُ
يمسح عليو.
وخلْع ما
وز ُ
الم ِ
بيح لَوَُ ،
لَِف ْق ِدهَِ ،
ُ
واؿ ُ
وفيو مباحث :
المبحث األوؿ :في حقيقتو  :حيث يعرؼ من جهتين :
األولى  :لغوية :فالتيمم :ىو القصدئ ومنو قوؿ اهلل {وال تيمموا اػببيث  }...اآليةئ أي ال
تقصدوا اػببيث .
الثانية  :شرعية :فالتيمم :استعماؿ تراب ـبصوص ؼبسال وجو ويدين على وجو ـبصوص .
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قولهم " :تراب" خيرج ملَته كاؼباء .
قولهم " :مخصوص" وىو أف يلوف الًتاب طهوراً ومباحاً وملَت ؿبًتؽ ولو ملبار كما يأ .
قولهم " :على وجو مخصوص" أي طريقة خاصة وىي أف ديسال وجهو دبا علق بيديو من
ترابئ وديسال بعد ذلق ظاىر كفيو براحتيو .
 تنبيو  :للتيمم صفة شرعية وىي  :أف ينوي اؼبرء استباحة ما يتيمى لو -كصالة عصر-ئ مث
يسمي فيقوؿ (بسى اهلل)ئ مث يضرب الًتاب بباطن كفيو حاؿ كوف أصابعو مفرجة –من
التفريج وىو التفريقئ ويلوف ذلق ضربة واحدة-ئ مث ديسال بالًتاب وجو صبيعو بباطن
أصابعوئ مث ديسال ظاىر كفيو بباطن راحتيو .
المبحث الثاني :شروط التيمم ،وىي ثمانية :
ولكنها تتوزع على نوعين :
النوع األوؿ  :ما يشترط لكل عبادة :وىي خمسة :النية واإلسالـ والعق والتميز واالستنجاء
أو االستجمار .
النوع الثاني  :ما يشترط للتيمم بخصوصو :وىي ثلثة :
األوؿ  :دخوؿ وقت الصلة التي يريد التيمم لها ولو كانت صالة منذورة يف زمن معُت -
كمن نذر صالة ركعتُت بعد زواؿ الشمس بساعة -فال يصال التيمى قب وقت الصالة
فلو تيمى قب دخوؿ وقت صالة حاضرة فتيممو باط ئ وكذا قب وقت صالة عيدئ
وكذا لو تيمى قب دخوؿ وقت صالة معينة منذورة.
 تنبيو  :ال يصح التيمم لصلة نافلة في وقت نهي عنها فيو ،وذلك ألف
التيمم إنما يكوف لضرورة ف ُقيّْد بالوقت .
ثانياً  :تعذر استعماؿ الماء :إما لعدمو وإما ػبوفو باستعمالو الضرر .
 تنبيو  :عدـ الماء لو صورتاف حقيقية وحلمية فالحقيقية :أف ال يلوف معو
ماء أو حولوئ والحكمية :أف يلوف عنده ماء أو حولو وللن دين منو كعدو
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قط اؼباء عنوئ أو كاف العدو يف طريق اؼباءئ أو كاف عاجزاً عن تناوؿ اؼباء -
كمشلوؿ أو مقطوع اليدين. -

 تنبيو  :خوؼ استعماؿ الضرر إما أف يعود على النفس أو غيرىا :فمثاؿ

عوده على النفس :أف يزداد مرضو باستعماؿ اؼباءئ أو أف يلحقو برد شديد
باستعمالوئ أو يضي مالو لو انشغ ئ ومثاؿ عود الضرر على الغير -باستعماؿ
اؼباء -كعبد ىرب منو عرؼ ملانو وخيشى إف ىو اشتغ باؼباء أف يفوتوئ أو

فوت رفقة يف سفرئ ومثاؿ الضرر على الغير :أف يلوف يف استعمالو للماء عدـ
إرواءه عطش نفس ؿبًتمة -آلدمي أو هبيمة. -

ماء وكاف يريد الطهارة من حدث ،لكن الماء ال يكفي
 تنبيو  :من وجد ً
لطهارتو فالواجب عليو شيئاف :

األوؿ  :أف يستعمل ما وجد من ماء في أعضاءه :فيتطهر بو ولو َف ِ
يلت
إال لعضو واحد –كالوجو. -
الثاني  :أف يتيمم بعد استعماؿ الماء عن الباقي من أعضاء طهارتو :وال
يصال تيممو قب استعمالو للماء هنو ال يتحقق عدـ وجود اؼباء إال
بذلقئ وقد قاؿ اهلل { فلى ذبدوا ماءً فتيمموا } ...

الثالث  :كوف التراب تراباً طهوراً غير محترؽ لو غبار يعلق باليد .

فهذه الصفات الثالث للًتاب شرط يف صحة التيمى بوئ ويضاؼ إليها شرط كوف
الًتاب مباحاً فهذه أربعة

أوالً  :كوف التراب طهوراً :فال يصال التيمى بًتاب زالت طَهوريتو –بفتال الطاء
اؼبهملة– كًتاب تنا ر من ُمتَػيَ ِم ٍى –اسى فاع – هف اؼبتنا ر من اؼبتيمى كاؼباء
اؼبستعم يف طهارة واجبة .

ثانياً  :كوف التراب غير محترؽ :فال يصال بًتاب طبل -كالذي يصن منو اػبزؼ-
هف الطبل خيرج الًتاب عن حقيقتو فال يسمى تراباً .
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ثالثاً  :كوف التراب لو غبار يعلق باليد :هف ما ال ملبار لو ال ديسال بشيء منوئ مثالو:
الرم الذي ال ملبار فيوئ ب ىو ذرات من اغبصى صغَتةئ وكذا الطُت فإنو
ليس لو ملبار يعلق باليد .

رابعاً  :كوف التراب مباحاً :فال يصال التيمى بًتاب مغصوب .

 oمطلب :إف لم يجد-من يريد الصلة -التراب بصفاتو السابقة ،وكاف محدثاً أو ببدنو
نجاسة:

فإف الواجب عليو أف يصلي حبسب حالوئ ويقتصر على صالة الفرض فقط -فال يزيد نافلة.-
 تنبيو  :إف وجد فاقد الماء والتراب-يسمى فاقد الطهورين -الماء بعد ذلك و التراب
أو أحدىما بعد أداء الصلة :فال جيب عليو أف يعيد الصالة هنو أدى الصالة على
حسب قدرتوئ ويف اغبديث ((إذا أمرتلى بشيء فأتوا منو ما استطعتى)) [رواه مسلى] .
 تنبيو  :لو كاف ببدف فاقد الطهورين نجاسة :فيلزمو أف ال يصلي حىت خيففها –أي كأف
يأخذ حجراً أو خرقاً فيمسحها من العضو. -
المبحث الثالث :في فروض التيمم -ىي األركاف ،-وىي خمسة :
ٔ .مسح وجو بالتراب العالق بيديو وحد الوجو سبق يف الوضوء .
 تنبيو  :ال يمسح ما تحت شعر الوجو :ولو كاف خفيفاًئ ويلتفي دبسال ظاىرىا -كأف
ديسال ظاىر غبيتو. -

 تنبيو  :ال يلزـ إدخاؿ تراب إلى جوؼ فم وأنف بدؿ عن اؼبضمضة واالستنشاؽ يف
الطهارة اؼبائيةئ ب إف إدخاؿ الًتاب إُف فمو وأنفو ملروه هنو يوجب تقذيرمها –من
القذر بفتال القاؼ والذاؿ اؼبعجمةئ ضد النظافة. -
ٕ .مسح اليدين إلى الكوعين :واللوع طرؼ الزند الذي يلي إهباـ اليد من العظىئ ونسميو
الرسغ –واؼبراد مفص اللت عن الساعد وتسمى بالرسغ– .
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ٖ .الترتيب في الطهارة الصغرى :أي الوضوء هنو شرط يف الطهارة الصغرىئ والتيمى بدؿ
عنها فلزـ الًتتيب يف التيمى .
ٗ .المواالة في الطهارة الصغرى :أي الوضوء هنو شرط يف الطهارة الصغرىئ والتيمى بدؿ
عنها فلزـ اؼبواالة يف التيمىئ واؼبواالة أف ال ي خر مسال عضو حبيث جيت الذي قبلو -لو
كاف مغسوالً -بزمن معتدؿ .
٘ .تعيين النية الستباحة ما يتيمم لو :فإف تيمى غبدث عُت نية رف اغبدث عند التيمىئ وإف
تيمى عن قباسة يف البدف عُت نية التيمى عن النجاسة فال تلفي نية أحدمها عن اآلخر -
أي فال يلفي من كاف ؿبد اً أو ببدنو قباسة نية التيمى هحدمها عن اآلخرئ ب جيزئو التيمى
عما نواه منهما فقط. -
 تنبيو  :ال يكفي من ىو محدث حدث أصغر أو أكبر أف يأتي بتيمم عن أحدىما –
أي عُت نية التيمى عن حدث أصغر أو أكرب – ويجعلو مجزء عن تيمم آخر للحدث
اآلخر الذي َف يعينو يف تيمموئ خلفاً ما لو نوى أف يلوف تيممو عن اغبدث اهكرب و

اهصغر معاً فإنو جيزئو للن بشرط :وىو اعتبار الًتتيب واؼبواالة يف التيمى .

 تنبيو  :من نوى أحد أسباب الحدثين :أجزأ تيممو عن جميع األسباب فمن باؿ
وتغوط وتيمى غبدث أصغر أجزاء عن بقية أسباب موجبات الوضوءئ وكذا أسباب
وموجبات الغس .

 تنبيو  :من نوى بتيممو شيء تشترط لو الطهارة من الحدثين :فإنو يستبيح هبذا التيمى
ما نواه -كصالة ملتوبة-ئ ويستبيال بو أيضاً ما كاف مثلو -كصالة ملتوبة فائتة-ئ
ويستبيال هبذا التيمى أيضاً ما كاف دونو -كصالة نافلة-ئ خلفاً ما لو تيمى اؼبرء عن

صالة نافلة فال يصال لو أف يستبال هبذا التيمى الصالة اؼبلتوبة هف صالة النافلة دوف

الصالة اؼبلتوبة يف الرتبةئ وعليو :فيلزـ معرفة رتب ما يستباح بالتيمم :حيث إف أعاله

فرض العُت -كالصلوات اؼبلتوبة-ئ مث يليو ما وجب بنذر -كصالة منذورة-ئ مث ما
كاف فرض كفاية -كصالة عيد-ئ مث ما كاف نافلة -كركعيت ربية مسجد-ئ فيلي ذلق
طواؼ فرضئ فطواؼ نف ئ فمس مصحتئ فقراءة قرآفئ فلبث يف مسجد .
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المبحث الرابع :في واجبات التيمم :
وىي واجب واحد أال وىي التسمية -وسبق بياهنا يف الوضوء. -
 تنبيو  :تسق التسمية سهواً -خالفاً للعمد. -
 تنبيو  :يستوي في التسمية أف يكوف التيمم عن حدث أو نجاسة .
 oمطلب :في سنن التيمم ومنها :
أف يضرب ضرتُت ا نتُت احتياطاً -وال يلتفي بضربة واحدة-ئ دبسال بضربة وجهوئ
وباهخرى يديو .
 oمطلب :في مكروىات التيمم ومنها:
يلره أف ديسال بالًتاب داخ فمو وأنفو .
المبحث الخامس :في مبطلت التيمم ،وىي خمسة :
ٔ .كل ما أبطل الطهارة الكبرى أو الصغرى -أي الوضوء أو الغس  -فإنو يبط التيمى -
كخروج ريال ؼبن تيمى عن حدث أصغرئ وخروج مٍت دفقاً بلذة ؼبن تيمى عن حدث أكرب.-
ٕ .وجود الماء المقدور على استعمالو بل ضرر .
ٖ .خروج الوقت أو دخولو :ولو كاف تيممو لغَت صالة -كجنب تيمى لقراءة قرآف أو لبث يف
مسجد -وعليو :فمن تيمى وقت صالة الفجر فإف تيممو يبط بطلوع الشمسئ ولو تيمى
بعد طلوع الشمس فإنو يبط بدخوؿ وقت صالة الظهر .
 تنبيو  :ال يبطل تيمم أتي بو لجمعة قبل زواؿ الشمس عن كبد السماء –أي وسط–
هف وقت صالة اعبمعة يبدأ من بعد طلوع الشمسئ وينتهي بدخوؿ وقت العصر .
 تنبيو  :إذا نوى الجمع بين صلتين جمع تأخير ،وتيمم في وقت األولى :فإف تيممو
ال يبط خبروج وقت الصالة اهوُف هف نية اعبم جعلتهما شيء واحد -فصار وقت
الصالتُت وقت واحد. -
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ٗ .زواؿ المبيح للتيمم :كربء جرح تيمى لو وذلق هف التيمى كاف بدؿ عن طهارةئ فلما زاؿ
موجبو لزـ أف يزوؿ .
٘ .خلع ما مسح عليو المرء -كخفُت إف تيمى وىو عليو. -
مثالو  :لو توضأ اؼبرء ولبس خفُتئ مث أحدث وتيمى لعدـ وجود اؼباءئ مث خل اػبفُت
بعد تيممو فتيممو ىذا باط ذلق أف التيمى قاـ مقاـ الوضوءئ والوضوء يبط
خبل ما مسال عليو فلذا ما قاـ مقاموئ والتيمى وإف اختص بعضوين يف الصورة
فهذا متعلق باهعضاء اهربعة حلماً .
 تنبيو  :لو انقضت مدة المسح لخف بعد تيمم :فإف التيمى يبط دبا يوجب بطالف
اؼبسال على جبَتة أو خت وكبومها .
 oمطلب  :من عدـ وجود الماء ولزمتو الطهارة :فإنو يلزمو إذا خوطب بصلة -بدخوؿ
وقتها -أف يطلب الماء في ثلثة ،وىي :
يف رحلو ئ وما قرب منو عاد ًة ئ وأف يطلبو من رفيقو.
فأما طلبو للماء الطهور في َر ْحلو :فمعناه أف يفتش –أي البحث والطلب– عن اؼباء

يف مسلنو وما يصتصحبو من أ ا وئ وأما طلب اؼباء يف ما قرب منو عاد ًة :فمعناه أف ينظر
اؼبرء أمامو وراءه وعن ديينو وعن مشالو مفتشاً عن اؼباءئ مث يبحث اؼباء فيما جرت العادة
بالسعي إليو فإذا كاف راكباً على رحلو فإف العادة جرت بأف يسعى أمامو ال خلفوئ إال إف
رأى خضرة وكبومها فبا يدؿ على وجود ماء فيلزمو أف يقصده حىت يق االسترباء –أي تربأ

ذمتو من كونو قد حبث عن اؼباء–ئ وأما طلب اؼبرء اؼباء من رفيقو :فمعناه أنو يسأؿ رفيقو

عن موارد اؼباء – اؼبوارد صب مورد وىو منه اؼباء–ئ ويسألو ى معو ماء ليبذلو لو ولو بأف
يشًتي منو للن بسعر مثلو يف ؿبلو –أي سعر اؼباء يف البلد الذي ىو فيو– فإف عرضو عليو
بثمن أكثر من سعر مثلو فال يلزمو شراؤه -ولو كاف مقتدراً أي على بذؿ الثمن. -

كفاية القاصد بشرح بداية العابد

( ) 60

 تنبيو  :إف تيمم المرء قبل الطلب للماء لم يصح تيممو لقوؿ اهلل {فلى ذبدوا ماءً
فتيمموا} ئ ماَف يتحقق اؼبرء عدـ اؼباء فإنو إف ربقق عدمو فال يلزمو طلبو هف ال أ ر
للطلب حُت إذف -كمن حبس يف حجرة وال ماء عنده. -
 تنبيو  :التيمم عزيمة ال رخصة :فال جيوز تركو عند تعينوئ ويأ بو من سافر سفر معصية
هنو واجب ؼبا ذبب لو الطهارة –سواء أكانت كربى أـ صغرى–ئ ومستحب ؼبا تستحب لو
الطهارةئ والتيمى من خصائص أمة ؿبمد -صلى اهلل عليو وسلىَ -ف جيعلو اهلل لغَتىا .
 فائدة  :فرض التيمم في السنة السادسة من الهجرة الشريفة .

***
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قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

ص ٌل في الطهارة من الخبث:
فَ ْ

ت ،وإالَّ فحتى تنقى ٍ
ٍ
ت وقَػ ْر ٍ
ط لِ ُك ّْل ُمتَػنَ ّْج ٍ
ص
بماء طَهوٍر مع َح ٍّ
س َس ْب ُع
يُ ْشتَػ َر ُ
غسلت إف أنْػ َق ْ
ش َّرب كل مرةٍ خارج ِ
لِح ٍ
ٍ
الماء ،وكو ُف
اجة ،إف لم يَػتَ َ
الم َحلَ ،
وع ْ
ص ٍر َم َع إمكاف فيما تَ َ َ
َ
َ
ض َّرر َ
ويضر بقاء طَ ْع ٍم ال ٍ
س ٍ
إِحداىا في ُمتَػنَ ّْج ٍ
ريح أو ُى َما
لوف أ َْو ٍ
بكلب أ َْو خنزير بتراب طَهورُ ُّ .
ٍ
ٍ
ص ْخ ٍر
نضحوُ ،وىو غَ ْم ُرهُ بِماء ،وفي نَ ْح ِو َ
عجزاً .ويُجزئ في بوؿ غُلـ لَ ْم يأكل طَ َعاماً لشهوة ُ
ٍ
ض تنجست بمائِع ،ولو من َك ٍ ِ
َحواض وأ َْر ٍ
وأ ٍ
ب لوف
لب أو خ ْن ِزي ٍر مكاثرتهما بماء حتَّى يَ ْذ َى َ
ِ
النجاسة وريحها ،ما لم يَػ ْع ِج ْز عن إذىابهما أو إِ ِ
ذىاب أحدىماَ ،ولَ ْو لَ ْم يزؿ الماء فيهما أي
اف مع ِ
ِ
في بوؿ ِ
ِ
بقاء الماء عليهما.
الغلـ وفي
األرض ونحوىا ،فيط ُْهر َ َ
ٍ
ِ
ٍ
ت
ض
بشمس ور ٍ
س .وتَط ُْه ُر َخ ْم َرةٌ انقلَبَ ْ
وال تَط ُْه ُر أ َْر ٌ
وج َفاؼ ،وال َ
يح َ
نجاسة بنا ٍر فَػ َرمادىا نج ٌ
ِ
يتيقن
َخلِّ بنفسها أَو بنقل ال
لقصد التخليلَ ،
ودنُّها مثلها ،وإِف خفيت نجاسة غَ َس َل حئى َ
غسلها.

ص ٌل في النجاسات:
فَ ْ

ِ
ِ ِ
كل ٍ
ِ
ِ
ميتة نجسةٌ
نجس ،و ُّ
ُ
الم ْسك ُر المائ ُع وما ال يُػ َؤَك ُل من الطي ِر والبهائم م َّما فَػ ْو َؽ ال ِه َّر خ ْل َقةً ٌ
غَيػر ِ
والسمك والجراد.
ميتة اآلدمي َّ
َْ
وإال فهو طَ ِ
ت نجاستُوُ َّ
اى ٌر.
ويُػ ْع َفى عن يسير طين ٍ
شارع عُ ْرفاً ،إِف عُلِ َم ْ
ٍ
دجاجة مخلة وفأ ٍر ،ولو أَ َك َل ِى ّّر
سؤر حيواف طاىر ،وىو فضلةُ طعامو وشرابو غير
وال يُ ْك َرهُ ُ
ِ
ٍ ِ
هور.
ونحوه أ َْو ط ْف ٌل نجاسة ثُ َّم َش ِر َ
يغيب من ماء يَسير فَطَ ٌ
قبل أف َ
ب ولو َ
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وفيو مباحث :
 المبحث األوؿ :في حقيقة النجاسة  :حيث تعرؼ من جهتين :
األولى  :لغوية  :وىو القذر .
الثانية  :شرعية  :وىي عُت أو صفةئ من الشرع منها -بال ضرورة-ئ ال هذى فيها طبعاًئ وال
غبق اهلل أو ملَته شرعاً .

وقولهم – علماء المذىب الحنبلي " : -عين" أي ذات جرـ -كاؼبيتة ودـ اإلنساف.-
وقولهم " :أو صفة" كأ ر بوؿ آدمي دبح طاىر ُمشس –هنو إذا ُمشس يذىب جرـ

البوؿ ورائحتو ولونو وطعموئ للن للونو َف يغس باؼباء الطهور سبعاً حلى بنجاسة
احمل . -

قولهم " :بل ضرورة" أي أف اؼبن كاف يف ملَت حاؿ الضرورة هف النجاسة يف حاؿ
الضرورة جيوز استعماؽبا كأك اؼبيتة –اؼبيتة قبسة –ئ وشرب اؼباء النجس أو
استعمالو يف طبل .
قولهم " :ال ألذى فيها طبعاً" أي ليس هج كوهنا –أي النجاسة -ذات أذى يف

طبيعتها فإف ما كاف فيو أذى يف طبيعتو –طبيعة الشيء أي تلوينو وخلقتو– من
منو شرعاً للونو يضر بالبدف أو العق -كنبات ذي سى -وعليو فإف اؼبن من
النجاسة َف يلن هج أذاىائ وإمنا لعلة كوهنا قبسة .

قولهم " :وال لحق اهلل أو غيره شرعاً" أي َف يلن اؼبن من النجاسة هج حق اهلل

كصيد اغبرـ –فإنو ال جيوز قتلو ال ؼبػُحرـ أو ملَته–ئ وال غبق ملَت اهلل كاستعماؿ
ماؿ الغَت بغَت إذنو –فإنو حيرـ استعمالو ؼبا فيو من التعدي على ماؿ الغَت -وعليو
َف يلن من النجاسة شرعاً هج حق هلل أو حق لغَت اهلل -ب للوهنا قباسة. -

 المبحث الثاني :في أعياف النجاسات  :وىي نوعاف :
األوؿ  :ما تعلق بحيواف –أي كائن حي ولو مات– كآدمي وهبيمةئ وىي
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الم ْيتة –بفتال اؼبيى وتسلُت الياء التحتية وجيوز تشديدىا م كسر– وىي ك حيواف
أوالً َ :

مات -ولو ذكي ذكاة شرعية-ئ سوى مأكوؿ اللحى فإنو إذا صيد أو ذكي بشرطو -أي
شرط الصيد والذكاة– فال يلوف ميتة قبسة .

 تنبيو  :ميتة اآلدمي والجن والملئكة وما ال يعيش إال في الماء كالسمك :طاىرةئ
وكذا الجراد وما ال نفس لو سائلة –أي ال دـ لو يسي – فميتتها طاىرة كالعقرب
واػبنفساء والبَ ّق –بفتال اؼبوحدة وتشديد القاؼئ ىي البعوض صب بقة وىي
البعوض. -
 تنبيو  :ما أكل لحمو ولم يكن أكثر علفو النجاسة :فإف بولو ورو و وقي و ومذيو–ماء
أبيض رقيق لزج خيرج عن مبادئ الشهوة وانتشار اآللة– ووديو–ىو ماء أبيض خيرج عقب
البوؿ ويلوف ملَت لزج -ومنيو ولبنو وعرقو وريقو وبيضو فطاىرئ خلفاً :للدـ فنجسئ

والقيال والصديد فنجسئ إال ما بقي منو يف عرؽ اؼبأكوؿ بعد ذحبو فإنو طاىر مباح –أي
مباح استعمالو وأكلو-ئ وكذا ما يبقى يف خل اللحى –فتحات اػبل يف الشيء ىي فرجة
بُت شي ُت. -

استنجاء ،لكن يضاؼ
 تنبيو  :إذا خرج المذي من ذكر فيجب غسل الذكر بخروجو
ً
لخروج المذي غسل الذكر مع األنثيين -مرة واحدة ،-مث يغس ما أصابو اؼبذي من
ذكر وأنثيُت أو ملَتىا من البدف والثياب -بسب ملسالت كسائر النجاسات. -
 تنبيو  :النبي محمد  وسائر األنبياء النجس منا طاىر منهم؛ تلردياً ؽبىئ وىو من
خصائص اهنبياء فيلوف بوؽبى وملائطهى طاىر .

ثانياً  :كل حيواف ال يؤكل فنجس بشرط :وىو أف يلوف من جهة اػبلقة فوؽ اؽبر -سواء
أكاف هبيمة أـ طَتاً. -
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مثالو  :من البهائى الفي واغبمار اهىلي والبغ ( )ٔٙواهسد والنمر والذئب وال َف ْهد
العقاب–بضى العُت -والصقر
والللب واػبنزير والدب والقرد ومثاؿ الطَت ُ
واغبِ َدأ( )ٔٛوالبومة والنسر والغُراب(.)ٜٔ

 تنبيو  :ويدخل في كونها نجسة :بوؽبا وملائطها وعرقها وـباطها وريقها ودمعها
وجلدىا ووبرىا وريشها وملَت ذلق .
 تنبيو  :ما دوف الهر في الخلقة طاىر مما ال يؤكل لحمو -كالفأر والحية. -
ثالثاً  :الخارج من السبيلين من اِلنساف :فللو قبس سوى ما استثٍت -وىي الريال سواء أكاف
بصوت أـ الئ واؼبٍت ما َف خيتلط بدـ. -

رابعاً  :دـ اِلنساف نجس وكذا قيحو وصديده –القيال ىو اهبيض اػبا ر الذي ال خيالطو دـئ
وأما الصديد فهو الدـ اؼبختلط بالقيال.-

 تنبيو  :يستثنى من ذلك شيئاف :
األوؿ  :دـ وقيح وصديد األنبياء :فإنو طاىر وورد عن بعض الصحابة كعبداهلل
بن الزبَت أنو شرب دـ من دـ الرسوؿ [ رواه اغباكى يف اؼبستدرؾ].

الثاني  :دـ الشهيد ما داـ عليو – أي َف ينتق عن بدنو . -

خامساً  :قيء اِلنساف نجس :وىو رجي اعبوؼئ ويفرؽ بينو وبُت ال َق ْلس –بفتال القاؼ

وتسلُت الالـ– بأف القلس ما كاف دوف جوؼ الفىئ قاؿ يف القاموس القلس ما خرج
من اغبلق ملئ الفى أو دونو -وليس بقيء-ئ فإف زاد فهو قيء .

( )ٔٙالبغل :ىو حيواف متولد من ضبار وفرس أو من حصاف وضباره.

( )ٔٚوال َف ْهد :بفتال الفاء وسلوف اؽباءئ ىو سب يصاد بو ليس منقط الفروة -خالفاً للنمر فمنقط.-
(ِ )ٔٛ
الح َدأ :بلسر اغباء اؼبهملة وفتال الداؿ اؼبهملة واؽبمزة اليت تليهائ اغبدأ اسى لطائر يطَت يصيد اعبرذافئ وجيم على حدأ.
( )ٜٔالغُراب :بضى الغُت اؼبعجمةئ ىو الطائر اهسودئ وجيم على ِمل ْربػاف -بلسػر الغػُت وتسػلُت الػراء اؼبهملػة-ئ ومنػو الغُػراب
اهبق -وىو ما كاف على رأسو بياض. -
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 المبحث الثالث :في تطهير النجاسة  :حيث إف إطلؽ النجاسة يأتي على صورتين :
األولى :أعياف النجاسات ،ويأ بياهنا يف باب إزالة النجاسة -كالغائط والبوؿ من آدمي
وحيواف ملَت مأكوؿ فبا ىو فوؽ اؽبرة واػبمرة والدـ من آدمي-ئ إال أف ىناؾ شيئين
يطهراف باالستحالة –أي :من التحوؿ من حاؿ لحاؿ:-
األوؿ  :الخمرة إذا تخللت :بنفسهائ أو انقلبت خالً بنق من موض آلخرئ أو من
َد ّف –بفتال الداؿ وتشديد النوف اسى آلنية اػبمرة.-
الثاني  :العلقة إذا انقلبت جنيناً في الرحم :فإف اعبنُت يلوف طاىراًئ وإف كانت العلقة
–وىي دـ عالق بالرحى– قبسةئ وىذا خاص باغبيواف الطاىر -ومنو اآلدمي. -

 تنبيو  :لو استحاؿ –أي تحوؿ– النجس شيئاً آخر بفعل آدمي فإنو يبقى
نجسا -كحطب قبس استحاؿ باإلحراؽ رماداً. -

اؿ –جمع محل وىو الظرؼ المكاني لألشياء– الطاىرة التي طرأت عليها
الم َح ّ
الثانية َ :
عين نجسة :فهذه لتطهيرىا شروط :

أوالً  :أف يلوف التطهَت بماء طهور فقط .
الثاني  :أف يكوف بسبع غسلت منفصلت ،تشم ك ملسلة ؿب النجاسة كلو ىذا
إف زالت النجاسة بالغسالت السب ئ أما إذا َف تُِزؿ فيزاد يف العدد حىت تزوؿ
النجاسة.

الثالث  :أف تزوؿ عين النجاسة وصفتها :وىي طعمها ورائحتها ولوهنا هف بقاء الصفة
يدؿ على بقاء عُت النجاسة .
الرابع :وأما إذا كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو ُمتَولّْد منهما أو من أحدىما
فيشترط :إضافة تراب طهور غبديث ((إذا ولغ الللب يف إناء أحدكى

فليغسلو سبعاً أوالىن بالًتاب)) [رواه مسلى يف الصحيال].
وال يجزئ :تراب قبس وال تراب مستعم .
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مثاؿ النجس  :ما تشرب بوؿ آدمي نشت بالشمسئ ومثاؿ المستعمل :تراب
تيمى لوئ والبد من استيعاب التراب للمحل المتنجس :هنو إف َف يعمو الًتاب
يف ملسلة َف تلن ملسلة من الغسالت السب ئ لكن يستثنى من ذلق ؿب يضره
الًتاب ىنا حىت ال يلحق الضرر احمل الذي سيتضرر بالًتابئ والبد أف يلوف

الًتاب م اؼباء الطهور يف ملسلةئ فل يجزئ أف يذره ذراً على احمل اؼبتنجس مث

يتبعو دباء وؼبا كاف ذلق كذلق كاف األولى أف ذبع الغسلة اليت فيها الًتاب ىي

الغسلة اهوُف -ليأ ماء الغسالت اهخرى بعده فينظت الًتاب-ئ ويف رواية

غبديث مسلى ((أوالىن بالًتاب))ئ إال أنو يقوـ مقاـ التراب أُ ْشناف–بضى اؽبمزة

وتسلُت الشُت اؼبعجمة ويصال كسر اؽبمزة– وكبوه كصابوف -وىي مادة ضبضية
معروفة تغس هبا اهيدي. -
 تنبيو  :البد عند صب الماء على احمل اؼبتنجس من حت وقرص -إف َف يتضرر احمل

بذلق-ئ وكذا البد من عصر إذا أملن يف ؿب تشرب النجاسة -وذلق يفع يف ك ملسلة
ت –بفتال اغباء اؼبهم م تشديد التاء اؼبثناة
من الغسالت السب -ئ للن يأ بذلق اغبَ ّ
وىو اغبت -والقرص-ىو الدلق بأطراؼ اهصاب واهظفار -عند صب اؼباء على احمل
اؼبتنجس.
 تنبيو  :ال يضر بقاء لوف أو ريح أو كلىما إذا عجز اؼبرء عن إزالتهما دفعاً للحرج –اغبرج
ىو الضيق-ئ وحيلى للمح بالطهارةئ خلفاً لبقاء الطعم :فإنو ال يعفى عنو لداللتو على
بقاء عُت النجاسة ولسهولة إزالتو فال يطهر احمل م بقائو.

 تنبيو  :يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأَ ْج ِرنَة صغار -مبنية أو كبيرة مطلقاً-
وحيطاف :مكاثرتها بالماء ،وذلق إذا تنجست دبائ كبوؿ آدميئ أو بذات جرـ كروث
حيواف ملَت مأكوؿ فالبد من إزالة النجاسة ذات اعبرـ -وسبق بيانو-ئ وال تطهر اهرض
بالشمس والريال واعبفاؼ هنو عليو الصالة والسالـ أمر أف يصب على بوؿ اهعرايب ذَنُوباً
من ماء –ذنوب بفتال الذاؿ اؼبعجمة وضى النوفئ وىو الدلو بشرط كوف ماء فيو-ئ واهمر
يقتضي الوجوبئ وهنو ؿب قباسة فلى يطهر بغَت الغس -كالثياب إذا تنجست. -
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 تنبيو  :ال تطهر النجاسة بالنار :فرمادىا ودخاهنا وخبارىا وملبارىا قبس .
 تنبيو  :ال تطهر النجاسة باالستحالة –سوى ما استثني سابقا :-فمثالً الدود الذي تولد
من النجاسة يبقى قبساًئ وكذا صراصَت ال َلنِيت –بفتال اللاؼ وكسر النوفئ اسى للمح
الذي تقضى فيو اغباجة من ملائط وبوؿ. -

 oمطلب  :إذا خفي موضع نجاسة في بدف أو ثوب:
فإنو يغس ما احتم إصابة النجاسة لو حىت يتيقن أنو ملسلها وذلق ليخرج من العُهدة –
بضى العُت اؼبهملة– بقُتئ للن إف جه جهة النجاسة من بدف أو وب ملسلو كلوئ وإف
على النجاسة يف إحدى يديو أو أحد كميو مث نسيو فيجب عليو أف يغسلهما كليهمائ أما لو
على من النجاسة ما يدركو بصره من بدنو أو وبو فيجب عليو ملس ما يدركو منها هنو إف
صلى قب ذلق َف تصال صالتو –إف كاف عاؼبا بالنجاسة.-
سل النجاسة :إف خفيت يف صحراء وكبوىا كاغبَوش الواس – َحوش بفتال
و ال يلزمو غَ ُ

ش البيت من أكنافو أو بعض جوانبو– فال جيب ملس صبيعو ؼبا
اغباء اؼبهملةئ وىو ما ا ْحتَػ َو َ
يف ذلق من اؼبشقةئ وللمرء أف يصلي فيو بال ربري دفعاً للحرج عنوئ خبالؼ ما لو كاف
كحجرة -بضى اغباء اؼبهملة-ئ وخفيت فيو النجاسةئ وأراد الصالة
اغبوش صغَتاً أو كبوه ُ

فيو فإنو يلزمو ملسلو كلو -كثوب إذا تنجس–.

 تنبيو  :الماء إذا تنجس فلتطهيره طريقة ذكرت في فصل المياه .
 المبحث الرابع :ما يغض عنو من النجاسات  :حيث يعفى عما يلي :
أوالً  :يعفى -في غير مائع ومطعوـ -عن يسير من دـ َ-ف ينقض الوضوء خروج قدره من
البدف -ولو كاف الدـ دـ حيض ونفاس واستحاضة هنو يشق التحرز من ذلق .
ثانياً  :يعفى -في غير مائع وغير مطعوـ -عن يسير من قيح وصديد :ههنما متولداف من
الدـ فأخذا حلمو -م كوهنما أوُف من الدـ. -

 تنبيو  :ال يعفى عن شيء من دـ أو قيح أو صديد من حيواف نجس :كللب
وضبارئ أو إذا خرج الدـ من قبل أو دبر :فال يعفى عن شيء منو أيضاً وذلق أنو
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ال يعفى عن يسَت فضالت اغبيواف النجس -كعرقو وريقو -فما ذكر من دـ وقيال
وصديد أوُفئ وهف ما خرج من السبيلُت لو حلى البوؿ والغائط .
مضى أف لفرج اهنثى فتحتُت واحدة للبوؿ وأخرى خيرج منها الولدئ ودـ اغبيض
والنفاس واالستحاضة خيرج ـبرج الولد فال يدخ يف العموـ السابق ما استثٍت منها .
ثالثاً  :يعفى عن أثر استجمار بمحلو بعد اِلنقاء باستيفاء العدد -وسبق بيانو. -
رابعاً  :يعفى عن يسير سلس بوؿ :لكن مع كماؿ التحفظ؛ وذلق ؼبشقة التحرز منو .
خامساً  :يعفى عن دخاف نجاسة وغبارىا وبخارىا ،ما َف تظهر لو صفة يف الشيء الطاىر -
وذلق هنو يشق التحرز منو. -

سادساً  :يعفى عن يسير الماء النجس بما عفي عن يسيره من دـ ونحوه .قالو ابن ضبداف يف

الرعاية .ووجهو إذا وقعت قباسة فبا عفي عن يسَتىا –كدـ -يف ماء طهور فنجستو
فإنو يعفى عن يسَت ىذا اؼباء أيضاً هف ك متنجس فحلمو حلى قباستو فإف عفي عن
يسَتىا –كالدـ -عفي عن يسَتهئ وإف َف يعت عن يسَتىا –كالبوؿَ -ف يعت عنو هنو
فرعها والفرع يثبت لو حلى أصلو .كذا وجو قوؿ ابن ضبداف [قرره الشيل منصور يف شرح
اؼبنتهى] .

سابعاً  :يعفى عن نجاسة داخل عين –أي الباصرة– هنو ال جيب ملس العُت -وذلق للتضرر
بالغس . -
ثامناً  :يعفى عن حمل نجاسة كثيرة في صلة خوؼ :وذلق للضرورة كمن كاف حيم دلواً فيو
روث قبس والعدو يرصدهئ وخيشى أنو إف ىو ملَت ىي تو أف يقت بسهى وكبوهئ أو خيرج
وقت الصالة فلو أف يصلي وىو حيم النجاسة .

***
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قال املصنف  -رضي اهلل عنه : -

ص ٌل في الحيض:
فَ ْ

َقل ِسن َح ْي ٍ
ماـ تسع ِسنين ،وأَ ْكثَػ ُرهُ خمسوف سنة.
وأ ُّ
ض تَ ُ
ِ
ُّ
ش َر يَػ ْوماً ،وغالِبوُ ِس ّّ
َقل
ت أ َْو َس ْب ٌع .وأ ُّ
مسةَ َع َ
َ
والحام ُل ال تحيضَ .وأَقلوُ يَػ ْوٌـ َولَْيػلَةٌ ،وأَكثرهُ َخ َ
ِ
ضتي ِن ثلثة عشر يوماً ،وغالبو بقية َّ
حرـ عليها فِ ْع ُل
الح ْي َ
ْ
الش ْه ِر ،وال َح َّد أل ْكثَ ِره .ويَ ُ
الطه ِر بَػ ْي َن َ
ٍ
ِ
ِ
ص ُفوُ َك َّفارةً،
ص ْوٍـ وتقضيوَ ،ووطْؤىا في فَػ ْر ٍج،
دينار أو نِ ْ
صلة ،وال تَػ ْقضيها ،وف ْع ُل َ
ويجب فيو ٌ
ُ
وتباح المباشرةُ فيما دونو.

ّْ ِ
ْق ِاِل ِ
نساف،
حكموُ بو ْ
وأكثرهُ أربعوف يَػ ْوماً ،ويثبُ ُ
يتبين فيو خل ُ
ض ِع ما ُ
ت ُ
ُ
والنفاس ال َح َّد ألقلوُ ،
ِِ
كرهُ الوطْءُ فيو وىو َك َح ْي ٍ
غير ِع َّدةٍ وبلوغ.
ض في أحكامو َ
والنَّػ َقاءُ زمنُوُ طُ ْه ٌر ،ويُ َ
وجماعو ثلثة مباحث :
 المبحث األوؿ :في الحيض ،وفيو مطالب :
 oالمطلب األوؿ :في حقيقتو ،ويعرؼ من جهتين :
األولى  :لغوية :الحيض :وىو السيالفئ مصدر حاض مأخوذ من حاض الوادي إذا ساؿ .
الثانية :شرعية:فالحيض:دـ طبيعة وجبلة ترخيو الرحىئعتاد أنثى إذا بلغت يف أوقات معلومة.
قولهم " :دـ طبيعة وجبلة" ىو اػبلقة وذلق أف اهلل خلق بنات آدـ على ذلق .
الرحم" بفتال الراء م شدة وجيوز كسرىائ وأما اغباء فملسورةئ
وقولهم " :ترخية َّ
وىو اسى بيت منبت الولد ووعائو .
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وقولهم " :في أوقات معلومة" أي من الشهرئ وملالبو  ٙأو  ٚأياـ -كما يأ  -إال
إف عرض ضب فاغبام ال ربيض.
 oالمطلب الثاني  :في ما يمتنع على المرأة بالحيض ،وىي عشرة :
أوالً  :الوطء في الفرج :إال ؼبن بو َشبَق –بفتال الشُت اؼبعجمة والباء اؼبوحدةئ وىو شدة
شهوة النلاح -بشرطو :وحاصلو ما يلي :

ٔ .شرط اػبوؼ من تشقق األُنْثيين–بضى اؽبمزة وتسلُت النوفئ وىي اػبصية-إف َف يطأ.
ٕ .وشرط عدـ اندفاع الشهوة بدوف الوطء يف الفرج .

ٖ .وشرط أف ال يجد غير الحائض من زوجة أو سرية .
ٗ .وشرط أف ال يكوف قادر على مهر حرة أو ثمن أمة .
فإذا اجتمعت الشروط األربعة :جاز للمرء وطء اغبائض يف الفرج -وال كفارة عليو. -
ثانياً  :الطلؽ :حيث حيرـ أف تطلق الزوجة أ ناء حيضها -وىو بدعة ؿبرمة-ئ لكن محل

التحريم ما َف تسأؿ اؼبرأة زوجها اػبُْل –بضى اػباء اؼبعجمة وتسلُت الالـئ وىو فسل
عقد النلاح بعوض من الزوجة يعطى الزوج -أو طالقاً على عوض هنو يباح للزوج
إجابة زوجتو حُت ٍإذئ إجابة الزوجة في خلع :يسن في المذىب غبديث امرأة
ابت بن قيس [رواه البخاري] هف اؼبن من الطالؽ يف اغبيض علتو التضرر بطوؿ

العدةئ وم س اؽبا فقد أدخلت الضرر على نفسهائ خلفاً :ما لو سألت اؼبرأة الطالؽ
بال عوضئ أو كاف السائ للطالؽ ملَتىا ولو بعوض -مث أبوىا -فإف الطالؽ يف
اغبيض يبقى ؿبرماً .

ثالثاً  :الصلة :حيث حيرـ بوجود اغبيض فع الصالة والوضوء ؽبائ وال يستقر وجوبها في
الذمة لذا فإهنا ال تقضي الصالة يف اغبيض .

رابعاً  :الصوـ :حيث حيرـ فع الصوـ يف اغبيضئ ويف اغبديث ((إحداكن إذا حاضت َف

تصى وَف تص  .قلنا بلى)) [رواه البخاري]ئ للن الصوـ يستقر وجوبو يف الذمة لذا
وجب على اغبائض أف تقضيو.
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خامساً  :الطواؼ :حيث حيرـ بوجود اغبيض فع الطواؼ من اؼبرأةئ ويف اغبديث قاؿ
الرسوؿ  لعائشة -ؼبا حاضت وىي ُؿب ِرمة بالنسق(( -افعلي ما يفع اغباج ملَت
أف ال تطويف بالبيت حىت تطهري))ئ لكن وجوب الطواؼ -بعد شروع المرأة في

نسك -مستقر في الذمة لذا فإهنا تفعلو إذا طهرتئ وفعلها لو أداء ال قضاء وذلق
أنو ال وقت آخر للطواؼئ وأما طواؼ الوداع ؼبن أحرمت بنسق فإنو يسق عن
اغبائض .
سادساً  :قراءة القرآف :ويف اغبديث ((ال تقرأ اغبائض وال اعبنب شيء من القرآف)) [رواه
الًتمذي]ئ وأق القراءة للقرآف حيص بآية .

سابعاً  :مس المصحف :وىي الصحت اليت كتب فيها القرآفئ ولو كانت سورة واحدة .
ثامناً  :اللبث في المسجد :حيث حيرـ بوجود اغبيض اللبث –معناه البقاء يف اؼبلاف– يف

اؼبسجد –اسى للمح الذي أحيط ببناء وتصلى فيو الصلوات اػبمس–ئ ولو كانت

قد توضأت هف وضوء اغبائط باط الشًتاط انقطاع موجبو –أي موجب الوضوء-ئ
وسواء أكاف باعتلاؼ أـ ال غبديث ((ال أح اؼبسجد غبائض وال جنب)) [رواه
أبو داود يف السنن] .
تاسعاً  :المرور في المسجد :وذلق بشرط :وىو أف زباؼ تلويثوئ وعليو :فيحرـ أف سبر

اغبائض داخ اؼبسجد إف خافت أف تلو وئ وأما إف أمنت تلويثو :فال سبن من اؼبرور .

عاشراً  :إيجاب :الغسل ،والبلوغ ،والكفارة -بالوطء في الحيض :-أما إيجاب الحيض
للغسل :فذلق إذا طهرت اغبائض من حيضهائ وأما البلوغ بالحيض :فألف البلوغ

حيص بو التلليت واغبيضئ ويف اغبديث ((ال يقب اهلل صالة حائض إال خبمار))
[رواه اإلماـ أضبد يف اؼبسند وأصحاب السنن سوى النسائي] قاؿ الشيل منصور يف
شرحو فأوجب رسوؿ اهلل على اؼبرأة أف تستًت هج اغبيض فدؿ ذلق على أف
التلليت قد حص باغبيض .
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وأما الكفارة بالوطء في الحيض فلو شرط ،حاصلو ما يلي :
ٔ .أف يلوف قد أولج في الفرج بمقدار الحشفة أو مقدارىا ولو كاف قد لت
على ذكره حائالً. -

ٕ .وأف يلوف قد أوًف أثناء حيضها :أي قب انقطاع الدـ .
ٖ .أف يلوف المولج في الفرج ابن عشر فأكثر .
والكفارة بالوطء في الحيض واجبة :ولو كاف ملرىاً قب الوطءئ أو كاف ناسياً
غبيض اؼبوطوءةئ أو كاف جاىالً كوف اؼبوطوءة حائضاًئ أو جاىالً ربرمي الوطء يف
اغبيض .
 تنبيو  :كفارة الوطء في الحيض :ىي دينار أو نصفو على التخيير؛ غبديث ابن عباس
مرفوعاً يف الذي يأ امرأة وىي حائض أنو قاؿ ((يتصدؽ بدينار أو نصت دينار)) [رواه
اإلماـ أضبد يف اؼبسند وأصحاب السنن سوى ابن ماجو]
يقدر الدينار في العصر الحديث ) ٗ2ٕ٘( :ملراـ

والمذىب أف تخييره بُت الدينار ونصفو ىو كتخيَت اؼبسافر بُت القصر واإلسباـئ والدينار:
ىو اؼبثقاؿ من الذىب -سواء أكاف مضروباً أـ ال-ئ وتجزئ قيمتو عن الفضةئ والمرأة

مث الرج يف وجوب اللفارة إف طاوعت على الوطءئ وأما إف أكرىها فال كفارة عليهائ
قاؿ الشيل منصور يف شرح اؼبنتهى وقياس على اإلكراه ما لو كانت اؼبرأة ناسية أو جاىلة.
انتهى.
وكذا الحكم بوجوب الكفارة ولو :جام الزوج امرأة وىي طاىرةئ فحاضت أ ناء الوطءئ

فنزع الزوج ذكره يف اغباؿ هف النزع للذكر من الفرج كإيالجو .
 تنبيو  :ومصرؼ كفارة الوطء كمصرؼ بقية الكفارات ،وتجزئ إلى واحد .
 تنبيو  :إف كرر الزوج وطء امرأة في حيضة أو حيضتين فحكمو كالوطء في نهار
رمضاف :فيلوف لل حيضة كفارة كما أف لل يوـ كفارة -ولو َف يلفر. -
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 تنبيو :والحيض يعتد بو في العدة ،إال لوفاة فإذا طلقت من ربيض اعتدت الث
حيض.
 تنبيو  :ال يباح الوطء بعد انقطاع دـ الحيض وقبل غسلها من حيضتهائ أو تيممها
بشرطوئ للن يباح بعد انقطاعو وقب الغس الصوـ والطالؽ واللبث يف اؼبسجد -
بشرط الوضوء.-
 oالمطلب الثالث :في سن الحائض -حيث لو أقل وأكثر:-
فأما أقل من تحيض المرأة فيو :ىو أف يأ عليها سباـ  ٜسنُت ىاللية من عمرىائ فإف رأت
الدـ لدوف ذلك :فليس حبيضئ خالفاً ما لو أتى الدـ بعد سباـ التس فينظر أىو صاٌف
أف يلوف حيضها أـ ال –فينظر. -

وأما أكثر سن الحيض فخمسوف سنة :فال حيض للمرأة بعد اػبمسُتئ وقد ذكر اإلماـ أضبد
عن عائشة  أهنا قالت ((إذا بلغت اؼبرأة طبسُت سنة خرجت من حد اغبيض)).
 oالمطلب الرابع :في كوف الحامل ال تحيض :
لحديث أيب سعيد مرفوعاً يف سيب أوطاس قاؿ ((ال توطأ حام حىت تض ئ وال ملَت ذات

ضب حىت ربيض)) [رواه اإلماـ أضبد يف اؼبسند وأبو داود يف السنن]ئ يف اغبديث جع رسوؿ
اهلل  اغبيض عالمة على براءة الرحى فدؿ ذلق على أنو ال جيتم اغبم م اغبيضئ
وعليو :فإذا رأت اغبام دماً فهو دـ فساد ال دـ حيض فل تترؾ -ؼبا رأتو من دـ-

الصالةئ وال يمنع زوجها من وط هائ لكن يستحب أف تغتس بعد انقطاع الدـئ وإف كاف
اغبجاوي يف اإلقناع قد قيد جواز الوطء للحام من زوج أف خياؼ الزوج العنتئ قاؿ
الشيل منصور يف شرح اإلقناع ىذا القيد َف أره يف كالـ ملَته من اهصحاب  .انتهى .
 oالمطلب الخامس  :في أقل الحيض وأكثره وغالبو :
وأما أقل زمن يصلح أف يكوف الدـ فيو دـ حيض :فهو يوـ وليلة أي أف اؼبرأة لو أدخلت
كرست أو قطن يف فرجها لوجدت دماً أو خيوط دـ وكبو ذلق .
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وأما أكثر زمن يصلح أف يكوف الدـ فيو دـ حيض :فهو طبس عشر يوماً بلياليها لقوؿ
علي بن أيب طالب (( :ما زاد على طبس عشرة يوماً فدـ استحاضة)) –مأخوذ
قولو رضي اهلل عنو من قصة علي وشريال اؼبشهورة. -
وأما غالب الزمن الذي تحيض فيو النساء :فهو ستة أياـ بلياليها أو سبعة أياـ بلياليها .
 تنبيو  :إذا ابتدأ الحيض المرأة :فإهنا ذبلس يوماً وليلةئ مث تغتس وتصليئ مث ينظر بعد
ذلق يف شهر اف فثالثئ فهذه اغباؿ ذبع اؼبرأة عادهتا ما تلرر ال ة أشهر متتاليةئ

ويجب عليها أف تعيد فرض صوـ صامتو يف تلق اهياـ وكبوه –كطواؼ -هنو قد تبينا

فساد تلق العبادات بتلرر الدـ ال اًئ وأما إف أيست المرأة من الحيض -أي بلغت

اػبمسُت من عمرىا -قبل تكرار الحيض ثلثاً ،أو لم يعد الدـ إليها :فال تعتد بعادة

ههنا َف تتحقق من كوف الدـ حيضاً -واهص براءهتا من اغبيض. -
 oالمطلب السادس :في أقل الطهر بين الحيضتين ،وأكثره ،وغالبو :

فأقل الطهر بين الحيضتين :ال ة عشر يوماًئ وبو أفىت علي بن أيب طالب  كما يف

قصتو م شريال القاضي [رواىا البيهقي يف السنن اللربى وملَته] وعليو :فقد يأ

اغبيض على اؼبرأة ال اً يف شهر ىالِف واحدئ كمن حيضتها يوـ ليلةئ فلو حاضت
يف أوؿ يوـ من الشهر فإف الطهر بعدهٖٔيوماًئ مث ربيض بعدىائ مث تطهرٖٔيوماً
أخرىئ مث ربيضئ وتطهر يف اليوـ اهخَت من الشهر.
وأما أكثر الطهر بين الحيضتين :فال حد لو هنو َف يرد ربديده شرعاً فمن النساء من ال
ربيض الشهر والشهرين والثال ة فأكثرئ ومنهن من ال ربيض أصالً .
وأما غالب الطهر بين الحيضتين :بقية الشهر بعد ما حاضتو منوئ إذ الغالب أف اؼبرأة
ربيض يف ك شهر حيضةئ فمن كانت ربيض ملالب اغبيض -وىي  ٙأياـ أو  ٚمن
الشهر -فإف ملالب طهرىا ٕٗ يوماً او ٖٕ يوماً .
 تنبيو  :الطهر في أثناء زمن حيض –أي إمكاف كوف الدـ حيضاً -ىو خلوص النقاء -
أي نقاء خالياً من الشوائب كلدرة وصفرة -وذلق بأف ال تتغَت قطنة احتشت هبا اؼبرأة.

كفاية القاصد بشرح بداية العابد

( ) 75

 المبحث الثاني :في النفاس  :وفيو مطالب :
 oالمطلب األوؿ :في حقيقتو ويعرؼ من جهتين :
أما األولى  :فلغوية :حيث إف النفاس :من التنفس وىو اػبروج من اعبوؼ أو من النفسئ
وىو الدـئ أو من التنفيس وىو تفريج اللربة .
وأما الثانية  :فاصطلحية :فالنفاس :دـ ترخيو الرحى م والدة وقبلها بيومُت أو ال ة بأمارة
بفتال اؽبمزةئ وىي العالمة. - تنبيو  :الدـ الخارج قبل الوالدة ال يكوف دـ نفاساً إال بشرطين :
األوؿ  :شرط المدة :وىو أف يلوف قب الوالدة بيوـ أو يومُت أو ال ة -وال تزيد.-
الثاني  :األمارة :وذلق بأف يلوف ىناؾ عالمة على كوف الدـ داالً على الوالدة كأف
تشعر اؼبرأة بأوجاع الطلق .

 oالمطلب الثاني :في ما يمنع النفاس المرأة منو :وىو أشياء عشرة سبقت في الحيض،
حيث إف النفاس مثل الحيض في ذلك سوى شيئين :
ٔ .االعتداد :حيث إف اغبيض يعتد بو يف عدة اؼبرأة سوى الوفاةئ وأما النفاس فال يعتد بو
مطلقاً .

ٕ .البلوغ :حيث إف اغبيض يوجب البلوغئ خالفاً للنفاس فإنو ال يوجبو .
 تنبيو  :ال يحتسب بالنفاس في مدة إيلء :وىي مدة اهربعة أشهر اليت تضرب للموِف
لطوؿ مدتوئ خالفاً للحيض فإنو حيتسب يف ذلق .
 تنبيو  :يثبت حكم النفاس بوضع المرأة ما تبين فيو خلق إنساف -ولو كاف ذلك
خفياً ،-كلحمة تلقيها فيها زبطيط صورة اآلدميئ خالفاً ما لو ألقت علقة أو مضغة ال

زبطيط فيهائ وأقل ما تبين فيو خلق اؼبولود ىو واحد وشبانوف يوماًئ وأما غالب ما تبين
فيو ذلق فثال ة أشهر -قاؿ اجملد ابن تيمية. -
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 oالمطلب الثالث :في أقل النفاس وأكثره وغالبو :
أما أقل النفاس :فال حد لو هف النفاس يثبت حلمو ولو بقطرة ذلق أنو َف يرد يف الشرع
ربديد أقلو فَتج فيو إُف وجود الدـ.
وأما أكثر النفاس :فيحد بأربعُت يوماًئ وذلق من ابتداء خروج بعض الولد -ولو َف خيرج
كلو. -

وأما غالب النفاس فال ملالب لو بُت النساء الختالفهن يف ذلق .
 تنبيو  :فمن وضعت ولدين فأكثر فإف أوؿ مدة النفاس يبدأ عدىا :من ابتداء خروج
اهوؿ هف الدـ الذي خرج م اهوؿ ىو دـ نفاس -كما لو انفرد ضبلها بواحد-ئ للن
لو كاف قد مضى بُت الولدين عند وضعهما أربعوف يوماً فإنو ال نفاس للمولود الثاينئ
ب يلوف دـ فساد هف اؼبولود الثاين تب للمولود اهوؿ فاندرج حلمو فيو .
 oالمطلب الرابع  :في النقاء زمن النفاس:

وأكثره :أربعوف يوماً ذلق أف اؼبرأة إذا وق ؽبا النقاء اػبالص(أي انقطاع دـ النفاس) يف زمن
النفاس فإهنا تلوف طاىرة فتعم ما تعم الطاىرات من صياـ وصالة وملَتىائ لكن يكره:
أف يطأىا زوجها أ ناء النقاء هنو قد يعود الدـ عليها يف زمن النفاس-وأكثره أربعوف يوما-
فيلوف قد وطأىا يف نفاسئ إذ إف عود الدـ بعد االنقطاع يف زمن النفاس يوجب اغبلى بأنو
نفاس ولو توقت الدـ.

 تنبيو  :أما النقاء في زمن الحيض :فل يكره وطء المرأة فيو .

***
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