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ن سن اللٌ الرحوي الرحي   ت 
 

هلل ضبداً يوايف نعمو ويلافئ مزيده والصالة والسالـ على سيدنا ؿبمد وعلى آلو  اغبمد
 وصحبو أصبعُت  أما بعد  ..
الزاىد للعالمة الفقيو عبدالرضبن فهذه تقريرات موجزة على كتاب بداية العابد وكفاية 

 بن عبداهلل بن أضبد اغبليب أصالً البعلي الدمشقي
 ( من اؽبجرة الشريفة حالً ؼببانيو وإيضاحاً ؼبعانيو ٕٜٔٔاؼبتوىف سنة ) 

 سائالً اهلل التوفيق واإلعانة والقبوؿ واإلبانة .
 

 وَكَتَبَ:           

صَالِحُ ةْنُ مُحَمَدٍ األسْمَرِيِّ    
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دهٌ    المق 
 

 : -رمحه اهلل –قال املصنف 

 "ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

ُة الَحْمُد للَِّو الذي فَػقَّو في دينِو َمْن َشاَء ِمَن الِعَباِد، َوَوفََّق َأَىَل طَاَعِتِو لِْلِعَباَدِة والسََّداِد، والصَّلَ 
الرََّشاِد، وَعَلى آلو وأصحابِو السَّاَدِة الَقاَدِة  والسلـُ على سيّْدنا ُمحمٍد الَهاِدي ِإلى طريقِ 

 .اأَلْمَجاِد، وَعَلى تَاِبعيهم بِإحساٍف َصَلًة َداِئَمًة ُمتَِّصَلة ِإلى َيوـِ الَمَعادِ 

 :َأمَّا بَػْعد

للُمرِيِد، وتقريباً فَػَقد اْسَتَخْرُت اللََّو في َجْمِع ُمْخَتَصر ُمفيد، ُمْقَتِصًرا ِفيِو َعَلى الِعباداِت تَػْرغيباً 
ْيُتُو: "ِبَداية  لِلُمستفيِد، في ِفْقِو اِِلماـِ الُمَبجَِّل، أبي عبد اهلل أحمد بن ُمحمَّد بن َحْنَبل، َوَسمَّ
الَعاِبِد وِكَفاية الَزاِىِد"، وِمَن اللَِّو تعالى أرتجي لو القبوَؿ والنْفع لُكل َمن اشتغَل بو ِمْن سائٍل 

 َمْأُموؿ." ومسؤوؿ، ِإنو أْكَرـُ 
 

فيػػو بيػػاف ؼبقصػػد اؼب لػػت مػػن اللتػػابئ وىػػو صبػػ  مسػػائ  العبػػادات  "مػػع مختصػػر مفيػػدقولػػو : "
 ئ للن على وجو االختصار.-رضي اهلل عنو-على مذىب اإلماـ اؼببج  أضبد بن حنب  

 أنو ما ق  لفظو وكثر معناه. وحقيقة االختصار: 
يػة للعابػدين وكفايػة ؼبػن زىػد يف الزيػادةئ فيلػوف إال أف اؼبصنت جعلو قاصراً على العباداتئ كبدا 

ئ وقربػػو للمسػػتفيدئ -رضػػي اهلل عنػػو-بػػذلق قػػد رملػػب اؼبريػػد يف تعلػػى الفقػػو علػػى مػػذىب اإلمػػاـ أضبػػد 
لعػػػدـ وجػػود كتػػػاب يف  -الشػػػيل البعلػػي- إنمػػػا صػػنفووىػػذا اعبمػػ  الػػػذي أقتصػػر فيػػػو علػػى العبػػادات  

 العبادات يف مذىب أضبد صب  صبعو .
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أي ىػػو بدايػػة للمتفقهػػُت يف العبػػادات علػػى مػػذىب اإلمػػاـ أضبػػد بػػن " دايػػة العابػػد ىػػوبقولػػو : "
أي -ئ ويصػػػلال االقتصػػػار عليػػػو ؼبػػػن زىػػػد يف الزيػػػادة  هف اللفايػػػة تتحقػػػق بػػػو -رضػػػي اهلل عنػػػو-حنبػػػ  
   لذا قاؿ يف اظبو "بداية العابد وكفاية الزاىد" .-باللتاب

 ضى .جيوز يف القاؼ الفتال وال "القبوؿقولو : "
 

* * * 
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اب  الطهارً    كث 
 

 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 

 :كتاب الطهارة  

 .وىي ارتفاع الَحَدث وَزَواُؿ الَخَبثِ 
 

 

 : كتاب الطهارة" قال املصنف رضي اهلل عنه" 

 

اؼبصنت  وإنما خصوىذا ؾبموع يف مسائ  شرط الطهارةئ أحد شروط الصالة التسعةئ  أي 
 وىي:بلتاب مستق  خبالؼ بقية الشروط  للثرة مسائلو حيث أهنا تتوزع على فصوؿ 

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 

 (ئ فص  يف اغبيض والنفساء واالستحاضة  النجاسة
) ارتفاع  بأنها:تعرؼ شرعًا العشرة تتوزع على حقيقة الطهارة شرعًا حيث وتلك الفصوؿ  

خالفاً  ئفص  االستنجاء وإزالة النجاسة = يَتعلَّقاِف ب)ِإزالة اػبََبث( فمثل: ئاغبدث وزواؿ اػببث (
 .لَنحو فص  الوضوء والُغس  والتَّيمُّى= فَتَتعلَّق ب)َرف  اغَبَدِث(

للثرة  لكنيتقدـ مشروطو  قدمت شروط الصالة على الصالة نفسهائ  ولما كاف الشرط
 مسائ  شرط الطهارة  أفرد كتاب جيم  مسائلوئ وقدـ حبثو على بقية الشروط .
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اؼبسائ  ربت ألقاب وعناوينئ وترتيبها من اهعلى إُف جرى االصطالح على صب   تنبيو : •
  كالتالي : ئالدوف

كباب اهذاف وباب -وجيم  أبواباًئ كلتاب الصالة فإنو جيم  أبواباً  أواًل : لقب ) كتاب (،
 .-الصالة وباب صالة التطوع وباب صالة اعبمعة ..إٍف

فيو فصاًل يف اهذاف وفصاًل يف فإف -وجيم  فصواًلئ كباب اهذاف  ثانيًا : لقب ) باب (،
 .-اإلقامة ..إٍف

فإنو جيم  أنواع اؼبياهئ وحد اؼباء -وجيم  مسائ  ئكفص  اؼبياه  : لقب ) فصل (،ثالثًا 
 . -اللثَت واليسَت

جيم  ربتو  الكتاب اصطلحاً :ئ واؼبعٌت أف -وىو الضى واعبم -مأخوذ من الَلْتب  والكتاب:
   .أبواباً أو فصوالً ذات مسائ

-أي مدخ  إليها-مدخ  إُف فناءئ تقوؿ ىذا باب ملرفتو  :-فهو في الحسيات-وأما الباب 
 ىو مدخ  إُف فصوؿ ربتو ذات مسائ  ذبتم  يف موضوع واحد . الباب اصطلحاً :وكذلق  ئ

للداللة على أف اؼبسائ  اليت ربت الفص  قد انفصلت يف  وأما الفصل فيستعمل اصطلحًا :
 قبلها .موضوعها عن ما 
 ما يطلب حلمو . اصطلحاً :ئ واؼبراد -وىو الطلب-فهي مفعلة من الس اؿ  وأما المسألة:

 

 : ارتفاع الحدث وزواؿ الخبث يالطهارة ى" قال املصنف رمحه اهلل" 
 

 وفيو تعريف الطهارة شرعاً بأنها تشمل شيئين :
 ارتفاع اغبدثئ األوؿ :

 تعٍت إزالة الشيء حبيث ال يلوف باقياً . وكلمة ارتفاع:
 تعٍت الوصت القائى بالبدف اؼبان  من صحة الصالة وكبوىا كالطواؼ. وكلمة الحدث:
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أي زواؿ الوصػػت القػػائى بالبػػدف اؼبػػان  مػػن صػػحة الصػػالة  وعليػػو فػػإف معنػػى "رفػػع الحػػدث"
 بالغس  من حدث أكربئ  أو الوضوء من حدث أصغر. و يكوف ذلكوكبوىائ 

 ومن ثم فإف الحدث في الشرع نوعاف : 
 يف فص  الغس  . ويأتيما يوجب الغس  كاعبنابة واغبيضئ  وىوحدث أكربئ  األوؿ :
ئ  وىوحدث أصغرئ  الثاني : يف فص   ويأتيما يوجب الوضوء كغائط وبوؿ وريال ونـو

 الوضوء ونواقضو . 
 اػببث. إزالة الثاني :

 د احمل  الطاىر الذي طرأت عليو النجاسة .اؼبراد هبا تطهَت موار  وكلمة إزالة:

النجاسػػات  -فػػاؼبراد مػػا حلػػى الشػػرع بلونػػو قبسػػاًئ ويػػأ  بيػػاف أعيػػاف  وأمػػا كلمػػة النجاسػػة:
 . -كالدـ والغائط والبوؿ
 ) قباسة عينية ئ قباسة حلمية ( . والنجاسة نوعاف :

ئ -فبا يأ  يف فص  إزالػة النجاسػة-كالغائط والبوؿ والدـ وملَتىا  النجاسة العينية:-
 النجاسات ال تطهر بأعياهنا عند ملسلها باؼباء . فهذه

وىػػي احملػػ  الطػػاىر طػػرأت عليػػو عػػُت قباسػػة كػػالبوؿ فػػإذا طهػػر  النجاسػػة الحكميػػة:-
 الثوب منها طهر .

 

* * * 
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اً ي  الوث 
صل ف   ف 

 

 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 

 :والمياه َثلَثَة
 .َطهوٌر، وطَاِىٌر، وَنِجسٌ 

 .فالطهوُر: ىو الباقي على ِخْلقِتِو َطُهوٌر في نفِسِو ُمطهّْر لغيره، َيُجوُز استعمالُُو مطلًقا
ما تَػَغيػََّر كثير من َلْونِِو أو طَْعِمِو َأْو ريِحِو ِبطَاِىِر، وىو طَاِىر في نفسو غيُر مطهِّْر  :والطاىرُ 

 .ِه، َيجوُز استعَمالُُو في َغْيِر رَْفِع َحَدِث وَزَواِؿ َخَبثِ ِلَغْيرِ 
 .والَنجُس: ما تَػغَيػََّر بَِنَجاَسٍة في َغْيِر َمَحلّْ تطهير، وَيْحُرـُ استعمالُُو مطلًقا ِإالَّ لضرورة

وُسُبُع ِرْطٍل والَكثيُر قُػلََّتاِف فََأْكثَػَر، والَيسيُر ما دونَػُهَما، وىما: مائُة رْطٍل وسبعُة أرطاٍؿ 
 .بالدمشقي وما وافَػَقوُ 

َر َذىٍب وفضٍة.  وكلُّ ِإنَاٍء طَاِىٍر يُػَباُح اتخاُذُه واستعَمالُُو َغيػْ

 
 وفيو مباحث : 

 في حقيقة المياه، تعرؼ من جهتين : :المبحث األوؿ 
مػػوٌه (  فلغويػػة إذ أف اؼبيػػاه صبػػ  مػػاءئ واؼبػػاء صبػػ  ال مفػػرد لػػوئ وأصػػ  ) مػػاء (  )  فأمػػا األولػػى :-

 ربركت الواو وأنفتال ما قبلها فقلبت ألفاً مث أبدلت اؽباء مهزة .
 ىو جوىر بسيط لطيت سياؿ بطبعو .إذ أف ) الماء (: فاصطالحيةئ  وأما الثانية : -

 ليس عرضاً فاللوف واغبركة عرض . قولهم :"جوىر"
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اهربعػػة مػن نػػار ومػػاء أي ملػػَت مركػػب مػن أجػػزاء ـبتلفػػة الطبػائ   فالعناصػػر  قػولهم :"بسػػي "
 وتراب وىواء ـبتلفة الطبائ ئ فإذا ركب شيء من ىذه اهربعة فهو مركب ال بسيط .

 أي متحرؾ كاؽبواء . قولهم :"سياؿ"
فهػػو  -كػػأف يصػػبال  لجػػاً -أي أف طبػػ  اؼبػػاءئ أنػػو يسػػي  فلػػو جعػػ  كثيفػػاً  قػػولهم :"بطبعػػو"

 . -إذا صهر يف الناركاغبديد -خالؼ طبعوئ وكذا ىناؾ أشياء باؼبعاعبة تسي  
 

 : والمياه ثلثة" قال املصنف رضي اهلل عنه" 
وإف -تقريػػػر أف اؼبػػػاء  وفيػػػوئ -الػػػواو للعطػػػت أو لالسػػػت ناؼ-شػػػروع يف بيػػػاف مسػػػائ  اؼبػػػاء  فيػػػو

 .-ال راب  ؽبا-فإنو يرج  يف الشرع إُف  ال ة أنواع  -تعددت أظباؤه
 ": خالفاً لللمة -أنو يلوف من عشرة فأكثر ئ واهص  -فهي صب  كثرة-صب  ماء  "المياهقولو

–كما ذكره اؼبصنت  –أنواع اؼبياه شرعاً  ال ة  ذلك أف"اؼباء  ال ة"   فالمناسب أف يقاؿ  -ماء
 وىي ىنا كلمة "ماء". ئئ والعدد  ال ة ليس من أعداد اللثرة  فصال أف يلوف م  عدد قلة

-أراد اؼبػاء علػى اخػتالؼ أظبائػو   أنػو -رضػي اهلل عنػو- إال أنو قد يخرج فعل المصنف 
-ئ وىذه يصال صبعهػا صبػ  كثػرةئ مث ُأ  بالعػدد  ال ػة -كنهر وحبر وب ر وسي  ومطر وبركة ..إٍف

على سبي  تقدير  ال ة يف الشرعئ أي وإف كثرت أظبػاء اؼبػاء فهػي ترجػ  إُف  -م  كونو صب  القلة
  ال ة أنواع يف الشرع .

 الطهور والطاىر والنجس .وىي تسمى باؼباء  "ثلثةقولو :"
 : اسى لفع   الطاء المهملة: وبضماسى للماءئ  الطاء المهملة: بفتحكلمة طهور  تنبيو

 . -كالوضوء–الطهارة 
  

 حيث إف اؼبياه وإف اختلفت  :وحكم كل منها ،في أقساـ الماء في الشرع :المبحث الثاني
وبيانها في  ئلل  منها حلى ئفإهنا ترج  إُف  ال ة أنواع يف الشرع ئوتعددت صفاهتا ئأظباؤىا

 المطالب التالية :
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o  : ويتعلق بو شيئاف : ،في قسم الماء المسمى بالماء الطهورالمطلب األوؿ 
 . -أي صفتو– ىو الباقي على خلقتو ويعرؼ بأنو : ئيف حقيقتو األوؿ :

 .–وسبق تعريفو–قيقتو من كونو ماء أي الذي بقي على ح "الباقي":-يعٍت اغبنابلة-وقولهم
هف كلمة "خلقتو" ىي   صفة اؼباء والمراد : ئأي اليت خلقو اهلل تعاُف عليها "خلقتو" :وقولهم 

فماء الورد ال  ئىو الباقي على صفتو  فاؼباء اؼبطلق الذي َف يقيد بصفة الزمو ئدبعٌت صفتو
 ئخالفاً ؼباء النهر ئلذا ظبي دباء الورد  هنو أصبال مالزماً لصفة الورد  يسمى ماًء مطلقاً 

 فإهنا تسمى باؼباء مطلقاً لو عرضت اؼبلوحة ؼباء البحر . ئواؼبطر وكبوىا ئوماء البحر
 : من حرارة أو برودة أو عذوبو أو -اليت خلق عليها  الماء الباقي على خلقتو تنبيو

 لو صورتاف : -ملوحة أو ملَتىا
 .-بأف َف يطرأ عليو شيء- صفة حقيقيةفهي بقاؤه على  أما األولى :
- غيػػر صػػفتو لكػػن ال يسػػلبو الطهوريػػةفهػػي الػػذي طػػرأ عليػػو شػػيء  وأمػػا الثانيػػة :

لكػػن لػػو تغيػػر ىػػذا ئ -كاؼبػػاء الطهػػور اؼبتغػػَت بطػػوؿ اؼبلػػث أو بطحلػػب فيػػو
فإنػو يلػوف  -كأف يض  امرؤ طحلباً يف اؼبػاء الطهػور- الماء من ذي قصد

 ال طهوراً . اً طاىر 
 : وىو -ماء البحر  :فثمة ئتختلف أسماؤه وبعض صفاتو العارضةقد الماء  تنبيو

 وماء اؼبطر .                          ئوماء العُت ئ-وىو عذب-وماء النهر  ئ-ماٌف
 :الذوؽ والشم  :صفاتو من خلؿ حاسةفإنو يميز  –لمن عرؼ حالو–الماء تنبيو

ومن  ئفمن رأى اللنب ميزه بالعُت الباصرة ئز اؼباء عن ملَتهسبيفهذه صفات  الث  ئوالنظر
الذي أعاله ما يسمى -ومن شى ماء ورد ميزه بالشى من اػبيشـو  ئذاؽ خالً ميزه بلسانو

كاف   :اىنومن فقد إحد ئَف يستط  التميز فمن فقد تلك الحواس الثلث ئ-باهنت
اهعمى ال دييز اللنب عن اؼباء بالعُت ف ئ-بتلق اغباسة اؼبفقودة-فاقداً لتميز اؼباء عن ملَته 

 للنو دييزه حباسٍة أخرى كالذوؽ . ئالباصرة



   بداية العابد بشرحكفاية القاصد 

 

 

( 11 ) 

 : ههنا ذات مسميات   ال يدخ  يف مسمى اؼباء :ما يسمى لبن أو مرؽ ونحوىما تنبيو
 وحقائق مغايرة ؼبسمى وحقيقة اؼباء .

  لو أف  مثالو.  تغير الماء الطهور في محل التطهير ال يضره ويبقى ماًء طهوراً  :تنبيو
يف أعضاء اؼبتوضئ عجيناًئ فصب من اؼباء الطهور على يده عند الوضوءئ فالبد أف يتغَت 

 .     -الرائحة والطعى-اؼباء بالعجُت 

 حكم الماء الطهور شيئاف :  ئيف حلمو الثاني:
فإذا تطهر  ئأي يزي  الوصت القائى بالبدف اؼبان  من كبو الصالة :الحدثأنو يرفع األوؿ : 

 بو اؼبللت من حدث أصغر أو أكرب رف  حد و .

وفق شروط  ئ-كثوب-أي يزي  النجاسة الطارئة على ؿب  طاىر  :الثاني : أنو يزيل الخبث
 . -وتأ –إزالة النجاسة اغبلمية 

 : الماء الطهور أربعة أنواع : تنبيو 
وىو الماء الطهور غير ئ للنو يزي  اػببثئ وال يرف  اغبدث ئاألوؿ : ماء يحـر استعمالو

كاؼبسروؽ واؼبغصوب واؼباء اؼبسب  -على اختالٍؼ يف صور التحرمي  ئأي احملـر  المباح
 . -للشرب

وال حدث اػبنثى اؼبشل   ئللنو ال يرف  حدث الرج  البالغ ئ: ماء يرفع حدث األنثىالثاني
اليسير الذي خلت بو امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن  الطهور وىو الماء ئ(ٔ)غالبال

 لو قيود سبعة وىي : هذا اؼباء حىت يأخذ اغبلى السابق ف حدث،
أي ال يشاركها وال حيضرىا حالة استعماؿ اؼباء من  :أف يكوف عن خلوة :  األوؿ

كلها أو يف الطهارة  - أو شاركهافمتى شاىدىا  ئتزوؿ بو خلوة النلاح
 ئَف ت  ر خلوهتا يف استعماؿ اؼباء  من تزوؿ بو خلوة النكاح -بعضها

                                                           
فتعطى حلى اآللػة اؼبتضػحة   أما الخنثى المتضح آلتها ئلو جود آلتُت عندىا  ىي من أشل  أىي ذكر أو أنثى :المشكل(ٔ)

 .عندىا



   بداية العابد بشرحكفاية القاصد 

 

 

( 12 ) 

واهعمى  ئوالصغَت اؼبميز ئأو خنثى مشل  بالغةئذكر بالغ  :لِ بَ من قِ 
ولو   –يقط  اػبلوة  -سواء أكاف ذكراً أـ أنثى أـ خنثى مشل -البالغ 
 .-كافراً 

 فيخرج ملَته كاؼباء الطاىر . :أف تكوف الخلوة بالماء الطهور :انيػػثػػػػػػػال
  ر خلوهتا دباء بلغ قلتُت فال ت:أف يكوف الماء الطهور دوف القلتين :ثػالػػػػػالث

 .فأكثر
 ال رج  وال خنثى مشل  .  :أف تكوف المختلية بالماء امرأة :عػػػػػػػػرابػػال

ولو كافرة  ، -بالغة عاقلة-مكلفة أف تكوف المرأة المختلية بالماء  :الخامس
 . كلتابية تطهر بعد حيض ليطأىا زوجها

 أف يكوف االختلء بالماء ألجل الطهارة . :السادس
 أف تكوف الطهارة عن حدث . :عػابػػػسػال
استجمعت الشروط والفروض - أف تكوف خلوتها بالماء لطهارة كاملة :نػػامػػػػثػال

فلو ملسلت عضوين  ئمث  الوضوء اللام  :-وملَت ذلق من لواـز الصحة
 من اهربعة يف الوضوء فقط َف ن  ر .

صػػحيالئ  إزالػػة النجاسػػة فجػػائزاؼبػػاء اليسػػَت الػػذي خلػػت بػػو تلػػق اؼبػػرأة يف  أمػػا اسػػتعماؿ
إذا لم يجػد غيػر الذي خلت بو اؼبرأة حدث اؼبرأة والصيبئ للن الرج   ويرفع ىذا الماء

 ىذا الماء فإنو يستعملو ويتيمم.
ماء  :ومثالو ئ-يوجد ملَتهال وذلق بأف - االحتياج إليو عدـ مع ستعمالو: ماء يكره االثالث

للن إف  ئ-يف أك  وشرب وطهارة وملَت ذلق-فإنو يلره استعماؿ مائها  ئب ر دبقربة
 .-تسقط حلى اللراىة :فالحاجة–احتيج إُف ىذا اؼباء تعُت استعمالو بال كراىة 

 -كماء البحار واآلبار والعيوف واههنار-وىو الباقي على خلقتو  :: ماء ال يكره استعمالوالرابع
من كبو أو بالريح  ئ-اؼبلث ىو طوؿ إقامة اؼباء يف مقره – بطوؿ المكث ولو تغير ئ

أو بما يشق صوف ئ -أي تغَت اؼباء بسبب مرور الريال عليو من جهة ميتة جبانبو-ميتة 
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خيلق يف اؼباء ويعلوه ء أخضر لزج الطحلب بضى الالـ وفتحها شي– طحلبكالماء عنو 
 . -بسبب الشمس

o وفيو شيئاف :  ،المطلب الثاني : في قسم الماء المسمى بالطاىر 
وىو اؼباء الطهور الذي تغَت يف لونو أو طعمو أو رحيو للن شرط التغَت يف  في حقيقتو : :األوؿ

 شي اف  
 . -كالزعفراف– أف يكوف التغير بشيء طاىر :األوؿ 

سواًء أكانت اللثرة ربص  يف صفة واحدة من صفات  ،أف يكوف التغير كثيراً  الثاني :
ولو على سبيل ضم يسير في صفة إلى  ئأـ يف اكثر من صفة ئاؼباء الثالث

يُرج  فيو إُف   وضاب  الكثرة ئيلوف كثَتاً عند ضمها ،يسير في صفة أخرى
 العرؼ .

لكن يجوز  ئاغبدث وال يزي  اػببثحيث أف اؼباء الطاىر ال يرف   في حكمو : :الثاني
كشرب وطبل وعجن   ئ–أي يف ملَت رف  اغبدث وزواؿ اػببث – استعمالو في غير ذلك

 وكبو ذلق .
 

 : بشروط  ،الطهور المستعمل في رفع حدثٍ  اليسير الماء :من الماء الطاىر تنبيو
 ىي :

 دوف القلتُت .أف يلوف اؼباء قليالً األوؿ : 

 طهارة كاملة . يف يلوف   أفالثاني 
 ئ-من طهارة صغرى أو كربى-عن أعضاء اعبسد أف يلوف قد انفص  الثالث : 

 . خلفاً لماٍء ُاغتِرؼ منو ئبعد استعمالو يف الطهارة

 : ماٌء يسَت استعم  يف ملس  ميت .  ومن الماء المستعمل تنبيو 
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 : ومن الماء المستعمل الماء الطهور القليل الذي غمست فيو يد نائٍم ليلً  تنبيو  
)) إذا استيقظ أحدكى من نومو فليغس  يديو قب  أف يدخلهما يف اإلناء  ال اً   غبديث

 فإف أحدكى ال يدري أين باتت يده (( رواه مسلى يف صحيحو . 
 وذلك إذا استوفى سبعة قيود وىي :

 َف ي  ر يف اؼباء .  لو ملمس بعضهافئ كامل اليدأف يلوف الغمس يشم   األوؿ :
 َف ي  ر .  فلو ملمس رجالً أو ملَتىا ئلليدأف يلوف الغمس  الثاني :
 فال ت  ر .  خالفاً ليد اللافر ئمسلمٍ أف تلوف اليد يد  الثالث :

  ؾبنوفخالفاً ليد صغَت كصيب و  ئ–بالغ عاق   – مكلفأف تلوف اليد يد  الرابع :
 فال ت  ر .

أو كاف  ئَف ي  ر  فلو كاف النـو هناراً  ئبعَد نوـِ ليلٍ أف يلوف الغمس  :الخامس
 َف ي  ر .  ملمساً لليد يقضةً 

 َف ي  ر .  فلو كاف النـو ملَت ناقض ،لوضوء نـو ناقضأف يلوف عن  السادس :
 . قبل غسلها ثلثاً بنية قليل في ماءأف يلوف ملمس اليد  السابع :

إال  ،لم يؤثر الغمس فيو  فإذا ملمست تلق اليد يف إناء فيو ماء يسَت : وعليو 
 . -وإال بقي اؼباء طهوراً -السبعة  باستيفاء الشروط

 : إذا  :الذي استعمل في إزالة نجاسة عن محل طاىر القليل الماء الطهور تنبيو
 .فإنو من الماء الطاىر   وَف يلن متغَتاً بالنجاسة ئانفص  عن احمل 

 فهذه ثلث شروط في ذلك :
خلؼ ما لو كاف محلً  ئمتنجسوارداً على محل أف يلوف اؼباء الطهور  األوؿ :

ولو َف يتغَت إف كاف  ئفإنو حيلى بنجاستو إذا القى النجاسة لورود النجاسة
 اؼباُء قليالً .

 فإف َف ينفص  فإنو يبقى ماًء طهوراً . ئاؼباء عن احمل  اؼبتنجسينفصل أف  الثاني :
 على ؿب  طاىر . زالة النجاسة الطارئةإألجل أف يلوف استعمالو  الثالث :
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o وفيو شيئاف :  ،المطلب الثالث : في قسم الماء المسمى بالنجس 
أو كاف يسَتاً م  كونو ؿبالُ  ئحيث أنو اؼباء الطهور الذي تغَت بنجاسة في حقيقتو : :األوؿ

 .  -وَف تغَته النجاسة-لورود النجاسة 

 وعليو فإف الماء النجس ضرباف :
 :وشرطو ئ-سواًء أكاف قد بلغ القلتُت أـ ال- األوؿ : الماء الطهور الذي تغير بالنجاسة

  -تغَت يسَتاً ولو كاف ال-أف يلوف قد تغَت يف إحدى صفاتو الثالث بنجاسة عينية 
  خبالؼ العُت الطاىرة إذا ملَتت ماًء طهوراً  ئ-ولو قلَّت-ف النجاسة مستقذرة ه

    كما سبق .        يشًتط أف يلوف التغَت كثَتاً 
 ويشترط في ذلك شرطاف : ئ-ولو َف يتغَت- الثاني : الماء الطهور الذي القتو النجاسة

 . -اليسَت وىو اؼبسمى باؼباء- دوف القلتينأف يلوف اؼباء  األوؿ :
ما لو   خلؼ ئأي تق  النجاسة فيو ،محلً لورود النجاسةأف يلوف اؼباُء  الثاني :

 . -كما سبق-كاف اؼباء اليسَت وارداً على ؿب  متنجس لتطهَته 
 : كانت   :ولو :يحكم بنجاسة الماء اليسير إذا وقعت فيو نجاسٌة مطلقة تنبيو

يمض زمن تسري النجاسة في أو لم ،عين النجاسة صغيرة ال يدركها طرؼ 
 الماء .

 وحيـر استعمالو يف طعاـ أو ملَته ئحيث أنو ال يرف  اغبدث زال يزي  اػببث في حكمو : :الثاني
أي أنو سيهلق هبذه الغصة لو َف يشرب  –لقمة ملص هبا ذو نفس ؿبًتمة  إال لضرورةِ )

 . (أف ال جيد سواه كماء طهور أو طاىر بشرط ئ–اؼباء النجس 

 الماء المتنجس تحصل طهوريتو بثلث أشياء : :تنبيو 
كأف حيبسو   ئ-من ملَت إضافة شيء عليو- يزوؿ تغيره بالنجاسة بنفسوأف  األوؿ :

 ئوكاػبمرة تنقلب خالً دوف وض  شيء فيها ئاؽبواء فيزوؿ تغَته بطوؿ ملثو
 ئ-كمن يباشر زبلي  اػبمر-أما لو زاؿ التغَت يف اؼباء النجس بفع  فاع  

 .ال حيلى بطهوريتو ب  يبقى قبساً  ذا اؼباءفإف ى
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كأف يصب ماًء بلغ  ئيزوؿ تغيره بالنجاسة بإضافة ماء طهور كثير إليوأف  الثاني :
أي  -فيزوؿ التغَت عنو هبذه اإلضافة   القلتُت على ماء يسَت  متغَت بنجاسة

 . -إضافة ماء طهور كثَت إليو
 ُشرط كوف اِلضافة بشرطين وىما : :وعليو
 .طهوراً كوف اؼباء اؼبضاؼ  األوؿ :
وإضافة الماء الطهور الكثير إلى  ئ-أي بلغ القلتُت فأكثر- كثيراً وكونو  الثاني :

 ئ-وإف َف يتص  الصب-تلوف حبسب اإلملاف عرفاً  :النجاسةبمتغير 
 . -إف كاف اؼباء قبساً بالتغَت-للن بشرط أف يزوؿ تغَت اؼباء بالنجاسة 

حبيث يبقى بعد ىذا  ئتغيره بالنجاسة بنزح بعض الماء النجسيزوؿ أف  الثالث :
التطهير بالنزح وعليو فإف  ئفإف ىذا اؼباء اللثَت يصَت طهوراً   النزح ماء كثَت

فإنو لو   خالفاً للماء اليسَت ئ-أي ما بلغ قلتُت فأكثر- خاص بالماء الكثير
ف اؼباء القلي  حيلى ه ئفيبقى ماًء قبساً   نزح منو النجاسة وما إليها من ماء
  .بنجاستو دبجرد مالقاة النجاسة

 وىما : شرطاف  (ٕ)للتطهير بالنزح ومن َثمَّ 
  .كثيراً أف يلوف اؼباء اؼبراد تطهَته بالنزح ماًء  (ٔ)
 .    غير متغيرماًء وأف يلوف بعد نزح النجاسة وما إليها  (ٕ)

 :الفقهاءقاؿ  ئؼبا يف ذلق من اؼبشقةوال يجب تطهير جوانب بئر نزحت 
 اؼبشقة ذبلب التيس

 حيث أف :في حد الماء الكثير واليسير:  المبحث الثالث  
 .ما بلغ قلتُت فصاعداً   اء الكثيرالم

 .-ب  كاف دوهنما-فما َف يبلغ القلتُت   وأما اليسير

                                                           
 .ىو دبعٌت اإلخراج -بتشديد النوف م  فتال وتسلُت الزاي- :النزح(ٕ)
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 وىي اسى للجرة اللبَتة . –بضى القاؼ وتشديد الالـ  –ة لَّ تثنية قػُ  :والقلتاف

ويصال ئ ء اؼبهملة وتسلُت الطاء اؼبهملةبلسر الرا–خبمس م ة رط   ف:وتقدر القلتا
 فم ة رط  وسبعة أرطاؿ وسب  رط  . بالدمشقيوأما ئ بالعراقي -فتال الراء

 ( لًتاً . ٚٚٛئٖٕٓالقلة بػػػػػػػػػػػػػ )  وتقدر باللتر
 ( لًتاً . ٖٕٜٛٓ٘ئٓيقدر بػػػػػػػػػػػػ )  ألف الرطل العراقي

 

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

 

* * * 
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صل   ف 
احة   ٌ هث  ث 

اء وف  ج 
ن  حكام الاسث 

 
ي  ا

 ف 
 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 

 :َفْصٌل في االستنجاء

َخَرَج من سبيٍل ِبماٍء َأْو َحَجٍر ونحِوِه، وىو واِجٌب ِمْن ُكلّْ َخارٍج ِإالَّ واالستنجاُء ِإزاَلُة ما 
َر الُمَلّوثِ   .الريَح والطَّاِىَر وَغيػْ

وال َيِصحُّ االستجَماُر إالَّ ِبطَاِىٍر ُمَباٍح يَاِبٍس ُمَنقٍّ، فاِِلنقاء ِبَحَجٍر ونحِوِه أف يبقى أَثَػٌر ال يُزيُلُو 
ـُ تعدي خارٍج موضَع الَعاَدِة، وبماٍء ِإالَّ الماُء، وشُ  ِرَط َلُو َثلُث َمْسَحاٍت فأكثُر منقيٍة، وعد

 .َعْود المحلّْ كما كاف، َوظَنُُّو كاؼٍ 
 .َوَحُرـَ ِبَرْوٍث وَعْظٍم وطََعاـٍ وَلْو لبهيمٍة، وال َيِصحُّ وضوء وال تيّمم قبلو

بماٍء َوبْولُُو، َوتَػَغوُّطُُو ِبَمْرَوٍة وبطريٍق َمْسلوٍؾ، وِظلٍّ نَاِفع، َوَحُرـَ لُْبٌث فَػْوَؽ َقْدر حاجِتِو، وتَػَغوُّطُُو 
َلٍة واسِتْدبارُىا بفضاءٍ   .َوَتْحَت َشَجَرٍة عليها َثَمٌر يُقَصد، واسِتْقَباُؿ ِقبػْ

 

 حيث يعرؼ من جهتين : : في حقيقتو ،المبحث األوؿ 
 من قوؽبى قبوت الشجرة إذا قطعتها .مأخوذ  ئإذ إف االستنجاء استفعاؿ :األولى : جهة لغوية
 . -دباء أو حجر وكبوه-إذ إف االستنجاء ىو إزالة اػبارج من السبيلُت  :الثانية : جهة شرعية

 . أي من القب  والدبر "من السبيلين"قولهم :
 .كخرؽ وورؽ   "ونحوه:" قولهم 

 : وىو أف اؼبستنجي دباء أو حجر   يعلم من المعنى اللغوي مع الشرعي راب  بينهما تنبيو
 وكبوه قد قط  بذلق اهذى عن نفسو .

 : فما كاف باؼباء اشتهر   فرؽ بين إزالة الخارج بالماء أو غيره في التسمية تنبيو
وكلمة استجمار استفعاؿ مأخوذ من  ئوباغبجر باالستجمار اشتهر تسميتو ئباالستنجاء
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 وذلق هف اؼبستجمر يستعملها يف ئ-صغَتوىي صب  صبرة واعبمرة ىي اغبجر ال-اعبمار 
 إزالة اػبارج من السبيلُت . 

 في حكمو : :المبحث الثاني 

من  –القب  والدبر  -ؼبا فيها من تطهَت احمل   ؛حيث أف إزالة الخارج من السبيلين واجبة شرعاً  
 النجاسة .

 : من غير النجاسة فليس بواجب ويدخل في  –القبل والدبر  –أما تطهير المحل  تنبيو
 ذلك ثلثة :

وىو ما خيرج دفقاً  –سواء كاف مٍت ذكر أـ أنثى  ئوىو اؼبٍت :األوؿ : ما كاف ذا جـر طاىر
وللمٍت رائحة   ئومٍت الرج  ديي  إُف البياض وديي  مٍت اهنثى إُف الصفار ئ-بلذة  

بالذاؿ  –خيرج عند اشتهاء دوف دفق ويسمى باؼبذي  لسائل خلفاً  ئكرائحة العجُت
  –بالداؿ اؼبهملة  –خيرج عقب البوؿ ويسمى بالودي  ولسائل آخر ئ–اؼبعجمة 

 نجساف . –المذي والودي  -ذلك أنهما 
سواء كاف  ئوىو الريال إذا َف خيتلط بو شيء من النجاسة :الثاني : مالم يكن ذا جـر

وىو   –بضى الفاء  –بغَت صوت ويسمى بالفساء أو كاف  ئبصوت ويسمى بالضراط
 طاىر .

أي   و لم يلوث المحل بشيء من النجاسة:الثالث : ما كاف ذا جـر من النجاسات لكن
ئ  –حبيث يزيلو اغبجر مثالً -انفص  من القب  أو الدبر وَف يبَق أ ر للنجاسة فيهما 

 . -إذا يبس واشتد  يقاؿ تبعر ملائطو-مثالو   البعر الناشت 
 : وكذا عظم  -سواء أكانت فبا ي ك  اـ ال- ال يجزئ االستجمار بروث بهيمة تنبيو

قد   -صلى اهلل عليو وسلى-هف الرسوؿ   -ولو كانت البهيمة مذكاًة ذكاًة شرعية- بهيمة
 -أف الروث لبهائمنا   أيئ (ٖ)  ىي زاد إخواننا من اعبنبقولو وعلل النهي  هنى عن ذلق

                                                           
 .رواه اإلماـ مسلى يف الصحيال (ٖ)



   بداية العابد بشرحكفاية القاصد 

 

 

( 20 ) 

والنهي عن الشيء  ئوأما عظى هبائمنا فزاد للجن أنفسهى ئزاد هبائى اعبنىو  -كبن بٍت آدـ 
طعاـ  ويلحق بالروث والعظم: ئيقتضي فساد ما اؼبنهي عنو وعدـ إجزائو يف االستجمار

هنو إذا كاف قد هني عن استعماؿ ما ىو طعاـ للجن وهبائمهى فبنوا آدـ   اآلدميُت وهبائمهى
 وعليو فال يصلال أف يستجمر خببز وال حبشيش تأكلو الدواب .  أوُف

 : يكره االستنجاء من الريح . تنبيو 

  : المبحث الثالث : فيما يستعمل في إزالة الخارج من السبيلين وىو شيئاف 
وإف كاف  -للن لو كاف ملَت مباح كمغصوب أجزأ يف اإلزالة  ئوشرطو أف يلوف طهوراً  :األوؿ : الماء
 . -عن استعمالومنهياً 

وال يصال   ئ–أي مادة جامدة ملَت مائعة  –وىو اغبجر وكبوه كخرؽ وخشب  :الثاني : غير الماء
 بشروط ثلثة :كونو مزيالً للخارج من السبيلُت إال 

 . -خالفاً للنجس فال جيزئ م  كونو منهياً عن استعمالو- األوؿ : أف يكوف طهوراً 
ئ سواء أكاف ؿبرماً   ؛الثاني : أف يكوف مباحاً  أـ كاف  ئ-كمغصوب–كسبو فال يصال دبحـر
 كأف تستعم  اؼبرأة حليها يف إزالة النجاسة .ئ   –كذىب وفضة-ؿبـر يف استعمالو 
ن اإلنقاء يقاؿ أنقيت اإلناء من العس  إذا نظفو منو فأزاؿ ما م- الثالث : أف يكوف منقياً 

واستعمالو  ئ-ملس من اؼبواد ال ينقيهف اه- فال جيزئ مادة ملساء كالزجاج   -فيو
 مباح للنو ال جيزئ يف االستجمار .

  حبيث ال يبقى يف -ىو إزالة عُت النجاسة  :: حد اِلنقاء المجزئ بحجر ونحوهتنبيو
هنو لو شرط اليقُت يف   ويلفي يف ربصيلو الظن ئ-القب  والدبر سوى أ ر ال يزيلو إال اؼباء

وىي ـبالفة غبقيقة الرخصة يف استعماؿ حجر   اإلنقاء حبجر وكبوه للاف فيو مشقة وعنت
 وكبوه يف االستنجاء .

 : هف اهص  يف إزالة  ؛استعماؿ حجر ونحوه في االستنجاء ىو رخصة شرعية تنبيو
فاؼباء احملـر    لذا َف تأخذ حلى اؼباء يف ك  شيء  النجاسات أف يلوف باؼباء فقط
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االستجمار لو  فل يصح بها  كمغصوبة خلفاً لخرقة محرمة ئكمغصوب يزي  النجاسة
 الرخصة ال تستباح دبعصية .  لذا قاؿ الفقهاء  وق 

  المبحث الرابع : في طريقة إزالة الخارج من السبيلين: 
وىذه لها  ؛بحجر ونحوهوإما أف تلوف  ئ-ويأ  يف فص  إزالة النجاسة-وىو إما أف يلوف دباء  

 ثلثة شروط : 

ههنا إف ذباوزت القب  والدبر   -ن قب  أو دبرم- األوؿ : أف ال تتجاوز النجاسة المحل
وىي اؼبسماة بالنجاسة )فإهنا تأخذ حلى إزالة النجاسة اليت طرأت على ؿب  طاىر 

 (.توعدد سب  ملسال ئأف يلوف دباء طهور :وشرطها ئوتأ  يف فص  ؽبا ئاغبلمية
 .وال نصت شفري أنثى الظاىرين ئبأف ال يزيد على نصت اغبشفة ويقدر حد قبٍل:

  -بفتال اؽبمزة وتسلُت الالـ–أف ال يزيد عن نصت باطن صفحيت اهلية  :وفي دبر
 قرره التقي ابن تيمية يف شرح العمدة . .ىي العجيزة اليت جيلس عليها اعبسى
سواء  ئثلث بحيث تعم كل مسحة المحلالثاني : أف ال تقل عدد المسحات عن 

هف اؼبقصود ىو   أـ بثالث أحجار ئأكانت اؼبسحات حبجر ذي شعب  الث مثالً 
 . -كحجر وكبوه-وليس اؼبراد تلرار استعماؿ اؼبمسوح بو  ئتلرار اؼبسال للمح 

 . -وفق ما سبق بيانو- الثالث : أف يقع اِلنقاء للمحل
 

 : ىو أف يعود للمح  خشونتو كما   :لغسل المحل بالماء اِلنقاء إذا كافحد  تنبيو
خالفاً  ئشعر حوؿ الدبروىذا يصلال يف حق من ينبت لو  ئكاف قب  خروج النجاسة

باؼباء ىو إزالة عُت النجاسة حىت يعود  :لذا ضب  بقولهم اِلنقاء ئ-كالصغَت-لغَته 
 . -والظن كاٍؼ يف ذلق-للمح  حالو اليت كاف عليو قب  خروج النجاسة 

   : المبحث الخامس : في آداب الخلء وأحكامو 
 األوؿ : يحـر قضاء الحاجة من بوؿ أو غائ  في المواضع التالية : 

 .اؼبهجور أو الذي تق  فيو اهقداـخالفاً للطريق  ،الطريق الذي يسلكو الناسأواًل: 
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  -ويستظلوف بوفقد يتحد وف ربتو - هف الناس ينتفعوف بو ؛ثانياً : الظل النافع
 وقضاء اغباجة فيو يوجب عدـ االنتفاع بو .

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

 .من قضاء اغباجة عندىا 
 . -وىو احمل  الذي يرد اؼباء فيو ويسي  منو- وىو ؿب  وروده :رابعاً : مورد الماء

-هف حرمة اؼبسلى ميتاً كحرمتو حياً ففيت أذية ؽبى  ؛خامساً : بين قبور المسلمين
 . -أي موتى اؼبسلمُت

عن ذلق   لنهي النيب   الثاني : يحـر استقباؿ القبلة واستدبارىا في الصحراء بل حائل
للن إذا جع  بينو وبُت  ئكما يف البخاري ومسلى من حديث أيب أيوب اهنصاري 

فاستقباؿ القبلة واستدبارىا يف   عليوو ئجاز  -ولو أف يرخي ذي   وبو-القبلة حائالً 
 البنياف مباح . 

 : من بوؿ أو ملائط  والبقاء في موضع قضاء الحاجة -أي المكث-يحـر اللبث  تنبيو
   (وىو الذي يسمى بدورة اؼبياه ئ-بضى اغباء اؼبهملة وجيوز فتحها-سمى باغبش )وىو اؼب

كما قرره اهطباء حىت قي  إنو يدمي    ؼبا يف ذلق من الضرر  واؼبلث ىو ما زاد عن حاجتو
ة وهف كشت العور  ئوأنو يورث الباسور ئبسبب الرائحة اللريهة –التليت اللبدي  –اللبد 

  كاف يف ظلمة.بال حاجة ؿبـر ولو  
 : إذا لم يكن بينو -يكره في الفضاء استقباؿ القبلة واستدبارىا في االستنجاء  تنبيو

 . -وبينها حائل
 : ال يصح وضوء وال تيمم قبل االستنجاء . تنبيو 

 

* * * 
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صل   ف 
صال ال  ي  السىاك وخ 

طرً  ف   ف 
 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 

 

 :َفْصٌل في السواؾ

َلُو ِبُعوٍد َرْطٍب، وُيسَتَحبُّ والسَّْواُؾ  مسنوٌف ُمْطَلقاً، ِإالَّ لَصائٍم بعَد الزواِؿ فُيْكَرُه، ويُباُح قَػبػْ
 .بيابٍس، ولم ُيِصِب السُّنَة َمْن استاَؾ بغيِر ُعودٍ 

، َودخوِؿ َمْسجٍد وتغيُِّر رائحِة َفٍم ونحِوهِ  . ويُػَتَأكَُّد عنَد َصلٍة وقراءٍة ووضوء، وانتباٍه من نـو
َوُسنَّ بَُداَءٌة باألَْيمِن في ِسَواٍؾ وَطهوٍر وشأنِِو ُكلِّْو، وادّْىاٌف، واكِتَحاٌؿ، وَنَظٌر في ِمْرآة، َوَتطَيٌُّب، 

 .واستحداٌد، َوَحفَُّت َشاِرٍب، وتَػْقِليُم ظُُفٍر، َونَػْتُف ِإْب ٍ 
 .َوَيِجُب ختاُف ذََكٍر وأنَثى ِعْنَد بُلوٍغ، وزمن ِصَغٍر أفضل

 

 مبحثاف :وفيو 

  في السواؾ ويتضمن مطالباً : :األوؿالمبحث 
o  في حقيقتو : :األوؿالمطلب 

وىو التماي  والًتدد   :التساوؾالتسوؾ مأخوذ من  فالسواؾ اسى للعود الذي يتسوؾ بوئ 
استعماؿ عود يف  االستياؾ شرعاً بأنو :وعرؼ  ئذلق هف اؼبتسوؾ يردده يف فمو وحيركو فيو

وىي اسى   ئبلسر الالـ م  تشديدىا وفتال الثاء اؼبثلثة م  زبفيفها –ة ثَ ل  اللساف و السناف و اه
 . -اللحمة اليت بُت اهسناف
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 : ؛ –األسناف واللساف واللثة  –المراد إمرار العود على المحاؿ الثلثة  تنبيو
 ألجل التنظيف واِلنقاء .

o  في حكمو : :الثانيالمطلب 

  وعند مسلى من حديث عائشة ئوفعلو لو ث أف االستياؾ مستحب  همر الرسوؿ حي 
 )) السواؾ مطهرة للفى مرضاة للرب (( مرفوعاً .

 : بعد زواؿ الشمس  وىو :يستثنى استحباب السواؾ في وقت للصائم تنبيو
حيث  ئ-أي بدخوؿ وقت صالة الظاىر ئوسط  السماء -عن كبد السماء

 يلوف ملروىاً لو يف ىذا الوقت .

 : وعند  ئذلق عند وضوء وملس   يتأكد استحباب السواؾ في مواضع تنبيو
وعند  ئوعند تغَت رائحة فى ئوعند انتباه من نـو ئوعند قراءة القرآف ئصالة

 كصفرة أسناف أي صفرة سببها عدـ النظافة .  ئدخوؿ مسجد ومنزؿ وكبو ذلق

o  ة االستياؾ وترجع على ثلثة :المطلب الثالث : طريق 

 ئملَت لُت رطب-ى دَّ ابساً ُمنَ حيث يسن أف يلوف العود ي :أوالً : في عود السواؾ
 .-الفىتحل  ويتفتت يف الفى وال يقـو بتنظيت اليت ذبعلو ي اللُت والرطوبةأعٍت 

وأف يستاؾ  ئحيث يسن أف يبدأ دبيامن فمو قب  مياسره :ثانياً : في جهة االستياؾ
 ئ[رواه أبو داود يف مراسيلو]غبديث )) استاكوا عرضاً ((   يف اهسناف عرضاً 

 إال يف اللساف فيستاؾ طوالً .
هف السواؾ آلة   حيث يسن أف يلوف باليد اليسرى :ثالثاً : اليد التي يستاؾ بها

 فلانت اليد اليسرى أليق بو .  تطهَت للفى يزاؿ بو وسخو وقذره
 : ؽ يف اهرضئ عود عروقها ىو اسى شجرة ؽبا عرو  – أفضل السواؾ األراؾ تنبيو

 ؼبا فيها من رائحة حسنة وصالحيتها لإلنقاء . ؛ثم الزيتوفئ  –اهفض 
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 المبحث الثاني : في خصاؿ الفطرة وما إليها:  

 رواه] اػبتاف واالستحداد وقص الشارب وتقليى اهظفار ونتت اإلبط :الفطرة خمس :وفي الحديث
 . [البخاري ومسلى يف صحيحهما
أي  –حيث يستحب أف حيلق الرج  شعر عانتو   وىو إزالة شعر العانة :أوالً : في االستحداد

 ئالعانة ك  أسبوعحلق  وينبغي ئوتزيلو اؼبرأة بنتت وكبوه ئ–الشعر النابت حوؿ قبلو 
 إزالة شعر الدبر . ويباح ئفوؽ أربعُت يوماً  ويكره تركو

أف تلوف اإلزالة ئ و –بلسر اؽبمزة – (ٗ)حيث يسن إزالة شعر اإلبط :نتف اِلب ثانياً : في 
للن لو أزاؿ الشعر -هف النتت يضعت الشعر فتزوؿ الرائحة اللريهة   للشعر بالنتت

 فوؽ أربعُت يوماً . ويكره أف يتركو ئأسبوع كل ويسن ئ-حبلق وملَته أجزأ
 ئأسبوع ويسن كل ئأظفار أصاب  اليدين والرجلُتحيث يسن تقليى  :ثالثاً : في تقليم األظفار
يـو اعبمعة قب  الصالة أو يـو  :واألفضل أف يكوف ئفوؽ أربعُت يوماً  ويكره أف يتركو

 اػبميس آخر النهار .
قاؿ ابن اه َت  ئحيث يسن إزالة الشعر النابت على الشفة العليا :رابعاً : في حف الشارب

حت الشارب   واألفضل أف يكوف.((بالغ يف قصهاي شوارب ))أيإحفاء ال" النهايةيف"
 .ك  أسبوع

وأما ئ –اسى آللة الرج   –الذكر  (٘)وىو إزالة اعبلدة اليت فوؽ حشفة :خامسا : في الختاف
تلوف بُت  قب البوؿ  ئؼ الديقرْ اسى للحمة كعَ  – الَبْظراهنثى في خذ قطعة يسَته من 

ويقل  الشهوة ويعدؽبا يف حق  ئاػبتاف يطهر احمل  ألف ئ-و قب ـبرج الولد من فرج اهنثى
واجب على الذكر واهنثى إذا بلغ ك   :الختاف وحكمئ -كما ذكره اهطباء-اؼبرأة 
وكشت العورة يف الصغر ليس   ئهنو أقرب إُف برء اعبرح  أما قب  البلوغ فمستحب ئمنهما

 يـو الساب  .اػبتاف من يـو الوالدة إُف  لكن يكره ئكلشفها بعد البلوغ

                                                           
 .-اؼبسمى باللتت-ما ربت اؼبنلب  حيث جيتم  فيو  أعلى عظمة اليد م  أعلى جنب البدف  اِلب : (ٗ)
 .وتضبط بفتال اغباء اؼبهملة والشُت اؼبعجمةئ وتسمى باللمر ( حشفة:٘)
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 : ما أوجب إلحاقها بما سبق  ؛ثمة أمور مسنونة فيها من التنظف والتجمل تنبيو-
 وىي : –خصاؿ الفطرة

منو   ويقوؿ اؼبرء عند النظر إُف صورتو فيها ما ورد يف اؼبأ ور :النظر في المرآة – ٔ
رواه ] ((وحـر وجهي على النار اللهى كما حسنت خلقي فحسن خلقي  ))قوؿ
 . [قي يف "الدعوات اللبَت"البيه

م  كسر وتسلُت الياء  ئالطيب بتشديد الطاء اؼبهملة – (ٙ)والتطيب بالطيب – ٕ
رواه ] الطيب والنساء (( )) حبب إِفَّ من دنياكى  ويف اغبديث  –التحتية

كالعود -ما يظهر رحيو وخيفى لونو  :والطيب في حق الرجاؿ ..[أصحاب السنن
   ما يظهر لونو من الطيب وخيفى رحيو . :–في غير بيتها  –وللمرأة  ئ -والعنرب

حيث يسن االكتحاؿ ك  ليلة يف ك  عُت  ال اً  :واالكتحاؿ في العينين بكحل – ٖ
ذلق    لفعلو -بلسر اؽبمزة وتسلُت اؼبثلثة وكسر اؼبيى– (ٚ)عند النـو بإشبد

 .ماـ أضبد وملَته من حديث ابن عباس[رواه اإل]
بلسر الغُت اؼبعجمة وتشديد  –اً بَّ وذلق أنو يسن االدىاف بالزيت ملِ  :االدىاف – ٗ

 ومنو دىن شعر الرأس واللحية . ئ-أي يوماً بعد يوـٍ  اؼبوحدةئالباء 
 

* * * 
  

                                                           
 .ىو اسى ؼبالو ريال طيبة عند ذوي اؼبزاج السليى ( الطيب:ٙ)
 .مادة حجرية معروفة مطيب دبسق ىو اِلثمد: (ٚ)
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صل   ف 
ىء 

ي  الىض 
 ف 

 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 
 

 :َفْصٌل في الوضوء
اأَلْربَػَعِة على صفٍة مخصوَصٍة، والتَّسميُة واجبٌة فيو، والوضوء استعماُؿ ماٍء َطهوٍر في اأَلْعضاِء 

 .وفي ُغْسٍل، وتيمٍُّم، وَغْسِل َيَدْي قاِئٍم من نـو الليل ثلثاً بنّيٍة وتسميةٍ 
 :وُشروط الوضوء ثمانيةٌ 

َر إزالِة خبٍث وَنْحِوَىا،  واِِلسلـُ، انقطاُع ما يوِجُبُو، والنػّْيَُّة، وىي َشرٌط لكلّْ طهارٍة شرعية َغيػْ
 .والعقُل، والتمييُز، والماُء الطَّهوُر الُمباُح، وِإزالُة ما يمنُع وصولُُو، واالستنجاءُ 

 :وفروُضُو ستة
َغْسُل الوجو، ومنو َفٌم وأَْنٌف، وَغْسُل الَيدين مع الِمْرفَػَقْيِن، َوَمْسُح الرأس ُكلِو ومنو األُذناِف، 

 .رتيٌب، ومواالٌة، ويسقطاف مع ُغْسلٍ وَغْسُل الرجليِن مَع الَكْعبَػْيِن، وتَ 

 وفيو مباحث : 

 حيث يعرؼ من جهتين :المبحث األوؿ : في حقيقتو: 
 ئخالفاً للفتال اسى للماء الذي يُتوضأ بو ئفالوضوء بضى الواو اسى لفع  الطهارة :جهة لغوية -

 .يقاؿ ىذا وضيٌء وذو وضاءٍة إذا كاف نظيفاً وذا نظافة
استعماؿ ماء طهور مباح يف اهعضاء اهربعة   حيث أف الوضوء ىو :والثانية جهة شرعية -

 على صفة ـبصوصة .
 أي الوجو واليداف والرأس والرجالف . "األعضاء األربعةقولهم :"
 أي طريقة خصها الشرع بالتشري  . "على صفة مخصوصةقولهم :"
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 : مث يتمضمض  ئ- ال اً –فيغس  كفيو  ئىي أف يسمي اهلل :صفة الوضوء شرعاً  تنبيو
مث ديسال  ئ- ال اً – اؼبرفقُتمث يغس  يديو م   ئ- ال اً –ويغس  وجهو  ئ- ال اً –ويستنشق 

  نتهى قاؿفإذا ا ئ- ال اً – مث يغس  رجليو إُف اللعبُت ئ-مرةً – رأسو كلو م  اهذنُت
اللهى أجعلٍت من التوابُت واجعلٍت من  ئأشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف ؿبمداً رسوؿ اهلل))

 . ((اؼبتطهرين

  الثاني : في حكموالمبحث: 
ذكر واجباًئ أما  اجمليء بو فيلوف ئ-كطواؼ–ة وكبوىا صاليف صحة ف الوضوء شرط حيث إ 

 اهلل وقراءة القرآف دوف مس للمصحت فإف الوضوء ؽبا مستحب ال واجب .

 : ومنو حديث تلفَت الذنوب م  آخر قطرة م  ك   :الوضوء عبادة وورد فيو فضل تنبيو
 . [رواه مسلى وملَته]عضو من أعضاء الوضوء 

 :المبحث الثالث: شروط الوضوء : وىي ثمانية 
فمن كاف يبوؿ فال يصال وضوؤه حىت ينتهي   -من نواقضو-األوؿ : انقطاع ما يوجب الوضوء 

 . -نواقض الوضوء  ويأ  فص  يف النواقض-من بولو ويستنجي منو 
  .وىي القصد إُف الفع  تقرباً إُف اهلل :الثاني : النية

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

 .يشرؾ معو يف عبادتو أحداً 
  .والتلفظ هبا مستحب ئالقلب :ومحل النية
فيأ  اؼبتوضئ هبا وجوباً عند أوؿ  ئبيسَت -كالوضوء–بي  العبادة قُ  :ويؤتى بها

ئ أو عند أوؿ أف ينوي قبلها بيسَت ويستحب ئ-وىو التسمية-واجب 
  .-وذلق إف وجد ذلق اؼبسنوف قب  الواجب-مسنوف كغس  اللفُت 

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

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

فقاؿ عند  ئمن أراد الوضوء فنوى الصالة  مثالو ئالقلب واللساف ـبرب عنها
 نويت أف أصلي صالة العصر أربعاً .  الوضوء

 هنو ال تق  نية من كافر .  وضده اللفر :اِلسلـالثالث: 

 يء بالنية .هف اجملنوف ال يستطي  اجمل  وضده اعبنوف :العقلالرابع: 
وأما قب  ذلق فيحلى -وحيص  بتماـ أشهر السنة السابعة من عمر اإلنساف  :التمييزالخامس: 

 . -بعدـ سبييزه
 :سوى نسك حج وعمرة  ،شرط في كل عبادة :وشرط اِلسلـ والعقل والتمييز تنبيو

 ألف الولي ينوي عنو . ؛فل يشترط فيها التمييز
وأما قيد   ئىو الذي يرف  اغبدث ويزي  اػببث :الطهورهف اؼباء  ؛السادس : الماء الطهور المباح

فاؼباء الطهور اؼبغصوب واؼبسب  للشرب وكبومها ال يرف    فخاص برف  اهحداث  مباحاً كونو 
 . -للنو يزي  اػببث-اغبدث 

كشم  الصق بأحد أجزاء اهعضاء  :السابع : إزالة ما يمنع وصوؿ الماء لألعضاء األربعة
خالفاً ه ر اغبناء مثالً فإنو ال دين  وصوؿ اؼباء إُف  ئفإف لو كثافة سبن  من وصوؿ اؼباء  اهربعة
 البشرة .

 . -وسبق–عند موجبو  :الثامن : االستنجاء
 : ىو ما يلـز من عدمو العدـ وال يلـز من وجوده وجود وال عدـ  :الشرط اصطلحاً  تنبيو

فإنو يلـز من عدـ وجود شرط الطهارة عدـ وجود   شرط الطهارة للصالة :مثاؿ .لذاتو
فاؼبتوضئ قد يقرأ القرآف وال   للن ال يلـز من وجود شرط الطهارة وجود الصالة ئالصالة
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إُف أنو قد حيلى بعدـ الصالة م  وجود شرط  :ثم نُػبّْو في التعريف ئيصلي أو ملَت ذلق
 . -بركن من أركاف الصالةكعدـ سًت عورة أو عدـ ؾبيء -الطهارة بالنظر عبهة أخرى 

   :وىي ستة : ،الوضوء -أي أركاف–في فروض المبحث الرابع 
 ئ-أي ما ينبت ملالباً للناس-من منابت شعر الرأس اؼبعتاد  :وحد الوجو طوالً  :أوالً : غسل الوجو

وأما حد الوجو  ئ-ويسمى بالذقن-وينتهي إُف ما اجتم  من اللحيُت يف أسف  الوجو 
  الفى واهنت :ومن الوجو ئ-إال أف اهذنُت من الرأس-فمن اهذف إُف اهذف  :عرضاً 

 وذلك ئ-سواء أكاف يف الطهارة اللربى أـ الصغرى-فتجب اؼبضمضة واالستنشاؽ فيهما 
أي يشفط اؼباء  –بإدخاؿ ماء إُف جوؼ الفى وإدخاؿ ماء إُف اهنت بِنَػَفِس النَّفس  يكوف:
فيجب ملس  الوجو م  ما اسًتس  من شعر اللحية  :ر لحيةفمن كاف لو شع ئ–بالنَّفس 

هف اللحية تشارؾ - جيب ملسلو أيضاً   وما خرج من الشعر عن حد وجو عرضاً ئ طوالً 
وكذا شعر -داخ  يف الوجو  (ٛ)وشعر العذار ئ-يف معٌت التوجو واؼبواجهة :للحيةفا الوجوئ
ا وم–اد وتسلُت الداؿ اؼبهملة بضى الص – (ٓٔ)شعر صدغ :وال يدخل فيو ئ-(ٜ)عارض

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

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

وال يضر وسل   فيجب ملسلو -ولو طاؿ-ويدخ  يف ذلق أصب  زائدة وكذا أظفر   (ٕٔ)اليد
 . -كداخ  أنت   –يسَت ربت ظفر وكبوه 

                                                           
 .اهذف  -أي  قب -ىو شعر نابت على عظى ناتئ حياذي صماخ  شعر العذار:( ٛ)
 .ىو شعر ربت الِعذار إُف الذقن ينبت على اللحيُت واػبد  شعر العارض: (ٜ)
 .ىو شعر فوؽ شعر العذار حياذي رأس ملضاريت اهذف شعر الصدغ: (ٓٔ)
 مفص  اللت من الرسغ إُف اؼبرفق .يبدأ من  ساعد اليد: (ٔٔ)
 يبدأ من فوؽ اؼبرفق إُف اللتت . عضد اليد:( ٕٔ)
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منابت شعر الرأس اؼبعتاد من جهة  من  وذلق بأف ديسال صبي  ظاىر رأسو :ثالثاً : مسح الرأس كلو
وكذا  ئمن الرأس واألذناف ئ-وىي م خر العنقئ بفتال القاؼ – بالقفايسمى إُف ما الوجو 
ديسال ظاىر رأسو بلفيو  :وذلك بأف  الذي بينها وبُت منابت الشعر من الرأس أيضاً  البياض
مث يأخذ ماء جديد  ئفيمر يديو من مقدـ الرأس إُف قفاه مث يردمها إُف مقدـ رأسو  اؼببللتُت
غضاريت وعظى ال –وديسال بإهباميو ظاىرمها  ئويدخ  سبابتيو يف صماخي أذنيو ئهذنيو
حىت لو مسال -للرأس واهذنُت كيت مسال  ويجزئ المسح ئكذا السنة يف اؼبسال   –اهذف
 .-خبرقة

ومها العظماف النات اف يف أسف  الساؽ عند ملتقى القدـ م   – رابعاً : غسل الرجلين مع الكعبين
 وال يضر ئوكذا ظفر ولو طاؿ ئويدخ  يف ذلق إصب  زائدة  –ففي ك  قدـ كعباف   الساؽ

 وسل يسَت ربت ظفر .
وذلق بأف يقدـ ملس    -كما ذكر اهلل تعاُف يف القرآف- خامساً : الترتيب بين األعضاء األربعة

لكن  ئومسال الرأس على ملس  الرجلُت ئوملس  اليدين على مسال الرأس ئالوجو على اليدين
و همن ملس  وج :مثالو ئصال -ـد  للعضو الذي قُ -الغس فأعاد   على آخر و قدـ أحدىمال

 فوضوؤه صحيال .  فتذكر فأعاد مسال رأسو بعد ملس  يديو  مث مسال رأسو مث ملس  يديو
 :وذلك بأف  –ىي اؼبتابعة   فاؼبواالة ئيقاؿ واُف بُت كذا وكذا إذا تاب  بينهما – سادساً : المواالة

يف زمن معتدؿ أو قدر -حىت جيت الذي قبلو  -أو بعضو-ال ي خر ملس  أو مسال عضو 
 . -الزمن اؼبعتدؿ من ملَته

 : في السنة :واثناف ،مذكور في القرآف :أربعة منها :الفروض الستة تنبيو. 

 : ألف الوضوء يندرج في  ؛يسقطاف مع غسل عن حدث اكبر :والترتيب والمواالة تنبيو
 . -اندراج العمرة في الحجمثل -الغسل 

 المبحث الخامس : في واجبات الوضوء:  
فلو قاؿ   ال يقـو ملَتىا مقامها ئ–بسى اهلل   وىي قوؿ- أال وىي التسمية  وىي واجب واحد

 َف جيزئو .  وكبوه (سى الرضبنب)
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 : وأما إذا  ،-قياساً على واجبات الصلة-تسق  التسمية سهواً وجهلً  تنبيو
 تركها عمداً فوضوؤه باطل .

  جب عليو أف يبتدئ فإنو ي؛ذكر المرء التسمية أثناء وضوئوتإذا  :تنبيو
 .الوضوء من أولو

 : ال يسقط  :إال أف الركن) ركن وواجب وسنة :والماىية مركبة من ،(ٖٔ)للعبادة ماىية تنبيو
فيسقط سهواً وجهالً  :وأما الواجب ئفتسقط مطلقاً  :خلفاً للسنة ئ  جهالً عمداً وال سهواً وال 

للن يبقى الشرط إُف )ما كانت خارج اؼباىية  :فإف شروط العبادة كالوضوء وعليو .(ال عمداً 
 .(-إال عند عجزٍ -ال سهواً وال جهالً وال يسقط الشرط ال عمداً و  ئانقضاء العبادة

 : للن إذا  ئال يشترط أف يعرؼ المكلف التمييز بين الشرط والركن والواجب والسنة تنبيو
 -ولو اعتقد الفرض سنة أو الشرط واجباً -أدى العبادة على وجهها أجزأ وصال 

o  في المسنونات :مبحث : 

ئواؼببالغة يف اؼبضمضة -قب  ملس  الوجو-ملس  اللفُت  ال اً  :للوضوء سنن ومنها
ومنها التثليث يف ملس  الوجو واليدين  ئ-فتلره لو اؼببالغةئ ىإال لصائ- (ٗٔ)واالستنشاؽ
أشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال ))  ومنها قوؿ ئ-فالغسلة الثانية والثالثة سنة-والرجلُت 

 . -عقب االنتهاء من الوضوء- ((شريق لو وأشهد أف ؿبمداً عبده ورسولو

o  الوضوء : في مكروىات :مبحث 

مبالغة الصائى يف   ومنها ئ-للوجو واليدين والرجلُت-الزيادة على  ال ة ملسالت  :منها
  اللالـ يف أمر الدنيا أ ناء الوضوء . :ومنها ئمضمضة واستنشاؽ

* * * 
                                                           

 ىي ما يس   عنها دبا ىيئ وىي حقيقة الشيء. الماىية:( ٖٔ)
 .ىو جبذب اؼباء إُف أقصى اهنت والمبالغة في االستنشاؽ:ىو إدارة اؼباء يف صبي  الفى.  المبالغة في المضمضة: (ٗٔ)
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) صل  ف 
رً   ي  ث  جىهوا والوسح على الج 

ي ي ون 
ف  حكام الوسح على الخ 

 
اى ا ث  ي  ب 

 ف 
 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 

 

 :الخفينَفْصٌل في المسح على 

 :يجوُز المسُح على الُخفَّيِن َوَنحِوِىَما بسبعة شروط

ُرىما لمحلّْ فَػْرٍض، وإمكاُف مشي ِبِهَما ُعْرفاً، وثُبوِتِهَما  لُْبُسُهَما بَػْعَد َكَماِؿ َطَهارٍة بماٍء، وَستػْ
ُمقيٌم وعاٍص ِبَسَفرِِه بنْفِسِهما، وإباَحِتِهَما، وطهارة َعْيِنِهَما، وعدـ َوْصِفِهَما البشرَة. فَػَيْمَسُح 

ِمْن َحَدٍث بعد لُْبٍس يوماً وليلة، وُمَساِفٌر َسَفَر َقْصٍر َلم يَػْعِص بو ثلثة بلياليهنَّ، فلو َمَسَح في 
ـَ، َأوفي َحضٍر ثُمَّ َسافَػَر، َأوشكَّ في ابتداء الَمْسِح َلْم يَزْد على َمْسِح ُمقيمٍ   .َسفٍر ثُمَّ َأقا

َجِبيَرٍة ِإف كاَف َوَضَعَها على َطَهارٍة ولم تجاِوز َقْدَر الَحاَجِة، وِإف جاوزَْتُو َأْو  وَيجوُز الَمْسُح على 
كاف َوَضَعَها َعلى َغْيِر طََهارٍَة َوَجَب نزعها، فإف خاؼ َضَرراً تَيمََّم مع َمْسِح موضوعٍة على 

 .َطَهارة مجاوزٍة َمَحل الحاجةِ 

 .َل ما يوِجُب الُغْسل َأْو انقضت المدة بطل الوضوءوإف َظَهَر بعُض َمَحلّْ فَػْرٍض أو َحصَ 

 : وفيو مباحث

 وفيو مطالب : ،في المسح على الخفين ونحوىما :المبحث األوؿ 

o في حقيقتو : :المطلب األوؿ 
ومها لباس  ئ-كجلد حيواف مأكوؿ ذكي ذكاة شرعية-حيث أف اػبفُت من مادة اعبلد 

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

  قاؿ ابن النجار يف شرح اؼبنتهى  اعبورب اسى لل  ما يلبس يف –بفتال اعبيى والراء اؼبهملة م  تسلُت الواو  – الجورب (٘ٔ)
 الرج  على ىي ة اػبت للنو من ملَت اعبلد .
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 : بضم الجيم وتسكين الراء المهملة  –موؽ رْ الخف القصير يسمى بػػػػػالجُ  تنبيو–، 
 الجرموؽ شيء واحد .و  –بضم الميم-وؽ والمُ 

o وىي سبعة شروط :  ،في شروط المسح على الخف والجورب :المطلب الثاني 

 .بالماءبعد كماؿ الطهارة ا يف القدمُت سَ بَ لْ أف يػُ  .ٔ

مث  ئ-ومنو ملس  الرجلُت إُف اللعبُت-أف يتوضأ اؼبرء وضوء كامالً  مثالو :
فإذا أحدث بعد ذلق فلو أف يتوضأ وال خيل    يلبس اػبفُت أو اعبوربُت

 وأف ديسال عليها إذا استجم  اؼبسال شروطو . ئاػبفُت أو اعبوربُت

ولو َف حيص  ذلق  ئوىو القدـ كلها م  اللعبُت  من الرجلُت يستر محل الفرضأف  .ٕ
 . السًت للمح  إال بربط للخت أو اعبورب فإنو يصال وجيزئ

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

قد صن  من مادة  -مثالً –ولو كاف اػبت   عرفاً  يمكن المشي بالخفين والجوربينأف  .ٖ
وعليو فإف اػبت واعبورب   -كأف يلوف من حديد أو خشب-ملَت معتادة عند الناس 

 . -ومن ذلق اعبوارب اؼبعاصرة  –ال يصال اؼبسال عليو   الذي ال ديلن اؼبشي بو عرفاً 

هف الرخصة يف اؼبسال على   بذاتهما من غير شد –أي الخف والجورب  –يثبتا أف  .ٗ
وما ال يثبت  ئ–اػبت واعبورب  –اػبت واعبورب إمنا كانت يف ما يعتاده الناس منهما 

صال اؼبسال على   بنعل -الخف والجورب-لكن لو ثبت  ،ملَت معتاد عند الناس
 سيور النعلُت وما ظهر من اػبت واعبورب .

-فال يصال اؼبسال على خت وجورب ؿبـر   مباحين –أي اػبت واعبورب  –أف يلونا  .٘
ولو كاف استعمالو للخت واعبورب احملـر  ئ-كاؼبغصوب أو جورب من حرير لذكر

  .هف الرخصة ال تستباح باؼبعصية  -كخوؼ سقوط أصابعو من شدة الربد-لضرورة 

فال   –أي اؼبادة اؼبصوملة منها– طاىرين في عينهما –أي اػبت واعبورب–أف يلونا  .ٙ
 كجلد ميتة مدبوملة .  ئ-ولو كاف ذلق لضرورة-سال على خت وجورب قبس يصال اؼب
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ومها – غير واصفين لوف البشرة من محل الفرض –أي اػبت واعبورب–أف يلونا  .ٚ
ال يصال   فاعبورب اػبفيت الذي يصت لوف البشرة من القدـ  –القدماف واللعباف

 البشرة من ورائو . ترى رقيق زجاجصن  من وكذا خت  ئاؼبسال عليو

o في مدة المسح على الخف والجورب : حيث أف لو مدتين :المطلب الثالث:  

فإذا استوىف يف اػبت شروط اؼبسال جاز للمقيى أف ديسال عليو يوماً  :األوؿ : مدة يـو وليلة
 . -ومثلو اؼبسافر العاصي ئولو كاف اؼبقيى عاصياً -وليلة 

 ئوذلق خاص باؼبسافر سفراً مباحاً   –ساعة ٕٚأي مدة – الثاني : مدة ثلث أياـ بلياليهن
كيلو   ٓٗٔومسافتو بالتقدير اؼبعاصر  ئأي تقصر الصالة فيو–إذا كاف سفره سفر قصر 

 وىما : ئكاف سفره قد خال عن الشرطُت خلفاً لمن –ئ وقد يق  يسَتاً عن ذلقمًت
واؼبسافر سفراً  ئفالعاصي بسفره ديسال مسال مقيى ئشرط اإلباحة وشرط مسافة القصر

 فإنو ديسال مسال مقيى أيضاً . –أي دوف مسافة قصر– قصَتاً 
 : تبدأ مدة المسح بعد حدث قبل مسح تنبيو.  

فصلى العصر  ئمث لبس جوربُت ئوملس  رجليو ئوضوءاً  كامالً من توضأ  مثالو :
وؼبا  ئللنو بعد صالة العصر بساعة ونصت انتقض وضوؤه ئبوضوئو اللام 

يبدأ وقت فهذه الصورة  .دخ  وقت صالة اؼبغرب توضأ ومسال على اػبفُت
وليس  ئوذلق بعد أدائو لصالة العصر بساعة ونصت ئاؼبسال فيها منذ أحدث

الذي كاف يف الصورة السابقة عند دخوؿ -من وقت مسحو على اعبورب 
 . -وقت صالة اؼبغرب

 ومدتو يـو -فإنو ديسال مسال مقيى  :ةتنبيو : لو مسح المرء في السفر ثم نوى اِلقام
 ئكاف مقيى مث سافر  فيمن وكذا الحكم ئىو اهق  مدتوواليقُت ىنا   هنو اليقُت ئ-وليلو

  . -ى  كاف ابتداؤه يف السفر أو كاف يف اإلقامة واغبضر-أو شق يف ابتداء اؼبسال 
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o في طريقة المسح : :المطلب الرابع 
 ئوذلق بأف يبتدئ اؼبسال من أصاب  الرجلُت ئحيث جيب مسال أكثر أعلى اػبت واعبورب 

 وكيت مسال أجزأ . ئ-مرة واحدة-مث ديرىا على ظاىر قدميو إُف ساقيو 

 : إف  –ىي مؤخرة القدـ  –ال يجزئ مسح أسفل الخف والجورب وعقبهما  تنبيو
للن ال يسن مسال  ئفإنو يصالأما إذا مسال عليهما وعلى ظاىر اػبت  ئاقتصر عليهما
 . -أعلى اػبت من على أكثر-يف اؼبسال وتلره الزيادة  ئأسفلو وال عقبو

o : المطلب الخامس : مبطلت المسح على الخفين والجوربين وذلك بثلثة 

 . - الحدث األكبرأي  –إذا حص  ما يوجب الغس   األوؿ :
 انقضاء اؼبدة . بعد حدث قب -من قدـ  ظهر بعض محل الفرضإذا  الثاني :
 للمسال .  انقضت المدةإذا  الثالث :

  وفيو مطالب : ،المسح على الجبيرة في :المبحث الثاني 

o في حقيقتها : :المطلب األوؿ 
ىي ما يشد على كسر أو جرح أو   –بفتال اعبيى وكسر الباء اؼبوحدة– الجبيرةحيث أف 

ما يلزؽ يف ؿب  اعبرح  وىوئ وؼسواء أكاف من خشب أـ خرؽ أـ ملَتىا كالصُّ  ئكبومها
 تفاؤالً جبرب اللسر . :وسميت جبيرة ئ–بضى الباء اؼبوحدة –ء طلباً للربُ 

o على المحل المنكسر أو المجروح طلباً في حكم وضع الجبيرة  :المطلب الثاني
 :اللتئامو وبرئو

 . حتى ينجبر كسره ويلتئم جرحوللن يضعو  ئمشروعفهذا  

 : المسح على الجبيرة عزيمة للعاصي أف يمسح عليو في سفر  تنبيو
 أو حضر خلفاً للمسح على الخفين فإنو رخصة فافترقا .
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o في شروط المسح على الجبيرة : حيث لها شرطاف : :المطلب الثالث 

 . بعد طهارة كاملةأف يض  اعببَتة  األوؿ :
لكن   -جرح من كسر أو- ال يتجاوز بالجبيرة محل الحاجةأف  الثاني :

كشد جبَتة على   ئعن ما البد منو حىت تثبت اعببَتة أو اللصوؽ يعفى
 . -أي اعببَتة  –حىت تثبت   طرفُت صحيحُت من العضو بينهما كسر

 : عليو  وجب :إذا خالف صاحب الجبيرة واللصوؽ فلم يأِت بالشرطين تنبيو
 فلو تركها على ما يأ  .   إال إف خشي الضرر بذلق ئنزعها وملس  احمل 

o  ف للجبيرة مع صاحبها : في طريقة المسح على الجبيرة، حيث إاألخيرالرابع و المطلب 

 ثلث حاالت :  
فهذه يغس  فيها احمل   :أف يضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة األولى :

 الصحيال وديسال على اعببَتة دوف تيمى .
فهذه يغس  فيها احمل   :لكن تجاوزت محل الحاجةأف يضعها على طهارة  الثانية :

ويتيمى عن الزيادة من اعببَتة اليت ذباوز هبا ؿب  اغباجة  ئوديسال على اعببَتة ئالصحيال
 . -وال ديسال على الزيادة-

فهذه  :-سواء أتجاوزت محل الحاجة أـ ال-الثالثة : أف يضع الجبيرة على غير طهارة 
 . -للن دوف أف ديسال على اعببَتة-ى يغس  فيها احمل  الصحيال ويتيم

 : اليت َف - يجب أف يشمل أجزاء الجبيرة كلها -عند تعينو-المسح على الجبيرة  تنبيو
 .يف اليد بلالً من ماء طهور مباح أف تلوف :وشرطو ئكما ديسال الرأس -تتجاوز موض  اغباجة
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صل  ف 
ىء 

سداب  الىض  اى مف  ث  ٌ ب  ث 
 ف 

 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 
 

 :َفْصٌل في نواقض الوضوء

 :نَػَواِقُض الوضوِء َثمانيةٌ 

َخارٌِج ِمْن َسِبيٍل ُمْطَلقاً، وُخروُج بَػْوٍؿ َأْو غاِئٍ  ِمْن باقي الَبَدف َقلَّ َأو َكثُػَر أو غْيرِِىما كقيٍء َأْو 
قاِئٍم أو َجاِلٍس، وُغْسُل َدـٍ ِإف َفُحَش في نفس ُكلّْ أحٍد بحسِبِو، وزواُؿ َعْقٍل ِإال َيسيَر نَػْوـٍ ِمْن 

َمْيٍت َأْو بعضو، وَأْكُل َلْحِم إبٍل، ولو نيئاً تَػَعبداً، َفلَ نقض ببقيِة أجزاِئها، وُشْرُب لبنها وَمَرؽ 
َلْحِمَها، َوَمسُّ فَػْرِج آَدمي ُمتَّصل َأْو حْلقة ُدبُرِِه ولو ميتاً بيده الَ َمسُّ الِخْصيتيِن، وال محل 

مُس ذََكر َأْو أنثى اآلَخَر ِلَشْهَوٍة ِبلَ حائٍل، َوَلْو ِبَزاِئٍد لزاِئٍد، والرّْدَُّة، وُكلُّ ما الفرج البائن، ول
َر َمْوٍت؛ فِإنَو يُوِجُب الُغْسل ال الوضوء، بل ُيَسنُّ، وال نَػْقَض بَكلـٍ  َأْوَجَب ُغْسلً َأْو وضوًءا َغيػْ

، وال بإزالة َشْعٍر وظُُفٍر ونحِوىما، ومن َشكَّ في َطَهارٍة َأْو َحَدٍث ولْو في غيِر صلٍة بنى  ُمَحرَّـٍ
 .على يَِقيِنوِ 

 وفيو مباحث : 

 في حقيقة النواقض :المبحث األوؿ: 
 . -أي ما يبط  حلى الطهارة الصغرى-وىي مفسدات الوضوء  :ناقضهنا صب  إ حيث 

 : الغُت وتسلُت بفتال –ؿ زْ نقضت البناء والغَ  :الحسياتيف   ىو حقيقة النقض تنبيو
يف اؼبعاين كنقض العهد ونقض  :استعملوه –أي الفقهاء  –إال أهنى  ئإذا أفسدتو –الزاي

 والعالقة فيو ىي اإلبطاؿ . ئويسمى ىذا االستعماؿ عند البالمليُت باجملاز اؼبرس  ئالوضوء
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 وىي ثمانية :   ،في تعداد نواقض الوضوء :المبحث الثاني 
أـ قبس كغائط  ئطاىراً  كريال ومٍت ئسواء أكاف قليالً أـ كثَتاً  :األوؿ : الخارج من السبيلين

أف خيرج منها ما ىو يف حلى  :وشرط كوف الخارج من القبل والدبر ناقضاً  ئوبوؿ
 حبيث يلحقو حلى التطهَت باالستنجاء واالستجمار .  الظاىر

 : الوضوء فإنو ال ينقض  :-كذي سلس بوؿ ومرأة مستحاضة-الحدث الدائم  تنبيو
 يتوضأ وضوءاً جديداً . أفذا دخل وقت كل صلة: لكن الواجب عليهم إ ئللضرورة

 : من  ئسُت مهملة ساكنة فتاء مثناة مفتوحة فداؿ مهملة مشددة – دَّ تَ إذا اسْ  تنبيو
فإنو ال يثبت لو أحلاـ اؼبخرج  :وانفتح غيره ،المخرج لبوؿ أو غائ  -االنسداد
 فال يصال االستجمار فيو .  اؼبعتاد

 فهذه نوعاف : ،ثانياً : خروج النجاسة من البدف سوى السبيلين
سواء أكاف قليالً أو -فهذا ينقض مطلقاً  :األوؿ : أف يكوف الخارج بوالً أو غائطاً 

 . -كثَتاً 
وىو  ئبفتال القاؼ–يء كالدـ والقَ  :الثاني : أف يكوف الخارج غير بوؿ وغائ 

وىو سائ   والقيال  -ظبي قْلساً   ىفإف كاف أق  من قدر الف ئرجي  اعبوؼ
ئ ، إال إف كاف كثيراً فهذا ال ينقض الوضوء ح وكبوه أبيض خيرج من جر 
بفتال اغباء والعُت –ىو أف يفحش يف نفس ك  أحد حبسبو  :وضاب  الكثرة

 . -أي حبسب حالو واعتقاده اؼبهملتُتئ
اء اؼبوحدة وتسلُت الراء بلسر الب–ْرَساـ و سلر أو بِ جبنوف أو إملماء أ :الثالث : زواؿ العقل

 سواء أكاف كثَتاً أـ قليالً . –وىي علة تصيب العق  ذبع  صاحبها يهذي  اؼبهملةئ
 : إال في حالة وىي : ما اجتمع فيها قيداف : ،ستر العقل بنـو ناقض للوضوء تنبيو 

 وضابط ذلق العرؼ . ئاألوؿ : قيد أف يكوف النـو يسيراً 
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ملة م  بفتال اؼبيى والعُت اؼبه– دتوعَ قْ وىي أف يكوف جالساً على مَ  :الثاني : قيد الهيئة
 ئ-ظبيت بذلق هنو يقعد عليها ئىي عجيزة اؼبرء اليت فيها الوركاف تسلُت القاؼئ

 .االحتباء واالتلاء فينقض الوضوء خالفاً ؽبي ةئ-هف القائى مقعدتو منطبقة-أو قائماً 
 وذلك بقيود : ،جالرابع : مس الفر 

سواء أكاف  –للتا–واؼبراد باليد  ئولو كانت يداً زائدة  األوؿ : أف يكوف المس باليد
 فال ينقض اؼبس بغَت اليد .  –أي جانبها–اؼبس بباطن اللت أـ ظاىرىا أـ حرفها 
فال ينقض مس فرج   سواء أكاف قبالً أـ دبراً   الثاني : أف يكوف الممسوس فرج آلدمي

 . -مثالً –البهيمة 
أما  ئحبيث تباشر بشرة اللت بشرة الفرج :الثالث : أف يكوف المس للفرج من غير حائل

 .-كقفاز من نايلوف  –فال نقض باؼبس   -كخرؽ ولو رقت-لو كاف ىناؾ حائ  
 ئخالفاً للفرج اؼبنفص  فال نقض دبسو :الرابع : أف يكوف الفرج الممسوس متصلً بالبدف

 فإف وضوؤه ال ينتقض .  فلو قط  مذاكَت رج  فمسها أحدىى من ملَت حائ 
 : خلفاً   وذكر الرج  ئ-وما بينها-وشفرا اؼبرأة  ئىو حلقة الدبر :المراد بالفرج تنبيو: 

فاهـ اليت تزي  النجاسة عن  ئوما ىو قريب من الفرج قبالً أو دبراً  ئوشعر العانة ئللخصيتُت
 فقد انتقض وضوؤىا .  إف مست حلقة دبره أو موض  الفرج من قبلو من ملَت حائ   رضي 

 وذلك بقيود : ،الخامس : لمس الذكر األنثى
-فالبد من ربقق الذكورة واهنو ة  :األوؿ : أف يكوف اللمس من ذكر ألنثى أو العكس

 . -فيخرج اػبنثى اؼبشل 
كاف ؿبلها   اً أي-فالبد من ؼبس البشرة   -ولو رؽ- الثاني : أف يكوف اللمس من غير حائل

 .   -من اعبسد
 ئههنا يف معٌت اؼبنفص  عن اعبسد :الثالث : أف يكوف اللمس بغير سن وظفر وشعر

 ئفال نقض لوضوء بذلق  وكذلق أف يلوف اؼبلموس ملَت سن وظفر وشعر من البدف
فإف وضوؤه ال  -واستحسنهاكزوج وض  يده على شعر امرأتو -ولو م  شهوة 

 ينقض .
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فال ينقض  :الرابع : أف يكوف اللمس والملموس قد أتم أشهر السنة السابعة من عمره
 . -عادةً –ليس ؿب  للشهوة  وهن  وال اؼبرأة الطف  ئمس الرج  الطفلة

فلو كاف اللمس لغَت  ئوىي التلذذ م  ؼبس البشرة :الخامس : أف يكوف المس لشهوة
 فال ينتقض الوضوء .  شهوة
 : أو  -كأصبع–أو عضو زائد  ،في اللمس بين حي وميت فرؽال  تنبيو

 ولو كاف عجوزاً ال تشتهى أو محرماً من المحاـر . ،أصلي

 : ولو وجد شهوة للمس-وضوؤه الممسوس بدنو ال ينتقض  تنبيو-  . 

 وذلك بقيود : ،الميت -بفتح الغين المعجمة–سل السادس : غَ 
بضى اعبيى وتسلُت الثاء –ماف ثْ ويسمى بدف اؼبيت جُ  :أف يكوف المغسوؿ ميتاً  : األوؿ

فال ينقض وضوء   مث عادت إليو حياتو ئفلو توقت قلب إنساف فغس  ئ–اؼبثلثة
 .الغاس  حُت إذف 

أو يناوؿ الغاس  دلواً  ئيصب اؼباء على اؼبيت :خلفاً لمن :الثاني : أف يباشر الغاسل غسلو
فأقيمت اؼبظنة مقاـ -الغاس  ال يسلى من مس عرؽ اؼبيت ملالباً  فأل  أو طستاً 
 . -كالنـو م  اغبدثاغبقيقةئ  

 .-كرأسو–الثالث : أف يكوف قد وقع الغسل لجثماف الميت كاملً أو بعضو 
 كأف يكوف الميت قد حرؽ جسده  :ال ينقض وضوء من يمم الميت لعذر :تنبيو :

 .فإنو يتيمم

 وذلك بقيود :  ،السابع : أكل لحم اِلبل
صغَتاً أـ   ئذكراً أو أنثى ئعلى اختالؼ أنواعها  األوؿ : أف يكوف اللحم لبهيمة اِلبل

 ملنى أو بقر أو دجاج .  فال نقض بأك  غبى  كبَتاً 
  حديث نص على اللحمالألف  ئفال نقض ببقية أجزاء اإلب  :الثاني : أف يكوف لحم إبل

أنتوضأ من   س   حديث جابر بن ظبرة أف النيب  من  فعند مسلى يف الصحيال
فال نقض بأك  سناـ اإلب  وقلبها وكبدىا  :وعليو ((.نعى  ))قاؿ .غبـو اإلب 
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ئ وكذا مرؽ اللحى وطحاؽبا وكرشها ومصراهنا وشحمها وكليتها ولساهنا ورأسها وكوارع
 .ولنب اإلب 

فلو استبقاه  ئبل  أـ ملَتمها سواء أكانت دبضغ أو :الثالث : أف يدخل اللحم جوؼ آكلو
 فال نقض بذلق .  أو بُت أسنانو ئاآلك  يف جوؼ فمو

  ومن العم  الطهارة ئ) ل ن أشركت ليحبطن عملق ( تعاُف  لقوؿ اهلل :الثامن : الردة عن اِلسلـ
ومعلـو أف  [ئرواه مسلى يف الصحيال]الطهور شطر اإلدياف ((  ولذلق جاء يف اغبديث )) 

 وؽبا شرطاف    ئفوجب أف تبط  ما ىو شطره  تبط  اإلدياف –عياذاً باهلل  –الردة 
 .فع ئ وذكرىا الفقهاء يف باب الردةمن اعتقاد أو قوؿ أو  :وقوع موجب الردةاألوؿ: 
  -ملَت جاى –وعاؼباً  –ملَت ملره-اراً  من كونو ـبت :: استجماع شروط الردةالثاني

 .-كتحرمي اػبمرة-الدين بالضرورة كحديث عهد بإسالـ ينلر معلوماً من 
كلوف صـو شهر رمضاف    مسلى أنلر معلوماً من الدين بالضرورة مثالو :

وق  ذلق   ئ فإذافرج  خالؿ ساعة يف ذلق وج مث ر  ئاؼبللفُتواجباً عينياً على 
 فإنو إف كاف على وضوء سابق فقد انتقض وضوؤه .  كلو

 : فاللافر  :سوى الموت ،أوجب الوضوء –المعجمةبضم الغين –سلً كل ما أوجب غُ   تنبيو
واؼبرأة إذا طهرت  ئوجب عليو الغس  وكذلق جيب عليو الوضوء عند الصالة وكبوىا  إذا أسلى

فلذلق جيب عليها الوضوء عند صالة وكبوىا   وجب عليها الغس   من حيضها أو نفاسها
للن يستثٌت  ئ–موجبات الغس ويأ  بياف –فإف موجبات الغس  كلها توجب الوضوء  :وعليو
 . -ب  يسن-للن ال جيب أف يُوضأ  ئفإف من مات جيب ملسلو  اؼبوت

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

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

حبجو كونو قد ملسلو يف -فال يلـز بإزالتو إعادة الوضوء  ؛إزالة ظفر بعد وضوء :وكذا -
 .-مث أزالو فظهر ما ربتو من أص  للظفر ئالوضوء السابق

 .-ل على النار أو شوي عليهاأي طب–مستو النار ال ينقض الوضوء اهك  من ما  :وكذا -
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من تيقن  :وكذلك ئ-وىو الطهارة- عمل بما تيقن  من تيقن الطهارة وشق يف اغبدث مسألة :
خالؼ  :والمراد بالشك ىنا ئ-وىو اغبدث-فإنو يعم  دبا تيقن   اغبدث وشق يف الطهارة

 ىو ما كاف قب  طروء الشق . :واليقين ئاليقُت

 

* * * 
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صل   ف 
 على الوكلف  

ً
ا ث  سل واح 

عل الع  ج  ي  ها ن 
 ف 

 

 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 
 

 :َفْصٌل في موجبات الغسل
َعةٌ   :ُموِجَباُت الُغْسِل َسبػْ

انتقاُؿ َمنّْي، فلو َأَحسَّ بانِتَقاِلِو َفَحَبَسُو فلم َيْخرج َوَجَب الُغْسُل، فَػَلو اغَتَسَل َلو ثُمَّ َخَرَج ِبلَ 
َلْم يُِعْدُه، وخروُجُو من َمْخَرجو وَلْو َدماً، وتُػْعَتبُر لذٌة في غير ناِئٍم ونحوه، وتغييُب َحَشَفٍة  َلذَّةٍ 

ـُ   َأْصِليٍَّة أو َقْدرىا في فَػْرٍج َأْصليٍّ ولو ُدبُراً لبهيمٍة أو َمْيٍت ِممَّْن ُيَجاَمُع مثْػُلُو ولو نَاِئماً، وِإسل
لم يُوَجْد ِمْنو ِفي ُكْفرِِه ما يُوجبو، وخروج َحْيٍض، وخروج َدـِ نَفاس، فل  َكاِفٍر، َوَلْو ُمْرَتّداً َأوْ 

َر شهيد معركة ومقتوٍؿ ظُْلماً   .َيِجُب بوالدة عرت عنو، وموت َتعّبداً َغيػْ
 .ومصلى العيِد ال الجنائِِز َمْسِجٌد، َوَيْحُرـُ تكسٌُّب بصْنعٍة فيو

  

 : وىي ،وجب على المكلف الغسل فقد :أي سبب منها وجد ،وىي سبعة أسباب
 وذلك بقيدين :  ،انتقاؿ المنيالسبب األوؿ: -

 وتشديد الياءبفتال اؼبيى وكسر النوف – ٍِتّ مَ ػوال :األوؿ : أف يكوف االنتقاؿ للمني ال غيره
أي  ئسائ  خيرج من ذكر الرج  وـبرج الولد من اهنثى شهوًة دفقاً بلذة :ىو –التحتية
إال أف لوف مٍت الرج  ديي  إُف البياض م    ئ-بلذة أي بشهوةىو التصبب -يتدفق 

ورائحة اؼبٍت تشبو رائحة  ئوأما اؼبرأة منيها ديي  إُف الصفار م  كونو رقيقاً  ئكونو  خيناً 
 العجُت .
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 ئ-أي عظى الظهر-ذلق أف ؿب  مٍت الرج  ىو صلب  :الثاني : انتقاؿ المني عن محلو
 ئ-وقي  ب  عظاـ الصدر ئموض  القالدة من الصدر وىو-ومٍت اؼبرأة ؿبلو الًتائب 

فإذا   إُف إحساس ك  نفس حبسبها :ويرجع في كوف المني قد انتقل عن محلو
 فقد وجب الغس  .  -أي الظن الراجال  ولو ظناً -أحس اؼبرء بانتقاؿ منيو عن ؿبلو 

 : بانتقاؿ فلو أحس اؼبرء  :ال يشترط أف يخرج المني من الفرج في ىذا الموجب تنبيو
هف أص  اعبنابة   فالغس  واجب  فلى خيرج من الفرج -أو اكببس بنفسو-اؼبٍت فحبسو 

 .فصدؽ عليو اسى اعبنب إذ االنتقاؿ فيو تباعد اؼبٍت عن ؿبلوئ  البعد

 : مث  ،إذا أحس بانتقاؿ منيو عن محلو لكنو انحبس أو حبسو ىو فلم يخرج تنبيو
إف كاف خرج  :فننظر .إال أنو بعد املتسالو خرج اؼبٍت –أي انتقاؿ اؼبٍت عن ؿبلو-املتس  لو 

خالفاً ما لو كاف ىناؾ شهوة عند  ئفال جيب أف يغتس  مرة  انية  بدوف شهوة عند خروجو
 فيجب االملتساؿ مرة  انية .  خروجو

 خروج المني من مخرجو وذلك بقيود :السبب الثاني: -

 حىت لو طغى لوف الدـ عليو . ئبغَته كدـ ولو كاف ـبتلطاً  :األوؿ : أف يكوف الخارج منياً 
بلسر اؽبمزة وتسلُت –لي  الذكر للرج  إحْ  :الثاني : أف يخرج المني من المخرج المعتاد

وـبرج الولد من فرج اهنثى وقب   ئ–ئ وىو ؾبرى البوؿ من آلة الرج اغباء اؼبهملة
 اػبنثى اؼبشل  .

أي - والعادة أف اللذة توجب تدفق شهوةئأي  :الثالث : أف يكوف خروج المني عن لذة
النائى واؼبغمى  :لكن يستثنى ئلذا فالبد من تدفق اؼبٍت بلذة  اؼبٍت -تصبب باندفاع
فوجد بثوبو  :فإذا ناـ المرء مثلً  ئفال يشًتط فيهى اللذة  -كسلراف–عليو وكبومها 

إذا لم وأما  ئوجب عليو الغس  :فإف تحقق أنو مني  عند استيقاظو بلالً يف  وبو
  أو تفلر يف ذلق ئأو نظر بشهوة ئمالعبو المرأة  لم يتقدـ نوموإف   يتحقق فينظره

هف الظاىر   فال جيب عليو الغس   إف تقدـ نومو ذلكوأما  ئفيجب الغس  حين ذ
 . –وىو ماء أبيض رقيق خيرج عند شهوة  ئباؼبيى والذاؿ اؼبعجمة–أنو مذي 
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 : روى الطرباين يف  ،ألف االحتلـ من الشيطاف ؛ومهماألنبياء ال يحتلموف في ن تنبيو
من ما احتلى نيب قط وإمنا االحتالـ ))  بَت واهوسط عن ابن عباس أنو قاؿاؼبعجى الل
 .الشيطاف((

 اِليلج في فرج ولو قيود : السبب الثالث: -

فال ملس  بإيالج   -آلدمي أو ملَته كبهيمة ئأو دبراً قبالً - األوؿ : أف يكوف الفرج أصلي
هف قب  اػبنثى –الحتماؿ أف يلوف زائداً   أو قب  خنثى مشل  ئيف قب  زائد خلقة

 . -  لو آلتاف ال يدري أيهما اهصلياؼبشل
-أو من خنثى مشل   زائدئ بتغيب ذكرٍ فال ملس   :الثاني : أف تكوف آلة اِليلج أصلية

 . -الحتماؿ أف يلوف زائداً 
بفتال اغباء اؼبهملة والشُت –فة شَ واغبَ  :لج بقدر الحشفة فأكثرالثالث : أف يكوف اِلي

 . وتسمى اللمرة -اسى آلة الرج -ذكر ىي رأس ال  -اؼبعجمة
  -آلة الرج – يباشر الذكرال اغبائ  هنو م  وجود  :الرابع : أف يكوف اِليلج بل حائل

فال ملس    (غس (  ))إذا التقى اػبتاناف وجب الفال يصدؽ عليو حديث  ىفرج اهنث
 .-ولو رؽ-بإيالج من وراء حائ  

وىو ابن عشر سنُت - ع مثلوالخامس : أف يكوف اِليلج والفرج المولج فيو لمن يجامَ 
فال ملس  على من كاف دوف ذلق من   -من الذكور وبنت تس  سنُت من اإلناث

 . -بلغ َف ولو-مثلو   فيلـز الغس  ؼبن جيامَ   وعليو  سٍت  عمره
  أو  ،أف يكوف حاؿ الحياة :ال يشترط في كوف اِليلج موجب للغسل :تنبيو

 وكذا لو أوًف يف فرج ميت . ئفلو كاف نائماً أو ؾبنوناً فالغس  واجب ؛اليقظة

ولو ا أـ عن ردةئ أصلي اكفر ئ سواء أكاف  سواء أكاف ذكراً أـ أنثى :إسلـ الكافرالسبب الرابع: -
فاستوى فيو اللبَت -هف اإلسالـ موجب للغس    التمييز :بشرطلكن ئ كاف صغَتاً 
إذا أراد عم  ما يتوقت عليو صحة  -وكذا الوضوء-إال أنو يلـز اؼبميز الغس   ئ-والصغَت

 .ال أنو يأمث ملَت البالغ دبجرد الًتؾ ذلق كصالةئ
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فإنو دبجرد   ولو َف خيرج من الفرج :خروج دـ الحيض وانتقالو عن محلوالسبب الخامس: -
ه من ويأ  بياف دـ اغبيض وسبييزه عن ملَت –انتقاؿ دـ اغبيض من الًتائب جيب الغس  

 . –دماء اؼبرأة يف فص  خاص بو

يأ  بيانو يف فص  –وىو دـ يأ  اؼبرأة بسبب الوالدة  :خروج دـ النفاسالسبب السادس: -
 شرط لصحة الغس  . وانقطاع دـ النفاس ئبإلقاء علقة أو مضغة :وال نفاس ئ–اغبيض

 :ويستثنى من ذلك ئ-ولو كاف صغَتاً -فإذا مات اؼبرء فيجب تغسيلو  :الموتالسبب السابع: -
 فإهنما ال يغسالف .  شهيد اؼبعركة أو من ظلماً 

خالفاً لبعض آية - قراءة آية كاملة  ومنهايمنع من يجب عليو غسل من أشياء  مسألة :
  غبديث  عبنب وحائض ونفساء أنقط  دمهاالمكث في المسجد ومنو  ئ-فيجوز

إف توض وا  :لكن [ئرواه أبو داود يف السنن]( ))ال أح  اؼبسجد غبائض وال جنب(
عن عطاء بن  -يف السنن يف تفسَته-فقد روى سعيد بن منصور   جاز ؽبى اللبث فيو

جيلسوف يف اؼبسجد وىى  رأيت رجاالً من أصحاب رسوؿ اهلل   يسار أنو قاؿ
 ؾبنبوف إذا توض وا وضوء الصالة .

فال جيوز ؽبى أف جيعلوه   قد يحتاج المسلموف إلى كافر في صنعة ال يحسنونها مسألة :
وإف كاف  ئفهو َف ينَب لذلق  بصنعة فيو حيـر تلسبهف اؼبسجد   داخ  اؼبسجد

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

* * * 
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صل   ف 
لٌ  الحوام 

 
ٌ وهسا روض 

سل وف 
روط الع  اى ش  ث  ي  ب 

 ف 
 

 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 
 

 :َفْصٌل في شروط الغسل
َعةٌ   :وشروُط الُغْسِل َسبػْ

والتمييُز، والماُء الطهوُر المباُح، وِإزالُة ما َيْمنُع انقطاُع ما يُوِجُبُو، والنيَُّة، واِِلسلـُ، والَعقُل، 
وصوَلُو. وفَػْرُضُو أف يعّم بالماِء جميَع َبَدنِِو وداخَل َفِمِو وأنِفِو حتَّى ما يْظهُر منو فرج امرأٍة ِعْنَد 

عن  قعوِدىا لحاجتها، ويكفي الظَّنُّ في اِِلسباِغ، ومن نوى ُغْسلً َمسنوناً َأْو واجباً َأْجَزأَ 
 .اآلخر

وُكرَِه نَػْوـُ ُجُنٍب بل وضوء، وُيْكره بناُء الَحمَّاـِ وبيُعُو وِإجارَتُُو والقراءُة فيو، والسَّلـُ ال الذّْْكُر، 
ودخولُُو ِبسترٍة مع أمِن الوُقوِع في ُمَحرَّـٍ مباح، وإف ِخيَف ُكرِه، وإف َعِلَم َأْو دخلْتُو أنثى بل 

 .ُعْذٍر َحُرـَ 

 ثلثة :  فهي مباحث

 وىي : ؛وعددىا سبعة :المبحث األوؿ : في شروط الغسل 
 . -ومضى أف موجباتو سبعة- انقطاع ما يوجب الغسل .ٔ

 وىي أف يقصد رف  اغبدث اهكرب بالغس  . :النية .ٕ

 : ئ-لعدـ صحتو منها- ال يشترط أف تنوي امرأة كافرة الغسل تنبيو 
وكذا اغبلى يف أمة كافرة  ئللنها تأ  بو حىت يباح لزوج مسلى أف يطأىا

 . -كالسُّرية–م  سيدىا 
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 : وعن مجنونو مسلمة عند غسلها  ،يُنوى عن ميت عند غسلو تنبيو
 من حيض أو نفاس .

 هنو ليس من أى  النية .  فال يصال الغس  من كافر :اِلسلـ وضده الكفر .ٖ

 . -لزواؿ عقلو-فال يصال الغس  من ؾبنوف  :العقل .ٗ

 .فال يصال الغس  فبن كاف دوف سب  سنُت  :التمييز .٘

أو  ئفال يصال الغس  دباء طاىر أو قبس :أف يكوف االغتساؿ بالماء الطهور المباح .ٙ
 . -كمغصوب ومسبَّ  للشرب-دباء ؿبـر 

 . -كشم  تلثت على البشرة- إزالة ما يمنع وصوؿ الماء إلى بشرة .ٚ

 البشرة تنبيو : إذا اغتسل المرء وحصل مانع من حصوؿ الماء إلى، 
نُظر ى  فات زمن طوي  عرفاً  :ثم أزاؿ المانع وغسل ما تحتو فق 

بدنو ؼبلث اؼبان  على  فإف لم يكن ئعن ملسلو قب  إزالة اؼبان  أـ ال
وأما إف   ئوتسميةملس  ما ربت اؼبان  من ملَت نية جديدة   الزمن طويالً 

 فإنو يأ  بنية جديدة وتسمية . :كاف الزمن طويلً 

  في فرض الغسل : :الثانيالمبحث 

ههنما من -ويدخ  فيو جوؼ فمو وأنفو  ئالطهور اؼبباح صبي  أجزاء بدنو يعم بالماءوذلق بأف  
 فيتمضمض ويستنشق .  -الوجو

 : عند جلوسها لقضاء حاجتها من بوؿ  يجب غسل ما يظهر من فرج المرأة تنبيو
 . -خالؼ لداخلو فال جيب-وملائط 

 : ئ-كلحية–سواء أكاف شعر رأس أـ ملَته  :يجب إيصاؿ الماء إلى باطن الشعر تنبيو 
–إال أف اؼبرأة إذا كانت قد جعلت شعر رأسها ظفائر فيجب عليها أف تنقض ك  ظفَتة 

أي أف ملس  اغبيض والنفاس جيب –يف ملَت ملس  اعبنابة  –نقض الظفَتة  أي حلها
هف اعبنابة  :ـ الحل في غسل الجنابةوعلة عد  –قض الشعر فيو أو رب  ظفائرىا فيون

 . -خبالؼ حيض ونفاس فإنو ال يتلرر كاعبنابة-قد تلثر فيشق ذلق عليها فيو 
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 : وشرطو أف يجري الماء على  ،ويكفي الظن في تعميم أعضاء الجسم بالماء تنبيو
 أما لو ئ-ولو ابت  بو العضو-أو إمرار الثلج عليو  ئفال يلفي مسال العضو دباء :العضو

 ذاب الثلج فجرى ماؤه على العضو فإنو يصال .

  ئوال مسحو ئال جيب ملسلو بإمرار ماء عليو  -ويسمى ب ب  العُت-تنبيو   داخ  العُت 
 ب  ال يسن ذلق .

o وىيالغسل في واجبات :بحثم ،: 

قاؿ الشيل  ئوتسقط التسمية سهواً  ئيف أوؿ الغس -(بسى اهلل)أي قوؿ –فق  التسمية
 ومقتضى اؼبذىب أهنا تسقط جهالً .   منصور يف شرحو على اإلقناع

o الغسل في سنن :بحثم: 
خارج اؼباء قب  إدخاؽبما  ويغس  يديو  ال اً  ئأف ينوي ويسمي :الغسل الكامل ىوحيث أف 

 ئ-كمذي–ويغس  ما لو و من طاىر كمٍت أو قبس  ئويصب اؼباء بيمينو على مشالو ئاإلناء
هف البيوت قددياً كانت من -مث ينظت يده بأف يضرب بو اهرض أو اغبائط مرتُت أو  ال اً 

حتية وتشديد بضى الياء الت–ي رو  مث يُ  ئ-ومنو ملس  القدمُت-وضوءاً كامالً  ئ مث يتوضأ-طُت
حبيث    ال اً  -أي أصوؿ شعر رأسو-رأسو  -االمتالءوىو   من االرتواء الواو م  كسرىائ

  حثيات صب  حثية ئأي يرمي اؼباء  ال اً  ئحثيات بفتحات–ات يَ ثػَ حيثي اؼباء عليو  الث حَ 
مث يغس  بقية جسده بصب اؼباء عليو  ال اً  ئ-يقاؿ حثى عليو الًتاب إذا ىالو أي صب عليو

وأف يدلق  ئ-كأف يبدأ بشق اهدين مث اهيسر  ئويراعي يف ذلق أف يبدأ دبيامنو قب  مياسره-
مث يعيد ملس   ئليص  اؼباء إليو –ؾ احمل  بإمرار اليد عليو وربسسوالدلق ىو فر –جسده 

 . -أي خارج مغتسلو–رجليو دبلاف آخر 

 بآخر ملس  بقية بدنو زمناً جيت فيو ما المواالة  فإف فاتت ،تنبيو : تسن مواالة في غسل
هف النية قد انقطعت بفوات اؼبواالة فالبد من   الغس  إلسباـجدد النية   ملسلو قب 
 حىت ال يق  ملس  ما بقي من اعبسد بدوف نية .  ذبديدىا
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فتذكر بعد ساعة أنو َف   رج  أتى بالغس  كامالً سوى اؼبضمضة واالستنشاؽ مثالو :
 ئ–وي إسباـ ملسلو السابق ورف  اغبدثأي ين–فالواجب عليو أف جيدد النية   يأِت هبما
 واالستنشاؽ.باؼبضمضة ويأ  

 : والصاع يقدر بأرب    –أي يلوف مقدار اؼباء مقدار صاع– يسن االغتساؿ بصاع تنبيو
جراـ(  ٜٓ٘بػػػ) :وتحويلو بالكيلو غراـ يقدر ئواؼبد يقدر دب ء كفي اإلنساف اؼبعتدؿ ئأمداد

 جراـ(. ٖٕٓوعليو فالصاع يقدر ) 

o في مكروىات الغسل : :مبحث 
 ئ–يرج  فيو إُف العرؼ :ضاب  ذلك–وىو الزيادة اللثَتة  :اِلسراؼ في الماءومنو كراىة  

 حـر .  فإف رآه من ال حي  نظره إليو ئإف َف يره أحد  ويلره االملتساؿ عرياف

رة وال كلب ال تدخ  اؼبالئلة بيتاً فيو صو ويف اغبديث )) :مسألة : يكره نـو الجنب بل وضوء
  واؼبراد -يف اجملموع شرح اؼبهذب-قاؿ النووي  [ السننرواه أبو داود يف ]( وال جنب(
يف  يدخالفال أعمالو فأما اؼبللاف اللذاف يلتباف  ئىى مالئلة الرضبة وكبوىى  باؼبالئلة

 . عمـو اػبرب اؼبذكور

اشتقاقاً من اغبميى   وظبي ضباماً  ئاسى ؼبلاف تنظت فيو اهبداف في حكم الحماـ : : مسألة
إف على  :حيث يحـر دخوؿ الحماـ ئهنو يستعم  يف النظافة فيها  -وىو اؼباء اغبار-

هف الوسائ  ؽبا أحلاـ   -كانلشاؼ العورة أو رؤيتها- اؼبرء أنو سيق  يف ؿبـر بدخولو
  -كمرض أو حيض ونفاس-اهنثى أف تدخ  اغبماـ إال لعذر وكذا حيـر على ئاؼبقاصد

منعوا نساءكى إال وف فيها ضبامات فاستفتال عليلى أرض العجى وستجد  ))ويف اغبديث
إف    للن ال يلره للذكر دخوؿ اغبماـ [ئرواه ابن ماجو يف السنن]( حائضاً و نفساء(

فهو يف حقو   –كنظر العورة أو كشفها  –وأمن الوقوع يف ؿبـر  عورةالكاف قد سًت 
-واهنثى إف دخلتو لعذر وأمنت الوقوع يف ؿبـر فمباح ؽبا أيضاً  ئهبذين القيدين مباح

فملروه هنو   وأما بناء اغبماـ وبيعو وإجارتو ئ-وإف َف يتعذر عليها أف تغتس  يف بيتها
  . -وكبو ذلق-مظنة انلشاؼ عورة ونظر إُف عورة 
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رداً فيو  ويكره السلـ ئ-ولو خفض اؼبرء صوتو- تكره قراءة القرآف في الحماـ
 خ  اغبماـىريرة د  فقد روى النخعي أف أبا فال يلره خلفاً لذكر اهلل فيو ئوابتداءاً 
 ال إلو إال اهلل .  فقاؿ

 : مع جنابة أجزأ كل منها عن  -كغسل جمعة-من نوى غسلً مسنوناً أو واجباً  تنبيو
دث اغبنو إف قصد أحدمها فقط فال يرتف  ه  وىو أف ال يقصد واحداً فقط :اآلخر بشرط

 .وكذا من نوى رف  حدث أصغر وأكرب ئ-إال الذي نواه-

  : ئفال جيوز اؼبلث فيو عبنب وحائض ونفاس إال بوضوء  ومصلى العيد مسجد تنبيو 
لى يف رواه البخاري ومس]( ))وليعتزؿ اغبيض اؼبصلى(  ئ ويف اغبديثخلفاً لمصلى الجنائز

وإنما   واؼبراد باؼبصلى يف اغبديث ىو مصلى العيد[ئ صحيحهما من حديث أـ عطية 
وىي ليست صالة كاملة بركوع وسجود   هنو خاص بصالة اعبنازة :استثني مصلى الجنازة

 فهي صالة ذات ركوع وسجود وجلوس فلملت .  خالفاً ؼبصلى العيد ئوجلوس

 

* * *  
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صل   ف 
  ٌ ف  ي 

اى حف  ث  ي  ب 
حكاهٌ ف 

 
من وا ي   الث 

 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 
 

 :َفْصٌل في التيمم

التيمُُّم استعماُؿ ُتراٍب مخصوص ِلَوْجٍو ويدين َبَدَؿ َطَهارِة ماٍء ِلُكلّْ َما يفعُل بو عند َعجٍز عنو 
 .َشْرعاً ِسوى َنَجاَسٍة على غيِر َبَدٍف، ولُْبٍث ِبَمْسِجٍد لحاَجةٍ 

 :وُشروطُُو ثلثَةٌ 
دخوُؿ وقِت الصَّلِة، وتَػَعُذُر الماء لحبسِو عنو ونحِوِه َأْو ِلَخْوِفِو ِبطََلِبِو َأْو استعمالو َضَرراً بَِبَدنِِو 
أْو ماِلِو َأْو غيرِِىَما، َوَمْن َوَجَد ماًء ال َيْكفي َطَهارََتُو استعَمَلُو وجوباً ثُمَّ تَػَيمََّم، وأف يكوف بُِتراٍب 

ِر ُمْحَتِرٍؽ لو ُغباٌر يَػْعَلُق باليِد، فِإف َلْم َيِجد ذلك صلَّى الَفرَض فق  على َحَسِب َطهوٍر ُمباٍح َغيْ 
 .حاِلِو، وال يزيد في صلتو على ُمجزئ، وال ِإعادة عليو

وفُػُروُضُو: َمْسُح وجِهِو، َوَيَديِو ِإلى ُكوَعْيِو، وتَػْرتيٌب، ومواالٌة ِلَحَدٍث أْصَغر، وىي بقدِر ما في 
وتعييُن نِيَِّة استباَحِة ما يتيمَّم َلُو ِمْن َحَدٍث َأْو نجاسٍة، فل تكفي نية أحدىما عن وضوء، 

اآلخِر، وإف نَػَواُىما َأجزَأ. ويُبِطُلُو ما يُػْبِطُل الوضوء، وُخروُج الوْقِت، وُوجوُد الماِء ِإف تَػَيمََّم 
 .ِلَفْقِدِه، وَزواُؿ الُمبيِح َلُو، وَخْلع ما يمسُح عليو

 يو مباحث : وف

 في حقيقتو : حيث يعرؼ من جهتين : :المبحث األوؿ 

أي ال  ئاآلية ومنو قوؿ اهلل  }وال تيمموا اػببيث ...{ ئىو القصد :فالتيمم :األولى : لغوية
 تقصدوا اػببيث .

 استعماؿ تراب ـبصوص ؼبسال وجو ويدين على وجو ـبصوص . :فالتيممالثانية : شرعية: 
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 خيرج ملَته كاؼباء . "ترابقولهم : "

 وىو أف يلوف الًتاب طهوراً ومباحاً وملَت ؿبًتؽ ولو ملبار كما يأ  . "مخصوصقولهم : "
و دبا علق بيديو من هوىي أف ديسال وج  " أي طريقة خاصةعلى وجو مخصوصقولهم : "

 وديسال بعد ذلق ظاىر كفيو براحتيو . ئتراب
 : مث  ئ-كصالة عصر-رء استباحة ما يتيمى لو أف ينوي اؼب للتيمم صفة شرعية وىي : تنبيو

من –مث يضرب الًتاب بباطن كفيو حاؿ كوف أصابعو مفرجة  (ئبسى اهلل)  يسمي فيقوؿ
مث ديسال بالًتاب وجو صبيعو بباطن  ئ-ويلوف ذلق ضربة واحدة ئالتفريج وىو التفريق

 مث ديسال ظاىر كفيو بباطن راحتيو . ئأصابعو

 وىي ثمانية : ،شروط التيمم :المبحث الثاني 
 ولكنها تتوزع على نوعين :

النية واإلسالـ والعق  والتميز واالستنجاء  :وىي خمسة :: ما يشترط لكل عبادة األوؿالنوع 
 أو االستجمار .

 وىي ثلثة : :: ما يشترط للتيمم بخصوصو الثانيالنوع 

-ولو كانت صالة منذورة يف زمن معُت   األوؿ : دخوؿ وقت الصلة التي يريد التيمم لها
  فال يصال التيمى قب  وقت الصالة  -كمن نذر صالة ركعتُت بعد زواؿ الشمس بساعة

 ئقب  وقت صالة عيد  وكذا ئفتيممو باط   فلو تيمى قب  دخوؿ وقت صالة حاضرة
 .منذورةعينة ملو تيمى قب  دخوؿ وقت صالة   وكذا
 : وذلك ألف  ،ال يصح التيمم لصلة نافلة في وقت نهي عنها فيو تنبيو

 التيمم إنما يكوف لضرورة فُقيّْد بالوقت . 

 ػبوفو باستعمالو الضرر . وإما لعدمو إما: الماءثانياً : تعذر استعماؿ 
 : أف ال يلوف معو  :فالحقيقية  حقيقية وحلمية لو صورتاف الماء عدـ تنبيو

كعدو    أف يلوف عنده ماء أو حولو وللن دين  منو :والحكمية ئماء أو حولو
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-أو كاف عاجزاً عن تناوؿ اؼباء  ئأو كاف العدو يف طريق اؼباء ئقط  اؼباء عنو
 . -كمشلوؿ أو مقطوع اليدين

 : فمثاؿ  :خوؼ استعماؿ الضرر إما أف يعود على النفس أو غيرىا تنبيو
أو أف يلحقو برد شديد  ئاؼباء أف يزداد مرضو باستعماؿ :عوده على النفس

باستعماؿ - عود الضرر على الغيرومثاؿ  ئأو يضي  مالو لو انشغ  ئباستعمالو
أو  ئكعبد ىرب منو عرؼ ملانو وخيشى إف ىو اشتغ  باؼباء أف يفوتو   -اؼباء

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

 : لكن الماء ال يكفي  ،يد الطهارة من حدثوكاف ير ماًء من وجد  تنبيو
 لطهارتو فالواجب عليو شيئاف : 

ولو َف يلِت   فيتطهر بو :األوؿ : أف يستعمل ما وجد من ماء في أعضاءه
 . -كالوجو–إال لعضو واحد 

وال  :الثاني : أف يتيمم بعد استعماؿ الماء عن الباقي من أعضاء طهارتو
هنو ال يتحقق عدـ وجود اؼباء إال   يصال تيممو قب  استعمالو للماء

 ئ وقد قاؿ اهلل  } فلى ذبدوا ماًء فتيمموا ... {بذلق

 الثالث : كوف التراب تراباً طهوراً غير محترؽ لو غبار يعلق باليد .
ويضاؼ إليها شرط كوف  ئالصفات الثالث للًتاب شرط يف صحة التيمى بوفهذه 

 الًتاب مباحاً فهذه أربعة   
بفتال الطاء –هوريتو فال يصال التيمى بًتاب زالت طَ  :أوالً : كوف التراب طهوراً 

هف اؼبتنا ر من اؼبتيمى كاؼباء   –فاع  اسى– ىٍ مِ يَ تػَ من مُ كًتاب تنا ر   –اؼبهملة
 طهارة واجبة .اؼبستعم  يف 

  -كالذي يصن  منو اػبزؼ-فال يصال بًتاب طبل  :ثانياً : كوف التراب غير محترؽ
 هف الطبل خيرج الًتاب عن حقيقتو فال يسمى تراباً .
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 :مثالوما ال ملبار لو ال ديسال بشيء منوئ  هف :ثالثاً : كوف التراب لو غبار يعلق باليد
فإنو   وكذا الطُت ئب  ىو ذرات من اغبصى صغَتة ئالرم  الذي ال ملبار فيو

 ليس لو ملبار يعلق باليد .
 فال يصال التيمى بًتاب مغصوب . :رابعاً : كوف التراب مباحاً 

o  :وكاف محدثاً أو ببدنو  ،التراب بصفاتو السابقة -من يريد الصلة-جدإف لم يمطلب
 :نجاسة

 .-فال يزيد نافلة-ويقتصر على صالة الفرض فقط  ئفإف الواجب عليو أف يصلي حبسب حالو 

 و الترابالماء بعد ذلك  -يسمى فاقد الطهورين-إف وجد فاقد الماء والتراب بيو :تن 
صالة على هنو أدى ال  فال جيب عليو أف يعيد الصالة :أحدىما بعد أداء الصلةأو 

 . [رواه مسلى]( تى(مرتلى بشيء فأتوا منو ما استطعإذا أحسب قدرتوئ ويف اغبديث ))

 : أي كأف –حىت خيففها  يصليفيلزمو أف ال  :لو كاف ببدف فاقد الطهورين نجاسة تنبيو
 . -حجراً أو خرقاً فيمسحها من العضويأخذ 

 وىي خمسة : ،-ىي األركاف- ض التيممفي فرو  :المبحث الثالث 

 .وحد الوجو سبق يف الوضوء   العالق بيديو مسح وجو بالتراب .ٔ

 : كأف -ويلتفي دبسال ظاىرىا  ئولو كاف خفيفاً  :ال يمسح ما تحت شعر الوجو تنبيو
 . -ديسال ظاىر غبيتو

 : بدؿ عن اؼبضمضة واالستنشاؽ يف  ال يلـز إدخاؿ تراب إلى جوؼ فم وأنف تنبيو
من –هنو يوجب تقذيرمها   ب  إف إدخاؿ الًتاب إُف فمو وأنفو ملروه ئالطهارة اؼبائية
 . -والذاؿ اؼبعجمةئ ضد النظافةالقاؼ القذر بفتال 

ونسميو  ئواللوع طرؼ الزند الذي يلي إهباـ اليد من العظى :مسح اليدين إلى الكوعين .ٕ
 . –فص  اللت عن الساعد وتسمى بالرسغواؼبراد م–الرسغ 
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والتيمى بدؿ  ئأي الوضوء هنو شرط يف الطهارة الصغرى :الترتيب في الطهارة الصغرى .ٖ
  التيمى .فلـز الًتتيب يف  عنها

والتيمى بدؿ  ئأي الوضوء هنو شرط يف الطهارة الصغرى :المواالة في الطهارة الصغرى .ٗ
لو  -أف ال ي خر مسال عضو حبيث جيت الذي قبلو   واؼبواالة ئفلـز اؼبواالة يف التيمى  عنها

 بزمن معتدؿ . -كاف مغسوالً 

وإف  ئرف  اغبدث عند التيمىعُت نية   فإف تيمى غبدث :تعيين النية الستباحة ما يتيمم لو .٘
-فال تلفي نية أحدمها عن اآلخر    عُت نية التيمى عن النجاسة  تيمى عن قباسة يف البدف

ئو التيمى ب  جيز  ئأي فال يلفي من كاف ؿبد اً أو ببدنو قباسة نية التيمى هحدمها عن اآلخر
 . -عما نواه منهما فقط

 : ال يكفي من ىو محدث حدث أصغر أو أكبر أف يأتي بتيمم عن أحدىما تنبيو –
ويجعلو مجزء عن تيمم آخر للحدث  –أي عُت نية التيمى عن حدث أصغر أو أكرب 

ما لو نوى أف يلوف تيممو عن اغبدث اهكرب و  خلفاً  ئالذي َف يعينو يف تيممو اآلخر
 الًتتيب واؼبواالة يف التيمى .وىو اعتبار  :بشرطفإنو جيزئو للن   اهصغر معاً 

 : فمن باؿ   أجزأ تيممو عن جميع األسباب :من نوى أحد أسباب الحدثين تنبيو
وكذا أسباب  ئأجزاء عن بقية أسباب موجبات الوضوء  وتغوط وتيمى غبدث أصغر

 وموجبات الغس  .

 : هبذا التيمى  يستبيحفإنو  :من نوى بتيممو شيء تشترط لو الطهارة من الحدثين تنبيو
 ئ-كصالة ملتوبة فائتة- ما كاف مثلوويستبيال بو أيضاً  ئ-كصالة ملتوبة- ما نواه

ما لو تيمى اؼبرء عن خلفاً  ئ-كصالة نافلة- ما كاف دونوويستبيال هبذا التيمى أيضاً 
دوف هف صالة النافلة   فال يصال لو أف يستبال هبذا التيمى الصالة اؼبلتوبة  صالة نافلة

حيث إف أعاله  :بالتيمم يستباحما رتب فيلـز معرفة  :وعليو ئاؼبلتوبة يف الرتبة الصالة
مث ما   ئ-كصالة منذورة-مث يليو ما وجب بنذر  ئ-كالصلوات اؼبلتوبة-فرض العُت 

فيلي ذلق  ئ-كركعيت ربية مسجد-مث ما كاف نافلة  ئ-كصالة عيد-كاف فرض كفاية 
 .فلبث يف مسجد  ئفقراءة قرآف ئفمس مصحت ئفطواؼ نف  ئطواؼ فرض
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 في واجبات التيمم : :المبحث الرابع 
 . -وسبق بياهنا يف الوضوء-أال وىي التسمية   وىي واجب واحد 

 : خالفاً للعمد- تسق  التسمية سهواً  تنبيو- . 

 : يستوي في التسمية أف يكوف التيمم عن حدث أو نجاسة . تنبيو 

o في سنن التيمم ومنها : :مطلب 
 ئوهدبسال بضربة وج ئ-وال يلتفي بضربة واحدة-أف يضرب ضرتُت ا نتُت احتياطاً  

 وباهخرى يديو .

o ومنها في مكروىات التيمم :مطلب:  
 يلره أف ديسال بالًتاب داخ  فمو وأنفو .

 وىي خمسة : ،في مبطلت التيمم :المبحث الخامس 
-فإنو يبط  التيمى   -الغس أي الوضوء أو - ا أبطل الطهارة الكبرى أو الصغرىكل م .ٔ

 .-وخروج مٍت دفقاً بلذة ؼبن تيمى عن حدث أكرب ئكخروج ريال ؼبن تيمى عن حدث أصغر

 وجود الماء المقدور على استعمالو بل ضرر . .ٕ

كجنب تيمى لقراءة قرآف أو لبث يف -ولو كاف تيممو لغَت صالة  :خروج الوقت أو دخولو .ٖ
ولو تيمى  ئفإف تيممو يبط  بطلوع الشمس  فجرفمن تيمى وقت صالة ال :وعليو  -مسجد

 فإنو يبط  بدخوؿ وقت صالة الظهر .  بعد طلوع الشمس

 : أي وسط– ال يبطل تيمم أتي بو لجمعة قبل زواؿ الشمس عن كبد السماء تنبيو–
 وينتهي بدخوؿ وقت العصر . ئيبدأ من بعد طلوع الشمس  هف وقت صالة اعبمعة  

 : فإف تيممو  :وتيمم في وقت األولى ،إذا نوى الجمع بين صلتين جمع تأخير تنبيو
فصار وقت -هف نية اعبم  جعلتهما شيء واحد   ال يبط  خبروج وقت الصالة اهوُف

 . -الصالتُت وقت واحد
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فلما زاؿ  ئوذلق هف التيمى كاف بدؿ عن طهارة  كربء جرح تيمى لو :زواؿ المبيح للتيمم .ٗ
 موجبو لـز أف يزوؿ .

 . -كخفُت إف تيمى وىو عليو- خلع ما مسح عليو المرء .٘

مث خل  اػبفُت  ئمث أحدث وتيمى لعدـ وجود اؼباء ئلو توضأ اؼبرء ولبس خفُت مثالو :
والوضوء يبط   ئذلق أف التيمى قاـ مقاـ الوضوء  فتيممو ىذا باط   بعد تيممو

والتيمى وإف اختص بعضوين يف الصورة  ئاـ مقاموفلذا ما ق  خبل  ما مسال عليو
 فهذا متعلق باهعضاء اهربعة حلماً .

 : ا يوجب بطالفدبيبط  فإف التيمى  :لو انقضت مدة المسح لخف بعد تيمم تنبيو 
 اؼبسال على جبَتة أو خت وكبومها .

o بدخوؿ -فإنو يلزمو إذا خوطب بصلة  :مطلب : من عدـ وجود الماء ولزمتو الطهارة
 وىي :  ،أف يطلب الماء في ثلثة -وقتها

 .وأف يطلبو من رفيقو ئ وما قرب منو عادةً  ئ يف رحلو
عن اؼباء  –أي البحث والطلب–فمعناه أف يفتش  :لوحْ في رَ فأما طلبو للماء الطهور  

فمعناه أف ينظر  :قرب منو عادةً وأما طلب اؼباء يف ما  ئمن أ ا و صتصحبوييف مسلنو وما 
مث يبحث اؼباء فيما جرت العادة  ئاؼبرء أمامو وراءه وعن ديينو وعن مشالو مفتشاً عن اؼباء

إال إف  ئفإف العادة جرت بأف يسعى أمامو ال خلفو  فإذا كاف راكباً على رحلو بالسعي إليو 
أ أي ترب –رأى خضرة وكبومها فبا يدؿ على وجود ماء فيلزمو أف يقصده حىت يق  االسترباء 

فمعناه أنو يسأؿ رفيقو  :من رفيقووأما طلب اؼبرء اؼباء  ئ–من كونو قد حبث عن اؼباءذمتو 
ولو بأف   ويسألو ى  معو ماء ليبذلو لو ئ–اءاؼبوارد صب  مورد وىو منه  اؼب –عن موارد اؼباء 

فإف عرضو عليو   –سعر اؼباء يف البلد الذي ىو فيو أي–يشًتي منو للن بسعر مثلو يف ؿبلو 
 . -ولو كاف مقتدراً  أي على بذؿ الثمن-فال يلزمو شراؤه كثر من سعر مثلو بثمن أ
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 : فلى ذبدوا ماًء لقوؿ اهلل  إف تيمم المرء قبل الطلب للماء لم يصح تيممو تنبيو{  
فإنو إف ربقق عدمو فال يلزمو طلبو هف ال أ ر   ماَف يتحقق اؼبرء عدـ اؼباء فتيمموا{ ئ

 . - حجرة وال ماء عندهكمن حبس يف-للطلب حُت إذف 

 : ويأ  بو من سافر سفر معصية ئفال جيوز تركو عند تعينو :التيمم عزيمة ال رخصة تنبيو  
ومستحب ؼبا تستحب لو  ئ–سواء أكانت كربى أـ صغرى–نو واجب ؼبا ذبب لو الطهارة ه

 َف جيعلو اهلل لغَتىا . -صلى اهلل عليو وسلى-والتيمى من خصائص أمة ؿبمد  ئالطهارة

 : فرض التيمم في السنة السادسة من الهجرة الشريفة . فائدة 
 

* * * 

  



   بداية العابد بشرحكفاية القاصد 

 

 

( 61 ) 

صل   ف 
اى  ث  ي  ب 

هاف  ان  عث 
 
ة  وا ث 

الٌ  الج  ر    ا 
 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 

 

 :َفْصٌل في الطهارة من الخبث
تنقى بماٍء َطهوٍر مع َحتٍّ وقَػْرٍص ُيْشتَػَرُط ِلُكلّْ ُمتَػَنجٍّْس َسْبُع غسلٍت إف أنْػَقْت، وإالَّ فحتى 

ِلَحاجٍة، إف لم يَػَتَضرَّر الَمَحل، وَعْصٍر َمَع إمكاٍف فيما َتَشرََّب كل مرٍة خارَج الماِء، وكوُف 
ِإحداىا في ُمتَػَنجٍّْس بكلٍب َأْو خنزير بتراب َطهور. ويضرُّ بقاُء طَْعٍم ال لوٍف َأْو ريٍح أو ُىَما 

لـ َلْم يأكل طََعاماً لشهوٍة نضُحُو، وىو َغْمُرُه ِبماٍء، وفي َنْحِو َصْخٍر عجزًا. وُيجزئ في بوؿ غُ 
وَأحواٍض وَأْرٍض تنجست بماِئع، ولو من َكلٍب أو ِخْنزِيٍر مكاثرتهما بماٍء حتَّى َيْذَىَب لوف 

يهما أي النجاسِة وريحها، ما لم يَػْعِجْز عن إذىابهما أو ِإذىاِب أحدىما، َوَلْو َلْم يزؿ الماء ف
 .في بوؿ الغلـِ وفي األرِض ونحوىا، فيْطُهراِف َمَع بقاِء الماء عليهما

وال َتْطُهُر َأْرٌض بشمٍس وريٍح وَجَفاٍؼ، وال نجاَسة بناٍر فَػَرمادىا نِجٌس. وَتْطُهُر َخْمَرٌة انقَلَبْت 
َغَسَل حئى يتيقَن َخلِّ بنفسها َأو بنقل ال لقصِد التخليل، وَدنُّها مثلها، وِإف خفيت نجاسة 

 .غسلها

 :َفْصٌل في النجاسات
الُمْسِكُر الماِئُع وما ال يُػؤََكُل من الطيِر والبهاِئم ِممَّا فَػْوَؽ الِهرَّ ِخْلَقًة نجٌس، وكلُّ ميتٍة نجسٌة 

َر ميتِة اآلدمي والسَّمك والجراد  .َغيػْ
 .وإالَّ فهو طَاِىرٌ ويُػْعَفى عن يسير طين شارٍع ُعْرفاً، ِإف ُعِلَمْت نجاسُتُو 

وال ُيْكَرُه سؤُر حيواف طاىر، وىو فضلُة طعامو وشرابو غير دجاجٍة مخلة وفأٍر، ولو َأَكَل ِىرّّ 
 .ونحوه َأْو ِطْفٌل نجاسة ثُمَّ َشِرَب ولو قبَل أف يغيَب من ماٍء َيِسير َفَطهورٌ 
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 وفيو مباحث :

  ين :في حقيقة النجاسة : حيث تعرؼ من جهت :المبحث األوؿ 
 وىو القذر . : األولى : لغوية
وال  ئال هذى فيها طبعاً  ئ-بال ضرورة-من  الشرع منها  ئوىي عُت أو صفة : الثانية : شرعية

 غبق اهلل أو ملَته شرعاً .
 .-كاؼبيتة ودـ اإلنساف-أي ذات جـر  "عين: " -علماء المذىب الحنبلي  –وقولهم 

هنو إذا مشُ س يذىب جـر –كأ ر بوؿ آدمي دبح  طاىر مشُ س   "أو صفةوقولهم : "
للن للونو َف يغس  باؼباء الطهور سبعاً حلى بنجاسة  ئالبوؿ ورائحتو ولونو وطعمو

 . -احمل  
  هف النجاسة يف حاؿ أي أف اؼبن  كاف يف ملَت حاؿ الضرورة "بل ضرورةقولهم : "

وشرب اؼباء النجس أو ئ –اؼبيتة قبسة –كأك  اؼبيتة    وز استعماؽباالضرورة جي
 استعمالو يف طبل .

ذات أذى يف  -أي النجاسة–أي ليس هج  كوهنا  "ال ألذى فيها طبعاً قولهم : "
من   –طبيعة الشيء  أي تلوينو وخلقتو–فإف ما كاف فيو أذى يف طبيعتو   طبيعتها

وعليو فإف اؼبن  من   -كنبات ذي سى-منو شرعاً للونو يضر بالبدف أو العق  
 وإمنا لعلة كوهنا قبسة . ئج  أذاىاالنجاسة َف يلن ه

   أي َف يلن اؼبن  من النجاسة هج  حق اهلل "وال لحق اهلل أو غيره شرعاً قولهم : "
وال غبق ملَت اهلل كاستعماؿ  ئ–ال جيوز قتلو ال ؼبػُحـر أو ملَتهفإنو –كصيد اغبـر 

وعليو   -استعمالو ؼبا فيو من التعدي على ماؿ الغَت فإنو حيـر–ماؿ الغَت بغَت إذنو 
 . -ب  للوهنا قباسة-َف يلن من  النجاسة شرعاً هج  حق هلل أو حق لغَت اهلل 

  في أعياف النجاسات : وىي نوعاف : :المبحث الثاني 
 وىي   ئكآدمي وهبيمة  –أي كائن حي ولو مات– األوؿ : ما تعلق بحيواف
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وىي ك  حيواف   –اء التحتية وجيوز تشديدىا م  كسربفتال اؼبيى وتسلُت الي– تةيْ أوالً : المَ 
أي -  فإنو إذا صيد أو ذكي بشرطو سوى مأكوؿ اللحى ئ-ولو ذكي ذكاة شرعية-مات 

 فال يلوف ميتة قبسة . –شرط الصيد والذكاة
 : ئطاىرة :ميتة اآلدمي والجن والملئكة وما ال يعيش إال في الماء كالسمك تنبيو 

فميتتها طاىرة كالعقرب  –أي ال دـ لو يسي – وكذا الجراد وما ال نفس لو سائلة
ىي البعوض  صب  بقة وىي  بفتال اؼبوحدة وتشديد القاؼئ– قّ واػبنفساء والبَ 

 . -البعوض

 : ماء –فإف بولو ورو و وقي و ومذيو :ما أكل لحمو ولم يكن أكثر علفو النجاسة تنبيو
ىو ماء أبيض خيرج عقب –ووديو  –اآللةأبيض رقيق لزج خيرج عن مبادئ الشهوة وانتشار 

 ئللدـ فنجس :خلفاً  ئفطاىر  ومنيو ولبنو وعرقو وريقو وبيضو -البوؿ ويلوف ملَت لزج
أي –ما بقي منو يف عرؽ اؼبأكوؿ بعد ذحبو فإنو طاىر مباح  إال ئوالقيال والصديد فنجس

فتحات اػبل  يف الشيء ىي فرجة –وكذا ما يبقى يف خل  اللحى  ئ-وأكلومباح استعمالو 
 . -بُت شي ُت

 : لكن يضاؼ  ،إذا خرج المذي من ذكر فيجب غسل الذكر بخروجو استنجاءً  تنبيو
مث يغس  ما أصابو اؼبذي من  ،-مرة واحدة-لخروج المذي غسل الذكر مع األنثيين 

 . -بسب  ملسالت كسائر النجاسات-ب ذكر وأنثيُت أو ملَتىا من البدف والثيا

 : النبي محمد تنبيو  وىو من  ئتلردياً ؽبى ؛وسائر األنبياء النجس منا طاىر منهم
 فيلوف بوؽبى وملائطهى طاىر .  خصائص اهنبياء

سواء -وىو أف يلوف من جهة اػبلقة فوؽ اؽبر  :ثانياً : كل حيواف ال يؤكل فنجس بشرط
 . -أكاف هبيمة أـ طَتاً 
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 (ٚٔ)دهْ واهسد والنمر والذئب والفَ  (ٙٔ)من البهائى الفي  واغبمار اهىلي والبغ  مثالو :
والصقر  -بضى العُت–قابوالللب واػبنزير والدب والقرد ومثاؿ الطَت العُ 

 .(ٜٔ)رابوالبومة والنسر والغُ  (ٛٔ)واغِبَدأ
 : ودمعها بوؽبا وملائطها وعرقها وـباطها وريقها  :ويدخل في كونها نجسة تنبيو

 وجلدىا ووبرىا وريشها وملَت ذلق .

 : كالفأر والحية-ما دوف الهر في الخلقة طاىر مما ال يؤكل لحمو  تنبيو- . 

وىي الريال سواء أكاف -فللو قبس سوى ما استثٍت  :ثالثاً : الخارج من السبيلين من اِلنساف
 . -واؼبٍت ما َف خيتلط بدـ ئبصوت أـ ال

 ئالقيال ىو اهبيض اػبا ر الذي ال خيالطو دـ– وكذا قيحو وصديدهرابعاً : دـ اِلنساف نجس 
 .-الصديد فهو الدـ اؼبختلط بالقيال وأما
 : يستثنى من ذلك شيئاف : تنبيو 

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

 . -أي َف ينتق  عن بدنو  – الثاني : دـ الشهيد ما داـ عليو
بفتال القاؼ –س لْ ويفرؽ بينو وبُت القَ  ئوىو رجي  اعبوؼ :خامساً : قيء اِلنساف نجس

القلس ما خرج   قاؿ يف القاموس ئبأف القلس ما كاف دوف جوؼ الفى  –وتسلُت الالـ
 قيء . اد فهوفإف ز  ئ-بقيءوليس -من اغبلق ملئ الفى أو دونو 

                                                           
 ىو حيواف متولد من ضبار وفرس أو من حصاف وضباره. البغل:  (ٙٔ)
 .-خالفاً للنمر فمنقط-ليس منقط الفروة بفتال الفاء وسلوف اؽباءئ ىو سب  يصاد بو  والَفْهد:  (ٚٔ)
 .بلسر اغباء اؼبهملة وفتال الداؿ اؼبهملة واؽبمزة اليت تليهائ اغبدأ اسى لطائر يطَت يصيد اعبرذافئ وجيم  على حدأ الِحَدأ:  (ٛٔ)
ئ ومنػو الغُػراب -هملػةبلسػر الغػُت وتسػلُت الػراء اؼب-بضى الغُت اؼبعجمةئ ىو الطائر اهسودئ وجيم  على مِلْربػاف  الُغراب: (ٜٔ)

 . -وىو ما كاف على رأسو بياض-اهبق  



   بداية العابد بشرحكفاية القاصد 

 

 

( 65 ) 

  النجاسة يأتي على صورتين : في تطهير النجاسة : حيث إف إطلؽ  :المبحث الثالث 

كالغائط والبوؿ من آدمي -ويأ  بياهنا يف باب إزالة النجاسة عياف النجاسات، أاألولى: 
إال أف ىناؾ شيئين  ئ-اؽبرة واػبمرة والدـ من آدميوحيواف ملَت مأكوؿ فبا ىو فوؽ 

 :-لحاؿ أي: من التحوؿ من حاؿ–يطهراف باالستحالة 
أو من  ئأو انقلبت خالً بنق  من موض  آلخر ئبنفسها :: الخمرة إذا تخللت األوؿ

 .-بفتال الداؿ وتشديد النوف اسى آلنية اػبمرة– فّ دَ 
وإف كانت العلقة  ئفإف اعبنُت يلوف طاىراً  :: العلقة إذا انقلبت جنيناً في الرحم الثاني

 . -ومنو اآلدمي-وىذا خاص باغبيواف الطاىر  ئقبسة –وىي دـ عالق بالرحى–
 : بفعل آدمي فإنو يبقى  خرآ النجس شيئاً  –أي تحوؿ–لو استحاؿ  تنبيو

 . -كحطب قبس استحاؿ باإلحراؽ رماداً - نجسا

الطاىرة التي طرأت عليها  –محل وىو الظرؼ المكاني لألشياء عجم– اؿّ حَ المَ  : ةنيالثا
 فهذه لتطهيرىا شروط : :عين نجسة

 فقط . بماء طهورأف يلوف التطهَت  أوالً :

ىذا   تشم  ك  ملسلة ؿب  النجاسة كلو ،الثاني : أف يكوف بسبع غسلت منفصلت
فيزاد يف العدد حىت تزوؿ أما إذا َف تُزِؿ  ئإف زالت النجاسة بالغسالت السب 

 .النجاسة
هف بقاء الصفة   وىي طعمها ورائحتها ولوهنا :الثالث : أف تزوؿ عين النجاسة وصفتها

 يدؿ على بقاء عُت النجاسة .
د منهما أو من أحدىما ولّْ تَ وأما إذا كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو مُ  الرابع:

  غبديث  ))إذا ولغ الللب يف إناء أحدكى طهورفيشترط: إضافة تراب 
 فليغسلو سبعاً أوالىن بالًتاب(( ]رواه مسلى يف الصحيال[.

 تراب قبس وال تراب مستعم  . وال يجزئ:
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تراب ومثاؿ المستعمل: ما تشرب بوؿ آدمي نشت بالشمسئ  مثاؿ النجس :
يعمو الًتاب هنو إف َف  والبد من استيعاب التراب للمحل المتنجس:تيمى لوئ 

من ذلق ؿب  يضره  لكن يستثنىيف ملسلة َف تلن ملسلة من الغسالت السب ئ 
الًتاب ىنا  حىت ال يلحق الضرر احمل  الذي سيتضرر بالًتابئ والبد أف يلوف 

أف يذره ذراً على احمل  اؼبتنجس مث  فل يجزئالًتاب م  اؼباء الطهور يف ملسلةئ 
أف ذبع  الغسلة اليت فيها الًتاب ىي األولى  يتبعو دباء  وؼبا كاف ذلق كذلق كاف

ئ ويف رواية -ليأ  ماء الغسالت اهخرى بعده فينظت الًتاب-الغسلة اهوُف 
بضى اؽبمزة –ُأْشنافيقـو مقاـ التراب و غبديث مسلى  ))أوالىن بالًتاب((ئ إال أن
وىي مادة ضبضية -وكبوه كصابوف  –وتسلُت الشُت اؼبعجمة ويصال كسر اؽبمزة

 . -معروفة تغس  هبا اهيدي
  : إف َف يتضرر احمل  -اؼبتنجس من حت وقرص  على احمل  البد عند صب الماء تنبيو

وذلق يفع  يف ك  ملسلة -صر إذا أملن يف ؿب  تشرب النجاسة ئ وكذا البد من ع-بذلق
 اؼبثناةبفتال اغباء اؼبهم  م  تشديد التاء –ئ للن يأ  بذلق اغَبّت -الغسالت السب من 

عند صب اؼباء على احمل   -بأطراؼ اهصاب  واهظفار ىو الدلق-والقرص -وىو اغبت
 اؼبتنجس.

 : اغبرج –اؼبرء عن إزالتهما دفعاً للحرج لوف أو ريح أو كلىما إذا عجز  ال يضر بقاء تنبيو
على فإنو ال يعفى عنو لداللتو  لبقاء الطعم: خلفاً ئ وحيلى للمح  بالطهارةئ -ىو الضيق

 بقاء عُت النجاسة ولسهولة إزالتو  فال يطهر احمل  م  بقائو.
 : مبنية أو كبيرة مطلقاً - ة صغارنَ رِ جْ وأحواض وأَ يجزئ في تطهير صخر  تنبيو- 

أو بذات جـر كروث  ئوذلق إذا تنجست دبائ  كبوؿ آدمي ،مكاثرتها بالماء :وحيطاف
وال تطهر اهرض  ئ-وسبق بيانو-ـر   فالبد من إزالة النجاسة ذات اعبحيواف ملَت مأكوؿ

وباً نُ أف يصب على بوؿ اهعرايب ذَ   هنو عليو الصالة والسالـ أمر  بالشمس والريال واعبفاؼ
واهمر  ئ-وىو الدلو بشرط كوف ماء فيووب بفتال الذاؿ اؼبعجمة وضى النوفئ ذن–من ماء 

 . -إذا تنجستكالثياب -وهنو ؿب  قباسة فلى يطهر بغَت الغس   ئيقتضي الوجوب
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 : فرمادىا ودخاهنا وخبارىا وملبارىا قبس . :ال تطهر النجاسة بالنار تنبيو 

 : فمثالً الدود الذي تولد  :-سوى ما استثني سابقا– باالستحالةال تطهر النجاسة  تنبيو
اسى للمح  وكسر النوفئ  بفتال اللاؼ–يت نِ وكذا صراصَت اللَ  ئمن النجاسة يبقى قبساً 

 . -اغباجة من ملائط وبوؿذي تقضى فيو ال

o مطلب : إذا خفي موضع نجاسة في بدف أو ثوب: 
– ةهدالعُ وذلق ليخرج من   فإنو يغس  ما احتم  إصابة النجاسة لو حىت يتيقن أنو ملسلها 

وإف  ئملسلو كلو  إف جه  جهة النجاسة من بدف أو  وب للن ئقُتب –بضى العُت اؼبهملة
 لو ماأ ئفيجب عليو أف يغسلهما كليهما  على النجاسة يف إحدى يديو أو أحد كميو مث نسيو

هنو إف   فيجب عليو ملس  ما يدركو منها  ما يدركو بصره من بدنو أو  وبوعلى من النجاسة 
 .-إف كاف عاؼبا بالنجاسة–َف تصال صالتو صلى قب  ذلق 

وش بفتال حَ –وش الواس  كاغبَ يف صحراء وكبوىا  إف خفيت  :النجاسة سلُ يلزمو غَ و ال 
ؼبا   فال جيب ملس  صبيعو  –من أكنافو أو بعض جوانبو البيت شَ وَ تػَ حْ اما وىو  ئاغباء اؼبهملة

خبالؼ ما لو كاف  ئوللمرء أف يصلي فيو بال ربري دفعاً للحرج عنو ئيف ذلق من اؼبشقة
وأراد الصالة  ئوخفيت فيو النجاسة ئ-بضى اغباء اؼبهملة-جرة اغبوش صغَتاً أو كبوه كحُ 

 .–كثوب إذا تنجس-فإنو يلزمو ملسلو كلو   فيو
 : الماء إذا تنجس فلتطهيره طريقة ذكرت في فصل المياه . تنبيو 

  ما يغض عنو من النجاسات : حيث يعفى عما يلي : :المبحث الرابع 
قدره من َف ينقض الوضوء خروج - من دـ عن يسير -في غير مائع ومطعـو- أوالً : يعفى
 هنو يشق التحرز من ذلق .  ولو كاف الدـ دـ حيض ونفاس واستحاضة  -البدف
ههنما متولداف من  :عن يسير من قيح وصديد -غير مائع وغير مطعـو في- عفىثانياً : ي

 . -م  كوهنما أوُف من الدـ-الدـ فأخذا حلمو 
 : كللب  :أو صديد من حيواف نجسال يعفى عن شيء من دـ أو قيح  تنبيو

وذلق أنو   يعفى عن شيء منو أيضاً  فال: أو إذا خرج الدـ من قبل أو دبر ئوضبار
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فما ذكر من دـ وقيال   -كعرقو وريقو-ال يعفى عن يسَت فضالت اغبيواف النجس 
 وهف ما خرج من السبيلُت لو حلى البوؿ والغائط . ئوصديد أوُف

ودـ اغبيض  ئواحدة للبوؿ وأخرى خيرج منها الولد مضى أف لفرج اهنثى فتحتُت
 . السابق ما استثٍت منها العمـودخ  يف يفال   الولدرج ـبرج والنفاس واالستحاضة خي

 . -وسبق بيانو- ثالثاً : يعفى عن أثر استجمار بمحلو بعد اِلنقاء باستيفاء العدد
 ؼبشقة التحرز منو . وذلق ؛التحفظلكن مع كماؿ  :رابعاً : يعفى عن يسير سلس بوؿ

-ما َف تظهر لو صفة يف الشيء الطاىر  ،خامساً : يعفى عن دخاف نجاسة وغبارىا وبخارىا
 . -وذلق هنو يشق التحرز منو

قالو ابن ضبداف يف  ه.سادساً : يعفى عن يسير الماء النجس بما عفي عن يسيره من دـ ونحو 
فنجستو   يف ماء طهور -كدـ– ووجهو إذا وقعت قباسة فبا عفي عن يسَتىا   .الرعاية

فإف عفي عن   هف ك  متنجس فحلمو حلى قباستو  ىذا اؼباء أيضاً يسَت  فإنو يعفى عن
هنو   َف يعت عنو -كالبوؿ–وإف َف يعت عن يسَتىا  ئعفي عن يسَته -كالدـ–يسَتىا 
قرره الشيل منصور يف شرح ]جو قوؿ ابن ضبداف كذا و   .والفرع يثبت لو حلى أصلو  فرعها
 . [اؼبنتهى

وذلق للتضرر -هنو ال جيب ملس  العُت   –أي الباصرة– سابعاً : يعفى عن نجاسة داخل عين
 . -بالغس 

وذلق للضرورة كمن كاف حيم  دلواً فيو  :ثامناً : يعفى عن حمل نجاسة كثيرة في صلة خوؼ
خيرج  ىي تو أف يقت  بسهى وكبوهئ أووخيشى أنو إف ىو ملَت  ئروث قبس والعدو يرصده

 فلو أف يصلي وىو حيم  النجاسة .   وقت الصالة

* * * 
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صل   ف 
 ٌ لث   وها ا 

 
ض حكام الجي 

 
ي  ا

 ف 
 : -رضي اهلل عنه  -قال املصنف 

 

 :َفْصٌل في الحيض
ـُ تسع ِسنين، وَأْكثَػُرُه خمسوف سنة  .وَأقلُّ ِسن َحْيٍض َتما

َلٌة، وَأكثرُه َخمَسَة َعَشَر يَػْوماً، وغالِبُو ِستّّ َأْو َسْبٌع. وَأقلُّ  والَحاِملُ  ال تحيض. َوَأقلُُّو يَػْوـٌ َولَيػْ
الطْهِر بَػْيَن الَحْيَضتيِن ثلثة عشر يوماً، وغالبو بقية الشَّْهِر، وال َحدَّ ألْكَثرِِه. وَيحرـُ عليها ِفْعُل 

وتقضيو، َووْطؤىا في فَػْرٍج، ويجُب فيو ديناٌر أو ِنْصُفُو َكفَّارًة،  صلٍة، وال تَػْقِضيها، وِفْعُل َصْوـٍ 
 .وتباح المباشرُة فيما دونو

والنفاُس ال َحدَّ ألقلِّْو، وأكثُرُه أربعوف يَػْوماً، ويثُبُت حكُمُو بوْضِع ما يتبيُن فيو خْلُق اِِلنساِف، 
 .َحْيٍض في أحكاِمِو غيَر ِعدٍَّة وبلوغوالنػََّقاُء زمُنُو طُْهٌر، وُيكَرُه الوْطُء فيو وىو كَ 

 وجماعو ثلثة مباحث :

  وفيو مطالب :  ،في الحيض :المبحث األوؿ 

o ويعرؼ من جهتين :  ،في حقيقتو :المطلب األوؿ 
 مصدر حاض مأخوذ من حاض الوادي إذا ساؿ . ئوىو السيالف :الحيض :األولى : لغوية

 .د أنثى إذا بلغت يف أوقات معلومةعتائالرحى ترخيودـ طبيعة وجبلة :فالحيض:شرعيةالثانية :

 وذلق أف اهلل خلق بنات آدـ على ذلق .  ىو اػبلقة "دـ طبيعة وجبلةقولهم : "
 ئاء فملسورةاغبوأما  ئبفتال الراء م  شدة وجيوز كسرىا "محترخية الرَّ وقولهم : "

 وىو اسى بيت منبت الولد ووعائو .
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إال  -كما يأ -أياـ  ٚأو  ٙوملالبو  ئأي من الشهر "في أوقات معلومةوقولهم : "
 فاغبام  ال ربيض.  ف عرض ضب إ

o وىي عشرة :  ،المطلب الثاني : في ما يمتنع على المرأة بالحيض 
وىو شدة  ئتال الشُت اؼبعجمة والباء اؼبوحدةبف–ق بَ إال ؼبن بو شَ  :أوالً : الوطء في الفرج

 وحاصلو ما يلي : :بشرطو -شهوة النلاح

 .إف َف يطأ-وىي اػبصية ئبضى اؽبمزة وتسلُت النوف–ثييننْ تشقق األُ شرط اػبوؼ من  .ٔ

 بدوف الوطء يف الفرج . عدـ اندفاع الشهوةوشرط  .ٕ
 من زوجة أو سرية . ال يجد غير الحائضوشرط أف  .ٖ

 أمة .ثمن حرة أو  مهرعلى  ال يكوف قادروشرط أف  .ٗ

 . -وال كفارة عليو-جاز للمرء وطء اغبائض يف الفرج  :فإذا اجتمعت الشروط األربعة

لكن محل  ئ-وىو بدعة ؿبرمة-حيث حيـر أف تطلق الزوجة أ ناء حيضها  :ثانياً : الطلؽ
وىو فسل  ئبضى اػباء اؼبعجمة وتسلُت الالـ–  لْ ما َف تسأؿ اؼبرأة زوجها اػبُ  التحريم

يباح للزوج هنو   على عوض أو طالقاً  -عقد النلاح بعوض من الزوجة يعطى الزوج
غبديث امرأة   يسن في المذىب :إجابة الزوجة في خلع ئإجابة زوجتو حُت إذٍ 

التضرر بطوؿ  علتوهف اؼبن  من الطالؽ يف اغبيض  [ رواه البخاري] ابت بن قيس 
ما لو سألت اؼبرأة الطالؽ  :خلفاً  ئوم  س اؽبا فقد أدخلت الضرر على نفسها ئالعدة

فإف الطالؽ يف   -مث  أبوىا-أو كاف السائ  للطالؽ ملَتىا ولو بعوض  ئبال عوض
 اغبيض يبقى ؿبرماً .

وال يستقر وجوبها في  ئحيث حيـر بوجود اغبيض فع  الصالة والوضوء ؽبا :ثالثاً : الصلة
 لذا فإهنا ال تقضي الصالة يف اغبيض .   الذمة

حاضت َف  إحداكن إذا))  يف اغبديثو  ئحيث حيـر فع  الصـو يف اغبيض :رابعاً : الصـو
لذا   بو يف الذمةللن الصـو يستقر وجو  [ئرواه البخاري]( (بلى  قلنا .تصى وَف تص 

 .وجب على اغبائض أف تقضيو
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ويف اغبديث قاؿ  ئحيث حيـر بوجود اغبيض فع  الطواؼ من اؼبرأة :خامساً : الطواؼ
افعلي ما يفع  اغباج ملَت ))  -ؼبا حاضت وىي ؿُبرِمة بالنسق-لعائشة  وؿ سالر 

بعد شروع المرأة في -لكن وجوب الطواؼ  ((ئأف ال تطويف بالبيت حىت تطهري
وذلق   وفعلها لو أداء ال قضاء ئلذا فإهنا تفعلو إذا طهرت  مستقر في الذمة -نسك

عن  يسق ؼبن أحرمت بنسق فإنو وأما طواؼ الوداع  ئأنو ال وقت آخر للطواؼ
 اغبائض .

رواه ]( (اغبائض وال اعبنب شيء من القرآف ال تقرأ))  ويف اغبديث :قراءة القرآفسادساً : 
 وأق  القراءة للقرآف حيص  بآية . [ئالًتمذي

 ولو كانت سورة واحدة . ئوىي الصحت اليت كتب فيها القرآف :سابعاً : مس المصحف
يف  –البقاء يف اؼبلافمعناه –حيث حيـر بوجود اغبيض اللبث  :ثامناً : اللبث في المسجد

كانت ولو  ئ–ط ببناء وتصلى فيو الصلوات اػبمساسى للمح  الذي أحي–اؼبسجد 
 ئ-أي موجب الوضوء–ائط باط  الشًتاط انقطاع موجبو هف وضوء اغب  قد توضأت

رواه ]( (اؼبسجد غبائض وال جنبال أح  ))  غبديث  وسواء أكاف باعتلاؼ أـ ال
 . [أبو داود يف السنن

فيحـر أف سبر  :وعليو ئوىو أف زباؼ تلويثو :بشرطوذلق  :اً : المرور في المسجدتاسع
 فال سبن  من اؼبرور . :وأما إف أمنت تلويثو ئاغبائض داخ  اؼبسجد إف خافت أف تلو و

إيجاب الحيض أما  :-بالوطء في الحيض-والكفارة  ،لبلوغوا ،الغسل :عاشراً : إيجاب
فألف البلوغ  :البلوغ بالحيضوأما  ئفذلق إذا طهرت اغبائض من حيضها :للغسل

( (حائض إال خبمار صالة اهلل يقب ال ))  ويف اغبديث ئحيص  بو التلليت واغبيض
قاؿ الشيل منصور يف  [رواه اإلماـ أضبد يف اؼبسند وأصحاب السنن سوى النسائي]

فدؿ ذلق على أف   فأوجب رسوؿ اهلل على اؼبرأة أف تستًت هج  اغبيض  شرحو
 التلليت قد حص  باغبيض .
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 حاصلو ما يلي :  ،وأما الكفارة بالوطء في الحيض فلو شرط
ولو كاف قد لت   أو مقدارىا أولج في الفرج بمقدار الحشفةأف يلوف قد  .ٔ

 . -على ذكره حائالً 
 أي قب  انقطاع الدـ . :أثناء حيضهاوأف يلوف قد أوًف  .ٕ

 المولج في الفرج ابن عشر فأكثر .أف يلوف  .ٖ

أو كاف ناسياً  ئولو كاف ملرىاً قب  الوطء :والكفارة بالوطء في الحيض واجبة
أو جاىالً ربرمي الوطء يف  ئأو كاف جاىالً كوف اؼبوطوءة حائضاً  ئغبيض اؼبوطوءة

 اغبيض .

 : غبديث ابن عباس  ؛أو نصفو على التخييرىي دينار  :كفارة الوطء في الحيض  تنبيو
رواه ]( (يتصدؽ بدينار أو نصت دينار))  ي يأ  امرأة وىي حائض أنو قاؿمرفوعاً يف الذ

  [اإلماـ أضبد يف اؼبسند وأصحاب السنن سوى ابن ماجو
 ( ملراـ  2ٕ٘ٗ) :يقدر الدينار في العصر الحديث

 :والدينار ئىو كتخيَت اؼبسافر بُت القصر واإلسباـ  بُت الدينار ونصفو والمذىب أف تخييره
 والمرأة ئقيمتو عن الفضة وتجزئ ئ-سواء أكاف مضروباً أـ ال-ىو اؼبثقاؿ من الذىب 

 ئوأما إف أكرىها فال كفارة عليها ئمث  الرج  يف وجوب اللفارة إف طاوعت على الوطء
 لو كانت اؼبرأة ناسية أو جاىلة. اوقياس على اإلكراه م  قاؿ الشيل منصور يف شرح اؼبنتهى

  .انتهى
 ئفحاضت أ ناء الوطء ئجام  الزوج امرأة وىي طاىرة :وكذا الحكم بوجوب الكفارة ولو

 هف النزع للذكر من الفرج كإيالجو .  فنزع الزوج ذكره يف اغباؿ
 : وتجزئ إلى واحد . ،ومصرؼ كفارة الوطء كمصرؼ بقية الكفارات تنبيو 
 : كرر الزوج وطء امرأة في حيضة أو حيضتين فحكمو كالوطء في نهار   إف تنبيو

 . -ولو َف يلفر-كما أف لل  يـو كفارة    فيلوف لل  حيضة كفارة :رمضاف
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 من ربيض اعتدت  الث فإذا طلقت   إال لوفاة ،والحيض يعتد بو في العدة: تنبيو
 . حيض

 : أو تيممها  ئال يباح الوطء بعد انقطاع دـ الحيض وقبل غسلها من حيضتها تنبيو
-الصـو والطالؽ واللبث يف اؼبسجد   للن يباح بعد انقطاعو وقب  الغس  ئبشرطو

 .-بشرط الوضوء

o حيث لو أقل وأكثر-في سن الحائض  :المطلب الثالث-: 

فإف رأت  ئسنُت ىاللية من عمرىا ٜىو أف يأ  عليها سباـ  :ل من تحيض المرأة فيوفأما أق
فينظر أىو صاٌف   خالفاً ما لو أتى الدـ بعد سباـ التس ئ فليس حبيض :ذلك دـ لدوفال

 . -فينظر–أف يلوف حيضها أـ ال 

وقد ذكر اإلماـ أضبد ئ فال حيض للمرأة بعد اػبمسُت :وأما أكثر سن الحيض فخمسوف سنة
 .((أة طبسُت سنة خرجت من حد اغبيضإذا بلغت اؼبر ))  أهنا قالت عن عائشة 

o في كوف الحامل ال تحيض : :المطلب الرابع 

وال ملَت ذات  ئال توطأ حام  حىت تض ))  أيب سعيد مرفوعاً يف سيب أوطاس قاؿ لحديث
يف اغبديث جع  رسوؿ  [ئرواه اإلماـ أضبد يف اؼبسند وأبو داود يف السنن]( (ضب  حىت ربيض

 ئفدؿ ذلق على أنو ال جيتم  اغبم  م  اغبيض  راءة الرحىاغبيض عالمة على ب اهلل 
 -ؼبا رأتو من دـ- فل تترؾ  فإذا رأت اغبام  دماً فهو دـ فساد ال دـ حيض :وعليو
 وإف كاف ئأف تغتس  بعد انقطاع الدـ لكن يستحب ئزوجها من وط ها وال يمنع ئالصالة

قاؿ  ئأف خياؼ الزوج العنت  زوجاغبجاوي يف اإلقناع قد قيد جواز الوطء للحام  من 
 .ىذا القيد َف أره يف كالـ ملَته من اهصحاب . انتهى   الشيل منصور يف شرح اإلقناع

o  : المطلب الخامس : في أقل الحيض وأكثره وغالبو 
أي أف اؼبرأة لو أدخلت    ةفهو يـو وليل :الدـ فيو دـ حيض يكوف فأيصلح وأما أقل زمن 

 لوجدت دماً أو خيوط دـ وكبو ذلق .كرست أو قطن يف فرجها 
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لقوؿ   فهو طبس عشر يوماً بلياليها :وأما أكثر زمن يصلح أف يكوف الدـ فيو دـ حيض
مأخوذ – ((لى طبس عشرة يوماً فدـ استحاضةما زاد ع)) :علي بن أيب طالب 

 .  -علي وشريال اؼبشهورة قولو رضي اهلل عنو من قصة
 فهو ستة أياـ بلياليها أو سبعة أياـ بلياليها . :النساءوأما غالب الزمن الذي تحيض فيو 

 : مث ينظر بعد  ئمث تغتس  وتصلي ئذبلس يوماً وليلة فإهنا :الحيض المرأة أابتدذا إ تنبيو
 ئفهذه اغباؿ ذبع  اؼبرأة عادهتا ما تلرر  ال ة أشهر متتالية ئذلق يف شهر  اف فثالث

قد تبينا  هنو  -كطواؼ–أف تعيد فرض صـو صامتو يف تلق اهياـ وكبوه  ويجب عليها
أي بلغت - وأما إف أيست المرأة من الحيضئ دات بتلرر الدـ  ال اً فساد تلق العبا

  فال تعتد بعادة :أو لم يعد الدـ إليها ،قبل تكرار الحيض ثلثاً  -اػبمسُت من عمرىا
 . -واهص  براءهتا من اغبيض-ههنا َف تتحقق من كوف الدـ حيضاً 

o وغالبو : ،وأكثره ،في أقل الطهر بين الحيضتين :المطلب السادس 
كما يف  وبو أفىت علي بن أيب طالب  ئ ال ة عشر يوماً  :الحيضتين بين فأقل الطهر

فقد يأ   :وعليو [ رواىا البيهقي يف السنن اللربى وملَته]قصتو م  شريال القاضي 
فلو حاضت  ئكمن حيضتها يـو ليلة  ئ ال اً يف شهر ىالِف واحداغبيض على اؼبرأة 

يوماً ٖٔمث تطهر ئمث ربيض بعدىا ئيوماً ٖٔؿ يـو من الشهر فإف الطهر بعدهيف أو 
 .من الشهروتطهر يف اليـو اهخَت  ئمث ربيض ئأخرى

ال  من النساء منف  هنو َف يرد ربديده شرعاً   فال حد لو :وأما أكثر الطهر بين الحيضتين
 ومنهن من ال ربيض أصالً . ئربيض الشهر والشهرين والثال ة فأكثر

إذ الغالب أف اؼبرأة  ئبقية الشهر بعد ما حاضتو منو :وأما غالب الطهر بين الحيضتين
من  ٚأياـ أو  ٙوىي -ربيض ملالب اغبيض  فمن كانت ئربيض يف ك  شهر حيضة

 يوماً . ٖٕيوماً او  ٕٗفإف ملالب طهرىا   -الشهر
 ىو خلوص النقاء -أي إمكاف كوف الدـ حيضاً –الطهر في أثناء زمن حيض  نبيو :ت -

 . ال تتغَت قطنة احتشت هبا اؼبرأةوذلق بأف   -أي نقاء خالياً من الشوائب كلدرة وصفرة
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  في النفاس : وفيو مطالب : :المبحث الثاني 

o في حقيقتو ويعرؼ من جهتين :  :المطلب األوؿ 

 ئمن التنفس وىو اػبروج من اعبوؼ أو من النفس :حيث إف النفاس :فلغويةأما األولى : 
 وىو تفريج اللربة .  أو من التنفيس ئوىو الدـ

وقبلها بيومُت أو  ال ة بأمارة م  والدة  دـ ترخيو الرحى :فالنفاس :وأما الثانية : فاصطلحية
 . -وىي العالمة ئبفتال اؽبمزة-

 : دة ال يكوف دـ نفاساً إال بشرطين :الدـ الخارج قبل الوال تنبيو 
 .-وال تزيد-وىو أف يلوف قب  الوالدة بيـو أو يومُت أو  ال ة  :األوؿ : شرط المدة

وذلق بأف يلوف ىناؾ عالمة على كوف الدـ داالً على الوالدة كأف  :الثاني : األمارة
 تشعر اؼبرأة بأوجاع الطلق .

o وىو أشياء عشرة سبقت في الحيض :في ما يمنع النفاس المرأة منو :المطلب الثاني، 
 حيث إف النفاس مثل الحيض في ذلك سوى شيئين :

وأما النفاس فال يعتد بو  ئحيث إف اغبيض يعتد بو يف عدة اؼبرأة سوى الوفاة :االعتداد .ٔ
 مطلقاً .

 .خالفاً للنفاس فإنو ال يوجبو  ئحيث إف اغبيض يوجب البلوغ :البلوغ .ٕ
 : وىي مدة اهربعة أشهر اليت تضرب للموِف  :ال يحتسب بالنفاس في مدة إيلء تنبيو

 خالفاً للحيض فإنو حيتسب يف ذلق . ئلطوؿ مدتو
 : ولو كاف ذلك - يثبت حكم النفاس بوضع المرأة ما تبين فيو خلق إنساف تنبيو

خالفاً ما لو ألقت علقة أو مضغة ال  ئكلحمة تلقيها فيها زبطيط صورة اآلدمي ،-خفياً 
وأما غالب ما تبين  ئىو واحد وشبانوف يوماً   خلق اؼبولود وأقل ما تبين فيو ئزبطيط فيها

 . -قاؿ اجملد ابن تيمية-فثال ة أشهر   ذلق فيو
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o في أقل النفاس وأكثره وغالبو : :المطلب الثالث 

ذلق أنو َف يرد يف الشرع   ولو بقطرةفال حد لو هف النفاس يثبت حلمو  :أما أقل النفاس
 .لدـربديد أقلو فَتج  فيو إُف وجود ا

َف خيرج   لوو -وذلق من ابتداء خروج بعض الولد  ئفيحد بأربعُت يوماً  :وأما أكثر النفاس
 . -كلو

 الختالفهن يف ذلق .  فال ملالب لو بُت النساء  وأما غالب النفاس

 : من ابتداء خروج  :مدة النفاس يبدأ عدىا فإف أوؿ فمن وضعت ولدين فأكثر تنبيو
للن  ئ-كما لو انفرد ضبلها بواحد-هف الدـ الذي خرج م  اهوؿ ىو دـ نفاس   اهوؿ

 ئفإنو ال نفاس للمولود الثاين  لو كاف قد مضى بُت الولدين عند وضعهما أربعوف يوماً 
 حلمو فيو .هف اؼبولود الثاين تب  للمولود اهوؿ فاندرج   ب  يلوف دـ فساد

o المطلب الرابع : في النقاء زمن النفاس: 

يف زمن  )أي انقطاع دـ النفاس(ذلق أف اؼبرأة إذا وق  ؽبا النقاء اػبالص  أربعوف يوماً  :وأكثره
 :لكن يكره ئفتعم  ما تعم  الطاىرات من صياـ وصالة وملَتىا  فإهنا تلوف طاىرة  النفاس

  -وأكثره أربعوف يوما-قد يعود الدـ عليها يف زمن النفاسنو ه   أ ناء النقاء زوجهاأف يطأىا 
ئ إذ إف عود الدـ بعد االنقطاع يف زمن النفاس يوجب اغبلى بأنو فيلوف قد وطأىا يف نفاس

 .نفاس ولو توقت الدـ

 

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

 

 

* * * 
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