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اجلزيل واملستمّر لزوجي الغايل، يسعدين أن أتقدم عرب ىذه السطور القليلة بالشكر 
الباحث واملفكر اإلسالمي، األديب الشاعر والصحفي الباىر واملهندِس املاىر، الدكتور 
أنور وردة، عسى أن أفَيو هبذا الشكر بعضًا مما يستحّقو، على ما يقّدم يل من دعٍم 

 ومساعدٍة ومساندٍة وعطاء.
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 اإلىداء
 إلى حواء..

 إلى كل أنثى ترنو بعٌن البصر والبصٌرة لتطبٌق شرع هللا..

إلى أخواتً فً اإلسالم اللواتً تابعن برنامجً "فقه المرأة" على شاشة 

 قناة الرسالة الفضائٌة..

 أهدي هذا الكتاب..

     الدكتورة لٌنة الحمصً.                                        
    



 مةمقدّ 
هللا الرحمف الرحيـ، والحمد هلل رب العالميف، والصبلة والسبلـ األتمَّاف األكمبلف بسـ 

األنوراف األعطراف عمى حبيب رب العالميف، وعمى آؿ بيتو الطيبيف الطاىريف، وعمى 
 أصحابو الغرِّ المياميف، وعمى مف تبعو بإحساٍف إلى يـو الديف.

أبحث وأكتب في الفقو، مع أفَّ المكتبات أف  لماذا اخترتُ فقد يسأؿ سائٌؿ: أما بعد، 
 اإلسبلمية مميئٌة بكتب الفقو، التي أنفؽ العمماء جيودًا عظيمًة في كتابتيا وخدمتيا؟

ٍٍ إلثقاؿ المكتبة العربية واإلسبلمية بكتاٍب جديٍد يبحث في موضوٍع قديـ؟  ىؿ ىناؾ داٍع
  ما الذي سأضيفو في ىذا الكتاب؟

 ؟ المرأةوما معنى فقو 
 ؟في فقو المرأة سأطرحياىي المواضيع التي ا وم
 وليذا السائؿ أقوؿ:  

صحيٌح أفَّ كتب الفقو كثيرة، وال تكاد تخمو منيا مكتبُة باحٍث أو عاِلـ، ألفَّ الفقو عمـٌ 
ضروريّّ في حياة كؿ مسمـ ومسممة، فبالفقو يعرؼ اإلنساف كيؼ يؤدي عباداتو 

 ومعامبلتو بطريقٍة صحيحٍة شرعًا.
الصحيَح أيضًا ىو أفَّ كتب الفقو الكثيرة الموجودة في المكتبات ىي في معظميا  ولكفَّ 

كتٌب تخّصصيٌة نخبويٌة، يطمع عمييا طمبة العمـ أو طبلب الجامعات والمعاىد الشرعية، 
وىي كتٌب مكثَّفٌة عالية الدسـ، األمر الذي يجعميا بعيدًة عف أيدي واىتمامات الناس، 

 عميٌؽ في عموـ الشرع! الذيف ليس ليـ باعٌ 
يصعب عمى اإلنساف العاديِّ أف يغوص في رحاب )حاشية ابف عابديف( أو في 

)المغني( أو)مغني المحتاج( و)األـ( أو )حاشية الدسوقي( أو في ما شابو ذلؾ مف 
 أميات الكتب، التي ال غنى عنيا لطالب العمـ، الذي يريد أف يتبحَّر في الفقو.



أو المتخصص في المجاالٍت العمميٍة أو المينيٍة، والذي يريد أف أما اإلنساف العادي 
يتعمَّـ ما يكفيو، ليعيش حياتو وىو مطمئٌف إلى أنو يعرؼ الحدَّ المعقوؿ والمقبوَؿ مف 

أحكاـ اإلسبلـ في الحبلؿ والحراـ، فإنو لف يتمّكف مف االستفادة مف تمؾ الكتب الفقيية 
 ثؼ.التخصصية المكتوبة بأسموب دسـ ومك

ٍٍ قادٍر عمى الوصوؿ إلى كؿِّ الناس،  ٍٍ ممتٍع وليذا قررت أف أكتب الفقو بأسموٍب سيٍؿ
 ميما اختمفت مستوياتيـ وثقافاتيـ واىتماماتيـ.

ـ في كتابي "فقو المرأة" سيولة األسموب عمى حساب العمؽ  أستطيع أف أقوؿ: لـ أقدِّ
الفقيية المتنّوعة والمختمفة العممي لمفقو، بؿ عمى العكس، حرصُت عمى إظيار اآلراء 

لكؿ موضوٍع تعددت فيو االجتيادات، وأوردُت الدليؿ الذي اعتمد عميو أصحاب كؿِّ 
 رأٍي، مع الترجيح وبياف الحكمة مف ىذا الرأي أو ذاؾ، كمما كاف المجاؿ مناسبًا لبيانيا.

 ***   
رعي لكثير مف األمور ال يمكننا أف نغفؿ ما يحتاج إليو الناس اليـو مف معرفة الحكـ الش

المستِجدة، فكؿَّ يوـٍ جديد يمرُّ عمى الناس يحمؿ ليـ اختراعاٍت وتعامبلٍت وصيغًا شتى 
مف صيغ التصرفات، التي ترسـ أماـ المسمـ والمسممة إشارات استفياـٍ حوؿ شرعيتيا: 

 ىؿ ىي حبلٌؿ أـ حراـ؟!
موادُّ كيماويٌة ال يعرؼ كثيٌر نحف اليـو في القرف الواحد والعشريف، وفي أيامنا انتشرت 

مف الناس إف كاف استعماليا ُيفسد الوضوء أـ ال، وانتشرت عموـٌ طبيٌة استطاعت أف 
تزرع الشعر في رأس األصمع، وأف تصَؿ شعوَر السيدات بطريقٍة مبتكرٍة ومف مواد ال 

 تخطر عمى الباؿ!
 مما يثير التساؤؿ: ىؿ يجوز زرع الشعر ووصمو؟

شـ أو ما يسّمى بالتاتو ينتشر بيف شبابنا وفتياتنا، األمر الذي يجعمنا وبتنا نرى الو 
 نتساءؿ:



 ما ىو حكـ الرسومات التي ترسـ بالتاتو عمى أنحاء مختمفة مف الجسد؟  
 وىؿ تصح صبلة الموشـو والموشومة؟ 

ويقودنا الحديث عف التاتو إلى أف نتساءؿ: ىؿ طبع الرسـو بالحناء عمى الجسـ حبلٌؿ 
 حراـ؟أـ 

وما الحكـ لمثّبت الشعر )الفيكساتور( الذي يوضع عمى رأس الرجؿ أو المرأة عند 
 تصفيؼ الشعر، وىؿ ىو نجس الشتمالو عمى الكحوؿ؟

 وماذا يجب عمى مف وضعو أف يفعؿ إف أدركو وقت الصبلة؟
ىذه أسئمٌة بسيطٌة، ولكنيا كثيرٌة وموجودٌة في أذىاف كثيٍر مف الناس، وىي جديدٌة ألنيا 
وليدة العصور الحديثة، التي نحيا في أياميا، وكثيٌر منيا لـ ُيطرح عمى بساط البحث 
عند أرباب العمـ مف الفقياء القدامى، فمف سيجيب الناس عف ىذه األسئمة إذا اكتفينا 

 خزونة في المكتبات؟ بكتب الفقو الم
يجب أف يكوف ىناؾ بحٌث دائـٌ ودائٌب في الفقو، يرصد ويناقش كؿَّ جديد، ليعطَي فيو 

، ويبيِّف المتشابو! ـَ  لرأي االجتياديَّ المناسب، فيوّضح الحبلؿ، ويستبعد الحرا
ًا وىذا الكبلـ ينطبؽ عمى كؿِّ العمـو في الحياة، والفقو واحد منيا، وىو ليس عممًا جامد

ال لـ يكف ىناؾ معنى لبلجتياد والتجديد.  مغمقًا، ال ُيعنى بالجديد، وا 
                         *                 *            * 

وانطبلقًا مما سبؽ، فقد رأت إدارة قناة الرسالة الفضائية أف تكمفني بإعداد برنامٍج فقيٍي 
فاستجبُت مسرورًة ليذا الطمب، وبدأُت  قادٍر عمى الوصوؿ إلى أكبر شريحٍة مف الناس،

بتقديـ برنامج )فقو المرأة( عمى تمؾ القناة األثيرة اليادفة، التي تحاوؿ أف تبقى دائمًا في 
ـ لمناس الفائدة الممزوجة  طميعة القنوات الفضائية الممتزمة الوسطية المعتدلة، وأف تقدِّ

 بالمتعة، والمتعة الممزوجة بالفائدة.



، إضافًة إلى أنيا تيـّ كؿ بالدرجة األولى المرأة المواضيع التي تيـّ ب ىعنيُ  فقو المرأةو 
 مسمـٍ يريد أف يتعمـ حكـ دينو في المواضيع المطروحة. 

 فَّ الميآ وأدرؾ اإلناث، عرؼ ما ييُـّ وأ  ،ألنني أنثى البحث في ىذه المواضيع اخترتُ وقد 
 التي تيـّ اإلناث وُتقمُقيـ.. مواضيع طرح الوأشعر بحاجة كؿ أنثى إلى  ّف،وىمومي

مواضيع تقميديٌة موجودٌة في كتب منيا  وقد تناولُت في ىذا الكتاب مواضيع متنوعًة، 
 ولذلؾ استعرضتيا بأسموٍب سيٍؿ مبّسٍط، الفقو، وىي ضرورية في حياة المسمـ والمسممة،

مف و  ،عمى وجو الخصوص في حياتيا اليومية وعباداتيا المرأة عمى ما ييـّ  ازت فييركّ و 
 ..سنف الصبلة -أركاف الصبلة -الوضوء -الطيارة -النجاسات :ىذه المواضيع
العمميات  -زراعة الشعريا: من ،ومستحدثةٍ  مستجدةٍ  مواضيع فقييةٍ كما تعرضُت ل

نمص الحواجب ووصؿ الشعر وارتداء  -مثبت الشعرو مادة الكولونيا حكـ  -التجميمية
 كؿ أنثى. المواضيع التي تيـّ  غير ذلؾ مفالباروكة و 

كما قّسمت ىذا الكتاب إلى أجزاء عديدة، يتخصص الجزء األوؿ منيا بالحديث عف زينة 
المرأة ولباسيا، ويتناوؿ الجزء الثاني أحكاـ الطيارة، بينما يتحدث الجزء الثالث عف 

 حج.أحكاـ الصبلة، وفي الجزء الرابع أحكاـ الصياـ، وفي الجزء الخامس أحكاـ ال
كما ، عمى نقاط االتفاؽ في المذاىب األربعة في كتاب "فقو المرأة" زركّ وقد حاولُت أف أ

 مع محاولة ترجيِح األقوى دليبًل، آراء المذاىب الفقيية في القضايا الخبلفية،استعرضُت 
حسب الحاجة  لئلخوة القّراء والقارئات، ليختاروا الرأي الفقييحرية االختيار  وترؾِ 

تعدد  التأكيد عمى أفَّ ، تحت مظمة الشريعة الصحيحة السمحاء، مع والمصمحة المتطمبة
 رأيٍ  جوز األخذ بأيّ وي أفَّ المسألة المطروحة ىي مسألٌة اجتياديٌة، اآلراء الفقيية يعني

 ع.لمحيرة والضياالفقيية  تعدد اآلراء أف يقود وز، وال يجاآلراء التي أوردىا الفقياء مف
نما يكفي أف يعمم ،مذىب كؿِّ ما في  واأف يحفظفي اإلخوة القراء ال يفترض و   أفَّ  واوا 

، بالمذاىتقميد ىذه أنو يجوز و  ،بيف الفقياء في المسائؿ االجتيادية ىنالؾ اختبلفاً 



ـّ تقميدؿ أف ييفضّ و  الحاجة تقميد المذىب األضعؼ دليبًل،  ، إال إذا اقتضتاألقوى دليبلً  ت
 ، وال مشكمة في ذلؾ إف شاء هللا تعالى.مشقةالضرر و الرفع ذاؾ اتباُعو ل فيجوز عند

وىو مصطمٌح معروٌؼ في  وال بد مف التنويو إلى أنني استخدمت مصطمح )الجميور(،
 عمـ الفقو، ويراد بو األغمبية مف الفقياء األربعة )الشافعية والحنفية والمالكية والحنبيمة(.

، فيي أميات الكتب الفقيية منيا معمومات ىذا الكتابأما المراجع التي استقيت 
المعتمدة في كؿ مذىب، أما بالنسبة لؤلمور المستجدة التي بحثيا الفقياء المعاصروف، 

فقد اعتمدت لتحصيؿ آرائيـ قرارت المجامع الفقيية، وكتب الفتاوى الحديثة، كفتاوى 
الدائمة لئلفتاء في السعودية  الشيخ ابف عثيميف وفتاوى الشيخ ابف باز وفتاوى المجنة

 وفتاوى الشبكة اإلسبلمية وفتاوى قطاع اإلفتاء في الكويت وفتاوى الدكتور القرضاوي...

وأحب أف أقوؿ قبؿ أف أنيي ىذه المقدمة: االجتياد الجماعي في المسائؿ المستجدة 
فقياء مف ال جماعة االجتياد الجماعي يعني اتفاؽ الجتيادات الفردية، ألفف اأفضؿ م

أولوية عمى اآلراء  حًا وذا، وىذا يجعمو مرجَّ شرعي حكـرأي واحد في عمى  المجتيديف
  ، ألف اآلراء الفردية أكثر عرضة لمخطأ مف اآلراء الجماعية.الفردية

في  ال تشكؿ حكمًا قطعياً  الفقيية قرارات المجامع أف ومع ىذا أريد أف أؤكد عمى
الفقياء  إجماع والعمؿ بآراء فقيية أخرى، ألف اتجوز مخالفتي ، أي:المسائؿ االجتيادية

، لـ يوافؽ عميو جميع الفقياء ىو إجماع جزئي في تمؾ المجامع عمى رأي واحد
عتبار ال الجزئي ال يكفيىذا اإلجماع ، و واحد جتيديف في األمة اإلسبلمية في عصرالم

 .وممزمًا بالحكـ الناتج عنو اإلجماع قطعياً 
:ومف أىـ   المجامع الفقيية اليـو

ومجمع الفقو اإلسبلمي التابع لرابطة العالـ  باألزىر في مصر،مجمع البحوث اإلسبلمية 
 ، والمجمع الفقيي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي.في مكة المكرمة اإلسبلمي



أف يكوف في كتابي ىذا النفع والفائدة لعمـو المسمميف، وأف يجعؿ  هللا تعالى أسأؿأخيرًا و 
 ثواب ذلؾ في صحيفتي يـو الديف.

   
الدكتورة لينة الحمصي                                                       



 فقو اإلسالميلامدخٌؿ إلى 
اإلسبلمي بشكٍؿ عاـ:  نبيف فييا معنى الفقو مف مقدمةٍ  بدّ  ال قبؿ الحديث عف فقو المرأة،

ىؿ يجب عمى المرء أف و  ،متى نشأت المذاىب الفقييةو  ،كيؼ وجدت األحكاـ الشرعية
مذىبًا  دَ يقمِّ  أف حد المذاىبأىؿ يجوز لو إذا انتسب إلى و  ،معيفٍ  مذىبٍ  إلىينتسب 

 .آخر
   *  *  * 

 معنى الفقو:
 يقاؿ: رجٌؿ ال يفقو أي: رجٌؿ ال يعمـ وال يفيـ. و.يمُ وفَ العمـ بالشيء  :ىو الفقو في المغة

، ويسّمى العاِلـ المجتيد الذي ةالعمـ باألحكاـ الشرعية العمميّ  :ىو اصطالحاً والفقو 
يستنبط األحكاـ الشرعية مف حبلؿ وحراـ ومندوب ومكروه فقييًا، فإذا أفتى الناس بما 

 يجوز ليـ أو يحـر عمييـ سّمي مفتيًا.
واألقواؿ التي تنتج عف  فعاؿأحكاـ الشريعة التي تتعمؽ باألكاـ الشرعية العممية ىي األحو 

: ىؿ ىي صحيحة أـ خاطئة، فاسدٌة أـ باطمة، حبلٌؿ معامبلتيـ اليوميةو  عبادات الناس
 .أـ حراـ

يس الفقو مجااًل لبحثيا، لما ذكرناه مف اختصاص الفقو مواألخبلؽ فدة يالعق أما أحكاـ
 .فقطلشرعية العممية األحكاـ اب

   *  *  * 
 األدلة القطعية واألدلة الظّنية:

  ؟الحبلؿ، الحراـ، المباح، المكروه :كيؼ وجدت األحكاـ الشرعية سائؿ: تساءؿقد ي
 ؟!وىذا مباح وىذا مكروهٌ  وىذا حراـٌ  ىذا حبلؿٌ  كيؼ عرؼ الناس أفَّ أي: 

ت منيا طَ نبِ التي استُ  التشريعمصادر عف  يجب أف نتحدث السؤاؿ ىذالمجواب عف 
 الشرعية.األحكاـ 



السنة النبوية  -مف حيث المبدأ مصادر التشريع األساسية في اإلسبلـ ىي: القرآف الكريـ
القياس، وىناؾ مصادر فرعية أخرى اختمؼ الفقياء حوؿ حّجيتيا،  –اإلجماع  -الشريفة

 لؾ.كاالستحساف والمصالح المرسمة وعمؿ أىؿ المدينة، وغير ذ
 ىذه المصادر إلى نوعيف: أدلٍة قطعيٍة وأدلٍة ظنية. األدلة التي تستنبط مفوتنقسـ  

 ة:األدلة القطعيّ 
ٍِ  الثبوتِ  قطعيِّ  ثبت بنصٍ  ما ىي: قطعيةالدلة األ مف القرآف الكريـ  الداللةِ وقطعيّْ

جميع اتفاؽ اإلجماع ىو و  ،اإلجماع، باإلضافة إلى والسنة النبوية الصحيحة والمتواترة
 ٍٍ ٍٍ  العمماء المجتيديف في عصٍر  .ما شرعيٍ  ما عمى حكـٍ

ألنو ورد في القرآف  ،ال مجاؿ لمشؾ فيو الذي قطعيَّ ال النصَّ  بقطعيِّ الثبوت ونعني
عف  عف جمعٍ  المتواترة والصحيحة التي رواىا جمعٌ  النبوية السنةأو في الكريـ المتواتر، 

 .يستحيؿ تواطؤىـ عمى الكذب جمعٍ 
التعريؼ تكوف كؿ اآليات الكريمة الموجودة في القرآف الكريـ قطعيَة الثبوت، ألفَّ وبيذا 

عمماء األمة اتفقوا منذ عيد الصحابة الكراـ وحتى عصرنا ىذا عمى أفَّ القرآف الكريـ 
ف في المصاحؼ ىو القرآف ا صمى هللا عميو لذي أنزلو هللا عمى سيدنا محمد الذي دوِّ

 جاؿ لمشؾ فيو. ، وىذا ثابٌت ال موسمـ
مف كذب عمي : صمى هللا عميو وسمـبوت قوؿ النبي ومف نماذج السنَّة النبوية قطعية الث 

ونقوؿ عف ىذا الحديث الشريؼ إنو قطعي الثبوت،  1متعمدًا فميتبوأ مقعده مف النار.
ف في كتب  ألفَّ رواة ىذا الحديث ىـ جماعة عف جماعة عف جماعة وىكذا إلى أف دوِّ

                                                 
1
ٝك٢ ؿ٤شٙ،   :1/52كذ٣غ طل٤ق . أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ـ ًظخد حُؼِْ ـ رخد اػْ ٖٓ ًزد ػ٠ِ حُ٘ز٢  

ٝك٢ ؿ٤شٛخ، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ـ ًظخد حُؼِْ ـ  رخد ك٢ حُظشذ٣ذ ك٢ حٌُزد  1/10ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ـ ك٢ حُٔوذٓش: 

،  :1/13، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ـ رخد ك٢ حُظـ٤ِع ك٢ طؼٔذ حٌُزد ػ٠ِ سعٍٞ هللا  :3/319ػ٠ِ سعٍٞ هللا 

، ٝحُ٘غخث٢  :5/35ـ رخد ٓخ ؿخء ك٢ طؼظ٤ْ حٌُزد ػ٠ِ سعٍٞ هللا   ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ـ ًظخد حُؼِْ ػٖ سعٍٞ هللا

. ٝس١ٝ حُلذ٣غ ػٖ ػذد ٖٓ حُظلخرش ْٜٓ٘: ػ٢ِّ :3/458رخد ٖٓ ًزد ػ٠ِ سعٍٞ هللا  –ك٢ حٌُزشٟ ـ ًظخد حُؼِْ 

 ٝؿ٤شْٛ. ٝأٗظ ٝأرٞ ٛش٣شس 



الصحيحة، ويستحيؿ عمى ىؤالء الجماعة أف يتواطؤوا عمى الكذب، أو أف يتطّرأ السنة 
 إلييـ النسياف والخطأ.

فيو النصُّ الذي ال يحتمؿ إال معنى واحدًا، كقوؿ هللا تعالى:  النص قطعي الداللةأما 
 )أقيموا الصبلة(، فالمراد بالصبلة ىنا الصبلَة المعروفَة المفتتحَة بالتكبير المنتييةَ 

 بالتسميـ، والتي تشتمؿ عمى قراءة القرآف والركوع والسجود والجموس والتشيد وغير ذلؾ.
فإذا اّدعى أحٌد أفَّ المراد مف الصبلة ىو الدعاء، ألفَّ كممة الصبلة في المغة العربية 
تعني )الدعاء(، فإفَّ ىذا االدعاء باطٌؿ ومردوٌد، ألف السنة النبوية بّينت المراد مف 

، وىكذا 1صّموا كما رأيتموني أصّمي: صمى هللا عميو وسمـوذلؾ في قوؿ النبي  الصبلة،
 قطعيَّ الثبوت وقطعيَّ الداللة بسبب تفسير أقيموا الصالة(؟؟؟يكوف قوؿ هللا تعالى: )

 لمعنى الصبلة. صمى هللا عميو وسمـوتبييف النبي 
                            *                         *        * 

 اإلجماع دليؿ قطعّي:
النبي عميو الصبلة والسبلـ ويأتي اإلجماع في ىذا السياؽ، لُيعتبر دليبًل قطعيًا، ألفَّ 

، فاتفاؽ عمماء األمة في عصر واحد عمى رأٍي 2ضاللة أمتي ال تجتمع عمىإّف قاؿ: 
أفَّ الرأي الذي اتفقوا عميو صحيٌح، إذ يستحيؿ أف ُيجمع الكؿُّ عمى رأٍي واحٍد يعني 
 خاطىء.

تحريـ أكِؿ شحـ الخنزير قياسًا عمى ومف أمثمة األحكاـ التي ُأقرَّت باإلجماع حكـ  
لحمو، فيذا اإلجماع ُممزـٌ لممسمميف، ولو لـ يرد فيو نصّّ قرآنٌي صريح، أو حديٌث نبوٌي 

                                                 
1
٧رحٕ ُِٔغخكش ارح ًخٗٞح ؿٔخػش: . أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ـ ًظخد ح٧رحٕ ـ رخد حؽشف ٖٓ كذ٣غ طل٤ق  

 ػٖ ٓخُي رٖ ك٣ٞشع، ًٝزُي ك٢ ؿ٤شٙ ٖٓ حُٔٞحػغ. 1/226
2
ربع٘خد ػؼ٤ق ، ٝحُلخًْ ك٢ 2/1303ـ رخد حُغٞحد ح٧ػظْ:  . أخشؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ك٢ ًظخد حُلظٖكذ٣غ كغٖ 

, ٝهذ ٝسد حُلذ٣غ رشٝح٣خص ٓخظِلش ك٢ حُِلع، ٓظلوش ك٢ حُٔؼ٠٘. كٜٞ كذ٣غ ٓشٜٞس حُٔظٖ، ُٝٚ 1/200حُٔغظذسى: 

١ رؼؼخً، ٣ٝذٍ إٔ ُِلذ٣غ  أعخ٤ٗذ ًؼ٤شس، ٝشٞحٛذ ػذ٣ذس، ٝإ ًخٗض ؽشهٚ ٫ طخِٞ ٖٓ ػؼق، ا٫ إٔ ّٞ رؼؼٜخ ٣و

 ، ٝهللا أػِْ.   أط٬ً 



 صحيح.
                 *                     *                   * 

 األدلة الظنية:
نوعيف أيضًا: أدلٍة  وتنقسـ إلى ،غير قطعيٍ  ظنيٍّ  ما ثبت بنصٍ  فيي أما األدلٌة الظنيةٌ 

 ظّنية الثبوت، وأدلٍة ظّنية الّداللة.
 رء في قوؿالقُ كممة ، كىي األدلة التي يحتمؿ لفظيا أكثر مف معنى الّداللة األدلة ظنيةو 

ألنيا يذه اآلية قطعية الثبوت ف، 1(والمطمقات يتربصف بأنفسيف ثالثة قروءٍ ) :تعالى هللا
القرء في ، فتحتمؿ أكثر مف معنى الداللة ألنياولكنيا ظنية  ،القرآف الكريـوردت في 

اختمؼ ، وبناًء عمى ىذيف االحتماليف الطيرَ وقد يعني  ،الحيَض  قد يعني العربية المغة
 !أو ثبلثة أطيار أف تنتظر ثبلث حيضاتٍ  يياىؿ عمفي عّدة المطمقة: الفقياء 

*                               *                                * 
فيي األدلة التي لـ ترد في القرآف الكريـ أو السنة المتواترة، بؿ األدلة ظنية الثبوت أما 

عف  ونعني بالسنة اآلحادية األحاديث الشريفة التي رواىاوردت في السنَّة اآلحادية، 
شخٌص أو اثناف أو عدٌد قميٌؿ مف الرواة، ثـ رواه عف  صمى هللا عميو وسمـرسوؿ هللا 

نت في كتب الحديث.  ىؤالء أمثاليـ ثـ أمثاليـ، وىكذا حتى دوِّ
 السنة النبوية اآلحادية دليؿ ظنّي:

 النبيالحديث المرويَّ عف  ال يمكننا الجـز بأفَّ  ًا، ألنوظني دليبلً  السنة اآلحاديةوتعتبر 
آحادّي، ىو حديٌث صحيٌح، قالو النبي عميو الصبلة والسبلـ،  سندٍ ب صمى هللا عميو وسمـ

لما و فيمطريقة مف وال ة حفظ الراوي مف دقّ  إذ ال يمكف لعمماء الحديث أف يتأكدوا
ستوثقوف مف صحة الحديث المروي عف ي، وليذا كاف الصحابة رضواف هللا عمييـ ييرو 

ي حديثًا عف رو ي مفبكر وعمر رضي هللا عنيما يشترطاف عمى  النبي الكريـ، فكاف أبو
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رضي  عميّّ يروي، أما بصحة ما لو يشيد  ،حضر شاىداً أف يُ  صمى هللا عميو وسمـ النبي
صمى هللا مف النبي ع ذلؾ الحديث سم باهلل تعالى، أنوكاف يستحمؼ الراوي فهللا عنو 

  .عميو وسمـ
، ؤلحكاـل يـاستنباطىي مف أىـّ الركائز التي يعّوؿ عمييا الفقياء في  ة اآلحاديةُ لسنَّ او 

مٌة إلى صحيحٍة وحسنٍة وضعيفٍة:  وىي مقسَّ
فالسنَّة اآلحادية الصحيحة ىي ما اتصؿ سندىا إلى النبي صمى هللا عميو وسمـ، وكاف 

اًة حافظيف ومتقنيف لما يروونو، وىذا النوع مف السنة جميع رواتيا عدواًل ضابطيف، أي ثق
موجوٌد في صحيحي مسمـٍ والبخاري، وفي كثير مما ورد في مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ 

 وموطَّأ اإلماـ مالؾ وكتب السنف األربعة: الترمذي وابف ماجة وأبو داوود والنسائي.
: رواتيا عدوٌؿ ثقاٌة ضابطوف لما أما السنة اآلحادية الحسنة فيي كالسنَّة الصحيحة   

يروونو، ولكفَّ حفظ أحدىـ أو بعضيـ ليس تامًا، كما ىو الحاؿ في رواة السنة 
 الصحيحة، ونجد ىذا النوع مف السنة في كتب السنف األربعة، وفي مسند أحمد أيضًا .

يا وىذاف النوعاف مف السنة اآلحادية: الصحيحة أو الحسنة، ىي السنة التي يعتمد عمي
 الفقياء في استنباط األحكاـ الشرعية. 

وىناؾ السنة اآلحادية الضعيفة، وىي التي لـ يجتمع في رواتيا العدالة والضبط، كأف 
يكوف الراوي مشيورًا بالنسياف، أو أف يكوف الراوي ذا سمعٍة سيئٍة أو سموٍؾ غير حميد، 

 أي غير مّتصؼ بالتقوى والصبلح.
ؼ بحسب اختبلؿ الشروط المطموبة لصحة الحديث، وتتفاوت درجات الحديث الضعي

فإف كاف النقص والخمؿ مف جية عدالة الراوي وسموكو وسمعتو، كاف الضعؼ شديدًا، 
 ولـ ُيعمؿ بالحديث المروي في أي باب مف أبواب اإلسبلـ.

أما إف كاف ضعؼ الحديث واقعًا بسبب ضعؼ ضبط الراوي ودّقة حفظو، فقد اختمؼ 
العمماء في إمكانية االستدالؿ بو، فذىب بعضيـ إلى رفضو رفضًا مطمقًا، بينما رأى 



فقط، وبشروط مخصوصة، ومف  في مجاؿ فضائؿ األعماؿبعٌض آخر جواز العمؿ بو 
مف قاـ ليمتي صمى هللا عميو وسمـ:  ىذا النوع الحديث الضعيؼ المروي عف النبي

، وليذا لـ يَر بعض العمماء بأسًا في 1العيديف محتسبًا هلل، لـ يمت قمبو يـو تموت القموب
العمؿ بو ولو كاف ضعيفًا، ألنيـ رأوا أفَّ إحياء ليمتي العيد عمٌؿ صالٌح وُيثاب فاعمو إف 

 شاء هللا تعالى.
 القياس والمصالح المرسمة:

، وىما يأتياف في األىمية بعد والمصالح المرسمة القياس التشريع أيضاً مصادر  مفو 
 .ظنية أدلةً القرآف الكريـ والسنة الشريفة، وُتعتبر أدلتيما 
 ولكف، ما معنى القياس والمصالح المرسمة؟

في السنة  الكريـ أوحكميا في القرآف  دَ جِ وُ  عمى مسألةٍ  ةٍ مستجدَّ  مسألةٍ  إلحاؽ ىو: القياس
بسبب اشتراؾ المسألتيف في العّمة، أي بسبب تشابييما في نقطٍة أو أكثر،  الشريفة

مكانية أف يقاؿ: ىذه كتمؾ.   وا 
مف ذلؾ قياس المخدرات عمى الخمر، والحكـ بتحريـ المخدرات بسبب اشتراكيا مع  

صحية الخمر في عمة زواؿ عقؿ مف يشرب الخمر والمخدرات، إضافًة إلى األضرار ال
 الكثيرة.

فيي المصالح التي لـ يرد في الشرع ما ينص عمى تحريميا  ،المصالح المرسمةأما 
لغائيا.  وا 

مقصٌد ىاـٌ مف  مصالح الناسحفظ  عمى اعتبار أفَّ والعمؿ بالمصالح المرسمة مبنيّّ 
 مقاصد الشريعة اإلسبلمية. حيث ييدؼ اإلسبلـ إلى حفظ خمس مصالح أساسيٍة:

                                                 
1
ػٖ أر٢  1/567كذ٣غ ػؼ٤ق ح٩ع٘خد. أخشؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ـ ًظخد حُظ٤خّ ـ رخد ك٤ٖٔ هخّ ك٢ ٤ُِظ٢ حُؼ٤ذ:  

أٓخٓش، ٝػؼق اع٘خدٙ رغزذ رو٤ش رٖ ح٤ُُٞذ ٝٛٞ ٓذُظ سٝحٙ ٓؼ٘ؼ٘خً، ٝرخه٢ سٝحس اع٘خدٙ ػوخص. ًزُي سٝحٙ حُطزشح٢ٗ ك٢ 

ق رغزذ ػٔش رٖ ٛخسٕٝ حُزِخ٢. ٝهخٍ حٌُ٘خ٢ٗ ك٢ ٓظزخف  1/57ْ ح٧ٝعؾ:حُٔؼـ ػٖ ػزخدس رٖ حُظخٓض، ٝػؼِّ

٣ٚ ٖٓ كذ٣غ ٓؼخر رٖ ؿزَ، ك٤وٟٞ رٔـٔٞع ح٩شخسس". 2/85حُضؿخؿش  ّٞ ّٖ ُٚ شخٛذحً ٣و  رؼذ إٔ رًش ٓخ عزن: " ٌُ



وىذه المصالح ىي المحور الذي تدور حولو حياة والماؿ،  نسؿالعقؿ والو والديف النفس 
ييا ىذه المصالح ما يحفظ كؿ اإلنساف بشكٍؿ عاـ، والمسمـ بشكٍؿ خاص، و  ويخدميا وينمِّ

 في نظر الشريعة اإلسبلمية. معتبرٌ 
قياء يمجأ الف، الشريفةأو السنة الكريـ مف القرآف  نٌص  الـ يرد فيي فكؿ مسألٍة مستجدةٍ 

يا الشرعي عف طريؽ عدة مصادر تشريعية، مف أىميا في استنباط حكمإلى االجتياد 
 .1القياس والمصالح المرسمة

 ميراث الجّد:
مع  ميراث الجدِّ أمثمة االجتياد في استنباط الحكـ الشرعي عف طريؽ القياس: مف و 
 في حاؿ وفاة األب، فقد عرضت لمفقياء المسألة التالية: خوةاإل

خوٌة أحياء، أما أبوه فقد توفي قبمو. توفي  رجٌؿ ولو بناٌت وليس عنده ابٌف، ولو َجدّّ ألب وا 
 والسؤاؿ المطروح: ىؿ يرث إخوة المتوّفى، أـ إفَّ وجود الجدِّ يمنعيـ مف الميراث؟ 

 أو السنة الشريفة نٌص يوضح حكـ الشرع في ىذه الحالة،  في القرآف الكريـ لـ يرد
 يـوبناًء عمى كيفية استنباطوليذا حاوؿ الصحابة الكراـ أف يستنبطوا ليا حكمًا شرعيًا، 

 :تعددت آراؤىـ في ىذه المسألة االجتياديةمحكـ ل
عمى قيد  األب وجودقاال: فالجد عمى األب  قاسارضي هللا عنيـ  وابف عباسٍ  أبو بكرٍ ف

 ّفى بمنزلة أبيو، فيو مثمو يحجبالمتو  جدّ مف الميراث، و  المتوّفى خوةإيحجب  الحياة
 .منو رثوفي فبل وة المتوّفى،خإ

ما أفَّ الجدَّ ليس كاألب، وقياس الجد عمى األب رضي هللا عني وعميٌ  ربينما رأى عم
 اإلخوة عف إرث أخييـ.  يحجب القياٌس فاسٌد، ألنو قياٌس مع الفارؽ، وفي رأييما: الجدُّ 

 وفاة المفقود:
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أمثمة االجتياد في استنباط الحكـ الشرعي عف طريؽ المصمحة المرسمة، ما ورد مف و 
المفقود، وىو الرجؿ المتزّوج الذي ُفقَد وانقطعت أخباره، ولـ ُتعمـ حياتو بخصوص الزوج 

 مف موتو لمدة سنوات، والسؤاؿ ىو: ما وضع زوجتو في ىذه الحالة؟! 
 يحّؿ ليا أف تتزوج حتى تعمـ وفاة األصؿ في ىذا أف تبقى زوجتو عمى عصمتو، وال

زوجيا بشيادة رجميف عدليف، أو يصَؿ المفقود إلى عمٍر يموت فيو جميع أو معظـ 
 أقرانو، وتكاد حياتو تصبح بحكـ المستحيؿ. 

 إلى ىذا الرأي، معتمديف عمى فتوى لعميٍّ رضي هللا عنو.الحنفية والشافعية وقد ذىب 
حة الزوجة فقالوا: ترفع أمرىا إلى القاضي إف شاءت، ثـ نظروا إلى مصم المالكيةولكفَّ 

تنتظر أربع سنوات مف تاريخ رفع المسألة إلى القضاء، فإف لـ ُيعمـ عف الزوج شيٌء، 
يأمرىا القاضي أف تعتّد عّدة الوفاة، ثـ ليا بعد ذلؾ أف تتزوج إف شاءت، وبيذا الرأي 

 أفتى عمر وعثماف وابف عباس رضي هللا عنيـ..
ظير الزوج بعد ذلؾ، رّدت إليو زوجتو بعقد النكاح األوؿ دوف حاجة إلى عقد جديد  فإف

ومير جديد، سواء كانت ما تزاؿ في العدة أـ بعد انتيائيا بزمف طويؿ، ىذا إذا لـ تكف 
قد تزوجت بعد، فإف تزوجت ولـ يتـّ دخوؿ الزوج الجديد بيا، فسخ النكاح الجديد، 

ا إف تـّ دخولو بيا لـ يفسخ نكاحيا الجديد، ولـ يكف لمزوج وعادت إلى زوجيا األوؿ، أم
القديـ إرجاعيا، وال سبيؿ لو إلييا إال إف ُطمِّقت أو ترمَّمت، وعندىا بإمكانو أف يتزّوجيا 

 بعقد جديد ومير جديد.
                  *                    *                * 

 مجاؿ اختالؼ الفقياء:
  ا أقوؿ: وبناء عمى ىذ

آراء ؤدي إلى اختبلؼ ي ، وىذا االجتياد قدالنظر واالجتياد األدلة الظنية ىي محؿّ 
يقوؿ وفي ىذا  ، وال مشكمة في االختبلؼ في المسائؿ االجتيادية،اء في األحكاـفقيال



ذا أجراف،فمو  فأصاباجتيد الحاكـ  إذا: صمى هللا عميو وسمـ النبي اجتيد  فأخطأ  وا 
 .1فمو أجرٌ 

ثبوتًا أو  األدلة الظنيةفي عاَلـ  ىولؤلحكاـ  يـمجاؿ اختبلؼ الفقياء في استنباط ،إذاً 
 واحدٍ  ىً بمعن ،ف الكريـآفي القر  توردوالتي  ،الداللةو الثبوت  ةقطعيال األدلة، أما داللةً 

 بلف أجمع عمييا عمماء وفقياء األمة،و أ ،في السنة المتواترة الصحيحة تدأو ور  واضح،
معمومة مف الديف الاألمور فرضية  اختمفوا في العمماء لـ نرَ و  ا،ختبلؼ فييمجاؿ لبل
 والتي ثبتت بدليٍؿ قطعٍي كفرضية الوضوء والصبلة والصياـ والحج والزكاة.. ،بالضرورة

اختبلؼ ، فيو المستنبطة مف األدلة الظنية التفصيمية األحكاـبعض في  االختبلؼ أما
تعتمد عمى الفيـ  بطة مف األدلة الظنيةاألحكاـ المستنَ جائٌز وحيوّي ومفيـو السبب، ألف 

والتخميف ووجية النظر الشخصية، ومف البدىي أف تختمؼ الظنوف واألفياـ وزوايا النظر 
يحتمؿ ي الذي لقرآنمنص ال العمماء فيـ تنوَّع وتعدَّد إلى األمور بيف شخٍص وآخر، وليذا

وا اختمفو  ،وطرؽ التثبت مف روايتيامسنة الشريفة ل يـفيم ، كما تنّوعىأكثر مف معن
وغير  المستجدةاألحكاـ الشرعية مف األدلة الظنية لممسائؿ في استنباط  بالتالي

المستجدة، ومف ىنا نشأت المذاىب الفقيية المتعددة، سواء منيا المشيورة كالمذىب 
ري، أو المذاىب غير المشيورة كمذىب اإلماـ الشافعي والحنفي والحنبمي والمالكي والجعف

 األوزاعي والثوري والظاىري وغيرىـ.
                        *           *              * 

 المذاىب الفقيية:
و صاحِب ىذا المذىب فقيال نظر فقيٍي فإفَّ المراد بو وجية مذىبٍ  نتحدث عفعندما و 

في فيـ األدلة الظنية واستنباط األحكاـ الشرعية منيا، وليذا نجد المذاىب الفقيية يختمؼ 
                                                 

1
كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ـ ًظخد ح٫ػظظخّ رخٌُظخد ٝحُغ٘ش ـ رخد أؿش حُلخًْ ارح حؿظٜذ كؤطخد  

. 3/1342، ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ـ ًظخد ح٧هؼ٤ش ـ رخد ر٤خٕ أؿش حُلخًْ ارح حؿظٜذ كؤطخد أٝ أخطؤ:6/2676أٝ أخطؤ: 

 ٬ًٛٔخ ػٖ ػٔشٝ رٖ حُؼخص.



أحدىا عف اآلخر بمقدار ما تختمؼ وجية نظر صاحب المذىب عف وجية نظر 
وطريقة فيمو وتفكيره ومعالجتو لمقضايا االجتيادية  أصحاب المذاىب األخرى،

 .وعمي اسنلطبيعي فطر هللا تعالى ا ىذا أمرٌ و المطروحة بيف يديو، 
إذا  :ؿ لواقو  ،أميراً  اعميي أّمرَ  ةالنبي صمى هللا عميو وسمـ إذا أرسؿ سريّ كاف  الذو 

فإنؾ  ،فال تنزليـ عمى حكـ هللا ،فأرادوؾ أف تنزليـ عمى حكـ هللا أىؿ حصفٍ  حاصرتَ 
 .1بؿ أنزليـ عمى حكمؾ ،هللا أـ ال أتصيب فييـ حكـَ  :ال تدري

 التيالمستجدة  نرى أنيـ اختمفوا في المسائؿ الكراـ عندما نعود إلى عصر الصحابةو  
ومف ىذا ما ذكرناه عف اختبلفيـ في  وال سنة، لـ يرد فييا قرآفٌ و  حدثت في عصرىـ،

 ميراث إخوة المتوفى في حاؿ وجود الجّد. 
تحتمؿ أكثر مف ألنيا  ،ي القرآف الكريـفي بعض المسائؿ التي وردت ف واختمفوا أيضاً 

والمطمقات يتربصف بأنفسيف ثالثة كاختبلفيـ في معنى القرء في قولو تعالى: ) ،معنى
، فذىب بعضيـ إلى تفسير القرء بالحيض، بينما اختار بعضيـ أنو الطير، وكبل 2قروء(

 المعنييف وارداف في المغة العربية.
يروف الحكـ الذي يفتوف بو في األمور وكاف عمماء الصحابة رضي هللا عنيـ  

 ، موف العمؿ بو عمى أنو ديفحتّ إلى أنفسيـ ال إلى الشريعة، فبل يُ  االجتيادية منسوباً 
فمف  فإف يكف صواباً  ،ىذا رأيي :كاف أبو بكر رضي هللا عنو يقوؿ إذا اجتيد برأيوف 

ف يكف خطأً   .3ستغفر هللاوأ ،فمني هللا، وا 
! بئس ما قمتَ  عمر: فقاؿ لو ،ورأى عمر( )ىذا ما رأى هللاُ  :عمر رضي هللاوكتب كاتٌب ل

ف يكف خطأً  ر،ىذا ما رأى عم :قؿ بؿ  .1فمف عمر فإف يكف صوابا فمف هللا، وا 
                                                 

1
ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ـ ًظخد حُـٜخد ٝحُغ٤ش ـ رخد ؿٞحص ح٩ؿخسس ػ٠ِ حٌُلخس حُز٣ٖ رِـظْٜ دػٞس كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ  

، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حٌُزشٟ ـ ًظخد حُـٜخد 2/953, ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ـ ًظخد حُـٜخد ـ رخد ٝط٤ش ح٩ٓخّ 3/1357ح٩ع٬ّ 

 .5/241ـ رخد ٝطخس ح٩ٓخّ رخُ٘خط
2
 228حُزوشس:  
3
، ٝهخٍ 3/89، ٝرًشٙ حرٖ كـش ك٢ حُظِخ٤ض حُلز٤ش3/177أخشؿٚ حرٖ عؼذ ك٢ ؽزوخطٚ حٌُزشٟ: أػش طل٤ق ح٩ع٘خد.  

 ٖٓ ؿِٔش ٓخ رًش ك٤ٚ: أخشؿٚ حُلخًْ ربع٘خد طل٤ق ػٖ حرٖ ػزخط.



، إنو أحسف عميو أحداً  ، وال نجبرىذا الذي نحف فيو رأيٌ  كاف اإلماـ أبو حنيفة يقوؿ:و 
 عميو، ومف جاءنا بأحسف منو قبمناه.ما قدرنا 
  .الحديث فيو مذىبي إف صحّ  :كاف يقوؿف الشافعي رضي هللا عنو أما اإلماـ
لدييـ بعض المسائؿ، لّما صح خالفوه في ة اإلماـ الشافعي بعض تبلمذ أفَّ  لذلؾ نرى

شريٌؼ لـ يصؿ إلى إماميـ بسند صحيح، ومف ىذا حكميـ بمير المثؿ لمف لـ  حديثٌ 
َـّ ليا ميٌر في عقد النكاح، ثـ توفي عنيا زوجيا قبؿ الدخوؿ بيا، فقد وردىـ حديٌث ُيس

صحيٌح في ىذا المجاؿ، بينما ذىب إماميـ الشافعي إلى أنو ال مير ليذه المرأة، إذ لـ 
 .2يبمغو ىذا الحديث الصحيح

قنَع وليذا نقوؿ: مف الخطأ الجسيـ أف يحمؿ العالـ الناس عمى رأيو االجتيادي، ويُ 
 راء العمماء اآلخريف.نفسو أو ُيقنع اآلخريف أفَّ ىذا الرأي ىو وحده الصواب، ويمغي آ

   *  *  * 
 حتراـ العمماء لآلراء االجتيادية المخالفة آلرائيـ :وجوب ا

يجعموف ما أفتوا بو ىو و  ،مشكمة بعض العمماء اليـو أنيـ يفتوف في األمور االجتيادية
 ىذه مشكمةٌ و  التي تخالؼ رأييـ،كؿ اآلراء والفتاوى األخرى  وحده، ويخّطئوف ححيالص

حقًا، وأفَّ ما  الديفرأي جـز أنو ىو يأف ألحد ال يمكف ي جتياداالألف الرأي خطيرة، 
 عداه مف اآلراء آراٌء خاطئة ومخالفة لحكـ الشريعة.

                                                                                                                                                 
1
، ٝكّغٖ اع٘خدٙ حرٖ كـش ك٢ طِخ٤ض حُلز٤ش 10/116أػش طل٤ق ح٩ع٘خد. أخشؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ حٌُزشٟ:  

4/195 . 
2

، هؼ٠ ك٤ٚ رٔغؤُش ػشػض ػ٤ِٚ رٔخ ٝحكن هؼخء ؿٚ أطلخد حُغٖ٘ ح٧سرؼش ػٖ حرٖ ٓغؼٞد ٝٛٞ كذ٣غ أخش 

ِّْ  سعٍٞ هللا  ك٢ هظش رشٝع ر٘ض ٝحشن. حٗظش ٓخ أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ـ ًظخد حٌُ٘خف ـ رخد ك٤ٖٔ طضٝؽ ُْٝ ٣غ

ٝؽ ٫ٝ ٣لشع ك٤ٔٞص ػ٠ِ رُي: ، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ـ ًظخد حٌُ٘خف ـ رخد ك٢ حُشؿَ ٣ظض2/237طذحهخً كظ٠ ٓخص: 

، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ـ ًظخد حٌُ٘خف ـ رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُشؿَ ٣ظضٝؽ حُٔشأس ك٤ٔٞص ػٜ٘خ هزَ إٔ ٣لشع ُٜخ: 1/609

قال اإلمام النووي و  .6/121ٝطللٚ، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ـ ًظخد حٌُ٘خف ـ رخد ارخكش حُظضٝؽ رـ٤ش طذحم:  2/237
 .جح ترجيح الوجوب، واحلديث صحيحالرا :5/505« روضة الطالبني»يف 
 



 واحترميأف و  ،فقو االختبلؼى مف ينتسبوف إلى العمـ اليـو معرفٌة بأف يكوف لديجب 
، أي في حدود الشرعالمسموح بيا في حدود الفي  تكاناآلراء المخالفة آلرائيـ إذا 

 األمور القطعية ال مجاؿ لبلجتياد فييا.، ألف القطعية ال األمور االجتيادية
ومف الميـ اإلشارة إلى أىمية أف يكوف االجتياد مبنيًا عمى العمـ واألصوؿ المتعارؼ  

فقياء، وأف يكوف صادرًا عف أناٍس يحّؽ ليـ االجتياد، لما ُعرؼ عمييا بيف العمماء وال
 عنيـ مف العمـ والفيـ والذكاء والتقوى والصبلح.

ؿ ليا في القرآف لفصّ  ،لو أراد هللا تعالى أف ال تختمؼ األمة في األحكاـوالحقيقة أنو 
 أو في السنة النبوية كؿَّ شيء. الكريـ

القرآف الكريـ الذي ىو دستور المسمميف إلى يـو الديف،  لنتصوَّر ماذا كاف سيحدث لو أفَّ 
كاف صارمًا في تحديد األحكاـ الشرعية المتعمقة بكؿ مسائؿ الحياة، إلى جانب إغبلقو 
لباب االجتياد والرأي في القضايا التي تستجدُّ في القروف الطويمة، التي ستأتي عمى 

 الناس الذيف آمنوا بيذا الديف الحنيؼ؟!
يجاد الحكـ  ىذالو حدث  لكاف في اإلسبلـ قصور عف مواكبة التطور المجتمعّي وا 

لؤلمور المستجدة، ولكاف فيو تكميؼ لمناس بما يشّؽ عمييـ أّيما مشقة، فما يصمح لعصٍر 
قد ال يصمح لعصٍر آخر، وما يتناسب مع بيئٍة وأشخاٍص قد يشّكؿ مشكمًة لدى بيئاٍت 

  وأشخاٍص آخريف، وسأضرب ليذا مثبًل.
، فبل يجوز لممشتري أف يبيع ما اشتراه قبؿ أف مف شروط تماـ عقد البيع استالـ المبيع

 1ال تبع ما ليس عندؾ.: صمى هللا عميو وسمـيستممو لقوؿ النبي 

                                                 
1
، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ 3/283كذ٣غ كغٖ. أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ـ ًظخد ح٩ؿخسس ـ رخد ك٢ حُشؿَ ٣ز٤غ ٓخ ٤ُظ ػ٘ذٙ:  

، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ـ ًظخد 2/737ع٘٘ٚ ـ ًظخد حُظـخسحص ـ رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ ر٤غ ٓخ ٤ُظ ػ٘ذى ٝػٖ سرق ٓخ ُْ ٣ؼٖٔ: 

ٝكّغ٘ٚ، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ـ ًظخد حُز٤ٞع ـ رخد ر٤غ ٓخ  3/534ٓخ ؿخء ك٢ ًشح٤ٛش ر٤غ ٓخ ٤ُظ ػ٘ذى:حُز٤ٞع ـ رخد 

 .  ٤ُ7/288ظ ػ٘ذ حُزخثغ: 



ـّ بما يتناسب  ومف نعمة هللا عمى عباده أنو لـ يفّصؿ ليـ طريقة االستبلـ، بؿ تركيا لتت
 ..مع أعراؼ الناس وبيئاتيـ ومصالحيـ

ـّ يدًا بيد نظرًا لبساطة  وقد كانت طريقة القبض واالستبلـ في الزمف الماضي تت
التعامبلت، في حيف اكتفى الناس مؤّخرًا بالتقابض واالستبلـ الحكمي في كثير مف 

 التعامبلت، التي يصعب فييا تحقؽ التقابض الحقيقي.
والتقابض أو االستبلـ الحكمي ىو أف يستمـ المشتري البضاعة بموجب إشعاٍر مصرفٍي  

أو شيٍؾ مصدٍَّؽ أو رسالٍة بالفاكس أو البريد االلكتروني، ُتشعره بأفَّ حقو أو بضاعتو 
صارت مسجمًة السمو وصالحو، وأفَّ بإمكانو أف يتصرؼ بيا ولو لـ يستمميا استبلمًا 

ا التقابض الحكمي يسّيؿ عمى مف يتعامموف بالبيع والشراء اليـو عف ماديًا مباشرًا، وىذ
  طريؽ وسائؿ االتصاالت الحديثة كثيرًا مف المعامبلت التجارية.

أضؼ إلى ذلؾ أنَّنا نرى اليـو كثيرًا مف التعامبلت المصرفية وأسواؽ البورصة والعقود 
األعضاء وغير ذلؾ مف والشركات ونشاطات التأميف التجاري وغير التجاري وبنوؾ 

ف معروفًة في السابؽ، والتي يحّؽ لعمماء زماننا ىذا أف يجتيدوا ليقولوا األمور التي لـ تك
كممتيـ في مدى تناسب وموافقة ىذه النشاطات ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية أو مجافاتيا 

 ليا وتعارضيا معيا.  
                             *                    *          * 

 تفصيؿ الشريعة لمثوابت دوف المتغيرات:  
أنيا ىو ، ومكافٍ  صالحية الشريعة اإلسالمية لكؿ زمافٍ  سرّ يؤكد العمماء عمى أف 

مت ا  كؿ زماٍف ومكافٍ  ، ليجتيد عمماءرات دوف تفصيؿٍ المتغيّ  توترك ،ألمور الثوابتفصَّ
  .لمقاصد الشريعة اإلسبلمية يـ وبيئاتيـ وفقاً نتزمأتتناسب مع  في استنباط أحكاـٍ 



أحكاـ و  أحكاـ المعامبلت،األمور التي ترؾ فييا اإلسبلـ الباب واسعًا لبلجتياد:  مفو 
، التي يعود األمر في تحديدىا وتقديرىا إلى الحكاـ األحكاـ السياسيةو  العبلقات الدولية

 والرؤساء ووالة األمور بحسب الحاجة والمصمحة..
تيادية التي لـ يرد تفصيٌؿ لحكميا في القرآف الكريـ أو السنة ومف ىذه األمور االج

الشريفة كثير مف القضايا المتعمقة بشؤوف المرأة، كتوّلي المرأة لمناصب القضاء 
والمجالس النيابية والوزارية ورئاسة الدولة، والحكـ الشرعي لعمؿ المرأة، وما إلى ذلؾ مف 

والبيئات والثقافات وأحواؿ األشخاص وقدراتيـ قضايا تختمؼ باختبلؼ األزمنة واألمكنة 
 وكفاءاتيـ.

                        *            *            * 
 اتِّباُع المذاىب األربعة:

ىؿ يجب عمى عندما نتحدث عف المذاىب الفقيية، يمحُّ سؤاٌؿ يطرحو كثيٌر مف الناس: 
 !أـ ال يجب عميو؟ األربعة، حد المذاىبأأف يتبع  مسمـال

، متعارضةٌ  متناقضةٌ  تسود اليوـ عمى الساحة آراءٌ ولمجواب عمى ىذا السؤاؿ أقوؿ: 
ٍٍ ببل مذاىب(، ويقوؿ:  دحأال يجب عمى المرء أف يتبع  فيناؾ مف يدعو إلى )إسبلـٍ

نما يمكف لالفقيية، المذاىب  المندوب و  الحبلؿ والحراـ :مسمـ أف يعرؼ أحكاـ دينوموا 
 !عف طريؽ القرآف الكريـ والسنة الشريفة ،والمكروهالمباح و 

 بحذافيرىا، بع أحد المذاىب الفقيية األربعةأف يتَّ  فئٌة تقوؿ: عمى المسمـ وبالمقابؿ ىناؾ
المذاىب، أو أف يستفيد مف  اد غيرىقمّ ي إذا انتسب إلى أحد ىذه المذاىٍب أف ويحـر عميو

 و الصواب؟!منيا بحكـٍ أو دليؿ! فأيُّ ىذيف القوليف ى
ًا، قد ال يدرؾ الّساعوف خطير  اً أمر في الواقع أنا أرى في الدعوة إلى )إسبلـٍ ببل مذاىب( 

 ،فيـ ما في القرآف الكريـ والسنة النبويةمسمـٍ قادرًا عمى ليس كؿ  إليو أبعاده وعقابيمو، إذ
المسمـ ليتمّكف مف في  يجب أف تتوفر اً ىناؾ أمور  األحكاـ الشرعية منيما، ألفط استنباو 



أف يكوف .. و والمنسوخ الناسخِ عمـو القرآف الكريـ، كأسباب النزوؿ و منيا أف يعرؼ ذلؾ، 
 أف يكوف عارفاً و ، مساٍف عربٍي بميغالقرآف الكريـ نزؿ ب فَّ أل، المغة العربية ضميعًا في

ناؾ فرٌؽ العمـو الضرورية، وى وقواعد االجتياد واالستنباط وما إلى ذلؾ مف بأصوؿ الفقو
مة لبلجتياد، وبيف  العالـ الفقيو المجتيدكبيٌر بيف  الذي يممؾ ىذه العمـو والقدرات المؤىِّ

 المسمـ العادي الذي يفتقر إلييا.
وببساطٍة أقوؿ: ىؿ يمكف ألي شخص أف يصبح طبيبًا لمجرد امتبلكو كتب الطب 

الضغط والنبض والداِء  وأدوات الطبيب: السّماعة والمقصَّ وميزاف الحرارة وأجيزة قياس
السكري، أـ إفَّ ىناؾ أمورًا كثيرًة أخرى يجب أف يعرفيا، كالتشريح والكيمياء واألعراض 

جراء العمميات الجراحية؟!  السريرية ومفاعيؿ األدوية، قبؿ أف يتصدى لمداواة الناس وا 
د والرمؿ وىؿ يكفي أف يشتري اإلنساف ورؽ الكالؾ والمساطر والمثمثات واالسمنت والحدي

والبحص ليصبح ميندسًا، أـ يجب عميو أف يدرس الرياضيات ومقاومَة المواد وحساب 
، قبؿ أف يباشر  اإلنشاءات وخواّص مواد البناء ونظريات العمارة وغير ذلؾ مف العمـو

سكاف الناس؟!  بالبناء والتشييد وا 
والطبيب ينطبؽ طبعًا ىذا سؤاٌؿ بسيٌط، وجوابو أبسُط منو، وما ينطبؽ عمى الميندس 

 عمى المجتيد في الفقو وعمـو الشرع الحنيؼ.
 ىذا مف جية.

ومف الجية األخرى، فإني أرى في تضييؽ الخناؽ عمى أتباع مذىٍب فقيي، ومنعيـ مف 
ؿ المذاىب إلى  تقميد المذاىٍب األخرى واالستفادة منيا، تشّددًا ال يقرُّه الشرع، ألنو يحوِّ

ـَ لو الحموؿ والبدائؿ، التي أدياٍف مستقمٍة، تسيء إلى ا لمسمـ، بدؿ أف تسيِّؿ أموره، وتقّد
 تناسب حالو تحت مظّمة الديف وفي إطاره الواسع اليسير.

                    *               *               *  
 نشوء المذاىب الفقيية:



 نشوئيا.ال بّد في البداية مف تقديـ لمحٍة موجزٍة عف المذاىب الفقيية وكيفية 
ىا، أخرى غير  األربعة، وىناؾ مذاىب فقييةالمذاىب الىناؾ كما سبؽ أف قمُت قبؿ قميؿ، 
ابف أبي ليمى و وابف جرير الطبري  دالميث بف سعمذىب كمذىب اإلماـ األوزاعي و 

 تبلمذة ألفَّ  تنتشر كما انتشرت المذاىب األربعة،أف ا ر ليلـ يقدَّ وغيرىا، وىي مذاىب 
بنشرىا وتدوينيا، كما اعتنى تبلميذ أصحاب المذاىب األربعة عتنوا ي لـىؤالء الفقياء 

 بنشر وتدويف آراء أساتذتيـ.
أضؼ إلى ذلؾ أفَّ ىناؾ مذىبًا فقييًا ىامًا يأخذ بو المسمموف الشيعة، وىو المذىب 

 الجعفري، أي مذىب اإلماـ جعفر الصادؽ رضي هللا عنو.
ربعة، إذ ليس في ىذا الكتاب مجاؿ لمتوسع وسأقتصر في حديثي ىنا عمى المذاىب األ

 والغوص في بقية التفاصيؿ.
أحٌد مـ يكف ىنالؾ فقبميا  أما منذ بداية القرف الثاني اليجري، األربعةُ  جدت المذاىبُ وُ  

 مف أصحاب ىذه المذاىب!
ىجرية، وولد اإلماـ  150ىجرية، وتوفي عاـ  80فاإلماـ أبو حنيفة النعماف ولد في عاـ

وتوفي  150ىجرية، وولد اإلماـ الشافعي عاـ  179وتوفي عاـ  93بف أنس عاـمالؾ 
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             *               *                    * 
 االنتساب إلى المذاىب الفقيية األربعة:

لى مف كانوا ينتسبوف؟! قبؿ ىؤالء األئمة؟ يفعموف ماذا كاف المسمموفقد يسأؿ سائٌؿ:   وا 
ر تيسّ ييستفتوف مف  في القرف األوؿ اليجريكانوا الناس  الجواب كما ذكر أىؿ العمـ، أفَّ 

 واحد. دوا بعالـٍ دوف أف يتقيّ  ،ليـ مف العمماء
وانطبلقًا مف ىذه الحقيقة أرى أفَّ مف الميـّ أف تعرفوا أييا اإلخوة القّراء أفَّ العمماء 

  :المبدأ التاليعمى وف يؤكد



ومذىبو  ،لممسمـ الذي ال يعرؼ األدلة الشرعية أف يستفتي مف يريد مف العمماءيحّؽ 
 ىو مذىب مف يفتيو.

أو  طبيباً  ميندسًا أو ولو كاف ،بالديف فالشخص الذي ال يعرؼ األدلة الشرعية جاىؿٌ 
مؤّىبلت االجتياد الذيف يمتمكوف  ،العمماء غيرىـ مف واأف يستفت ى ىؤالءعمو  ،صيدالنياً 

وعمومو، وال يصّح لمجاىؿ بالديف أف يزعـ أنو ينتسب إلى أحد المذاىب الفقيية األربعة، 
ب إلى أحد ىذه مف العمماء.. ولو كّمؼ نفسو ذلؾ، فانتس مذىب مف يفتيو بؿ ىو عمى

 المذاىب، فإف ذلؾ ال ُيمزمو وال يصح منو..
ف كاإلماـ معي أف ينتسب إلى إماـٍ  صحّ يف الشرعّية، مف يعرؼ األدلة الفقيية أما
 أو غيرىـ. حنبميال أوحنفي ال أومالكي ال أوشافعي ال
* * * 

 تقميد المذاىب األخرى:
  :سأؿما أُ  اً كثير 
أف  ىذا فأقوؿ: نويت ىؿ عمّي أف أنويغير مذىبي؟ د أف أقمّ  عمّي إف أردتُ يجب ماذا 

أو الشافعي، أو أف أقوؿ كما يقوؿ البعض: نويُت التحنَُّؼ أصمي عمى المذىب الحنفي 
 أو التشفُّع أو التحنبؿ؟!

 والجواب: 
 أف منو ال يطمبُ ، و أف يقمد المذاىب األخرى األربعة يجوز لمف ينتسب ألحد المذاىب

 التقميد. ينويَ 
ًا د مذىبالشافعي أف يقمّ لممنتسب لمذىٍب دوف في ىذا يقولوف: ال يجوز عض يتشدّ الب

 آخر.
 الحوادث التالية: رأذكالمتشدديف يؤالء ول



 ، رغـ أفَّ في مسجد اإلماـ أبي حنيفة صبلة الصبح فمـ يقنتمرًة ى اإلماـ الشافعي صمّ 
ى مف لما انتيالسيو، و  عنده سنٌة مؤكدٌة مف سنف الصبلة، ويندب لتركيا سجود القنوتَ 
  مذىبؾ؟ رتَ يا إماـ، أـ غيّ  القنوتَ  : أنسيتَ بعضيـقاؿ لو  صبلتو

يعني لئلماـ )لصاحب ىذا المسجد،  ي تركت القنوَت احتراماً لكنو  ،قاؿ: ال ىذا وال ذاؾف
 .(في الفجر حنيفة كاف ال يرى القنوتَ  احنيفة، ألف اإلماـ أب يأب

احتجـ ولـ يتوضأ،  وراء إماـٍ  صميتُ  ،يا إماـ :بلً ئحنبؿ قااإلماـ أحمد بف أحدىـ  وسأؿ
: كيؼ ال أجابو، ف(الحجامة تنقض الوضوء وكاف اإلماـ أحمد يرى أفَّ أتصحُّ صبلتي؟ )

ألف اإلماـ مالؾ وسعيد ) !!ز صبلة مف صمى خمؼ اإلماـ مالؾ وسعيد بف المسيبجوّ أُ 
 .(الوضوءالحجامة تنقض  أفَّ بف المسيب لـ يريا 

كاف اإلماـ الشافعي يصؼ اإلماـ أبا حنيفة قائبًل: الناس في الفقو عياٌؿ عمى أبي و 
 حنيفة.

ـَ الشافعيَّ فيقوؿ: كاف الشافعُي كالشمس لمدنيا، وكالعافية  ـُ أحمُد يمدح اإلما وكاف اإلما
 لمبدف، فيؿ ليذيف مف عوض؟!

                  *                       *                    * 
 الفقو اإلسالمي منجـ ثميف:

 وبناء عمى ما ذكرناه مف احتراـ األئمة لبعضيـ البعض يمكف أف نقوؿ:
ر منيا األقوى نتخيّ يمكف لنا أف يحتوي عمى معادف ثمينة،  ـٌ الفقو اإلسالمي منجَ  

 ف والبيئات واألشخاص.امتطمبات الزمل األنسبَ  وأ، ودليالً  حجةً 
إذا كانت ىنالؾ وىذا جائز  دليبًل، األضعؼِ الرأِي  الختيار أحياناً أحدنا  يضطرّ قد 

  جعمتو يمجأ الختيار ىذا الرأي، ويأخذ بو عوضًا عف رأٍي آخر أكثر قوًة. مصمحةٌ 
ى المنتسب ليذا عم وحرجاً  مشقةً  واحدٍ  يد بمذىبٍ التقّ  قد يسّبب في كثير مف األحيافو 

 المذىب، وأضرب ليذا أمثمة عديدة:



شافعية والحنبمية، وربما يكوف عند ال ، نجٌس عند الحنفية والمالكية الكمب طاىرٌ  -
اختيار مذىِب مف قاؿ بطيارتو لدى مف اضطّر إلى استخداـ كمٍب لمحراسة وما شابو، 

 أسيَؿ وأيسَر مف األخذ بمذىب مف قاؿ بنجاستو.
، أما والمالكية الشافعيةو الحنابمة  :عند األئمة الثبلثة ال يجوز رأة لمقضاءي المتولِّ  -

اإلماـ ابف بينما أجاز ة، يجوز لممرأة أف تتولى القضاء في المسائؿ المدنيّ فعند الحنفية 
، تولييا اإلفتاء جواز عمى قياساً  ،جميع أنواعوبلممرأة أف تتولى القضاء  الطبريُّ  جريرٍ 

 .. 1الظاىرية لعدـ وجود دليٍؿ صريٍح يحرِّـ عمييا ذلؾكما أجاز ذلؾ 
أال يتناسب األخذ بيذا القوؿ األخير مع مقتضيات واقعنا المعاصر، حيث بات المجاؿ 

 مفتوحًا أماـ المرأة لخوض جميع المياديف!!
ينتقض الوضوء بمّسِ أحد الزوجيف لبشرة اآلخر عند الشافعية، وكثيرًا  مسألٌة أخرى: -

ث أف يمسَّ أحد الزوجيف بشرَة اآلخر بقصٍد أو بدوف قصد، وقد ال يتاح لمزوج أو ما يحد
لمزوجة تجديد الوضوء بيسٍر وسيولٍة لسبٍب مف األسباب، فيمكنيما أف يقّمدا في ىذه 
المسألة مذىبًا آخر غير مذىب الشافعية، ويكوف في ذلؾ تيسير عمييما ورفع لمحرج 

 والمشقة.
صحابة رسوؿ هللا لـ  ما أحب أفَّ  :ف عبد العزيز رضي هللا عنوىنا قوؿ عمر بأتذكر 
 !لو لـ يختمفوا لما كاف لنا سعة ..يختمفوا

                                                 

1
المذىب الظاىري ىو مذىب داوود الظاىري، وكاف مف عمماء القرف الثالث اليجري، وكاف يرى العمؿ بظاىر القرآف والسنة، ويرفض القياس  

ىجرية(،  456ستمّر مذىبو الى القرف الخامس اليجري، ومف أشير المصنِّفيف في مذىبو: اإلماـ ابف حـز األندلسي )توفي والرأي. وقد ا

 الظاىري. صاحُب كتاب )المحّمى( في المذىب

 
 



تختار فميا أف  ،في اختبلؼ المذاىب فسحة ووسعة ورحمة لؤلمةيؤكد العمماء عمى أف 
رفع المشقة التي تقتضي المصمحة  مع ما يتناسب تختاركما ليا أف  ،منيا األقوى دليبلً 

 أقؿَّ قوًة..ولو كاف الدليؿ  ،والحرج
وبمناسبة الحديث عف تقميد المذاىب الفقيية أقوؿ: ذىب العمماء إلى جواز تقميد أئمِة 
المذاىب المعتبريف مف غير األئمة األربعة كالميث بف سعد واألوزاعي وسفياف الثوري 

 وابف جرير الطبري وغيرىـ، بشرط أف يثبت صحة نسبة القوؿ إلييـ.
                  *                  *                 * 

 اتباع المذىب األسيؿ:
لمجرد اتباع اليوى في  وأسيميا أضعفياالفقيية ط مف المذاىب مف يتسقّ اليـو ىنالؾ 

  طمب اليسر والسيولة، دوف وجود ضرورٍة أو حاجة، فما ىو حكمو؟
بحجة أنيا والعمؿ بيا  ةالفقيية الضعيفالتقوى البحث عف اآلراء و ليس مف الورع أقوؿ: 

 .والحاجة رفعًا لممشقة والحرج إال في حاالت الضرورة ،)األصمح(
المرء كره أف يتبع ويُ  ،األقوى دليبلً  اتباععمى  األصؿ في تقميد المذاىب أف يكوف مبنياً و 

 خص مف ىنا وىناؾ.الرّ  والتقاطَ  ،وراء األسيؿ دائماً  والجريَ  النفسىوى  ىذا في
وأسيؿ ما فييا مف أحكاـ، ألفَّ  رخص المذاىب ولكف مف حيث المبدأ أقوؿ: يجوز اتباع

ىذه الرخص حبلٌؿ أباحو هللا تعالى حسب رؤية إماـ المذىب، وجمُع الّرخص مف 
المذاىب المتفرقة يعني جمع الحبلؿ مف ىنا وىناؾ، وال يمكف أف يكوف ناتج جمع 

كما قمُت، ليس سموؾ المؤمف الورِع الذي يريد أف يحمَِّؽ الحبلؿ حرامًا، ولكفَّ ىذا السموؾ 
في فضاء الجنَّاِت الُعبل، وخصوصًا عند وجود شبيٍة في تمؾ الّرخص، سواء كانت ىذه 
الشبية كبيرة أو صغيرة، والمؤمف الحؽ ىو الذي يبتعد عف الشبيات ويحتاط لدينو، وفي 



ٌف والحراـ بّيٌف، وبينيما أمور الحالؿ بيّ ىذا يقوؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ: 
 1متشابياٌت، ومف حاـ حوؿ الحمى يوشؾ أف يقع فيو.

أي بّرأ دينو مف النقص وِعرضو  ،2مف اتقى الشبيات فقد استبرأ لدينو وعرضوويقوؿ: 
 مف الطعف. 

ما  قمبؾ، البر   استفتِ  ،يا وابصةبف معبد:  النبي صمى هللا عميو وسمـ لوابصةَ  ولقد قاؿ
 ،إليو القمب، واإلثـ ما حاؾ في القمب، وتردد في الصدر ت إليو النفس، واطمأفَّ اطمأنَّ 

ف أفتاؾ الناس و أفتوؾ  3.وا 
                      *              *              * 

 الر َخص الفقيية والر خص الشرعية:
هللا يحب أف تؤتى إفَّ ألـ يقؿ النبي صمى هللا عميو وسمـ: )قد يتساءؿ البعض فيقوؿ: 

 4رخصو كما يحب  أف تؤتى عزائمو(؟!
وأقوؿ: ىناؾ فرٌؽ بيف الورع الذي ىو األخُذ باألحوِط واالبتعاُد عف الّرخص الفقيية التي 
تستند عمى دليؿ ضعيؼ، )كالقوؿ بجواز نمص الجبيف بمعنى ترقيقيما، والقوؿ بصحة 

بًل بوجودىا أثناء الصبلة(، وبيف الصبلة في حاؿ وجود النجاسة، إذا كاف صاحبيا جاى
القوؿ بجواز أو باستحباب األخذ بالّرخص الشرعية التي ُبنيت عمى دليٍؿ صحيٍح، 

كرخصة اإلفطار في رمضاف لممسافر والمريض، ورخصِة المسح عمى الخفيف، ورخصة 

                                                 
1
، ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ـ 1/28أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ـ ًظخد حُؼِْ ـ رخد كؼَ ٖٓ حعظزشأ ُذ٣٘ٚ: طل٤ق. كذ٣غ  

 .  3/1292ًظخد حُٔغخهخس ـ رخد أخز حُل٬ٍ ٝطشى حُشزٜخص:
2

 ؽشف ٖٓ حُلذ٣غ حُز١ هزِٚ، ُٚ ٗلظ حُظخش٣ؾ.  
3

رخد دع ٓخ  -ًظخد حُز٤ٞع -٘٘ٚٝحُذحس٢ٓ ك٢ ع ،4/228كذ٣غ ٝحرظش رٖ ٓؼزذ: -أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ ٚأخشؿ كذ٣غ كغٖ، 

 ٓغظٞس. كوذ هخٍ ك٤ٚ حرٖ كـش: .ْ ك٢ اع٘خدٙ ٖٓ ؿٜش أ٣ٞد رٖ ػزذ هللا رٖ ٌٓشصٌِّ ٝطُ  ،٣2/320ش٣زي ا٠ُ ٓخ ٫ ٣شر٤ي: 

 ٖ. ٝهخٍ حُٔ٘زس١ ك٢ حُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ: سٝحٙ أكٔذ ربع٘خد كغ

 
4
ٝرًشٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ ، 10/84، ٝحُطزشح٢ٗ ك٢ حٌُز٤ش: 2/69ٖ كزخٕ ك٢ طل٤لٚ: ركذ٣غ اع٘خدٙ كغٖ. أخشؿٚ ح 

 ، ٝهخٍ رؼذ رًش إٔ حُزضحس أخشؿٚ: سؿخٍ حُزضحس ػوخص ًٝزُي حُطزشح3/62.٢ٗٓـٔغ حُضٝحثذ:



قصر الصبلة لممسافر.. فيذه الرخص الشرعية أمٌر مشروٌع، ويستحب العمؿ بيا لقوؿ 
 .1إفَّ هللا يحب أف تؤتى رخصو، كما تؤتى عزائمو :صمى هللا عميو وسمـي النب

األخذ )ـ موضوع 2991يونيو  12-12المنعقد في  مجمع الفقو اإلسالمي وقد تناوؿ
 قرر ما يمي:( و بالرخصة وحكمو

 .تخفيًفا عف المكمفيف رع مف األحكاـ لعذرٍ ىي ما شُ  الرخصة الشرعية: - 2
ؽ مف األخذ بالرخص الشرعية إذا وجدت أسبابيا، بشرط التحقّ  وال خبلؼ في مشروعية

 دواعييا، واالقتصار عمى مواضعيا، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة لؤلخذ بيا.
ما جاء مف االجتيادات المذىبية مبيًحا ألمر في مقابؿ  المراد بالرخص الفقيية: - 1

 أخرى تحظره. اجتياداتٍ 
مف أقواليـ، جائز شرًعا بالضوابط  ما ىو أخؼُّ  عِ نى اتباواألخذ برخص الفقياء بمع

 (.4اآلتية في )البند 
إذا كانت  ،عامؿ معاممة المسائؿ الفقيية األصميةالرخص في القضايا العامة تُ  - 1

ممف تتوافر فييـ أىمية  جماعيّ  دٍ ، وصادرة عف اجتيامحققة لمصمحة معتبرة شرعاً 
 نة العممية.ويتصفوف بالتقوى واألما جتياداال
ؿ ألف ذلؾ يؤدي إلى التحمّ  ال يجوز األخذ برخص المذاىب الفقيية لمجرد اليوى، - 4

نما يجوز األخذ بالرخص بمراعاة الضوابط التالية:  مف التكميؼ، وا 
 ولـ توصؼ بأنيا مف شواذّ  ،أف تكوف أقواؿ الفقياء التي يترخص بيا معتبرة شرًعا -أ 

 األقواؿ.
سواء أكانت حاجة عامة  ،إلى األخذ بالرخصة دفًعا لممشقة أف تقـو الحاجة -ب 

 ة أـ فردية.لممجتمع أـ خاصّ 
أف يكوف اآلخذ بالرخص ذا قدرة عمى االختيار، أو أف يعتمد عمى مف ىو أىؿ  -جػ

                                                 
1
 طوذّ طخش٣ـٚ ك٢ حُلخش٤ش حُغخروش. 



 لذلؾ.
 . 1ب عمى األخذ بالرخص الوقوع في التمفيؽأال يترتّ  -د 
 إلى غرض غير مشروع.أال يكوف األخذ بذلؾ القوؿ ذريعة لموصوؿ  -ػى
 ص لؤلخذ بالرخصة.أف تطمئف نفس المترخّ  -و 

ىذا ما قرره مجمع الفقو اإلسبلمي، وىو كما نرى ييدؼ إلى شدِّ ىّمة المسمـ ورفع 
عزيمتو، وأخمص أنا إلى التأكيد عمى جواز األخذ بالرخص شريطة أف يكوف ىذا األخذ 

لى الوقوع في الحراـ أو في ما يشبو عف عمـٍ ودراية، وأف ال يؤدَي األخذ بالرخصة إ
 الحراـ.
   *  *   * 
 التمفيؽ:

قمنا قبؿ قميٍؿ إفَّ المجمع الفقييَّ أجاز األخذ بالرخص شريطة عدـ الوقوع في التمفيؽ. 
 فما ىو التمفيؽ؟! 

مف المذاىب  لتقميد عددٍ  مف األئمة نتيجةً  لـ يقؿ بيا أحدٌ  بتوليفةٍ  اإلتيافُ  التمفيؽ ىو
 في المسألة الواحدة.

 (،لممذىب الشافعي تقميداً )مف رأسو  فمسح شعراتٍ  ،توضأ رجؿٌ  :عمى التمفيؽ مثاؿٌ 
 (.لممذىب الحنفي تقميداً )ه د وضوءَ عِ فمـ يُ  امرأةٍ  ه يدَ ولمست يدُ 

ىذا ىو التمفيؽ: أف يأخذ المرء في مسألة واحدة مف كؿ مذىٍب شيئًا، فيؿ ىذا حبلٌؿ أـ 
 ـ؟!حرا

في الحقيقة، ىناؾ مف يرى أنَّو حتى يكوف األخذ مف المذاىب المتعددة وتقميدىا 
ال فإفَّ الفساد يعُـّ خطوات المقمد.  صحيحًا، يجب أف تتحقؽ اشتراطاٌت، وا 
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صريف يروف خبلؼ ذلؾ، وىو ما سنبّينو في التمفيؽ ممنوٌع حسب ما قّرره ىذا المجمع، إال أف كثيرًا مف الفقياء المعا 
 الفقرة التالية.

 



عمى  غير صحيحٍ  ء الرجؿوضو في المثاؿ الذي أوردُتو قبؿ قميٍؿ يعتبر بعض الفقياء ف
ألفَّ األحناَؼ يروف أفَّ عمى المتوضئ أف يمسح ربع : الشافعي والحنفي، المذىبيف كبل

والشافعية يروف أفَّ لمس امرأٍة مف غير المحاـر ينقض  شعر رأسو ليصحَّ وضوؤه،
 الوضوء. 

بكاممو كوف الوضوء يأف اشترط بعض الفقياء  ًا،صحيح ء ىذا الرجؿحتى يكوف وضو و 
 . دهالمذىب الذي قمّ  لدى صحيحاً 

الذي ذكرناه أف يمسح ربع رأسو )وفقًا لممذىب الحنفي(، ليتمّكف  فعمى الرجؿ في المثاؿ
  مف تقميد المذىب الحنفي في عدـ نقض الوضوء عند لمس المرأة. 

 منعَ  يف عمى ىذا بأفَّ لمستد ،التمفيؽوا أجاز بعض عمماء الحنفية والحنابمة والمالكية ولكفَّ 
لـ ، وأفَّ ىؤالء أئمة المذاىب األربعة بمف فييـ ،سابقيفالتمفيؽ لـ يظير عند المجتيديف ال

بؿ ظير  ،التمفيؽ إلىالتقميد أف ال يؤدي لجواز ـ يشترطوا ول ،بداً أيتحدثوا عف التمفيؽ 
في عيد السمؼ كاف يستفتي  المستفتيأف كما  ىذا الشرط في العصور المتأخرة نوعًا ما،

ىذا قد يؤدي إلى التمفيؽ، ومع و  أخرى، في مسألةٍ  آخر مفتياً يستفتي ثـ  ،في مسألةٍ  مفتياً 
 ذلؾ لـ يكف أحٌد مف العمماء ينكر ىذا أو ينيى عنو..

، إلى التمفيؽذلؾ  ولو أّدى عدة مذاىب في مسألة واحدة، جوز تقميديعمى األرجح  إذاً 
والشرط الوحيد في ىذا أف يقمِّد المسمـ مذىبًا معتبرًا، وأف ال يتتبع اآلراء الشاّذة، التي لـ 

أحٍد مف األئمة المعتبريف، إذ ليس مف المقبوؿ أف يتتبَّع المسمـ فتاوى شاذًة  تثبت عف
غريبًة وردت في كتاٍب ما، وُنسبت إلى أحد األئمة، ولـ ُيعرؼ مدى صحة نسبة ىذا 
القوؿ إلى صاحبو، أو ُنسبت إلى شخٍص يدَّعي العمـ، ولكنو ال يصمح لبلجتياد، أو 

، أو أجمع العمماء عمى رأٍي واضٍح خالفت أمرًا صحيحًا صريحًا ورد  فيو نصّّ قطعيّّ
 فيو.

                     *                 *                 * 



 خطورة تعميـ الفقو عمى مذىٍب واحد:
فقيٍي  عمى مذىبٍ  ذتيـ الفقوتبلم الدعاة أو المعاىد الشرعية بتعميـ مف يقـو اليـو كثيرٌ 

يؤدي إلى وىذا قد  المذاىب األخرى الصحيحة والمعتبرة، ويتجنَّبوف الحديث عف ،واحد
عمى  يحمؿ المتعمـَ  ، إضافًة إلى أنورهوتعسير ما يسّ  ،عو هللا تعالىتضييؽ ما وسَّ 

 .التعصب المذىبي
لطالما نرى اليـو أناسًا يتشددوف في الفروع الفقيية االجتيادية، وينظروف إلى آرائيـ عمى 

 أنيا وحدىا ىي الصواب، وأفَّ ما يفعمو اآلخروف خطٌأ يجب تصحيحو! 
وسبب ذلؾ بشكٍؿ أساسٍي ىو تعميـ الفقو عمى مذىٍب واحد، ألفَّ المتعمـ ليذا المذىب 

و وحده الصواب، وال يعرؼ أفَّ لدى المذاىب األخرى آراًء الواحد يظفُّ أفَّ ما يتعممو ى
 أخرى صائبًة ومعتبرًة ومحترمًة حتى عند إماـ مذىبو نفسو.

متعّصبيف، يحمموف لواء  عمـٍ  طبلب خّرجوحتى ال ن ،ؽ ما يسره هللا تعالىفحتى ال نضيِّ  
عمى  الفقوَ  عيِ تخطيئ اآلخريف، وربما تكفيِرىـ أيضًا، يجب أف يتعمـ طالب العمـ الشر 

معيٍف أمٌر  انتساب الطالب إلى مذىبٍ  وأفَّ متعددة، ىنالؾ مذاىب  أفَّ  ليعرؼَ أصولو، 
 ومستحب، وأفَّ ىناؾ مذاىب أخرى يجوز ليذا المنتسب تقميدىا دوف حرج. جائزٌ 

 
                          *                  *                   * 

 اصطالحات فقيية:
ىو ما أمر الشرع بفعمو أمرًا جازمًا، ويترّتب عمى فعمو الثواب وعمى تركو  الفرض: -1

 العقاب، كالصبلة والصياـ وبر الوالديف وارتداء الحجاب.
ىو ما يجب عمى كؿ مسمـٍ مكّمٍؼ أف يعممو ويفعمو شخصيًا، كالوضوء  فرض العيف:

 والصبلة والصياـ والزكاة..



ىو ما يجب أف يفعمو المسمموف بشكٍؿ عاـ، فإذا قاـ بو البعض سقط  فرض الكفاية:
ف قاـ بو بعض  ف لـ يقـ بو أحٌد وقع اإلثـ عمى الجميع. وا  اإلثـ عف اآلخريف، وا 

المسمميف، ولكف لـ تكف جيودىـ كافية وحدىا لسّد احتياجات األمة، سقط الفرض عمَّف 
ري  ف. قاموا بو، ووقع اإلثـ عمى الباقيف المقصِّ

مف فروض الكفاية تجييز الميت والصبلة عميو، وتعمُّـ العمـو الدينية كالفقو واألصوؿ 
والتفسير، والعمـو الدنيوية البلزمة لسبلمة األمة وتقدميا واستقرارىا واستمرارىا، كالفيزياء 

 والكيمياء والتكنولوجيا وعمـو الصناعات عمى اختبلؼ أنواعيا.
مى الفرض، إذا توّقؼ عميو وجود الشيء، ودخؿ في ىو مصطمح يطمؽ ع الركف: -2

 .1ال صالَة لمف لـ يقرأ فاتحة الكتابحقيقتو، كقراءة الفاتحة في الصبلة، إذ: 
ىو مصطمح يطمؽ عمى الفرض، إذا توّقؼ عميو وجود الشيء، ولـ يدخؿ  الشرط: -3

 حقيقتيا. في حقيقتو، كالوضوء مثبًل، فيو شرٌط لصحة الصبلة، ولكنو غير داخٍؿ في
ىو ما رّغب الشرع بفعمو، ولكنو لـ يطمبو طمبًا جازمًا، وحكمو: يثاب  المندوب: -4

 فاعمو، وال يعاقب تاركو، كصبلة وصياـ النوافؿ.
 ..2وُتطمؽ عمى المندوب أسماٌء عديدٌة منيا: السنَّة، المستحب، التطّوع، النفؿ

 .غير مؤكدةٍ  وسنفٌ  ،مؤكدةٌ  سنفٌ وىناؾ نوعاف مف السنف: 
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طلش حُظ٬س ـ رخد ٝؿٞد حُوشحءس ُ٪ٓخّ ٝحُٔؤّٓٞ ك٢ طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ـ ًظخد كذ٣غ  

، ٬ًٛٔخ 1/295، ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ـ ًظخد حُظ٬س ـ رخد ٝؿٞد هشحءس حُلخطلش ك٢ ًَ سًؼش:1/263حُظِٞحص ًِٜخ: 

 .رٖ حُظخٓضػٖ ػزخدس 

2
يرى أغمب األصولييف أف ىذه المصطمحات ىي مترادفات بمعنى واحد، ويرى البعض أف السنة ىي ما واظب النبي  

 ص أحيانًا، ولـ يواظب عميو./عمى فعمو، أما المستحب فيو ما فعمو النبي  صمى هللا عميو وسمـ
 



أي أفَّ الشرَع طمبيا، لكنو  ،ىي ما طمب الشارع فعميا طمبًا غير جاـز دة:سنف المؤكّ ال
، ولـ يتركيا وواظب النبي عميو الصبلة والسبلـ عمى فعميا لـ يفرضيا ولـ يأمر بيا أمرًا،

 إال نادرًا لئلشعار بسنيتيا والتمييز بينيا وبيف الفرض..
ي السػػنف التػػي فعميػػا النبػػي صػػمى هللا عميػػو وسػػمـ، ولػػـ يواظػػب وىػػ السػػنف غيػػر المؤّكػػدة:

 عمييا، وحكـ ىذه السنف المؤكدة وغير المؤكدة، أف يثاب فاعميا وال يعاقب تاركيا.
المؤكدة، وعدـ التياوف  أىمية اتباع المسمـ لسنة النبي صمى هللا عميو وسمـويبيف العمماء 

مبّرر لتركيا، كما يؤكدوف عمى أف مف ييمؿ في أدائيا، وخصوصًا إف لـ يكف لديو سبٌب 
كسبًل أو انشغااًل ال يعاقب وال إثـ عميو، ولكنو قد  صمى هللا عميو وسمـالعمؿ بسنة النبي 
يـو القيامة لتياونو وانشغالو عف االقتداء بيديو  صمى هللا عميو وسمـيبلـ مف قبؿ النبي 

وتقميبًل مف شأنيا، فيو مؤاخذ ومعاقب  عميو الصبلة والسبلـ، أما مف ييمميا استيانة بيا
صمى عمى ىذا بحادثة النفر الثبلثة الذيف سألوا زوجات النبي يـو القيامة، ويستدؿ الفقياء 

صمى هللا ي النب مف نحف وأيف :فقالوا ،وىاتقالّ  كأنيـعف عبادتو، فمما أخبروا هللا عميو وسمم
 الميؿ أصمى يفإن أنا أما :أحدىـ قاؿ. تأخر وما ذنبو مف تقدـ ما لو غفر قدو  عميو وسمـ

 .أبداً  أتزوج فبل النساء أعتزؿ أنا :آخر وقاؿ. أفطر وال الدىر أصـو أنا :آخر وقاؿ. أبداً 
 إنى وهللا أما ،وكذا كذا قمتـ الذيف أنتـقاؿ ليـ:  صمى هللا عميو وسمـفمما بمغ ذلؾ النبي  

 رغب فمف ،النساء جوأتزوّ  ،وأرقد ىوأصمّ  وأفطر، أصوـ يلكن لو، وأتقاكـ هلل ألخشاكـ
 .1منى فميس سنتى عف
ىو ما لـ يأمر الشرع بفعمو وال بتركو، وال يترتب عمى فعمو أو تركو ثواٌب  المباح: -5

بَلُة َفانَتِشُروا ِفي أو عقاب، كالعمؿ بعد صبلة الجمعة لقولو تعالى:  َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
2َفْضِؿ اّللَِّ اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمف 

. 

                                                 

1
احد، ويرى البعض أف السنة ىي ما واظب النبي يرى أغمب األصولييف أف ىذه المصطمحات ىي مترادفات بمعنى و  

 ص أحيانًا، ولـ يواظب عميو./عمى فعمو، أما المستحب فيو ما فعمو النبي  صمى هللا عميو وسمـ
 
2
 .10عٞسس حُـٔؼش: آ٣ش  



ىو ما طمب الشرع تركو طمبًا جازمًا، بحيث يثاب تاركو، ويعاقب فاعمو،  :الحراـ -6
 كالقتؿ وأكؿ أمواؿ الناس بالباطؿ وشرب الخمر والزنا وعقوؽ الوالديف.

 ويسمى الحراـ محظورًا ومعصيًة وذنبًا.
، بحيث يثاب المكروه:-7 تاركو، وال يعاقب  ىو ما طمب الشرع تركو طمبًا غير جازـٍ

 فاعمو، كصياـ يـو عرفة لمحاّج.
 نوعاف:  المكروهو 
فمثبًل، ترؾ سنٍَّة مف السنف المؤكدة ىو أمٌر مكروٌه كراىًة  ،تنزيييةً  كراىةً مكروٌه  -أ

تنزيييًة، كأف يغسَؿ المتوضئ يديو أكثر أو أقؿَّ مف ثبلث مرات، فيذا أمٌر مكروٌه كراىًة 
تنزيييًة، لما ورد في السنة الصحيحة أفَّ النبي صمى هللا عميو وسمـ كاف يغسؿ أعضاء 

مـ )إف لـ يكف ىناؾ سبٌب( أف يزيَد فعُمو أو ينقَص ، وال يجدر بالمس1وضوئو ثبلث مرات
 عف فعِؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ.

ومف المكروه أف يصـو يـو الجمعة وحده، كما يكره ترؾ اإلقامة لمصموات المفروضة 
الصبلة عمى ه ترؾ ترديد األذاف وراء المؤذف ثـ المؤداة جماعة في المسجد، كما يكر 

 .لو بالوسيمة والفضيمة ثـ الدعاء بعده وسمـالنبي صمى هللا عميو 
وتعني أف يترؾ المسمـ سنًة مف السنف غير المؤكدة،  ولى،األَ  خالؼِ  كراىةَ مكروٌه  -ب

ولى(، بمعنى أفَّ  ٍَ كأف يتكمـ أثناء الوضوء بدوف داٍع، فيذا يسمى عند الفقياء )خبلَؼ اأَل
 اأَلولى بالمسمـ أف يترؾ ىذه األمور.

نما  مكروىًا مف المكروىات التنزيييةالذي يرتكب و  بلـ مف قبؿ النبي يقد ال يعاقب، وا 
عمى خبلؼ مف  ،/ص لمخالفتو لمسنف المؤكدة، التي واظب عمييا صمى هللا عميو وسمـ

                                                 
1
، ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ـ 1/71طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ـ ًظخد حُٞػٞء ـ رخد حُٞػٞء ػ٬ػخً: كذ٣غ  

 .، ٬ًٛٔخ ػٖ ػؼٔخٕ رٖ ػلخ1/204ٕحُطٜخسس ـ رخد طلش حُٞػٞء ًٝٔخُٚ: ًظخد 

 



، كالتكمـ أثناء يرتكب مكروىًا مف مكروىات خبلؼ األولى، فإنو ال يعاقب وال يبلـ
 .الوضوء

 المكروه تحريمًا:
مف أنواع  نوعٌ وىي عندىـ  ،بشكٍؿ رئيسيٍ  الحنفيةريمية ىي مف تقسيمات الكراىة التح

، ولكف الطمب ثبت بدليٍؿ ظنٍي جاـز طمباً  اطمب الشرع تركي وتشمؿ األموَر التيالحراـ، 
وقت صبلة نيي عف الالك ال قطعي، أي: بدليٍؿ ورد في السنة اآلحادية الصحيحة،

ه األوقات يأثـ، ويستحؽ العقوبة بداًل مف فمف يصمي في ىذ شروؽ الشمس أو غروبيا،
 المثوبة، وقد ورد النيي عف الصبلة في ىذه األوقات في السنة الصحيحة اآلحادية.

آلخر والخطبة عمى خطبتو، لقولو صمى هللا عميو ومف أمثمتو أيضًا البيع عمى بيع ا
 1."لو يأذف أف إال ،أخيو طبةخِ  عمى بيخطِ  وال ،أخيو بيع عمى الرجؿ يبع ال": وسمـ

ًٍ يو  ًٍ ًٍ تحريميًة  يثاب تاركو ويعاقب مرتكبو،حيث  ،الحراـالفعَؿ شبو الفعُؿ المكروه كراىًة
مما  الحراـ ثبت طمب تركو بدليؿ قطعي، أفَّ  ىو والفرؽ بيف الكراىة التحريمية والحراـ،

فقط، ألف طمب  يفسؽبؿ  لمكروه تحريمًا فبل يكفر،ا منكرُ أما  ،منكره كفريؤدي إلى 
 تركو ثبت بدليؿ ظني.

فميس عندىـ ىذا النوع مف الكراىة، بؿ  جميور الفقياء )الشافعية والحنبمية والمالكية(أما 
ذا ما صادؼ أف اسُتخدـ مصطمح الكراىة التحريمية في  ىي تندرج تحت نوع الحراـ، وا 

 بعض كتبيـ، فالمراد بو أنو أمر محّرـ يأثـ فاعمو..
                       *                        *                         * 
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كانت ىذه مقدمًة قصيرًة ال بدَّ منيا لمعرفة شيٍء عف الفقو وتفصيبلتو، وسأنتقؿ منيا 
 لمخوض في البحث األوؿ، وىو أنواع النجاسات.

 

 

 



 أنواع النجاسات                                
 

 اتبدأ بيالفقيية التي مواضيع الفي الجزء الثاني مف ىذا الكتاب بالحديث رأيت أف أبدأ 
، ألفَّ النجاسة ىي عكس الطيارة، والطيارُة موضوع النجاسات وأوليا كؿ كتب الفقو..

 ىي مفتاح العبادة في اإلسبلـ.
، ونحػػػف فػػػي عصػػػٍر متطػػػوّ  صػػػارت  ،ٍ رقػػػد يقػػػوؿ الػػػبعض: مػػػا فائػػػدة ىػػػذه المواضػػػيع اليػػػـو

الطيػارة فيػو أمػرًا ميسػػورًا، ولػيس فينػا مػف ال يعػػرؼ كيػؼ يحتػرز مػف النجاسػػات، النظافػة و 
 وكيؼ يتطير إذا أصابتو، ويتمّكف مف ذلؾ بكؿ يسٍر وسيولة!!
، ألنيػػا نزلػػت لتثقيػػؼ قػػوـٍ وقػػد يعمّػػؽ آخػػروف قػػائميف: ال داعػػي إلثػػارة ىػػذه المواضػػيع اليػػـو

مػاء ولـ يكونوا يممكػوف وفػرًة فػي ال دـ..ة جيبلء، يأكموف الميتة والجاىميكانوا يعيشوف في 
 تمّكنيـ مف الطيارة بسيولة..

ضروريًا، ألفَّ كثيرًا مف  مازاؿ وسيبقىكاف و ي أرى أفَّ البحث في ىذا الموضوع الحؽ أنو 
 يحترزوف منيا!كيؼ وال يعرفوف بالتالي  ،ما ىي النجاساتال يعرفوف  الناس

 إنساٌف ال يعرؼ ما ىي النجاسة؟!ولقائٍؿ أف يقوؿ: ىؿ ُيعقؿ أف يوجد 

وأقوؿ: معظـ الناس تنصرؼ أذىانيـ عند سماع كممة )نجاسة( إلى البوؿ والغائط، 
ىي  القيءالمذي و و  والغائط البوؿو الميتة والدـ  أفَّ  في ىذا البحث نعرؼلكننا سو 
كثيٌر مف و ، اٌت يجب أف نعرؼ كيؼ نتعامؿ معيا ونتطير منيا لتصح عبادتناسانج
 الطبيبو  والصغار.. عاألـ مع أوالدىا الرضّ ف يا:من واز أف يتحرّ  س ال يمكنيـالنا

والسبَّاُؾ في ورشتو.. كؿُّ  مع دواجنو وخرافو وخيولو..زارع المُ و  ى..مع المرض والممرضة
ضوف لمخالطة المواد التي اعتبرىا الشرع نجاسات، وقد يحتار أحدنا: ىؤالء الناس يتعرّ 



عندما  ، وخصوصاً أو باؿ طفٌؿ صغيٌر عمى ثيابو ،أصابو قيءٌ ماذا يجب أف يفعؿ إف 
 يصعب فيو غسؿ الثياب أو تبديميا! وىو في مكافٍ  ،تدركو الصبلة

فما حكـ في زمف الفقياء..  ىناؾ نجاسات مستحدثة لـ تكف موجودةً  ومف جية أخرى
س التي يستخدميا بعض النا ،الذي يدخؿ في تركيب بعض الموادالكحوؿ الشرع في 

التي يضعيا الحبّلقوف لمرجاؿ بعد انتياء  مادة الكولونياوما حكـ الشرع في  يوميًا؟
ىؿ يجوز لمرجؿ أف يخرج مف صالوف الحبلقة و بوىا؟ روا بيا البشرة ويرطّ الحبلقة، ليطيّ 

إلى المسجد ليصمي مباشرًة إف كاف متوضئًا، أـ أفَّ عميو أف يعيد وضوءه أو يغسؿ 
 صبلتو؟!  موضع الكولونيا لتصحَّ 

 وما ىو حكـ مثّبت الشعر )الفيكستور( الذي تستخدمو النساء مثبًل؟!

أضؼ إلى ذلؾ أفَّ الماء والنظافة واالحتراز مف النجاسات أموٌر قد تتوفر في كثيٍر مف 
لكنيا ال تتوفر في كثيٍر مف البيئات األخرى، فيناؾ قرى نائية، وىناؾ بمداٌف و البيئات، 

 ف شحيحٌة بالمياه، وىناؾ أناٌس جاىموف.. وغير ذلؾ كثير.فقيرة، وىناؾ أماك

مف  مف ىنا أرى أىمية البدء ببحث موضوع النجاسات، حيث ترتبط صحة كثيرٍ 
 بالطيارة منيا. العبادات كالصبلة والطواؼ

هللا يحب التوابيف ويحب  إفَّ ) هللا عز وجؿ:تزداد أىمية الطيارة عندما نسمع قوؿ و 
 .2الطيور شطر اإليماف: صمى هللا عميو وسمـالنبي وقوَؿ ، 1(المتطيريف

    *  *  * 
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٣ٔخٕ: رخد حُٞػٞء شطش ح٩ -ًظخد حُطٜخسس ٝعٜ٘٘خ -،ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/203ٚ٘٘رخد كؼَ حُٞػٞء : ،حُطٜخسس

"حُٞػٞء شطش " :ٝػ٘ذٙ 5/535 ًظخد حُذػٞحص: ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ، اعزخؽ حُٞػٞء "،ا٫ أٗٚ ؿخء رِلع " 1/102

 ُٝلظٚ:" اعزخؽ حُٞػٞء"  5/5رخد ٝؿٞد حُضًخس: -ًظخد حُضًخس -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ٝطللٚ،



 معنى النجاسة:

 .القذارة والوساخة :النجاسة لغةً 

 .وبب يه عنو وغسؿ ما أصع بالتنزّ رِّ شمر الأمَ  مستقذرٍ شيٍء كؿ  :شرعاً النجاسة و  

  :النجاسة نوعافو  

والغائط  المسفوح والقيء والبوؿكالدـ  وىي نجاسة محسوسة ومرئّية: حسيةٌ  نجاسةٌ 
 .المكاف وأالثوب  وأتصيب البدف قد و ، وما شابو ذلؾوالكحوؿ 

صحة مف منع ت يوى ،وىي نجاسة حكمية غير ممموسة وال محسوسة :معنويةٌ  نجاسةٌ و 
 والحدث األصغر: ىو أمٌر يحدثُ  ى في الفقو )الَحَدث األصغر واألكبر(،، وتسمّ الصبلة

  .سؿالغُ يوجب يو األمر الذي ف أما الحدث األكبر ،الوضوء عمى المرء يوجبف

، وال تكوف في الثوب أو المكاف، فإذا دخؿ المرء ببدف اإلنساف النجاسة المعنوية تختّص و 
إلى المرحاض )مكاف قضاء الحاجة( أو عاشر زوجتو، صار نجسًا نجاسة معنوية، أي 

دي هللا تعالى لمصبلة، ويجب عميو غير طاىٍر طيارًة تسمح لو بالوقوؼ بيف يإنو صار 
مة لمصبلة، فيتوضأ أو يغتسؿ، حسبما سنرى ليزيؿ تمؾ النجاسة أف يتطير الطيارة المؤىّ 

 إف شاء هللا.

سأتحدث في ىذا البحث عف النجاسات الحسية، عمى أف أتحدَث عف النجاسة المعنوية 
 في األبحاث التالية إف شاء هللا.

    *  *  * 



 
 :جسةاألعياف النّ 

 منيا ماو  ،اتفؽ الفقياء عمى نجاستيا (، منيا مااألعياف النجسة) ىىناؾ أشياء تسمّ 
 ..أو طيارتيافي نجاستيا  وااختمف

 ...نجاستيا عمى تفؽ الفقياءا األمور التيبدأ بسأ 

 ة:تفؽ الفقياء عمى نجاسة األمور التاليا 

 الحيوانات الميتُة غير المائية ذاُت الدـ السائؿ.  -1
 الدـ المسفوح.  -2

 .ومذيو وبوؿ اآلدمي وغائطو وقيئ  -3

 بوؿ الحيوانات وروثيا.  -4

*  *  * 

 :الميت الحيوافنجاسة 

  .شرعية تذكيةٍ ما مات حتؼ أنفو أو بدوف  :يتة مف الحيواف ىيالمَ 

قطع الحمقـو ب والطيور(المباح أكمو )كالخراؼ والمعز  ذبح الحيواف ية ىيعالشر  والتذكية
أو بنحر الناقة والبقرة في قطعًا كامبًل، أو قطع معظميما ليخرج منيما الدـ، والودجيف 

فإذا ُذبح الحيواف ذبحًا حبلاًل، ساؿ دمو إلى المّبة، وىي الحفرة التي في أسفؿ عنقيا، 
خنقًا أو ضربًا أو حرقًا أو نطحًا  موتًا طبيعيًا أو إذا ماتأما  ، وجاز أكمو،خارج جسمو

ًٍ ) ىيسمفبالصعؽ الكيربائي ًا مف مكاٍف عاٍؿ أو قتبًل أو دىسًا أو تردي بالمصطمح  (ميتًة



وتنطبؽ عميو األحكاـ التي تنطبؽ عمى )الميتة(، والتي سيأتي  ،ويحـر أكمو، الشرعي
 ذكرىا بعد قميؿ. 

             *                       * 

 يتة في منظور العمـ:المَ 

ج يخر ، إذ بالتذكية الشرعية صواَبو العمـ الحديث يؤكدأمٌر لميتة كؿ اوتحريـ اإلسبلـ أل
حتبس الجراثيـ في ، بينما تُ معو جميع الجراثيـتخرج مف جسـ الحيواف المذبوح، و الدـ 

مف يا إلى وانتقالَ  الحيواف الميت، في لحـ ىاؿ انتشار يسيّ  يا، وىذااحتباس دمالميتة ب
 .يأكمو

عف حكمة  –ىيئة اإلعجاز العمميفي حث البا -الدكتور عبد الجواد الصاوي تحدثي
  تحريـ الميتة، فيقوؿ:

 تنتقؿ الكائنات الدقيقة لئلنساف عف طريؽ أكؿ لحـو الحيوانات الخازنة والمصابة بيا،)

ويحؿ ليـ )تعالى:  هللا في قوؿ اىا الخبائثَ لذلؾ حـر اإلسبلـ التعامؿ معيا، وسمّ 
الخبائث  الميتة والدماء المسفوحة ىي أوؿمحـو الو  .1 (ويحـر عمييـ الخبائث الطيبات

ـُ اْلِخْنِزيِر َوَما أُِىؿَّ ِلَغْيِر ): حيث قاؿ التي حرميا هللا تعالى ـُ َوَلْح ـُ اْلَمْيَتُة َواْلدَّ َمْت َعَمْيُك ُحرِّ
َيُة َوالنَِّطيَحُة َوَما َأَكَؿ ال ُبُع ِإالَّ َما َذكَّْيُتـْ اّللِّ ِبِو َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردِّ  2 (.سَّ

وظير خطرىا عمى حياة اإلنساف، وذلؾ ألف  ،عممياً  أكِؿ الميتة ولقد تحقؽ ضرر
ر لمجراثيـ التي تعيش ييسّ  ،بة ضمف أنسجتياالميتة في عروقيا المتشعّ  احتباس دـ

 يالزالل أف تنتشر بسرعة وسط المحـ مف خبلؿ السائؿ والفتحات الطبيعية األمعاء والجمد
                                                 

1
 .157آ٣ش  :ح٧ػشحفعٞسس  
2
 .3 آ٣ش :حُٔخثذسعٞسس  



 قؿ جرثومةتنتف ،سبب مرض معيفبموت الحيواف قد يكوف أف في األوعية والعروؽ، كما 

  .في مرض السؿّ ىو الحاؿ المرض إلى اإلنساف، كما 

، سواء كاف االختناؽ أو بسبب الرّض  بسببالتي ماتت الميتة أكَؿ ـ هللا أيضا وقد حرَّ 
النطح  مف مكاف عاؿ، أو بواسطة يأو التردّ  )الضرب حتى الموت( بالوقذ ذلؾ الرّض 

 ضافة إلى ما ينتج عف احتباس دماء ىذه الميتة في أنسجتيا مفإذ باإلمف حيواف آخر، 

انتشار الدـ تحت  يسبب الرّض  كماف الجثة، فإف االختناؽ يزيد مف سرعة تعفّ  ،أخطار
 .(وداخؿ المحـ واألنسجة في األماكف المرضوضة الجمد

األضرار واألمراض التي يسببيا أكؿ لحـ الميتة، تاركيف الحديَث ونحف نتحدث ىنا عف 
 ر مف استساغة أمٍر كيذا.عف الفطرة السميمة التي تنفّ 

               *                 *                 * 

 الميتة:حرمة االنتفاع ب

ُحرَِّمْت ) :تعالىلقولو  ،الميتة واالنتفاع بيا بأي نوع مف أنواع االنتفاعلحـ أكؿ يحـر 
ـْ اْلَمْيَتةُ  ، أما جمدىا ايشحمِ و الميتة لحـ  عمى حرمة ونجاسة اتفؽ الفقياء، وقد 1(َعَمْيُك

 فقد اختمؼ الفقياء في حكمو.

            *                      * 

 جمد الميتة:
في  دليؿالد و لور بشرط أف ُيدبغ،  طاىرًا غير نجسٍ  الميتةجمد  الشافعية والحنفية اعتبر

                                                 
1
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واإلىاب ىو ) ،1(طير دبغ اإلىاب فقإذا دُ ) :صمى هللا عميو وسمـالنبي  ذلؾ، فقد قاؿ
 .(الجمد

 فدبغتموه أخذتـ إىابيا ىاّل قاؿ:  ميتةٍ  بشاةٍ  صمى هللا عميو وسمـوعندما مر النبي 
 2.أكميا ـحرِّ  إنما: فقاؿ .ميتة إنيا: فقالوا ؟!بو فانتفعتـ

ميتٍة، سواًء كانت مأكولة المحـ )كالخروؼ  تجري عمى جمِد كؿّ وطيارة الجمد المدبوِغ 
(، أـ غير مأكولة المحـ )كالحمار والثعمب والنمر(، باستثناء جمد والبقر والماعز والجمؿ

 دبغ.بغ أـ لـ يُ ال يطير أبدًا، دُ  عندىـالكمب والخنزير، فيو 

لعمـو  أو خنزيرٍ  كانت لكمبٍ يع الجمود بالدباغ، ولو إلى طيارة جم الظاىريةبينما ذىب 
ح الشوكاني وقد رجّ  ،3إذا ُدبغ اإلىاب فقد طير :صمى هللا عميو وسمـ المفظ في قولو

  . 4ووضوحو في الداللة إلى ما ذىبوا إليو قوؿ الظاىرية في ىذا المجاؿ لقوة الدليؿ

التي تزيؿ الرطوبة العالقة بالجمد، وتمنع  الكيميائية والدباغة تكوف باستعماؿ بعض المواد
اغيف )الذيف يقوموف بمينة معروفة مف قبؿ الدبّ  أدويةٌ عميو، وىذه المواد ىي  ورود الفساد
 الدباغة(.

                                                 
1
ٝأكٔذ ك٢  ،2/498 رخد ٓخ ؿخء ك٢ ؿِٞد ح٤ُٔظش ارح درـض: -ًظخد حُظ٤ذ -حُٔٞؽؤأخشؿٚ ٓخُي ك٢ كذ٣غ طل٤ق،  

ٝأرٞ  ،1/277رخد ؽٜخسس ؿِٞد ح٤ُٔظش حُذرخؽ: -ًظخد حُل٤غ -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ، 1/219ٓغ٘ذ ر٢٘ ٛخشْ :  -ٓغ٘ذٙ

رخد ُزظ ؿِٞد ح٤ُٔظش ارح  -ًظخد حُِزخط -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ،4/66رخد ك٢ أٛذ ح٤ُٔظش: -ًظخد حُِزخط -دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ

رخد ٓخ ؿخء ك٢ ؿِٞد ح٤ُٔظش ارح  -ًظخد حُِزخط -ٝٓؼِٚ حُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ رِلع :"أ٣ٔخ اٛخد"، 2/1193 درـض:

 7/173رخد ؿِٞد ح٤ُٔظش: -ًظخد حُلشع ٝحُؼظ٤شس -ًٝزح حُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ٝهخٍ :كذ٣غ كغٖ طل٤ق، 4/222درـض:

 ًِْٜ ػٖ حرٖ ػزخط. 
2
ٓغ٘ذ  -، ٝأكٔذ ك٢ ٓغ٘ذ2/498ٙرخد ٓخ ؿخء ك٢ ؿِٞد ح٤ُٔظش: -ًظخد حُظ٤ذ -خشؿٚ ٓخُي ك٢ حُٔٞؽؤأ كذ٣غ طل٤ق، 

ُٝلظٚ: "٬ٛ  2/774رخد ؿِٞد ح٤ُٔظش هزَ إٔ طذرؾ: -ًظخد حُز٤ٞع -ك٢ طل٤لٚ ٝحُزخخس١ ،1/261:ػزذ هللا رٖ ػزخط

، ٝأرٞ دحٝد ك٢ 1/276 :٤ُٔظش رخُذرخؽرخد ٓخ ؿخء ك٢ ؿِٞد ح -ًظخد حُل٤غ -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ حعظٔظؼظْ ربٛخرٜخ"،

رخد ُزظ ؿِٞد ح٤ُٔظش ارح  -ًظخد حُِِزخط -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع4/65ٚ٘٘رخد ك٢ أٛذ ح٤ُٔظش: -ًظخد حُِزخط -ع٘٘ٚ

 ،ر٘لٞٙ 221ٝ 4/220ؿخء ك٢ ؿِٞد ح٤ُٔظش ارح درـض: رخد ٓخ -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ًظخد حُِزخطر٘لٞٙ 1:2/1193درـض

 ًِْٜ ػٖ حرٖ ػزخط .  ر٘لٞٙ، 7/171رخد ؿِٞد ح٤ُٔظش: -خد حُلشع ٝحُؼظ٤شسًظ -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠
3
 9 عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 
4
 حٗظش ٖٓ ْٛ حُظخٛش٣ش ص 



صلى  النيب أنورد إلى نجاسة جمد الميتة وعدـ طيارتو بالدباغ، لما  الحنبميةبينما ذىب 
 جاءكم فإذا ،امليتة جلود يف لكم صترخّ  كنت إين :جهينة قبيلة إىل كتب هللا عليه وسلم

واإلهاب هو اجللد، والَعَصب هو ما مجع  .1بعصَ  وال بإىاب امليتة من تنتفعوا الف ىذا كتايب
 .أو مفاصل الشاة من أمعاء الشاة

، فبل يجوز عندىـ في رأييـ يدؿ عمى نسخ طيارة جمد الميتة بالدباغ الحديث وىذا 
 االنتفاع بو مطمقًا.

والحديث الذي استدلوا بو ضعفو كثير مف أىؿ العمـ، ولذلؾ يعتبر كثير مف العمماء 
مذىب الشافعية والحنفية أقوى في ىذا المجاؿ، أي طيارة جمد الميتة بالدباغة، سواء 

 كانت الميتة لحيواف مأكوؿ المحـ أو غير مأكوؿ المحـ.

بحيث يمكف  ،طاىرًا، بؿ يجعمو نظيفاً إلى أف دبغ جمد الميتة ال يجعمو  المالكيةوذىب 
مصبلة عميو، و لاستخداماالنتفاع بو في أي شأٍف مف شؤوف االستخداـ، باستثناء بيعو أو 

بأفَّ المراد ىو  ،2طير دإذا دبغ اإلىاب فق: صمى هللا عميو وسمـلوا قوؿ النبي وأوّ 
 الطيارة المغوية بمعنى النظافة، ال الطيارة الشرعية التي تبيح بيعو والصبلة عميو. 

                                                 
1

 -ٝأرٞدحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ،4/310كذ٣غ ػزذ هللا رٖ ػ٤ٌْ: -أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ كذ٣غ كّغ٘ٚ حُزؼغ ٝػؼّلٚ آخشٕٝ،

رخد ٖٓ هخٍ ٫ ٣٘ظلغ  -ًظخد حُِزخط -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ،4/67ح٤ُٔظش:رخد ٖٓ سٟٝ إٔ ٫ ٣٘ظلغ ربٛخد  -ًظخد حُِزخط

رخد ٓخ ؿخء ك٢ ؿِٞد ح٤ُٔظش ارح  -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ًظخد حُِزخط ،2/1194 ٖٓ ح٤ُٔظش ربٛخد ٫ٝ ػظذ:

 .7/175رخد ٓخ ٣ذرؾ رٚ ؿِٞد ح٤ُٔظش: -ًظخد حُلشع ٝحُؼظ٤شس -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠، ٝكغ4/222ٚ٘درـض:

٧ٕ كذ٣غ حرٖ ػ٤ٌْ ًخٕ ك٢ آخش  حعظذ٫ٍ ٖٓ حعظذٍ رٜزح حُلذ٣غ أٗٚ ٗخعخ ٧كخد٣غ طط٤ٜش ؿِٞد ح٤ُٔظش، ٝٝؿٚ 

ٝٛٞ هٍٞ  "ٝك٢ سٝح٣ش هزَ ٓٞطٚ رشٜش٣ٖ " ،أكٔذ ٝأر٢ دحٝد: "هزَ ٓٞص حُ٘ز٢ رشٜش ًٔخ ؿخء ك٢ سٝح٣ش ،ح٧ٓش

ٜٓ٘خ أٗٚ ٓؼطشد  خُؼؼق ٧ٓٞس،ك٤غ إٔ كذ٣غ حرٖ ػ٤ٌْ ؽؼٖ ر ػؼ٤ق ٧ٕ حُلذ٣غ ُْ ٣غظٞف ششٝؽ حُ٘غخ،

َّ  ع٘ذحً ٝٓظ٘خً، ػْ ُٞ حكظشػ٘خ حٗذكخع حُؼؼق كٜٞ  ٝٛٞ ُْ ٣غٔغ ٖٓ حرٖ ػ٤ٌْ، ،رخ٫ٗوطخع ٧ٗٚ ٣ش٣ٝٚ حرٖ أر٢ ٠ِ٤ُ ٝٓؼ

ػذح ػٖ رُي كخُظٞك٤ن ر٤ٖ حُلذ٣ؼ٤ٖ ٌٖٓٔ ٝرُي رؤٕ  ٣٫وٟٞ ػ٠ِ ٓؼخسػش أكخد٣غ حطلن ػ٤ِٜخ حُش٤خخٕ ٝؿ٤شٛٔخ،

ٝؽخٛشحً رؼذ حُذرخؽ ػ٬ًٔ رخ٧كخد٣غ ح٧خشٟ .)حٗظش اػ٬ّ  ْ ػ٠ِ ٓخ هزَ حُذرخؽ ك٤ٌٕٞ ٗـغخً،٣لَٔ كذ٣غ حرٖ ػ٤ٌ

 (      89ٝ90 ص ح٧ٗخّ ششف رِٞؽ حُٔشحّ:
2
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طيارة جمد الميتة  واحرجّ تأويؿ مستبعٌد عند كثير مف أىؿ العمـ، الذيف والحقيقة أف ىذا ال
 لصحة الحديث ووضوحو. ةغابالدب

            *                  * 

 الّصمبة والتي ال دـ فييا:أجزاء الميتة 

 والعاجالعظـ و  افسناأل، كأو األجزاء التي ال دـ فييا الصمبةَ  الميتة أجزاءَ  الحنفية اعتبر
سواء كانت طاىرًة ال نجاسة فييا،  أجزاء المجزوز الصوؼو  المنتوؼ الشعرو  والقروفِ 
ة وسبَب ألفَّ عمّ  الخنزير، ، باستثناء أجزاءمأكوؿ المحـ أـ غير مأكوؿ المحـ لحيوافٍ 

زاء مف الميتة )األسناف النجاسة عندىـ ىو اختبلط أجزاء الميتة بالدماء، أما ىذه األج
النبي  واستدلوا بما روي عف فييا، دـلم ( فبل وجودوالعظـ والشعر والصوؼ والقروف

 وقرونيا وشعرىا بصوفيا بأس وال ال بأس بجمد الميتة إذا دبغ،: صمى هللا عميو وسمـ
كاف  صمى هللا عميو وسمـأفَّ النبي  ،عف أنس روي كما استدلوا بما ،1بالماء غسؿ إذا

 .2يمتشط بمشٍط مف عاج

، سواء كانت مأكولة المحـ أـ  المالكيةوذىب  إلى أفَّ شعر الميتة وصوفيا طاىٌر إذا ُجزَّ
 وصوفيا. ويجوز عندىـ بيع شعر الميتة تغير مأكولة، بما في ذلؾ شعر الخنزير الميّ 

 والقروف فيي نجسٌة عندىـ. أما باقي أجزاء الميتة، كالسّف والعظـواالنتفاع بو، 
عيٌة، أي يمة ذكاٌة شر ، يجب أف يجري عمى الفِ يمة عند المالكيةواز االنتفاع بأنياب الفِ ولج

 أف ُتذبَح ذبحًا حبلاًل، فيستفاد مف أنيابيا عند ذاؾ.
                                                 

 
1
 -ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ حٌُزشٟ ،1/47رخد حُذرخؽ: -ًظخد حُطٜخسس -أخشؿٚ حُذحس هط٢٘ ك٢ ع٘٘ٚ كذ٣غ ػؼ٤ق ؿذحً. 

ٝهذ ػؼق ع٘ذ ، ٬ًٛٔخ رِلع "٫ رؤط رٔغي ح٤ُٔظش " 1/24رخد حُٔ٘غ ٖٓ ح٫ٗظلخع رشؼش ح٤ُٔظش: -ًظخد حُطٜخسس

 كٜٞ ٓظشٝى ُْٝ ٣ؤص رٚ ؿ٤شٙ.  حُلذ٣غ رغزذ ٣ٞعق رٖ حُغلش،
2
ك٢ اع٘خدٙ  ،1/26رخد حُٔ٘غ ٖٓ ح٩دٛخٕ ك٢ ػظخّ: -ًظخد حُطٜخسس -أخشؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ حٌُزشٟ كذ٣غ ػؼ٤ق. 

،ٝٛٞ ٣ش١ٝ ٛزح حُلذ٣غ ػٖ ػٔشٝ رٖ خخُذ هخٍ حُض٣ِؼ٢ ك٢ ٗظذ ح٤ُُٞذ طذٝم ًؼ٤ش حُظذ٤ُظ ػٖ حُؼؼلخءرو٤ش رٖ 

 . (:  رؤٗٚ "حُٞحعط٢" ٝٛٞ ٓظشٝى 1/119حُشح٣ش )



كانت أـ غير صمبة، ألنيا  أجزاء الميتة، صمبةى نجاسة جميع فذىبوا إل الشافعية أما
 تمحؽ بالميتة، وتأخذ حكميا.

بشرط  ،إلى التفصيؿ، فأجازوا جّز شعر الميتة وصوفيا، واعتبروه طاىراً  الحنبمية وذىب
 .أف يكوف لحيواٍف مأكوؿ المحـ، كالخروؼ والجمؿ

أف اآلية الواردة  ويعود سبب اختبلؼ الفقياء في حكـ االستفادة مف أجزاء الميتة إلى
بتحريـ الميتة ظنية الداللة، تحتمؿ نجاسة لحـ الميتة فقط، وتحتمؿ نجاسة جميع 

 أجزائيا.

  *  *  *  

 وىو ما يزاؿ حيًا: ،حكـ شعر الحيواف وصوفو وريشو، إذ أخذ منو

إلى طيارة شعر الحيواف وصوفو وريشو في حاؿ حياتو، سواء لحنفية والمالكية ا ذىب
لحيواف مأكوؿ المحـ أو لحيواف غير مأكوؿ المحـ، ألف الحيواف ال يحّس وال يتألـ كانت 

ت منو بسبب عدـ وجود دـٍ فييا، وأخذىا منو )في ح اؿ حياتو( يجعميا حبلاًل إذا ُقصَّ
 .عندىـ

َواّلّلُ َجَعَؿ )لقولو تعالى:  أف يكوف الحيواف مأكوؿ المحـ فاشترطواالحنبمية والشافعية  أما
ـْ َوَيْوـَ  ـْ َسَكنًا َوَجَعَؿ َلُكـ مِّف ُجُموِد اأَلْنَعاـِ ُبُيوتًا َتْسَتِخف وَنَيا َيْوـَ َظْعِنُك ف ُبُيوِتُك َلُكـ مِّ

ـْ َوِمْف َأْصَواِفَيا َوَأْوَبارَِىا َوَأْشَعارَِىا َأثَاثًا َوَمَتاعًا ِإَلى ِحيفٍ   . 1 (ِإَقاَمِتُك

األثاث مف أصواؼ األنعاـ وأشعارىا، االنتفاع واتخاذ ووجو استدالليـ أف هللا تعالى أجاز 
 ال ينتفع منيا بذلؾ.   مف الحيوانات وىذا دليؿ عمى أف غير األنعاـ

                                                 
1
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    *  *  * 

بغير الطريقة  المذبوحةالميتة أو  الحيوانات ةح  نف  إ   مف المصنوعة األجبافحكـ 
 الشرعية:

 ؿمَ الحَ  أو يدْ الجَ  بطف مف يستخرج ،جمدي وعاء في صفراوية بيضاء مادة ىي اإِلنَفَحة
 وتسمى ىذه المادة عند ،جبناً  ويصير فينعقد ،المبف في قميؿ منيا يوضعف ،الرضيع
 ".نةمجبّ " الببلد بعض في الناس بعض

 ، ويجوز أكمياطاىرة فيي شرعية ذكاة ىمذكّ  حيواف مفنة أو المجبّ  اإلنفحة ُأخذتإذا 
 .(والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية) جميور الفقياء عند
 المالكية ذىب فقد ،شرعية ذكاة يذؾَّ  لـ حيوافٍ  مف أو حيواٍف ميٍت  مف خذتأُ  إف أما

 حرمت): تعالى بقولو واستدلوا ال يجوز استخداميا، نجسة أنيا إلى والحنابمة والشافعية
 يمكف الو  ،وبموت ستتنجّ جزء مف الحيواف الميت، وقد  اإلنفحة وألف ،1(الميتة عميكـ
 .اعني النجاسة إزالة

مف  أو الميتة مف المأخوذة اإلنفحة طيارةإلى  ةروايفي والحنابمة  حنيفة وأببينما ذىب 
واستدؿ  (،الفتاوى) في تيمية ابفاإلماـ  حورجّ  ما وىذا ،شرعية ذكاة ىمذكّ الحيواف غير ال

أف ذبائح  ومعموـٌ  المجوس، جبف مف أكموا العراؽ ببلد فتحوا لما الصحابة بأفَّ ىؤالء 
 المسمميف. كالميتة عندالمجوس يحـر أكميا، وتعتبر 

وقد ا يشاء مف القوليف، م يقمد أف لممقمدوىذه المسألة ىي مف األمور االجتيادية، ويجوز 
 مف الميتة، فقالت: الرأي القائؿ بطيارة اإلنفحةالمنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية  تتبنّ 

 .تناولو ويجوز ،طاىرٌ  المحـ المأكوؿ الحيواف ميتة إنفحة بفعؿ المنعقد الجبف
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                  *                        *                  * 

 ي الميت:دمحكـ اآل  
لؤلدلة، وعمى رأس ىذه األدلة بناء عمى فيميـ  ىذا الموضوعالفقياء في  تعددت آراء

وقوؿ النبي  ،2)ولقد كرمنا بني آدـ(وقولو:  ،1إنما المشركوف نجٌس  :هللا تعالى قوؿ
 .3إفَّ المؤمف ال ينُجس :صمى هللا عميو وسمـ

 َفاْغَتَسؿَ  ،َعْنوُ  َفَحادَ  ،ُجُنبٌ  َوُىوَ  َلِقَيوُ  صمى هللا عميو وسمـ اّللَِّ  َرُسوؿَ  َأفَّ  ُحَذْيَفةُ وما رواه 
َـّ     .4َيْنُجُس  الَ  اْلُمْسِمـَ  ِإفَّ : صمى هللا عميو وسمـ اؿَ فَ ق ،ُجُنًبا ُكْنتُ  :َفَقاؿَ  َجاءَ  ُث

إلى أفَّ اآلدمّي ينجس بالموت شأنو شأف سائر المخموقات  لكيةاالحنفية والمذىب وقد 
ر بالغسؿ، أما الكافر الميتة، سواء كاف مؤمنًا أـ كافرًا، ولكفَّ المؤمَف الميَت عندىـ يطي

 .أبداً فبل يطير 

ولو  ،أي: ال ينجس وىو حيّّ  5ال ينجس ؤمفالم :صمى هللا عميو وسمـ وفيموا قوؿ النبي
ت عندىـ كاف جنبًا، أما بعد الموت فينجس كسائر المخموقات، وتغسيؿ المؤمف الميّ 
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لقولو  وال بغيره )إال باإليماف(، ال يطير بالغسؿالميت فيو نجٌس، و  يطّيره، أما الكافر
 .1(المشركوف نجس إنما) تعالى:

 حيًا وميتًا، مسممًا كاف أـ كافرًا، طاىرٌ اإلنساف  أفَّ إلى فذىبوا  الشافعية والحنبمية أما
صمى هللا بحديث النبي عمى طيارة المسمـ ، واستدلوا ؿؿ بعد موتو أـ لـ يغسّ سّ سواء غُ 

ـُ ) :عنيما هللا يرض َعبَّاسٍ  اْبفُ ، وبما ورد عف 2سال ينجُ  ؤمفالمإفَّ  :عميو وسمـ  اْلُمْسِم
 3(.َميًِّتا َوالَ  َحيًّا َيْنُجُس  الَ 

بغسؿ الميت قبؿ دفنو، فبل يدؿ عمى النجاسة  صمى هللا عميو وسمـما أمُر النبي أ
ىي نجاسٌة معنويٌة تزوؿ بالغسؿ، شأنيا شأف النجاسة المعنوية التي تصيب  الحسية، بؿ

 وتزوؿ بالوضوء أو االغتساؿ.ط أو الجنابة، اإلنساف بعد التبوؿ أو التغوّ 

ويقاس عندىـ الكافر عمى المؤمف الستوائيما في االنتساب لجنس بني آدـ، ولقولو 
إذ لـ يمّيز هللا تعالى في ىذه اآلية الكريمة بيف مؤمٍف  ،4)ولقد كرمنا بني آدـ(تعالى: 

 5وف نجٌس()إنما المشركوكافر، وال يمكف أف يكوف المكرَّـ نجسًا، وحمموا قولو تعالى: 
 عمى أف المراد بيا نجاسة االعتقاد، وىي نجاسٌة معنويٌة ال حقيقية.

وألفَّ االعتقاد بأفَّ ة أدلتيـ، العمماء مذىب الشافعية والحنبمية لقوّ كثير مف ح وقد رجّ 
 الميت مف ثوٍب  أف تنتقؿ النجاسة إلى كؿ ما يمّس يعني  قبؿ أف يغّسؿ، الميت نجٌس 

نساف، وىو أمر يجمب المشقة وفراشٍ  دليؿ صحيح عمى  وجودفضبًل عف عدـ  والحرج، وا 
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السنة النبوية أو مف القرآف الكريـ أو و، سواء مف نجاسة جسد الميت ونجاسة ما يمسّ 
 .الكراـ فعؿ الصحابة

    *  *  * 

 ميتة السمؾ والجراد وما ليس لو دـٌ سائؿ: 
  1.يتتومِ  ؿ  الحِ  ،هؤ ما الطيورُ ىو  :عف ماء البحر فقاؿ صمى هللا عميو وسمـسئؿ النبي 

، وأما الدماف فالكبد الحوت والجرادف ، فأما الميتتافت لنا ميتتاف ودمافأحمّ : وقاؿ أيضاً 
  .2والطحاؿ

  .بجميع أنواعوالسمؾ  في الحديثوالمراد بالحوت 

 السمؾ مات سواءً  ،ميتة السمؾ طاىرةٌ  إلى أفَّ  جميور الفقياءذىب  ناًء عمى ىذاوب
وكذلؾ ميتة  ،شاطئإلى الألقاه فأو جزر عنو البحر  ،صطيادأو مات باال ،حتؼ أنفو

 طاىرٌة يجوز أكُميا. الجراد
 الذبابو النمؿ و كالصرصار  ،سائؿ دـٌ  ليس لياطيارة الميتة التي  ذىبوا أيضا إلىو  

ال فإنيا  ما شابيو،أو الطعاـ أو  في الماء ىذه الحشراُت الميتةُ  إذا وقعتف والنحؿ،
 .سوتنجّ 
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 ٖٓ هزَ حُشأ١".



فإذا لمس اإلنساف دـٌ سائؿ،  اليس لي الميتة التيإلى نجاسة  الشافعيةذىب بينما 
انتقمت إليو النجاسة إذا كانت  ،عمى جسده تأو وقع اأو حمميأو ذبابة ميتة صرصارًا 

وجب عميو غسؿ الموضع قبؿ الصبلة أو غير جاّفة أو كاف الموضع غير جاّؼ، و 
س الماَء إذا وقعالتي ال دـ سائؿ ليا ال ت إال أّف ىذه النجاساتالطواؼ،  فيو،  تنجِّ

صعوبة لو  في الببلد الحارة، وخصوصاً كثرة انتشار الذباب والنمؿ لعمـو البموى، أي: ل
 التوقِّي منو والتغمُِّب عميو.

   *  *  * 

 الدـ:نجاسة 

وا استدلعمى نجاسة الدـ وحرمة شربو وأكمو، أي: أكِؿ المواد المخموطة بو. و الفقياء  اتفؽ
)مت عميكـ الميتة والدـ ولحـ الخنزيرحرِّ ( :قولو تعالىب ذلؾعمى 

 وتحريـ الدـ ،1
 .نجاسًة حسّية يقتضي الحكـ بنجاستو

 رأي العمـ في الدـ:

فيو ، سمـو بحكـ وظيفتو في الجسدمف الكثيرًا  يحمؿ الدـ ؤكد العمـ الحديث اليوـ أفَّ وي
 البوؿ أو العرؽ أوحمميا إلى مجاري  عف طريؽ ىذه السمـو مف الجسـ صيتخميقـو ب

.البراز وليذا حـر اإلسبلـ تناوؿ لحـو  ، ويكوف بالتالي حامبًل دائمًا ليذه السمـو
تسّبب  ،سموـٍ الحيوانات الميتة، ألفَّ الدـ ينحبس في جسميا بكؿ ما يحممو مف جراثيـ و 

 كثيرًا مف األمراض.

            *                  * 
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 حكـ الكبد والطحاؿ:

في الحديث  دامذاف ور لالدماف ا أكمو والمحكـو بنجاستو مف الدـ المحـر ىيستثنو 
الكبد ف ، وأما الدمافالحوت والجرادف ، فأما الميتتافودماف ت لنا ميتتافحمّ أ :الشريؼ
 .1والطحاؿ

، مف الحيواف المأكوؿ المحـالكبد والطحاؿ  أكؿ ويجوز طاىر، الكبد والطحاؿ، دـ إذف
  .جمؿ والبقر والطيوركالخروؼ وال

وخموِّ الدـ  ىماخموّ  د عمى، وأكّ الكبد والطحاؿ فوائد الموجودة فيالوقد أثبت العمـ والطب 
والتي تعّج  تي تجري في الجسد،ال اءالدمبقية عكس عمى  ،مف الجراثيـالذي فييما 

 . بالسمـو كما ذكرنا

 :وغير المسفوح الدـ المسفوح

أي الدـ الذي  ،2)أو دمًا مسفوحًا( لقولو تعالى: ىو الدـ المسفوحالنجس المراد بالدـ و 
بسبب جرٍح أصابو، أو مف الحيواف الجريح أو المذبوح، ويجب تطيير  مف اإلنسافؿ يسي

ًا، وذلؾ بالغسؿ أو مكان اً أو بدن اً ثوب الموضع الذي يصيبو ىذا الدـ المسفوح، سواًء كاف
 والتنظيؼ.

             *             * 

 ية في المحوـ:الدماء المتبقّ حكـ 
ٍّ الذي ي ،الحيواف المذبوحلحـ  كثيرًا ما تشتكي النساء مف موضوع مف  فيو قميؿٌ  ىتبّؽ

 نجٌس أـ طاىر؟ دـٌ ىؿ ىو ويتساءلف:  المخالط لمعروؽ، الدـ
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ألنو دـٌ غير  ٍة في العروؽ،إلى طيارة ما خالط المحـَ مف دماٍء متبقيّ  الحنفيةذىب 
َأِجُد ِفي َما ُقؿ الَّ }: النجاسة والحرمة في الدـ المسفوح لقولو تعالى مسفوح، بينما تنحصر

ـَ ِخنِزيٍر  ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّمًا َعَمى َطاِعـٍ َيْطَعُمُو ِإالَّ َأف َيُكوَف َمْيَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحًا َأْو َلْح
َغُفوٌر َفِإنَُّو ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِىؿَّ ِلَغْيِر اّلّلِ ِبِو َفَمِف اْضُطرَّ َغْيَر َباٍغ َواَل َعاٍد َفِإفَّ َربََّؾ 

 545رَِّحيـٌ {األنعاـ

فذىبوا إلى نجاستو واعتباره دمًا مسفوحًا، إال أنيـ مع ذلؾ يصّنفوف ىذه  الشافعيةأما 
النجاسة تحت بند النجاسات المعفوِّ عنيا منعًا لمحرج والمشقة، واستدلوا عمى ىذا بقوؿ 

 هللا رسوؿ عيد عمى )القدر عمى النار( رمةالبُ  نطبخ كناالسيدة عائشة رضي هللا عنيا: 
  .1ينكره وال فيأكؿ ،الدـ مف الصفرة تعموىا ،صمى هللا عميو وسمـ

الدـ وغسمو مف  المحـ ؼينظفي ت مشقًة كبيرةً  تكّمؼيجب عمى المرأة أف تإذف، ال 
ألفَّ الطبخ  الذي ُيطَبخ فيو، الوعاءفي  توحمر  ي عمى العروؽ، حتى ولو ظيرتالمتبقّ 

ر المتبّقي وتعريض المحـ لمنار يؤدي إلى قتؿ ما قد يكوف في ىذا الدـ  مف جراثيـ، ويبخِّ
فشأنو مختمٌؼ وال جداؿ  مسفوحالسوائؿ التي فيو، وُيفقده صفة الدـ البحت، أما الدـ ال

 حوؿ نجاستو وحرمة تناولو.

               *                 *                   * 

 :وئبوؿ اإلنساف وغائطو وقي نجاسة
                                                 

1
ٌُٖ أخشؽ ػزذ  ،، ُْٝ أهق ُٚ ػ٠ِ ع٘ذٝػ٘ذ حُوشؽز٢ ك٢ طلغ٤شٙ ،لع ػ٘ذ حُششر٢٘٤ ك٢ ٓـ٢٘ حُٔلظخؽؿخء رٜزح حُِ 

ٖٓ ؽش٣ن ػزذ حُشصحم ػٖ حرٖ  4/520رخد ًَ ر١ ٗخد: -ك٢ ًظخد حُٔ٘خعي ٝربع٘خد طل٤ق ٓظ٘لٚ رٔؼ٘خٙحُشصحم ك٢ 

هَ ٫ أؿذ ك٤ٔخ أٝك٢ ا٢ُ  كظِض: ،ػٖ ًَ ر١ ٗخد ػ٤٤٘ش ػٖ ٣ل٠٤ رٖ عؼ٤ذ ػٖ حُوخعْ رٖ دمحم هخٍ عجِض ػخثشش 

 شس حُذّ .هذ ٗشٟ ك٢ حُوذس طل كوخُض: ٓلشٓخً ػ٠ِ ؽخػْ ٣طؼٔٚ ا٫ دٓخً ٓغلٞكخً 

كذ٣ؼخً رٔؼ٘خٙ ٖٓ ؽش٣ن: حرٖ ؿش٣ش هخٍ كذػ٘خ حُٔؼ٠٘  8/71ٝأخشؽ حرٖ ؿش٣ش حُطزش١ ك٢ طلغ٤شٙ ٣٦ُش حُغخروش ك٢:    

أٜٗخ ًخٗض ٫ طشٟ رؤعخً ٝحُلٔشس  كذػ٘خ كـخؽ  رٖ ٜٓ٘خٍ كذػ٘خ كٔخد ػٖ ٣ل٠٤ رٖ عؼ٤ذ ػٖ حُوخعْ رٖ دمحم ػٖ ػخثشش 

 . طل٤ق ؿش٣ذ ٝهخٍ: 2/185: ٙحرٖ ًؼ٤ش ك٢ طلغ٤ش ٝٗوِٚ ػ٘ٚ .ٙ ح٣٥شٌٞٗخٕ ػ٠ِ حُوذس ٝهشأص ٛزٝحُذّ ٣



اًل ، وال أرى داعيًا لموقوؼ مطوّ 1نجاسة بوؿ اإلنساف وغائطو وقيئوعمى  الفقياء تفؽا 
عند الحديث عف ىذه المواد بسبب اشتيار نجاستيا بيف الناس، لكني أقوؿ: إذا أصاب 

وجب عميو غسؿ موضع اإلصابة أو ثيابو البوؿ أو الغائط أو القيء جسد اإلنساف 
 وىو موضوع سنتحدث عنو في البحث التالي: التطّير مف النجاسة.غسبًل جيدًا، 

               *              * 

 :والمني والودي حكـ المذي

 المذي يتعمؽ بو، وىو موضوع موضوعٌ  ، ىناؾبوؿ اإلنساف الحديث عفوبمناسبة 
 .والمني والودي

 ،واشتدادىا الشيوة تحرُّؾِ عند مف الرجاؿ والنساء يخرج  أبيض رقيؽٌ  ماءٌ  :ىو يلمذفا 
 ، أي كثير المذي،َمذَّاءً  َرُجبلً  ُكْنتُ  :َقاؿَ إذ  رضي هللا عنو يّّ َعمِ  لما رواه وىو نجٌس 

 ْبفَ  اْلِمْقَدادَ  َفَأَمْرتُ  ،عندي اْبَنِتوِ  ِلَمَكافِ  صمى هللا عميو وسمـ النَِّبىَّ  َأْسَأؿَ  َأفْ  َأْسَتْحيِ  َوُكْنتُ 
أ َذَكَرهُ  َيْغِسؿُ  :َفَقاؿ ،َفَسَأَلوُ  اأَلْسَودِ   . 2َوَيَتَوضَّ

يصيبو المذي مف  المكاف الذيإلى وجوب غسؿ  الفقياءجميور وبناء عمى ىذا ذىب 
كر ، وأف األمر بغسؿ الذّ أفَّ الوضوء يكفيالحنبمية في رواية لنجاستو، بينما ذىب  البدف

 ُكْنت :قَالَ أنو  ورد في حادثة سيؿ بف حنيؼ فقدورد عمى سبيؿ االستحباب ال الوجوب، 

                                                 
1
 رٛذ ح٩ٓخّ حرٖ ط٤ٔ٤ش ك٢ حُلظخٟٝ حٌُزشٟ ا٠ُ إٔ ه٤َِ حُو٢ء ٤ُظ ٗـغخً. 
2
ٝك٢ سٝح٣ش:" طٞػؤ ، 1/247رخد حُٔز١ : -ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ٝحُِلع ُٚ ك٢ ًظخد حُطٜخسسٚ أخشؿ كذ٣غ طل٤ق. 

ٝأرٞ دحٝد  ،1/77رخد ٖٓ ُْ ٣ش حُٞػٞء ا٫ ٖٓ حُٔخشؿ٤ٖ: -ًظخد حُٞػٞء -طل٤لٚحُزخخس١ ك٢ ٝ ٝحٗؼق كشؿي "،

رخد ٓخ ٣٘وغ  -ًظخد حُطٜخسس -ث٢ ك٢ حُٔـظز٠ٝحُ٘غخ ٗلٞٙ، 1/53ٝ54رخد ك٢ حُٔز١: -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ ع٘٘ٚ

 .   97ٝ 1/96حُٞػٞء ٝٓخ ٫ ٣٘وغ ٖٓ حُٔز١:



صمى  اّللَّ  ِلَرُسوؿِ  َذِلؾَ  َفَذَكْرت ااِلْغِتَساَؿ، ِمْنوُ  ُأْكِثرُ  َفُكْنت َوَعَناًء، ِشدَّةً  اْلَمْذيِ  ِمفْ  ْلَقىأ
  1.اْلُوُضوءُ  َذِلؾَ  ِمفْ  ُيْجِزُئؾ إنََّما: َفَقاؿَ  هللا عميو وسمـ

             *                    * 

 ولكف.. ما حكـ الثوب الذي أصابو المذي؟ 

 أما ما ٌتعلق بالثوب الذي أصابه المذي، فقد اختلف الفقهاء فً حكمه:

كما ٌعفى عن ٌسٌر الدم للمشقة وعسر  ،إلى أن القلٌل منه معفّو عنه الحنبلٌةذهب 

ورد عن  فقد، : رشُّه بالماءأي ،االحتراز، فإن كان كثٌراً فٌكفً فٌه نضح الثوب بالماء

 تأخذ أن ٌكفٌك عما ٌصٌب ثوبه من المذي، فقال له: سهل بن حنٌف أنه سأل النبً ملسو هيلع هللا ىلص

منه أصاب أنه ترى حٌث ،ثوبك به فتنضح ماء من كفا  
2

 . 

إلى  (ورواٌة عند الحنبلٌة جمهور الفقهاء )الشافعٌة والحنفٌة والمالكٌةبٌنما ذهب 

وجوب غسل المكان الذي أصابه المذي من الثوب، وفسّروا النضح الوارد فً الحدٌث 

 ملسو هيلع هللا ىلصحادثة علًٍ رضً هللا عنه، حٌث أمره النبً بأنه ٌفٌد معنى الغسل، لما ورد فً 

بغسل ذكره، وورد فً رواٌٍة أنه أمره بنضح ذكره
3

 ،الغسل بالماء ٌعنًضح النّ و، 

 الرّش. ولٌس مجرد

وقد رجح بعض أهل العلم مذهب الحنبلٌة، ألن كلمة النّضح فً اللغة تفٌد الرّش ال 

 الغسل.

                                                 
1
ًظخد  -ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ، 3/485عَٜ رٖ ك٤٘ق:كذ٣غ  -أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ طل٤ق. كذ٣غٖٓ ؽشف  

ٝحُظشٓز١  ،1/169خد ك٢ حُٞػٞء ٖٓ حُٔز١:ر -ًظخد حُطٜخسس -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ،1/54رخد ك٢ حُٔز١: -خسسٜحُط

ٝطللٚ حرٖ  ،كغٖ طل٤ق ٝهخٍ: 1/197رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُٔز١ ٣ظ٤ذ حُؼٞد:  -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ ع٘٘ٚ

 3/386كزخٕ:
2
 كٜٞ طظٔش ٓظٖ حُلذ٣غ. ،حُغخرنٗلظ حُظخش٣ؾ  
3
 20عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 



، ولـ يرد دليٌؿ مف السنَِّة عمى يخرج عقب البوؿ أبيض ثخيفٌ  ماءٌ  :يوأما الودي ف  
  .لمبوؿ بلمستومبسبب  نجاستو، ولكفَّ الفقياء رأوا أنو نجٌس 

               *               * 

 :حكـ المنيّ 

وتختمؼ أوصافو ما  ذروتيا، الشيوة مف الذكر واألنثى عند بموغ سائٌؿ يتدفؽ :ىو المنيّ 
 المرأة رقيؽٌ  منيُّ و  أبيض يتدفؽ نحو الخارج، الرجؿ غميظٌ  منيُّ ف بيف الرجاؿ والنساء،

 وال يشترط خروجو أو ظيوره. ،ؽ في الداخؿيتدفّ أصفر 

، وانتياء وجود الشيوة مع نزوؿ المذياستمرار ىو  المذي والمني الفارؽ األساسي بيفو 
 .الشيوة عقب نزوؿ المني

 :نجاستو وأ في طيارة المنيّ  الفقياء اختمؼ وقد
الموضع الذي الثوب أو غسؿ أف يُ  عندىـال يجب ، و إلى طيارة المني الشافعيةذىب ف 

نما يستحب أفو  ،أصابو المنيّ  عائشة أـ المؤمنيف  عمى ذلؾ بأف استدلواو  ،فرؾ فركاً يُ  ا 
 .1مف ثوب النبي عميو الصبلة والسبلـ : كنت أفرؾ المنيّ قالت رضي هللا عنيا

ويتـ تطيير ما  ،إلى نجاسة المنيّ  الحنفية والمالكية والحنبمية :الفقياء جميوربينما ذىب 
عائشة  حديثأما  ،أصابو المني بغسمو إف كاف رطبًا، ويكتفى بفركو إف كاف جاّفاً 

وأفَّ غاية ما يدؿ عميو ىو جواز  فيروف أنو ال داللة فيو عمى طيارة المني، السابؽ،
 صاحبو غسمو. بالمنيِّ إف كاف جافًا، إذا لـ يشأ ثاالكتفاء بفرؾ الثوب المموّ 

                                                 
1

ؽ كذ٣ؼخً ك٢ رُي، ك٢ ًظخد دٕٝ إٔ ٣خشّ  ،ك٢ حُظشؿٔش ك٢ طل٤لٚ حُلشىا٠ُ  رخ٩شخسس حُزخخس١حًظل٠  كذ٣غ طل٤ق.

ًظخد  -أخشؽ ٗلٞٙ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚٝ، 1/91رخد ؿغَ ح٢ُ٘ٔ ٝكشًٚ ٝؿغَ ٓخ ٣ظ٤ذ ٖٓ حُٔشأس: -حُٞػٞء

 ٝحُِلع ُٚ ، 101/ 1رخد ح٢ُ٘ٔ ٣ظ٤ذ حُؼٞد: -ًظخد حُطٜخسس -ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ،1/239ح٢ُ٘ٔ:رخد كٌْ  -حُطٜخسس

 -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ٗلٞٙ،1/179:رخد ك٢ كشى ح٢ُ٘ٔ ٖٓ حُؼٞد -ًظخد حُطٜخسس -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ

  ٗلٞٙ.1/198رخد ٓخ ؿخء ك٢ ح٢ُ٘ٔ ٣ظ٤ذ حُؼٞد:



 
                       *                  *                * 

 أبواؿ الحيوانات وأرواثيا: نجاسة
 تنقسـ الحيوانات إلى قسميف: 

 (.والطيور مأكولة المحـ )كالخروؼ والجمؿ والبقر
والجرذ والفأر وغير ذلؾ مف  وغير مأكولة المحـ )كالحمار والكمب والذئب واليرّ 

 الحيوانات المفترسة وغير المفترسة(. 
لما ونجاسة أرواثيا،  عمى نجاسة أبواؿ الحيوانات غير مأكولة المحـالفقياء  اتفؽوقد 
: إنيا وفي روايةركس.  ىذاوقاؿ:  ،أنو ألقى الروثة صمى هللا عميو وسمـعف النبي ورد 
 .1رجس

فقد  والطيور المأكولة المحـ كاإلبؿ والبقر والغنـ والماعزأما أبواؿ وأرواث الحيوانات 
صمى هللا عميو صحيٍح أمر فيو النبي  لحديثٍ ء في حكميا بناء عمى فيميـ اختمؼ الفقيا

ؿ أو عرينة( قدموا المدينة فمرضوا، أف يشربوا مف أبواؿ أناسًا مف العرب ) مف ُعكَ  وسمـ
 .2إبؿ الصدقة وألبانيا

إلى نجاسة أبواؿ وأرواث الحيوانات المأكولة  الحنابمةعف  والشافعية وروايةٌ الحنفية فذىب 
بشرب أبواؿ إبؿ الصدقة بأنو أبيح  صمى هللا عميو وسمـلوا أمر النبي المحـ، وأوّ 
، وهللا الضرورات تبيح المحظوراتالقاعدة الفقيية تقوؿ: ، و ألنو قاـ مقاـ الدواء ،لمضرورة

                                                 
1

ك٢ ًظخد  -أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚٝ ،1/427ٓغ٘ذ ػزذ هللا رٖ ٓغؼٞد: -حُٔغ٘ذ أخشؿٚ أكٔذ ك٢كذ٣غ طل٤ق. 

رخد ح٫عظ٘ـخء رخُلـخسس ٝح٢ُٜ٘ ػٖ  -ًظخد حُطٜخسس -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ،1/70رخد ح٫عظ٘ـخء رخُلـخسس: -حُٞػٞء

ٝحُ٘غخث٢  ،1/25ش٣ٖ:رخد ٓخ ؿخء ك٢ ح٫عظ٘ـخء رخُلـ -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ،1/114حُشٝع ٝحُشٓش:

 ًِْٜ ػٖ ػزذ هللا رٖ ٓغؼٞد. 1/39ٝ40رخد حُشخظش ك٢ ح٫عظطخرش رلـش٣ٖ: -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ حُٔـظز٠
2
 ،1/92رخد أرٞحٍ ح٩رَ ٝحُذٝحد ٝحُـْ٘ ٝٓشحرؼٜخ: -ًظخد حُٞػٞء -أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ كذ٣غ طل٤ق. 

رخد  -ًظخد حُطذ -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ،3/1296حُٔشطذ٣ٖ:رخد كٌْ حُٔلخسر٤ٖ ٝ -ًظخد حُوغخٓش -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ

 :ٝهخٍ 4/281رخد ٓخ ؿخء ك٢ ششد أرٞحٍ ح٩رَ: -ًظخد ح٧ؽؼٔش -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ٗلٞٙ، 2/1158أرٞحٍ ح٩رَ:

 .  1/159رخد رٍٞ ٓخ ٣ئًَ ُلٔٚ: -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ كغٖ طل٤ق ؿش٣ذ ٖٓ ٛزح حُٞؿٚ،



وعندما ال تكوف ىناؾ حاجٌة فيذه األبواؿ واألرواث )إال ما اضطررتـ إليو(،  :تعالى يقوؿ
 .1نجسة

الحيوانات جميع إلى طيارة أبواؿ  الراجح عندىـالمالكية والحنبمية في  بينما ذىب
الذي  ،لحديث السابؽ، ويدخؿ في ذلؾ َذْرؽ الطيور، واستدلوا باالمأكولة المحـ وأرواثيا

ف لما ورد أو  ،أمر النبي فيو أف يشرب أولئؾ المرضى مف أبواؿ إبؿ الصدقة وألبانيا
 في واصمّ أنو كاف يصمي في مرابض الغنـ، وأنو كاف يقوؿ:  صمى هللا عميو وسمـالنبي 
بيذا الحديث عمى أفَّ  طاىر، فاستدلوا والصبلة ال تصح إال في مكافٍ ، 2الغنـ مرابض

 .اصمح لمصبلة فييوت ،ابض الغنـ طاىرةمر 
كوف لصحة الصبلة في مرابض الغنـ أف ي لكفَّ الشافعية والحنفية رأوا أفَّ األصؿ

و الروث، وأفَّ ىذا  الموضع الذي يصمي فيو المرء مف ىذه المرابض طاىرًا، لـ يمسَّ
 الحديث الشريؼ ال يدّؿ عمى طيارة روث الغنـ.

المالكية والحنابمة الذيف رأوا أفَّ روث الحيوانات مأكولة المحـ طاىٌر وقد يكوف في رأي 
 ـ التطير مف مخّمفاتياعميي إذا شؽّ  وخصوصاً الحيوانات،  وفالذيف يربّ فسحة لممزارعيف 

 حيف الصبلة.
    *  *  * 

 : تمخيص النجاسات المتفؽ عمييا
 األعياف والمواد التي اتفؽ الفقياء عمى نجاستيا ىي: 

                                                 
1
رٛذ حُل٘ل٤ش ا٠ُ إٔ ٗـخعش أرٞحٍ حُل٤ٞحٗخص حُٔؤًُٞش ٢ٛ ٗـخعش ٓخللش، ك٤ؼل٠ ػٔخ ٣ظ٤ذ ح٩ٗغخٕ ٜٓ٘خ ك٢ رذٗٚ ارح  

 ًخٕ أهَ ٖٓ سرغ حُؼؼٞ، ًشرغ ح٤ُذ أٝ حُشؿَ، ًٔخ ٣ؼل٠ ػٔخ ٣ظ٤زٚ ٖٓ حُؼٞد ارح ًخٕ أهَ ٖٓ سرؼٚ. 
2
رخد   -ك٢ ًظخد حُظ٬سؼَ دٕٝ حُوٍٞ ـ ُلـ أ١ ح ٚح٧ٍٝ ٓ٘طل٤ق. أخشؽ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ حُشطش كذ٣غ  

 ،2/275 رخد حُٞػٞء ٖٓ ُلّٞ ح٩رَ: -ًظخد حُطٜخسس -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ٓؼِٚ ،1/66حُظ٬س ك٢ ٓشحرغ حُـْ٘:

ًظخد حُظ٬س رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ حُظ٬س ك٢ ٓزخسى  -أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚحُلذ٣غ ٛٞ ؽشف ٖٓ كذ٣غ أخشؿٚ ٝ

ـْ٘ ٝأػطخٕ ح٩رَ: رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُظ٬س ك٢ ٓشحرغ حُ -د حُظ٬سًظخ -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ،1/133ح٩رَ:

 كغٖ طل٤ق.   :ٝهخ2/180ٝ182ٍ



نفحتيا، كما جمد الميتة وأجزائيا الصمبة و  حكـ)واختمفوا في  .ميتة الحيواف -1 ا 
لحشرات التي ليس ليا دـ سائٌؿ اختمفوا في نجاسة اإلنساف الميت، وا

  كالصرصار(.
 الدـ المسفوح. -2
 (. )واختمفوا في نجاسة المنيّ ومذيو ووديو. و ئبوؿ اإلنساف وغائطو وقي  -3
مأكولة المحـ كالحمار والجرذ والفأر، )واختمفوا حوؿ بوؿ وروث الحيوانات غير  -4

 أبواؿ وأرواث الحيوانات مأكولة المحـ كالغنـ والبقر(.
*  *  * 

 النجاسات المختمؼ حوليا:

 الخمر والكحوؿ. -5

 الخنزير. -2

 الكمب. -3

   *  *  * 

  الخمر:نجاسة 

الَِّذيَف آَمُنوا  َيا َأي َيا) تعالى: لفقياء عمى أفَّ شرَب الخمر حراـٌ لقوؿ هللاال خبلؼ بيف ا ََ
ـْ  ْيَطاِف َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّك ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزالـُ ِرْجٌس ِمْف َعَمِؿ الشَّ

 1.(ُتْفِمُحوفَ 
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      *            * 

 رأي العمـ في الخمر:

وجود مادة الكحوؿ اإليتيمي  الخمور بسبب ر الكثيرة لشربويؤكد العمـ اليـو عمى األضرا
يي تغتاؿ العقؿ وتذىب بو، كما أنيا تسبب ميع أنواعيا بنسٍب متفاوتة، ف)الَغوؿ( في ج

أمراضًا عديدة، منيا: تسّرع القمب وارتفاع التوتر الشرياني والتياب األعصاب وسرطاف 
افًة إلى أنيا تخفض عدة وتشّمع الكبد وغير ذلؾ مف األمراض، إضالمساف وسرطاف الم

 وتساىـ في تعريضو لؤلمراض الناتجة عف أسباٍب أخرى. ،مناعة الجسـ

 لو أنػؾ): الطب الوقائي في اإلسبلـ و،في كتاب يقوؿ الدكتور أحمد شوقي الفنجري

إلييا تحت الميكروسكوب وىي  نشيطة الحركة مثؿ األميبا، ونظرتَ  حيةً  أحضرت خميةً 
 كحوالً  إلى الوسط المائي الذي تسبح فيووتأكػؿ في الوسػط المائي، ثـ أضفت  تتحػرؾ
ذا زيدت كمية الكحوؿ عف تناوؿ وتمتنع عف  يقؿُّ  فإف نشاطيا ،% 1بنسبػة  الطعاـ، وا 

وىذا تماما ما يحدث في خبليا أجسامنا مع  ـ وتموت،ىذه النسبة فإنيا تصاب بالتسمّ 
 .(استمرار شرب الكحوؿ

 إفَّ ): أضرار الخمورـ عف 0986لعاـ  656يقوؿ تقرير منظمة الصحة العالمية رقـ و 
تفوؽ المشكبلت الناتجة عف  ر عمى الصحة، ويؤدي إلى مشكبلتٍ شرب الخمور يؤثّ 

األفيوف واليروييف والمورفيف والحشيش والكوكاييف واألمفيتاميف والباربيتورات، وجميع ما 
  !مجتمعةً  ى مخدراتٍ يسمّ 

 (.!األضرار الصحية واالجتماعية لتعاطي الكحوؿ تفوؽ الحصرإف 



ـ 0986الصادر عاـ ة تقرير الكمية الممكية لؤلطباء النفسييف بالمممكة المتحديؤكد و  
مف ينجـ معظـ المخاطر عمى الصحة العامة إفَّ ) عمى ىذه الحقيقة ويضيؼ قائبًل:

 .(مف الكحوؿ معتدلةٍ  تناوؿ كمياٍت األعداد الكبيرة التي ت

 المسيحي، ولكفَّ في التشريع الييودي ثـ  ومف المفارقات العجيبة أف الخمر كانت محرمةً 
آمف بالمسيح بعد  بولس الرسوؿ، وىو شخص ييودي األصؿبولس الممقب بالقديس 

 وزعـ أفَّ ذلؾ أوحَي إليو! صعوده إلى السماء، ىو مف أحّؿ لممسيحييف تناوؿ الخمر،
و مباح في الديانة المسيحية، وصار بعض وشاع مف بعد ذلؾ تناوؿ الخمر عمى أن

يتناوؿ المسيحيوف  الذي ،الشكر ًا عند االحتفاؿ بسرِّ وجوده أمرًا ميمّ  وفيعتبر المسيحييف 
 مو فداءً الذي قدّ  ،ف أنيـ يتناولوف دـ المسيح وجسدهمعتقدي ،الخبز والخمرفيو 

 لخبلصيـ.

               *                *                * 

 ىؿ نجاسة الخمر نجاسة عينية؟

، ولكفَّ الموضوع الذي وأضرارىا حوؿ حرمة الخمر إذًا ليس ىناؾ خبلٌؼ فقيٌي أو طبيٌ 
 تعددت فيو آراء الفقياء ىو: 

ًٍ  نجسةٌ  بحدِّ ذاتيا الخمرمادة ىؿ  ُس األشياء التي تبلمسيا، بحيث  ،عينيةً  نجاسًة تتَنجِّ
 إذا المستيا؟! أو األيدي تنجس األشياءتال و  فقط، معنويةٌ  تيانجاس فَّ إأـ 

 نجاسةٌ  نجسةٌ الخمر  إلى أفَّ  : الشافعية والحنفية والمالكية والحنبميةجميور الفقياء ذىب
َيا َأي َياَ  الَِّذيَف آَمُنوا ِإنََّما )تعالى:  هللا بقوؿعمى ذلؾ واستدلوا  ،ممموسة ماديةٌ  عينيةٌ 



ـْ ُتْفِمُحوفَ  ْيَطاِف َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّك  1.(اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزالـُ ِرْجٌس ِمْف َعَمِؿ الشَّ
  جس.ىو النّ  في المغة والرجس

 نجاور ناإ ، فقد قاؿ لو بعض أصحابو:صمى هللا عميو وسمـا بحديث النبي كما استدلو 
 رسوؿ فقاؿ! الخمر آنيتيـ في ويشربوف ،الخنزير قدورىـ في يطبخوف وىـ ،الكتاب أىؿ
ف ،واشربوا فييا فكموا غيرىا وجدتـ إف: صمى هللا عميو وسمـ هللا  غيرىا تجدوا لـ وا 

 2ا.واشربو  وكموا ،بالماء فارحضوىا

كالظاىرية وربيعة الرأي والميث بف سعد والمزني )وىو مف ى بعض الفقياء القدام لكفَّ 
 يذابخالفوا رأي الجميور  ،تأخريف كالشوكانيالعمماء الم ضوبعتبلميذ اإلماـ الشافعي(، 

ىو يحـر  الذيأف ، و معنوية فقط سةٌ انجىي  الخمرنجاسة  وذىبوا إلى أفَّ  الخصوص،
: كالتداوي بيا أو مزج الصناعات مف أنواع االنتفاع ي نوعٍ أواالنتفاع بيا بوبيعيا شربيا 

، يي طاىرةف ذاتيا بحدّ  كسائؿٍ  الخمر ، أماالغذائية بيا إلكسابيا نكيًة معيَّنًة أو غير ذلؾ
ال  الخمرفيـ يروف أفَّ  ألنيا تتألؼ مف أشياٍء طاىرٍة باألصؿ )كالعنب والماء(، وبالتالي

س البدنت   و.إذا أصابتف وال الثوب وال المكاف جِّ

ب الخمر مت الخمر أراؽ الصحابة ُقرَ رِّ بأنو لّما حُ  واستدؿ ىؤالء الفقياء عمى رأييـ ىذا
و ثيابيـ ما تمسّ أصحابو بتطيير  صمى هللا عميو وسمـالنبي  ولـ يأمرفي الطرقات، 

 .مف الخمر المراؽ في الطريؽ وأقداميـ ونعاليـ
ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزالـُ ) ى:تعال هللا قوؿكما توقَّؼ ىؤالء العمماء عند 
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رخد  -ًظخد ح٧ؽؼٔش -ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ،4/195كذ٣غ أر٢ ػؼِزش حُخش٢٘: -أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙطل٤ق. كذ٣غ  

رخد ٓخ ؿخء ك٢ ح٧ًَ ك٢ آ٤ٗش  -ًظخد ح٧ؽؼٔش -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ٝحُِلع ُٚ، 3/363ح٧ًَ ك٢ آ٤ٗش أَٛ حٌُظخد:

 -كذ٣غ كغٖ طل٤ق. ٝهذ أٝسد حُزخخس١ حُوظش ك٢ طل٤لٚ رـ٤ش ٛزح حُغ٤خم ك٢ ًظخد حُزرخثق :ٝهخٍ 4/255 حٌُلخس:

رخد حُظ٤ذ رخ٬ٌُد  -ك٢ ًظخد حُظ٤ذ ٝحُزرخثق -ُيٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ًز ,٤5/2094ظش:ٔرخد آ٤ٗش حُٔـٞط ٝحُ

 .  3/1532 حُٔؼِٔش:



ْيَطاِف َفاْجَتِنُبوهُ   واألزالـ ىي قطعٌ  ،األصناـ األنصاُب ىيوقالوا:  1،(ِرْجٌس ِمْف َعَمِؿ الشَّ
في  الغيبرأي يريدوف معرفة عندما يستقسموف بيا  الناس في الجاىمية خشب كافمف ال
واألزالـِ ىي باتفاؽ العمماء نجاسٌة معنويٌة ال  األنصابنجاسة ، و وفعمعدـ أو شيٍء فعؿ 

 ة المقصودة فييا ىينجاسال عمى أفَّ  دليؿٌ في اآلية الكريمة يا اقتراف الخمر بو  حسيٌة،
 وبناءً  ،نجس يدهـ تتلأو َزلمًا  اً صنمإذا لمس اإلنساف  ألفَّ  ،حسيةالمعنوية ال النجاسة ال

، واألشياء التي تممسيا مادية ال معنويةً  نجاسةً  نجسةٌ أيضًا ىي  الخمررأوا أفَّ عمى ىذا 
 ال تنجس.و  ،ث بيا تبقى طاىرةً أو تتموّ 

شربيا أو تصيب مف يتعاطاىا عف طريؽ  لخمرأف أضرار اويؤكد العمـ اليـو عمى 
االستخدامات  أما وأمعائو،ودمو وصوليا إلى معدة المتعاطي و  استخداميا في المأكوالت

بل يتسبب في األضرار كغسؿ اليديف بيا أو تنظيؼ المكاف باستخداميا ف السطحية،
أي القائؿ بعدـ نجاسة الر  األمر جعؿ بعض العمماء المعاصريف يرجحوفوىذا المذكورة، 

 عينية ممموسة. الخمر نجاسةً 

ي المادة أو )الَغوؿ(، وى الكحوؿمادة محديث عف ليقودنا تيا موضوع الخمر ونجاس
  .أو غيره مف المشروبات األساسية التي تميِّز الخمر عف عصير العنب

 فما ىو حكـ استخداـ الكحوؿ؟ ىؿ ىو نجٌس أـ طاىر؟!

    *  *  * 

 حكـ الكحوؿ: 
المادة األساسية في جميع أنواع  ، وىوالَغوؿ، أو ما يسمى بالكحوؿ، ىو مادٌة ُمسكرةٌ 
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، السريع إلى الدماغ بسبب نفاذه اإلسكار وذىاب العقؿب في تسبّ الذي ي ىوو ، الخمور
ونات الخمور، ؼ العمـ الحديث اليـو ىذه المادة الكحولية منفصمة عف باقي مكّ وقد عرَ 

 الغذائية وغير الغذائية، ،المصنوعة وباتت تستخدـ في الصناعة كحافظ لبعض المواد
 ر لمجمددـ في الطب كمطيّ تستخأنيا لبعض المواد القموية والدىنية، كما  وكمذيبٍ 
صناعة بعض أنواع العطور وفي تدخؿ في  دوية، وىيمذيب لبعض األكو  والجراح،

 ت الشعر بشكؿ أساسي.الكولونيا ومثبّ 

القدامى، فقد  زمف الفقياء دةً كف موجو تلـ  كمادٍة مستقمٍة عف الخمر وبما أف الكحوؿ
 ،شرب الكحوؿ تحريـ عمى واتفقوا ،حكميااستنباط في  العمماء المعاصروفاجتيد 

 خمرٍ  وكؿ   ،خمرٌ  رٍ كسكؿ مُ : صمى هللا عميو وسمـحديث النبي مستنديف في ىذا عمى 
 1.حراـ

ضافتو إلىاالنتفاع بو  أو الكحوؿشرب ف ، أو نقع بعض المحـو أو شرابالطعاـ أو ال وا 
 ، لو حكـ الخمر مف حيث الحرمة.أو ما إلى ذلؾ الخضار والفواكو فيو،

في بعض التفصيبلت األخرى المتعمقة بالكحوؿ،  الفقياء المعاصروفوقد اختمؼ 
أو في صناعة األدوية والكريمات والعطور، كما اختمفوا في  كاستخداميا كمطير ومعقـ

نجاستيا وطيارتيا، وسبب ذلؾ يعود إلى أف المسألة اجتيادية ليس فييا دليؿ صريح، 
وبناء عمى ىذا يجوز لكـ إخوتي القّراء أف تأخذوا بما ترونو مناسبًا، مع األخذ بعيف 

 وجود ضرورة أو مصمحة ممّحة.االعتبار أفضمية االحتياط، وخصوصًا في حاؿ عدـ 
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رخد  -ًظخد ح٧ششرش -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ،2/104ٓغ٘ذ ػزذ هللا رٖ ػٔش: -أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙطل٤ق. كذ٣غ  

 :رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ حُٔغٌش -شرشًظخد ح٧ش -ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ،3/1587ر٤خٕ إٔ ًَ ٓغٌش خٔش ٝإٔ ًَ خٔش كشحّ:

رخد ٓخ  -ًظخد ح٧ششرش -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ،2/1124رخد ًَ ٓغٌش كشحّ: -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ًظخد ح٧ششرش ،3/327

رخد اػزخص حعْ حُخٔش ٌَُ  -ًظخد ح٧ششرش -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ٝهخٍ :كغٖ طل٤ق، 4/290ؿخء ك٢ شخسد حُخٔش:

 8/297ٓغٌش ٖٓ ح٧ششرش:



                       *               *                  * 

 الكحوؿ:  حكـ األطعمة والصناعات الغذائية المشتممة عمى نسب قميمة مف الخمر أو

أنو ال يجوز خمط الطعاـ أو الشراب بأي نوع مف أنواع المسكرات،  اتفؽ الفقياء عمى
 ويحـر عمى المسمـ أف يفعؿ ىذا..سواء كاف المخموط قميبًل أـ كثيرًا، 

الصناعات الغذائية المستوردة مف الغرب إلى الببلد اإلسبلمية، وىي  بعضولكف 
صناعاٌت كثيرٌة، منيا ما ىو لؤلطفاؿ ومنيا ما ىو في األشربة والمعمبات، قد تكوف 

تشتد معاناة بعض المسمميف الذيف مخموطًة بنسب ضئيمة مف الخمور أو الكحوؿ، و 
 فما ىو حكـ الشرع في ذلؾ؟! يعيشوف في الغرب مف ىذه المشكمة،

  أقوؿ:ولمجواب عف ىذا 

اختمؼ الفقياء المعاصروف في حكـ المطعومات والمشروبات المخموطة بالقدر اليسير 
ولو كاف المخموط مف الخمر او  لكحوؿ والخمور، فيرى بعضيـ حرمة تناوليا،مف ا

 ، بينما يرى بعضيـ جواز تعاطي ىذه المأكوالت والمشوبات، إذا كافالكحوؿ يسيرًا جداً 
و الكحوؿ المخموط بيا يسيرًا جدًا، بحيث ال يسكر مف يتناوؿ الكثير مف ىذه الخمر أ

 المأكوالت والمشروبات.. 

  لسؤاؿ التالي:سئمت المجنة الدائمة لئلفتاء في السعودية اوقد 

 مف محدودة نسبة بو خمطتُ  بمجيكاالمصنوع في  كوال كوكاال شراب أف لدينا قطعياً  ثبت
 ىذا فيؿ الكحوؿ، نسبة مفبكثير  أكثر كوال كوكاال مادة نسبة أف ومعمـو الكحوؿ،
  حراـ؟ أـ حبلؿ الشراب



  فأجابت المجنة الدائمة لئلفتاء بما يمي:

 كثيراً  كاف سواء ،المسكر الكحوؿ مف بشيء الطعاـ أو الشراب مف شيء خمط يجوز ال
 .قميبلً  أـ

 بشرب اإلسكار حدّ  بمغ نقوؿ: إفف ،المسكر الكحوؿ مفقميؿ جدًا  بشيء مطخُ  إف أما 
فو  حراـ، وقميمو كثيره فتناوؿ كثيره  حبلؿ، فتناولو كثيره بشرب اإلسكار درجة يبمغ لـ ا 
 .آخر شيئاً  أـ خبزاً  أـ كوال كوكا كاف سواء

 جاب:المخموطة بقميؿ مف الخمر، فأالغربية والت وشئؿ الشيخ ابف عثيميف عف المأك

خلط الخمر بغٌره على وجه ال ٌظهر فٌه أثره، فإن هذا ال ٌؤثر، فهو كما لو وقعت  إذا

 ً هذه الحال ال ٌكون الماء نجساً.نجاسة بماء فلم تغٌره. فف

 الكويت:وسئمت لجنة الفتوى في قطاع اإلفتاء في 
عممًا أنيا تحتوي في تركيبتيا الحالية شيئًا مف  ،في األطعمة الفانيميا استعماؿ حكـ ما 

 الكحوؿ؟!

 فأجابت لجنة الفتوى: 

في  باستعماليا بأس فبل ،فييا اإلسكار قوة يزيؿ اممّ  غيرىا أو بالنار عولجت الفانيميا إذا
 الطعاـ.

 فَّ : إالفقياء القدامى يذكرنا بما قالولحنة اإلفتاء في قطاع الكويت  وما أجابت بو
تحولَّت إلى خؿٍّ طُيرت، وكذلؾ الخمر إذا رىا، فاستحالة النجاسة عف جوىرىا يطيّ 



الروث إذا أصبح رمادًا، وسنذكر ذلؾ مفصبًل في البحث التالي مف ىذا الكتاب إف شاء 
 .1هللا تعالى

ميزت بيف الغذاء المخموط باليسير مف الخمور، فقد  المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية أما
باليسير مف الكحوؿ، فأجازتو، ألف الكحوؿ فحرمتو ولو كاف قميبًل جدًا، وبيف المخموط 

 تبخر اثناء تصنيع الغذاء.. وىذا نص قوليـ:حسب قوليـ، ي

ػ٠ِ ٗغزش ٖٓ حُخٔٞس ٜٓٔخ ًخٗض ػج٤ِش، ٫ ٣ـٞص ط٘خٍٝ حُٔٞحد حُـزحث٤ش حُظ٢ طلظ١ٞ  

٫ٝ ع٤ٔخ حُشخثؼش ك٢ حُز٬د حُـشر٤ش ًزؼغ حُش٫ًٞٞطٚ ٝرؼغ أٗٞحع حُٔؼِـخص ]ح٣٥ظ 

ًش٣ْ، حُـ٬٤ط٢، حُزٞظش[ ٝرؼغ حُٔششٝرخص حُـخص٣ش، حػظزخسحً ٨ُطَ حُششػ٢ ك٢ إٔ ٓخ 

  .٤ٜخأعٌش ًؼ٤شٙ كو٤ِِٚ كشحّ، ُٝؼذّ ه٤خّ ٓٞؿذ ششػ٢ حعظؼ٘خث٢ ُِظشخ٤ض ك

 بعض إلذابة الكحوؿ مف ضئيمة نسبة تصنيعيا في ستعمؿت التي الغذائية الموادأما  -
 لعموـ تناوليا يجوز ،ذلؾ إلى وما وحافظات ناتٍ مموّ  مف بالماء تذوب ال التي ،المواد
 .الغذاء تصنيع أثناء المضاؼ الكحوؿ معظـ رولتبخّ  ،البموى

أليسر مف ىذه أف يقمد االمسمـ فإف أحب ىذه ىي خبلصة األقواؿ في ىذا الموضوع، 
ترز مف ىذه المأكوالت التي يتأكد بأنيا ف يحاألقواؿ فيو جائز، ولكف األولى في رأيي أ

مخموطة بالقميؿ مف الخمور أو الكحوؿ، وال يمجأ إلى الفتاوى المبيحة إال في حالة 
 الضرورة.

                     *               *                  * 

                                                 
1
 حٗظش ص 



 مة ومطيّرة:حكـ استعماؿ الكحوؿ كمادة معقّ 
ية أو بيٌت طبيًة ىامًة جدًا، وال تخمو مشفى أو عيادة طبّ  والحقيقة أف لمكحوؿ استخداماتٍ 

تبييف حكـ استعمالو  ومف الضروريي لمجروح ضد الجراثيـ، ر قوّ مطيّ مف الكحوؿ، فيو 
 الكحوؿ.وضع الذي المسو ومعقـ، وحكـ طيارة أو نجاسة الم رٍ كمطيّ 

الخمور ال تستخدـ االستخداـ، فنقوؿ: ىناؾ فرؽ بيف الخمور والكحوؿ مف حيث  بدايةً 
إف صرفًا  ،شرب الكحوؿ طمبًا لمذةيُ  وعندماإال لمشرب طمعًا في الحصوؿ عمى المذة، 

ف بإضافتو إلى موادَّ  أو أطعمٍة أو مشروباٍت أخرى، فإفَّ حكـ الشرع فييا ىو حكمو  وا 
 في الخمر. 

أما عندما يكوف اليدؼ مف استعماؿ الكحوؿ ىو تطيير الجروح أو تعقيـ األمكنة أو 
 الفقياء المعاصريفأجاز كثير مف  مميع الزجاج أو ما يشبو ذلؾ، فقدتنظيؼ األثاث أو ت

والمجمع  المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبيةأجازوه:  ىذا االستخداـ، ومف ىؤالء الذيف
 التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي.الفقيي 

تحريـ استعمالو مطمقًا بسبب نجاستو وحرمة شربو،  المعاصريف بعض الفقياءرأى  بينما
والمجنة الدائمة لئلفتاء في  الشبكة اإلسبلميةالمفتوف في ومف الذيف رأوا تحريـ استخدامو 

 . السعودية

   *  *  * 



 :حكـ استخداـ األدوية التي مزجت بشيء مف الكحوؿ
 صمى هللا عميو وسمـ اوي بالخمر لقوؿ النبيإلى حرمة التد جميور الفقياء القدامىذىب 

 .1داء ولكنو بدواءٍ  إنو ليس لما سئؿ عف التداوي بيا:

لـ يوجد دواٌء بديٌؿ مف الخمر، إذا  خالطو شيءٌ  أباحوا التداوي بدواءٍ  ولكفَّ أولئؾ الفقياء
 الضرورات تبيح المحظورات. :عمى قاعدة بناءً وذلؾ  حبلؿ،

الفقياء أما موضوع األدوية الممزوجة بالكحوؿ، فيو موضوع مستجّد، بحث فيو 
الحديث الصحيح  بناء عمىرؼ، حرمة التداوي بالكحوؿ الصّ ، واتفقوا عمى المعاصروف

فبل يجوز أف يشرب المريض ممعقًة مف الكحوؿ الصريح في حرمة التداوي بالخمر، 
 .بدعوى أنيا تساعده عمى الشفاء مف ألـ الرأس أو األضراس مثبلً 

 ذوباف عمى يساعد أنو كما حافظة، كمادة بعض األدوية تركيب في يدخؿ الكحوؿلكفَّ و 
 !مف مواد دىنية وقموّية، فما حكـ استخداـ وبيع ىذه األدوية؟ عقاقيربعض ال تحتويو ما

كفتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت وفتاوى الشبكة المعاصريف  الفقياء ذىب كثير مف
الذي يدخؿ في  الدواءتناوؿ  جواز إلى المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبيةاإلسبلمية و 

  تركيبو مادة الكحوؿ ضمف ثبلثة شروط:

 طبيًا. استعمالو وجب إذا -1
 .مقامو يقوـ دواٌء حبلٌؿ بديؿ يوجدـ لإذا  -2

ؿ وقد): تعالى لقولو وذلؾ بتركو، الضرر حصؿإذا  -3  إال عميكـ حـر ما لكـ فصَّ
 . 1(إليو اضطررتـ ما

                                                 
1
ًظخد  -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ، 4/317كذ٣غ ؽخسم رٖ ع٣ٞذ حُـؼل٢: -أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ كذ٣غ طل٤ق. 

،  4/7رخد ك٢ ح٧د٣ٝش حٌُٔشٝٛش: -ًظخد حُطذ -ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ،3/1573رخد طلش٣ْ حُظذح١ٝ رخُخٔش: -ح٧ششرش

 ٝهخٍ: كغٖ طل٤ق. 4/387رخد ٓخ ؿخء ك٢ ًشح٤ٛش حُظذح١ٝ رخُٔغٌش:  -ًظخد حُطذ -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ



عيا وفؽ الشروط الثبلثة المذكورة تصنيع ىذه األدوية وبيبناًء عمى ذلؾ يجوز و 
 . آنفاً 

في ىذا  وجيوٌ  فميـ رأيٌ والمجنة الدائمة لئلفتاء في السعودية  عثيميف ابف الشيخأما 
مف الكحوؿ، بحيث يسكر مف  كبيرةٍ  مطت بنسبةٍ ، مّيزوا فيو بيف األدوية التي خُ الموضوع

حفظيا،  بيدؼيشرب مقدارًا كبيرًا منيا، وبيف األدوية التي خمطت بقميؿ مف الكحوؿ 
: األدوية التي ة، فقالوا في ىذاكبير بنسب ولو تعاطاىا  ،المريض بحيث ال يسكرو 

ألدوية ، أما ايحـر تعاطييا خمطت بنسبٍة مف الكحوؿ ُتسكر مف يشرب منيا كميًة كبيرةً 
ال يضّر،  وجود ىذه النسبةإّف فال يسكر كثيرىا،  التي تحوي نسبة ضئيمًة مف الكحوؿ،

 ا.فيي أثر الكحوؿ لمادة ليس ألنولضرورة وغير الضرورة، يا عند اويجوز لممريض تناول

المنعقد بتاريخ  المنبثؽ عف رابطة العالـ اإلسبلميمجمع الفقو اإلسبلمي وقد بحث 
 ىذا الموضوع، وخرج بالنتيجة التالية: 2002 /29/11 - 16/10/1425

تقتضييا  مستيمكةٍ  بٍ األدوية المشتممة عمى الكحوؿ بنسيجوز استعماؿ   -1
 .عدؿٌ  الصناعة الدوائية التي ال بديؿ عنيا، بشرط أف يصفيا طبيبٌ 

كما يجوز استعماؿ الكحوؿ مطيًرا خارجيِّا لمجػػروح، وقاتبًل لمجراثيـ، وفي  
 الكريمات والدىوف الخارجية.

ومستوردي والصيادلة  ػركات تصنيع األدويػػػػةيوصي المجمع الفقيي اإلسبلمػػػي ش -2
، بأف يعمموا جيػػدىـ في استبعاد الكحوؿ مف األدوية، فػػي الدوؿ اإلسبلمية األدويػػة

 واستػػخداـ غػيرىػػػا مف البػدائػػػؿ.
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  119آ٣ش  ح٧ٗؼخّ :عٞسس  



                     *                  *                  * 

 وىنا نطرح السؤاؿ الذي طرحناه عند الحديث عف الخمر: 

 نجسة بحد ذاتيا، وتنجِّس األشياء واأليدي التي تالمسيا؟! ىؿ الكحوؿ مادةٌ 

ـٌ الكحوؿ ُشرب عمى أف الفقياء المعاصروف  اتفؽ الخمر الشتراكيما في أفَّ شرب كمحرَّ
طيارة كما تعددت في كبلىما ُمسكر، إال أف آراءىـ في نجاستيا أو طيارتيا تعددت 

 الخمر أو نجاستيا. 

 إلى نجاسة الذيف ذىبوا جميور الفقياء القدامى تبّنوا رأيَ  بعض الفقياء المعاصريف
رأوا و  ى نجاسة الكحوؿ نجاسة عينية أيضًا،، وخمصوا مف ذلؾ إلالخمر نجاسة عينية

ـّ إذ ينُجُس  أو البدف أو المكاف أفَّ الثوبَ  بالتالي ا أصابو شيء مف الكحوؿ، سواء ت
ما أصابو قبؿ أداء الصبلة،  تطييريجب بقصد التعقيـ أو غير ذلؾ، و  استخداـ الكحوؿ

 .ابف بازالشيخ فتاوى  تاوى المجنة الدائمة في السعودية، وفيف وقد ورد ىذا الرأي في
 .1ويكوف تطيير الثوب أو البدف أو المكاف بغسمو بالماء

فتاوى قطاع اإلفتاء و  كالشيخ محمد رشيد رضا، العمماء المعاصريف بعضبينما ذىب 
المنظمة اإلسبلمية لمعمـو و  ،القرضاوييوسؼ الدكتور ، و األزىرفتاوى ، و بالكويت
 نجاسةً  نجسةٌ  ، الذيف ذىبوا إلى أف الخمربعض الفقياء القدامىتبّني رأي  إلى ،الطبية

                                                 

1
 طيارتيا معتقداً  أو حكميا جاىبلً  أو ناسياً  شيء مف الكحوؿ بدنو بعض أو ثيابو وفي صمى مفىناؾ مف يرى أفَّ  

 ، بناء عمى ما ذىب إليو بعض أىؿ العمـ مف طيارة الخمر.صحيحة فصبلتو

 



 اً الكحوؿ ثوب ت مادةإذا أصابوكذلؾ نجاسة الكحوؿ، ف، ممموسة حسيةً نجاسًة ال  معنويةً 
 .وال يجب تطييره ،لـ ينجس اً أو بدن اً أو مكان

إذف، مف حيث المبدأ ىناؾ إجماٌع مف العمماء عمى حرمة شرب الكحوؿ أو تناوؿ 
خؿ الكحوؿ في تصنيعيا بنسٍب مسكرة، وىناؾ أكثر مف رأٍي األطعمة واألشربة التي د

مف رأٍي  في النسب القميمة منو إذا داخمت بعض األطعمة واألشربة، كما أفَّ ىناؾ أكثر
 ليذه المادة. ات الطبيةفي االستخدام

                *                  *                * 

 بيع الكحوؿ:

 لو يقودنا لمحديث عف بيعو. استعماأو عدـ جواز الحديث عف الكحوؿ وجواز 

في  مخالؼٌ ليـ  عرؼمى حرمة بيع الخمر دوف أف يُ عالفقياء القدامى والمعاصروف اتفؽ 
صمى هللا عميو ومنيا قوؿ النبي ، الصحيحة والصريحة في حرمتودلة لورود األ ،ىذا

 الخمر هللا لعف وقولو:، 1واألصناـ والخنزير والميتة الخمر بيع ـحرَّ  هللا إفَّ : وسمـ
 2.إليو والمحمولة وحامميا ومعتصرىا وعاصرىا ومبتاعيا وبائعيا وساقييا وشاربيا

                                                 
1
ًظخد  -،ٝحُزخخس١ ك٢ طل٤ل3/324ٚٓغ٘ذ ؿخرش رٖ ػزذ هللا: -ٓغ٘ذٙأخشؿٚ أكٔذ ك٢  طل٤ق. ؽشٌف ٖٓ كذ٣غٍ  

رخد طلش٣ْ ر٤غ حُخٔش ٝح٤ُٔظش ٝحُخ٘ض٣ش  -ًظخد حُز٤ٞع -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل2/779ٚرخد ر٤غ ح٤ُٔظش ٝح٧ط٘خّ:  -حُز٤ٞع

 -٢ ع٘٘ٚٝحرٖ ٓخؿٚ ك ،3/279رخد ك٢ ػٖٔ حُخٔش ٝح٤ُٔظش: -ًظخد حُز٤ٞع -ٝأرٞدحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ،3/1207ٝح٧ط٘خّ:

رخد ٓخ ؿخء ك٢ ر٤غ ؿِٞد ح٤ُٔظش  -ًظخد حُز٤ٞع -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ،2/732رخد ٓخ ٫ ٣لَ ر٤ؼٚ:  -ًظخد حُظـخسحص

رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ ح٫ٗظلخع رشلّٞ  -ًظخد حُلشع ٝحُؼظ٤شس -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ٝهخٍ :كغٖ طل٤ق،3/159ٝح٧ط٘خّ:

  7/177ح٤ُٔظش: 
2
 .ٚ٣ ّٞ رخد حُؼ٘ذ  -خشؿٚ أرٞدحٝد ك٢ ع٘٘ٚ رٜزح حُِلع ػٖ حرٖ ػٔش ك٢ ًظخد ح٧ششرشأ كذ٣غ ػؼ٤ق ُٚ شٞحٛذ طو

حرٖ أخشؿٚ ٓوزٍٞ، ٝ :ٝهخٍ حرٖ كـش ٝك٢ اع٘خدٙ ػزذ حُشكٖٔ حُـخكو٢ ُْ ٣ؼشكٚ حرٖ ٓؼ٤ٖ، ،٣3/326ؼظش ُِخٔش:

 :ػ٘ٚ حرٖ كـش هخٍ ٝك٢ اع٘خدٙ أرٞ ؽؼٔش: 3/589رخد ُؼ٘ض حُخٔش ػ٠ِ ػششس أٝؿٚ: -ًظخد ح٧ششرش -ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ

 : كذ٣غٝهخٍ 3/589رخد ح٢ُٜ٘ إٔ ٣ظخز حُخٔش خ٬ً:  -ًظخد حُز٤ٞعك٢ ُٝٚ شخٛذ ػٖ أٗظ ػ٘ذ حُظشٓز١  ٓوزٍٞ أ٣ؼخً،

ٝك٢ ٓغ٘ذ  ٝهخٍ:طل٤ق ح٩ع٘خد ُْٝ ٣خشؿخٙ، 2/37 ؿش٣ذ، ٝ شخٛذػٖ حرٖ ػزخط أخشؿٚ حُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى

 طل٤ق .سٝحٙ أكٔذ ربع٘خد  ٝهخٍ حُٔ٘زس١: ،1/319أكٔذ:



يختمؼ عف بيع  يروف أفَّ بيعيا المعاصريفالفقياء كثيرًا مف  أما بالنسبة لمكحوؿ فإف
ألغراض  الخمور، فالكحوؿ مف حيث المبدأ ال يستخدـ لمشرب أصبًل، ويجوز استعمالو

 البائع إلى حرمة بيع الكحوؿ إذا عمـ الفقياءكثير مف ىؤالء ذىب وليذا طبية كما رأينا، 
أما إف كاف  داميا عمى أنيا مسكر مف المسكرات،أف مف يشترييا ييدؼ إلى استخ

سواء كاف  ،اليدؼ مف بيعيا االستعماالت الطبية الجائزة فبل إثـ عمى مف يبيعيا
 ما شابو، وال عمى مف يشترييا ليذا القصد المباح.  وأصيدالنيًا أو تاجر أدوية 

 كالخمر، ، ألنيا مسكرةٌ حراـٌ  رأت أفَّ بيع الكحوؿ في السعودية المجنة الدائمة لئلفتاء لكفَّ 
أو بأي شكٍؿ مف أشكاؿ  وحكميا حكـ الخمر، يحـر االنتفاع بيا بالبيع أو الشراء

 .االستخداـ

                   *              *                 * 
  :تعمؽ بالكحوؿت مسألة أخرى

 ؟!ت الشعرمثبّ و  )الديودورانت( ؽمزيؿ العرَ الكولونيا و  حكـ استخداـما ىو 

كما ، كبيرة مف الكحوؿ نسب ومثّبت الشعر )الفيكستور( ومزيؿ العرؽالكولونيا يوجد في 
يستخدـ الكحوؿ في صناعة بعض أنواع العطور بنسب ضئيمة، فما ىو الحكـ الشرعي 

 ليذه المواد؟

حكـ  في الفقياء المعاصروفبات اختمؼ بسبب وجود المادة الكحولية في ىذه المركَّ 
نيا وشرائيا، أل بيعيايا و إلى جواز استعماليـ كثير منذىب استخداميا وبيعيا وشرائيا، ف

 كما ىو الحاؿ في الخمر. الشرب طمعًا في الحصوؿ عمى المذةال تستخدـ في 



نجاسة  أو مكاف، استنادًا إلى أفَّ  أو بدفٍ  كما ذىبوا إلى طيارة ما تبلمسو مف ثيابٍ 
لطعاـ، أما تحريـ شربيا أو استخداميا في ا تعني ىي نجاسة معنوية الكحوؿ

 س ما تبلمسو مف أشياء.ال تنجّ  ، وىيفطاىرة استخداماتيا األخرى

فتاوى قطاع اإلفتاء بالكويت، وفتاوى المفتوف في  مف العمماء الذيف تبنُّوا ىذا الرأي:
   .األزىر، والدكتور يوسؼ القرضاوي

بحرمة استعماؿ العطور  الشبكة اإلسبلميةالمفتوف في بينما أفتى الشيخ ابف باز و  
 ىصمّ  مفثوبو، أما  ، وبنجاسة ما تصيبو مف جسد المتعطر أوالمشتممة عمى الكحوؿ

يـ ف طيارتيا معتقداً  أو حكميا جاىالً  أو ناسياً  شيء منيا بدنو بعض أو ثيابو وفي
 الخمرطيارة  فيبعض أىؿ العمـ  رأىبناء عمى ما وذلؾ ، صحيحة صالتويروف أفَّ 

 .إذا أصابت البدف أو الثوب أو المكاف

ميزت بيف العطور المخموطة بالقميؿ مف ف المجنة الدائمة لئلفتاء في السعوديةأما 
شربيا، فأباحت ىذه حاوؿ أنيا ُتسكر مف ي معيا فترضالكحوؿ، بحيث لـ تبمغ درجة يُ 

 العطور، وبيف العطور المخموطة بالكثير مف الكحوؿ، فحرمتيا..

لـ  ،يسكر مف يشربيا إذا بمغت نسبة الكحوؿ في تمؾ العطور درجةً : الفتوىوىذا نص 
ف لـ تبمغ ذلؾ جازأو استخداميا في التعطر أو التعقيـ يجز بيعيا أو شراؤىا  ، وا 

 .استخداميا

   *  *  * 

  : بأييا يأخذ؟!قد يحتار البعض أماـ ىذه اآلراء المتعددة



أف يأخذ المسمـ منيا بما ف و يمك، اجتياديةٌ وليذا أقوؿ: المسألة في ىذه المواضيع 
الجري وراء ىوى النفس االبتعاد عف  وأىميةِ  ،، مع التأكيد عمى أفضمية االحتياطيشاء

  ومشتيياتيا.

يا وابصة استفت قمبؾ واستفت  :لوابصة صمى هللا عميو وسمـحديث النبي ولنتذكر 
وتردد في  ،واإلثـ ما حاؾ في النفس ،البر ما اطمأنت إليو النفس ،نفسؾ ثالث مرات

 . 1ف أفتاؾ الناس وأفتوؾا  و  ،الصدر

                   *                  *                    * 

 :)مشروبات الطاقة( حكـ شرب البيرة الخالية مف الكحوؿ

بطرٍؽ صناعيٍة معيَّنة،  المعروفة ىي الشراب المستخمص مف الشعير بعد معالجتو البيرة
 ويحـر شربيا بسبب وجود نسٍب  سكرةٌ مُ كالخمر:  ىذه البيرة، و ويشتمؿ عمى مادة الكحوؿ

  مف الكحوؿ فييا. مسكرةٍ 
أو  ُكتب عمييا: بيرٌة خاليٌة مف الكحوؿ، البيرةإال أنو يشيع اليوـ في األسواؽ نوع مف 

بعض الناس لتناوليا ألسباٍب مختمفة، منيا أنيا مشروٌب لذيٌذ  ويميؿ مشروبات الطاقة،
مف  فما ىو حكـ شرب ىذه البيرة؟ وىؿ ىي خاليةٌ أو مفيٌد أو مدرّّ لمبوؿ أو غير ذلؾ، 

 تب عمييا؟الكحوؿ كما كُ 
رأى بعض الفقياء فييا مف الكحوؿ،  ضئيمةٍ  د وجود نسبٍ البحث المخبري ليذه البيرة أكّ 

 حبلؿٌ  بأنيا شرب جرعات كبيرة منيا، وليذا أفتوامف يشربيا، حتى ولو ال ُتسكر أنيا 
 :عثيميف ابف الشيخ وفي ىذا يقوؿ، يجوز شربيا
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رخد دع ٓخ  -ًظخد حُز٤ٞع -ٝحُذحس٢ٓ ك٢ ع٘٘ٚ ،4/228كذ٣غ ٝحرظش رٖ ٓؼزذ: -أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ ٚأخشؿ كذ٣غ كغٖ،

 ٓغظٞس. ٝطٌِْ ك٢ اع٘خدٙ ٖٓ ؿٜش أ٣ٞد رٖ ػزذ هللا رٖ ٌٓشص كوذ هخٍ ك٤ٚ حرٖ كـش: ،٣2/320ش٣زي ا٠ُ ٓخ ٫ ٣شر٤ي: 

 ربع٘خد كغٖ. ٝهخٍ حُٔ٘زس١ ك٢ حُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ: سٝحٙ أكٔذ 



 قبؿ مف مفحوصةٌ  ألنيا حبلؿ، كميافي ببلد الحرميف  أسواقنا في الموجودة البيرة)
 تجعمو شيءٍ  في تكوف الخمر مف نسبةٍ  أي أفَّ  فتظنّ  وال، الكحوؿ مف وخاليةٌ  وليف،ؤ المس
في شاربيا، بحيث يسكر إذا  تؤثر كانت إذاالمحرَّمة تنحصر فيما  النسبة بؿ ،حراماً 

ي إسكار ف رتؤثِّ  ولـ أثرىا انمحىأو  ،ضئيمةً  نسبةال كانت إذا أماشرب الكثيَر منيا، 
 .حبلالً  كوفت شارِب الكثيِر منيا، فإنيا

 َفَقِميُموُ  َكِثيُرهُ  َأْسَكرَ  َما): وسمـ عميو هللا صمى الرسوؿ قوؿ أفَّ  الناس بعض ظف وقد
: فالحديث ،خاطئ فيـٌ  وىذا ،قميبلً  كاف ولو حراـٌ  فيو بيسيرٍ  مطخُ  ما ، يعني أفَّ 1(َحَراـٌ 
ذا السكر، حصؿ منو أكثرتَ  إذا الذي الشيء أفَّ  يعني حراـ، فقميمو هكثير  أسكر ما  وا 
 القميؿ تشرب ربما ألنؾ حرامًا،منو  والكثير القميؿ يكوف السكر، يحصؿ لـ منو فتَ خفَّ 

 ونسبة سكرٍ بمُ  اختمط ما وأما سكر،فتَ  كثرتُ  أف إلى نفسؾ تدعوؾ ثـ سكر،يُ  ال الذي
 .(حرمة فيو بإذف هللا وال حبلؿٌ  فيذاأبدًا،  رتؤثّ  ال قميمةٌ  فيو سكرالمُ 
الشريعة والحياة، بجواز شرب مشروبات  ومؤخرًا في برنامج أفتى الدكتور القرضاوي كما

 الطاقة )أو البيرة الخالية مف الكحوؿ(، وقاؿ:
مف  5ثبت أف ىذه المشروبات تحتوي عمى نسبة ضئيمة جدًا مف الكحوؿ تقدر ب 

 آالؼ، وىي نسبة ال يسكر كثيرىا، ولذلؾ فإنيا غير محرمة. 10000
كاف ليـ رأٌي ( وىو مف عمماء دمشؽ )ومنيـ الشيخ أسامة الرفاعي العمماءلكفَّ بعض 

فقد  ارىا وصانعوىا غير ذلؾ،ولو زعـ تجّ  ،فيـ يروف أفَّ ىذه البيرة تحوي الكحوؿَ  آخر،
التي قاـ بيا عف البيرة بدوف كحوؿ بناء عمى تحميبلت في دراستو  وجد الشيخ الرفاعي

 ًا مف الكحوؿ يكفي لمقوؿ بتحريميا.مقدار فييا  فَّ ، أمخبرّية
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ًظخد  -.ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع2/167ٚ٘٘ٓغ٘ذ ػزذ هللا رٖ ػٔشٝ رٖ حُؼخص: -أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ كذ٣غ كغٖ ؿش٣ذ.

 رخد ٓخ أعٌش ًؼ٤شٙ كو٤ِِٚ كشحّ: -ًظخد ح٧ششرش -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ،3/327رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ حُٔغٌش: -ح٧ششرش

ٝحُ٘غخث٢  كغٖ ؿش٣ذ. :ٝهخٍ 4/292ٓخ أعٌش ًؼ٤شٙ كو٤ِِٚ كشحّ:رخد ٓخ ؿخء  -ٝحُظشٓز١ ك٢ ًظخد ح٧ششرش ،2/1124

ٝك٢ حُزخد ػٖ حرٖ  ٣شكؼٚ. ًِْٜ ػٖ ؿخرش  ،8/300رخد طلش٣ْ ًَ ششحد أعٌش ًؼ٤شٙ: -ًظخد ح٧ششرش -ك٢ حُٔـظز٠

 ػٔش ٓشكٞػخ،ً ٝػٖ ػٔشٝ رٖ شؼ٤ذ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ؿذٙ ٓشكٞػخً. 



 منو ؽرَ الفَ  أسكر ما :صمى هللا عميو وسمـمف حديث النبي وانطمؽ الشيخ الرفاعي 
 2.ما أسكر كثيره فقميمو حراـ: صمى هللا عميو وسمـقولو ومف  ،1حراـ منو الكؼِّ  فمؿء

تؤدي  ،أفَّ نسبة الكحوؿ الموجودة في ىذه البيرةعمى  الشيخ أسامة الرفاعيقد أّكد و  
 .، وبالتالي فيي في رأيو حراـٌ منيا مقدار الَفَرؽإلى اإلسكار إف شرب اإلنساف 

 ما ىو الَفَرؽ؟!سائٍؿ أف يسأؿ: ول
يوضع فيو ، و صمى هللا عميو وسمـكاف يستخدـ كمكياؿ في عيد النبي الفَرؽ ىو وعاٌء 

حجمو، وال عمى كمية لكفَّ العمماء لـ يتفقوا عمى و الماء أو الحميب أو أيُّ سائٍؿ آخر، 
عند بعض  الفقيية المعتمدة أّف الَفَرؽ قد ورد في المراجع، فالسائؿ التي تساوي َفَرقاً 

محمد بف الحسف ىو مكياٌؿ يتسع لستة ستة عشر رطبًل، وعند لسع تَّ ي مكياؿٌ الفقياء 
  أخرى في ىذا الشأف. ، وىناؾ أقواؿٌ 3وثبلثيف رطبلً 

الذي يدرُّ البوؿ  ،كانت ىناؾ حاجٌة طبيٌة لتناوؿ ىذا الشرابولذلؾ أستطيع أف أقوؿ: إف 
 السعودية فتاوى عمماء الجسـ، فإفَّ فيويساعد عمى تحريؾ جياز اإلطراح والكميتيف في 

ف لـ تكف ىناؾ  والشيخ القرضاوي ما يجعؿ الذي يرغب في تناولو مطمئنًا إلى ِحمِّو، وا 
ًا اتفاقوأتقى وأنقى، إذ طالما أفَّ ىناؾ  أولى وأحوط وأفضؿ وأورع تركو حاجة إليو، فإفَّ 

ىا أـ سكر كثيرُ : ىؿ يُ االختبلؼ حوؿ ىذه النسبةفإفَّ ، ٍة مابنسب عمى وجود الكحوؿ فيو
 سكر، يجعؿ االنصراَؼ عنيا أطيَر لمقمب وأقرَب لمتقوى وهللُا أعمـ.ال يُ 

                                        *     *                 *  
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 -ٝٛٞؽشف ٖٓ كذ٣غ أخشؿٚ أرٞدحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ٗلٞٙ، :6/71ٓغ٘ذػخثشش  -أخشؽ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ كذ٣غ كغٖ.

رخد ٓخ ؿخء ٓخ أعٌش ًؼ٤شٙ كو٤ِِٚ  -ًظخد ح٧ششرش -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ،3/329رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ حُٔغٌش: -ًظخد ح٧ششرش

   ًِْٜ ػٖ ػخثشش  2/203ٝطللٚ حرٖ كزخٕ: كذ٣غ كغٖ. :هخٍٝ 4/293 كشحّ:
2
 .حُلخش٤ش هزَ ح٥ٗلش عزن طخش٣ـٚ ك٢ 
3
 كغ )أو ليرتًا(.  6,5رطالً =  16رطاًل. و 2,5كغ =1أي  درمهًا. 131، والرطل يساوي درمهاً  324 يساوى جرام لكيلوا 
 كغ )أو ليرتاً(.  14,5رطالً =  36و
 



 الخنزير: نجاسة 
جاءت  الخنزير في آيٍة كريمٍة واضحٍة وصريحةٍ  لحـأكؿ عمى تحريـ  القرآف الكريـ نصَّ 

ـُ اْلِخنِزيرِ  في سورة )المائدة(، قاؿ فييا هللا تعالى: ـُ َوَلْح ـْ اْلَمْيَتُة َوالدَّ  .1...ُحرَِّمْت َعَمْيُك

الجيؼ والقمامة، كما يأكؿ فضبلتو وفضبلت يأكؿ  قذرٌ  حيوافٌ أف الخنزير وعندما نعمـ 
أكؿ الخنزير بكؿ ما فيو في تحريـ  خالؽ جؿ جبللوندرؾ حكمة ال غيره مف الحيوانات،

 . مف لحـٍ وشحـٍ وعظـٍ وغير ذلؾ

              *             * 

 رأي العمـ في الخنزير:

وفي ىذا زير، االتي تحيؽ بآكمي لحـو الخن الكثيرةواألمراض أثبت العمـ اليـو األضرار 
ف الخنزير ينقؿ صفاتو لكؿ مف إ): خبير أمراض الدـ بمندف فيميب تومز دكتورال يقوؿ

تناسمية  وباألخص أمراضاً  ،عقمية وبدنية ب مع الوقت أمراضاً يتناوؿ لحمو، ويسبّ 
 .(رةمدمّ 

 يعني ىذا؟وكثيرًا ما نسمع العبارة التالية: فبلٌف ُمخنِزٌر، فماذا 

بخنزيرتو، فيو و ما يفعمو الذكور اآلخروف مف الخنازير ال ييمّ  حيوافٌ الخنزير في الواقع 
ولذلؾ يوصؼ الشخص  ،كالديؾ والجمؿ معدوـ الغيرة، عمى عكس الحيوانات األخرى

الدّيوث الذي ال يبالي مف تعاشر زوجتو مف الرجاؿ بالخنزرة، أي ىو شخص مصاب 
انتقاؿ العمـ اليـو ومف المدىش أف يقّرر  بعدوى الخنزير مف حيث السموؾ االجتماعي،

 مف تناوؿ لحـو الخنازير.. دما ُيكثرعنإلى اإلنساف ىذه العدوى السموكّية 
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 3آ٣ش  حُٔخثذس:عٞسس  



فيي أضراٌر تفوؽ التصور،  وأكؿ لحمتربية الخنزير و  بياسبّ التي ت الصحيةأما األضرار 
 ّمو.ؾ جُ ؾ كمو ال يترَ درَ ، ولكف ما ال يُ كامؿٍ  بحٍث حتجنا إلى ال تعدادىاولو أردنا 

عف أضرار  الباحث بييئة اإلعجاز العممي ،الدكتور عبد الجواد الصاويتحدث ي
 :فيقوؿالخنزير 

يصاب  الخنزير ألفَّ مف الكائنات الدقيقة الخطرة،  كثيراً ينقؿ الخنزير إلى اإلنساف )
أكؿ ويتسبب ، وبائياً  مرضاً  75 أكثر مف ينقؿ منيا لئلنساف، وبائياً  مرضاً  054 بحوالي
ب الشراييف، والحمى وعسر اليضـ، وتصمُّ  ،ؼ الكبدتميّ  :مثؿ في أمراٍض عديدةٍ  لحمو
إضافًة  ،ضالشريطية، وغيرىا مف األمرا قاتجة، والدودة الكبدية، والسؿ، وداء الير المتموّ 

د الشعوري، آكمو بالتبمّ  كما يصاب ،تساقط الشعر، والعقـ، وضعؼ الذاكرةإلى أنو يسبب 
 . وعدـ الغيرة عمى محارمو

والتعامؿ مع  عف طريؽ المخالطة والتربيةمرضًا  23إلى اإلنساف حوالي كما ينتقؿ 
ى القبلعية، الحمّ  األمراض: الجمرة الخبيثة،أىـ ىذه ، ومف فات الخنزيرمنتجات مخمّ 

 . األمراض ى اليابانية، الجرب الغائر، وغيرىا مفالتسمـ الدموي، الحمّ 

  .(الخنزير فاتعف طريؽ تموث الطعاـ والشراب بمخمّ  ( مرضاً 32ينتقؿ )كما 

وقد  ،زيراانفمونزا الخنومف األوبئة التي تنتقؿ مف الخنزير إلى اإلنساف وباٌء مرعٌب اسمو 
قرابة  1559في عاـ  دوىدّ  مميوف إنساف، 05حواؿ  2921عاـ حصد ىذا الوباء 

 30نحو منيـ  ،منظمة الصحة العالمية بحسب تقرير مميار شخص حوؿ العالـ، 1.5
 مما دفع لمحصوؿ عمى الرعاية الطبية، قد تستدعي إصابتيـ دخوؿ المستشفيات مميوف

لقرع أجراس الخطر الداىـ، ناىيؾ عف المؤسسات التي ىرعت  منظمة الصحة العالمية



نفاؽ مميارات الدوالرات إلنتاج مميارات الجرعات مف المقاحات المضادة  لمبحث العممي وا 
 ليذا الوباء الخطير. 

تفوؽ  ىذه بعض أضرار الخنزير بحسب ما توصؿ إليو العمـ الحديث، وىي أضرارٌ 
تحريـ  مفالحكمة اإلليية  وسيولةٍ  عمييا سيدرؾ بيسرٍ ؿ، وال شؾ أف كؿ مف يطمع التخيّ 

 أكؿ لحـ الخنزير في التشريع اإلسبلمي.

   *  *  *  

 المسيحية:الشريعة الخنزير في 

 ة.بكثر  إياهربما يتساءؿ البعض عف سبب تحميؿ المسيحييف لمحـ الخنزير وتناوليـ 

سماوية، وال  السبلـ شريعةٌ ف شريعة عيسى عميو ألو، في محمّ  : ىذا التساؤؿأقوؿوأنا 
  محّقؽ. ما فيو ضررٌ  يمكف أف يحّؿ هللا تعالى ألقواـٍ 

لحـ الخنزير كاف محرمًا عمى المسيحييف  والحقيقة التي يعترؼ بيا عمماء المسيحييف أفَّ 
بولس الممقب بالرسوؿ، وىو شخص ييودي  المسيح عميو السبلـ، ولكفَّ السيد زمف 

وحى إليو، ىو مف ميـ ومُ األصؿ، آمف بالمسيح بعد صعوده إلى السماء، وادعى أنو مُ 
، وشاع مف بعد ذلؾ تناوؿ الخنزير )وُشرَب الخمر أيضًا( الخنزيرأكؿ أحّؿ لممسيحييف 
 في الديانة المسيحية. عمى أنو مباحٌ 

بطريرؾ الكنيسة  ،لبابا شنودة الثالثى صدرت عف اىنا اإلشارة إلى فتو  ـّ ميومف ال
عند كبلت األ ىشيأ مف الذي يعدّ  ،الخنزيرلحـ كؿ أ عمى المسيحييف رحظّ ت قبطية،ال

 .قباط مصرأ كثيٍر مف



 حيث ،صحاب مزارع الخنازيرأمف الغضب بيف  موجةٍ ظيور  ىلإ ىفتو ىذه الت وقد أدّ 

 ف يؤدي التأثير الواسعأمف  يـفمنيـ عف تخوّ  كثيرٌ عرب أ و  ،لمصالحيـ اعتبروىا ضربةً 

 .يفذلؾ المحـ، ويوقع الخسائر بالتجار والمربّ قباط ف يقاطع األلمبابا وشعبيتو الطاغية أل

                 *                      *                    * 

 مف الخنزير: النجس والمحّرـ

، ألفَّ هللا تعالى ىؿ يحـر مف الخنزير لحمو فقط :السؤاؿ التاليكثيٌر مف الباحثيف  يطرح
و حراـٌ كم الخنزيرَ  فَّ إأـ  ،؟؟؟تخريج)حرِّمت عميكـ الميتة والدـ ولحـ الخنزير(قاؿ: 

 !؟و وكؿ ما فيوقُ رَ وعَ  وودمعُ  ووعظمُ  ووشحمُ  وولحمُ  هجمدُ  ونجس:
 :الخنزيرفي ما كؿ وحرمة  ةساإلى نج : الشافعية والحنفية والحنبميةجميور الفقياءذىب 

ـُ اْلَمْيَتَة ) تعالى: قوؿ هللا ، ورأوا أفَّ شحمو ولحمو وعظمو وجمده ولعابو ـَ َعَمْيُك ِإنََّما َحرَّ
ـَ اْلَخنِزيرِ  ـَ َوَلْح ىو أكثر  المحـ حـر فقط، ولكف بما أفَّ ال يعني أف المحـ ىو الم ،1(َواْلدَّ

، (الخنزيرصاِحب المحـ )أي  فقد كنَّى هللُا تعالى بالمحـ بداًل عف  ما ُيقصد مف الخنزير،
وىذا األسموب شائع االستخداـ في المغة العربية، فعندما تقوؿ لشخٍص ما: ال أريد أف 

 ي بالوجو عف صاحب الوجو.أرى وجيؾ، فإنؾ تقصد أف تقوؿ: ال أريد أف أراؾ، وتكنّ 

لحـ الخنزير في مطمؽ األحواؿ، سواء  أكؿ عمى حرمةوبالتالي فإفَّ ىؤالء الفقياء أكدوا 
، أي: ُذبح وفقًا ألصوؿ الذبح اإلسبلمية أو مات  بطريقٍة ذّكي التذكية الشرعية أـ لـ يذؾَّ

مبتبًل أحدىما إذا كاف  كؿ ما يبلمس جسد الخنزير أخرى، وينجس في رأي ىؤالء الفقياء

                                                 
1
 .115٘لَ: آ٣ش حُعٞسس  



 أف يغسؿ ىذه النجاسةويكفي لتطيير  يصاب بمعابو، ، كما ينجس كؿ شيء1غير جاؼّ 
 .2يابالماء حتى يغمب عمى الظف زوال موضعيا

الخنزير طاىٌر بناء عمى ، فيـ يروف أفَّ في ىذا المجاؿ آخر رأيٌ ليـ لمالكية ا لكفَّ 
نجاسة الخنزير ىي عابو كميا طاىرة، و ودمعو وعرقو ول وطيارة كؿ األحياء، فجسم

 شخٌص  إذا مّس ف أما لمسو فبل نجاسة فيو،، ولحمحرمة أكؿ  تنحصر فينجاسة معنوية 
 عند المالكية، س يدهتنجّ لـ ت أو لحمو أو شحمو أو أي جزٍء مف جسده حي   خنزيرٍ جسـ 

ذا حممو لـ يتنجّ  سواء كاف الخنزير مبتبًل أو جافًا، ذا جمس الخنزيرو  س بدنو وال ثيابو،وا   ا 
تحريـ الخنزير آية وليس في و، روثب إال إذا اتسخ تنجس ىذا المكافلـ ي مكافٍ  في
، بؿ فييا ما يدؿ عمى تحريـ أكؿ بحد ذاتو عمى نجاسة الخنزيرما يدؿ  (حسب رأييـ)

 .لحمو فقط
وعمى الرغـ مف  طيارة جسـ الخنزير ودمعو وعرقو ولعابو عند المالكية، إال أنيـ يروف 

صمى هللا النبي صحيٍح نيى فيو إلى حديٍث  استناداً منو حراـٌ،  أفَّ االنتفاع  بأي شيءٍ 
 مى حرمة االنتفاع بأي شيء منو. واستدلوا بيذا الحديث ع3عف بيع الخنزير عميو وسمـ

 ، وفي ىذا أقواٌؿ عديدٌة لمفقياء كما سنرى.هَشعرِ  عدا
   *  *  * 

  االستفادة مف شعر الخنزير:
اختمفوا في جواز لكنيـ حرمة االنتفاع بأي شيٍء مف الخنزير، عمى  الفقياء اتفؽإذف 

إلى  الحنفية والحنبمية والمالكية: الجميورذىب ف، مخرازة والخياطةلاالنتفاع بشعره 

                                                 
1
 حٗظش حٗظوخٍ حُ٘ـخعش ٖٓ حُـخف ا٠ُ حُٔزظَ ك٢ ص؟؟ 
2
ّٖ رخُظشحد ه٤خعخً حشظشؽ حُل٘ز٤ِش   ٝحُشخكؼ٤ش ُطٜخسس ح٩ٗخء حُز١ ٣ؤًَ ٣ٝششد ٓ٘ٚ حُخ٘ض٣ش إٔ ٣ـغَ عزغ ٓشحص اكذحٛ

 ػ٠ِ ُٝٞؽ حٌُِذ.
3
 36عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص  



لمخرازة  شعر الخنزير وفمستخدالصحابة كانوا ي دليميـ في ىذا أفَّ ، و تجويز ذلؾ
 .ذلؾالنبي عف  يـولـ يني ،صمى هللا عميو وسمـفي عصر النبي  والخياطة

أي شيٍء حرمة االنتفاع بإلى  ، وذىبوابقيَة الفقياء في ىذه المسألة الشافعية خالؼو  
 لنجاستو. مف الخنزير

                 *             *                * 
 جمد الخنزير:

وعدـ  إلى نجاسة جمد الخنزير الشافعية والحنفية والحنبميةجميور الفقياء: ذىب 
 إمكانية تطييره حتى ولو دبغ.

 أو خنزيرٍ  طيارة جميع الجمود بالدباغ، ولو كانت لكمبٍ  إلى 1الظاىريةبينما ذىب 
ح رجَّ  وقد ،2إذا ُدبغ اإلىاب فقد طير: صمى هللا عميو وسمـفي قوؿ النبي  لعمـو المفظ

  ة الدليؿ. الشوكاني قوؿ الظاىرية في ىذا المجاؿ لقوّ 

                     *                *               * 

 الدوائية:ي الصناعات الغذائية والّصناعية و استخداـ شحـو الخنزير ف
قد يتساءؿ البعض وخصوصًا المسمموف الذيف يعيشوف في الغرب عف حكـ استخداـ 

 شحـو الخنزير في الصناعات الغذائية أو الدوائية.
)كالجبف والزيت عمى حرمة المأكوالت والمشروبات ـ قديمًا وحديثًا أجمع أىؿ العمأقوؿ: 

ت تمؾ النسبة والزبدة والبسكويت والشوكوال( إذا دخؿ في صنعيا شحـ الخنزير، ولو كان
 ضئيمة جدًا.

                                                 
1
 حٗظش طؼش٣ق حُظخٛش٣ش ص؟؟؟ 
2
 9 عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 



في وجود المسمـ )وخصوصًا الذي يعيش في ببلٍد غير إسبلميٍة( شكًا  شؾّ ي قد ولكف
كالصابوف ومعاجيف األسناف ومواد تنظيؼ وتمميع  شحـ الخنزير في بعض المواد

أو مقااًل قرأه في  ،ومصدر ىذا الشؾ قد يكوف خبرًا سمعو مف فبلٍف مف الناس ،األحذية
ىذه المواد مف شحـ الخنزير، أـ  تأكد مف خموّ فيؿ يجب عميو أف يبحث وي جريدة،
 العمؿ بالظاىر المعمف دوف البحث عف الخبايا؟ يكفيو

حيف سئمت عف بعض المواد المجنة الدائمة لئلفتاء في السعودية،  ىذاأجابت عف 
، والتي شاع بيف (كولكيت)سناف ومعجوف األ (يرة لممسمميف كصابوف )كامِّ المصدّ 

 الناس دخوؿ شحـ الخنزير في صناعتيا، وأكدت ىذه الشائعة إحدى الجرائد. 
 وكاف جواب المجنة ما يمي:

 شحـ مف شيء فييا يوجد التنظيؼ آالت بعض أف موثوؽٍ  طريؽٍ  مف يصمنا لـ: أوالً )
نما الخنزير،  .إشاعات مجرد ذلؾ عف يبمغنا وا 

 طريؽٍ  مف يثبت حتى االستعماؿ وحؿّ  الطيارة األشياء ىذه مثؿ في األصؿ: ثانياً  
 ،ابي االنتفاعالتي يحـر  النجسة مف المواد نحوه أو الخنزير بشحـ مطتخُ  أنيا موثوؽٍ 
 يجب فبل ،يثبت ولـ إشاعةً  كونو عف الخبر يزد لـ إذا أما. استعماليا يحـر ذلؾ فعند

 .(استعماليا اجتناب
                                       **                       * 

 تحّوؿ شحـ الخنزير عف طبيعتو:
رت ويبقى السؤاؿ مطروحًا بخصوص شحـ الخنزير: ىؿ يجوز استخدامو إذا تغيّ 

 طبيعتو وخصائصو؟
 أخرى عيف إلى ياانقبلبالنجسة و  العيف ؿتحوّ إلى أف وبعض المالكية  الحنفيةذىب 
والخمر إلى خّؿ،  ،الزيت النجس إلى صابوف ؿتحوّ يجعميا طاىرة، ك صفاتيا في تغايرىا

 .حرقو وروث الحيواف إلى رماد بسبب



 آخر مركبٍ  إلى المادة قمبي كيميائيٌ  تفاعؿٌ  ىو العممي المصطمح في وىذا التحوؿ
 .مختمٍؼ تماماً 

اليـو عف حكـ الجيبلتيف المصنوع مف  اء المعاصروفالفقيوبناء عمى ىذا يتساءؿ 
شحـ الخنزير، والذي يستخدـ في تجميد بعض السوائؿ والمأكوالت، وعف حكـ 

ي يدخؿ في ومعجوف األسناف والمراىـ والكريمات ومساحيؽ التجميؿ الت الصابوف
 شحـ الخنزير..  اصنعي

 سببال، و اختبلفًا واضحاً المعاصريف في ىذا المجاؿ  آراء الفقياء في الحقيقة تختمؼ
 ؿ عف أوصافو أـ ال؟!ىؿ تحوّ  فيـِ كيفية استخداـ شحـ الخنزير:ىو اختبلفيـ في  ىذا

                  *               *                            * 
  مف شحـ الخنزير: ةالمصنوعوالمراىـ حكـ الصابوف 
إذا تـّ  ،حرمة استخداـ الصابوفالمجنة الدائمة لئلفتاء في السعودية  يرى المفتوف في

ألفَّ  التأكد مف إضافة شحـ الخنزير إلى مكّوناتو، ويمحؽ بيذا المراىـ ومعاجيف األسناف،
 في ىذه المواد. في رأييـ لـ يتحّوؿ عف طبيعتوالخنزير شحـ 

 صابوفٍ زوف بيف فيميّ  قطاع اإلفتاء في الكويت الشبكة اإلسبلمية وفي المفتوف في أما
 صابوفٍ واستخدامو، وبيف يحـر بيعو ىذا الصابوف ، و نجٍس ظؿَّ فيو الشحـ عمى حالو

األمر الذي يجعؿ بيع واستخداـ ىذا  ،أخرى مادةٍ  إلى ؿعولج فيو الشحـ حتى تحوّ 
ؿ  ألف، اً جائز  الصابوف  حسب ما رجحو كثيٌر مف العمماء. ىاطير ي المادةتحوُّ
 بقوليا:ىذا الرأي  المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية وقد أكدت

 االستحالة بتمؾ طاىراً  يصير الميتة أو الخنزير شحـ استحالة مف ينتج الذي الصابوف)  
 .استعمالو ويجوز



 يجوز بلف ،الخنزير شحـ تركيبيا في يدخؿ التي التجميؿ وموادّ  والكريمات المراىـما أ
 فيي ذلؾ يتحقؽ لـ إذا أما ،عينو وانقبلب الشحـ استحالة فييا قتتحقّ  إذا إال استعماليا

 .(نجسة
مشكمة ىذا الرأي ىي أنو لـ يوضح لمناس كيؼ يمكف أف يعرفوا: ىؿ الشحـ المستخدـ 

طبيعتو أـ لـ تتغير! ؿ وتغيرت في صابوٍف أو مرىـٍ أو مادٍة مف مواد التجميؿ تحوّ 
وبالتالي أستطيع أف أقوؿ: ىناؾ فتوى وىناؾ تقوى، فالفتوى ىي أنو يجوز استخداـ 

، ألنيا في صناعتيا الصابوف والمعجوف والكريـ ومواد التجميؿ التي دخؿ شحـ الخنزير
 مف شكٍؿ إلى آخر. عمى األغمبلت تحوّ 

بو عند استعمالو ليذه المواد كمما والتقوى ىي أف يبتعد المسمـ عف الشبية التي تحيط 
ت عميو أمكنو أف يبتعد، ولو في البدائؿ الكثيرة البعيدة عف الشبية متسٌع مريح، فإف ألحّ 

الحاجة ولـ يجد ميربًا مف استعماليا ألسباٍب وجييٍة، ولـ يجد بديبًل عنيا، فيجوز أف 
 استنادًا لمرأي الذي يبيحيا.يستخدميا 

                    *                    *                        * 
 حكـ الجيالتيف المصنوع مف شحـ الخنزير:

ستخدـ في تجميد بعض وعظاـ الحيوانات، وت ـو مف شح ةمصنوعىو مادة  الجيبلتيف
 .السوائؿ والمأكوالت

  في ندوتو المنعقدة بتاريخ رابطة العالـ اإلسبلميل التابعمجمع الفقو اإلسبلمي ذىب 
في المممكة العربية  والمجنة الدائمة لئلفتاء، 2004/ 11/ 29 – 16/10/1425

مف الحيوانات و  المباحة استعماؿ الجيبلتيف المستخرج مف المواد إلى جواز السعودية
لى و المذكَّاة تذكية شرعية،  المباحة  ةمحرمالمواد المف المستخرج  الجيبلتيف حرمةِ ا 

 مة.مف الحيوانات والمواد المحرّ مما يشبو ذلؾ  وأكجمد الخنزير وعظامو 



بلتيف يإلى القوؿ بطيارة الج المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبيةبينما ذىب العمماء في 
عما كانت عميو،  تلتحوّ  مواصفاتو ألفَّ  الخنزير في صناعتو،أو عظاـ ولو دخؿ شحـ 
 :، ونصوا عمى ذلؾ بقوليـطاىرةة إلى نجس فانقمبت مف موادّ 

 .(حبلؿ وأكمو طاىرٌ  وأوتاره وجمده النجس الحيواف عظـ ؿتحوّ  مف فالمتكوّ  الجيبلتيف)
   *  *  * 

 في الدواء:وما شابو حكـ استخداـ شحـ الخنزير 
 في اجتماعو المنعقد بتاريخ برابطة العالـ اإلسبلمياإلسبلمي  المجمع الفقييتناوؿ 
موضوع االنتفاع بالخنزير في الصناعات  1551ديسمبر )كانوف األوؿ(  22ػ 21

تستخمص  مادةٌ  ، والييباريفالييباريفحكـ استعماؿ دواء عف بحثو وذلؾ عند  ،الدوائية
ك٢  الدواء، ويستخدـ ىذا رعادة مف أكباد ورئات وأمعاء الحيوانات، ومنيا البقر والخنزي

ػ٬ؽ أٓشحع ٓخظِلش، ًؤٓشحع حُوِذ ٝحُزرلش حُظذس٣ش، ٝاصحُش حُخؼشحص حُذ٣ٞٓش، 

 ٝؿ٤شٛخ.
 وقد خرج المجمع بالنتائج التالية:

بطرؽ كيميائية ينتج  تـّ ذي الوزف الجزيئي المنخفض يإف استخبلص الييباريف  -2
 عنيا مركبات جديدة مختمفة في خواصيا وصفاتيا الفيزيائية والكيميائية عف

 ر عنو الفقياء باالستحالة.الييبارينات العادية، وىو ما يعبّ 
كتحوؿ  ،إلى مادة أخرى مختمفة عنيا في صفاتيا وخواصيا ػ إف استحالة النجاسة 1

المادة بالتصنيع وتغير الصفات والذات،  الزيت إلى صابوف ونحو ذلؾ، أو استيبلؾَ 
باحة االنتفاع بيا شرعا. تعدّ   وسيمة مقبولة في الفقو اإلسبلمي لمحكـ بالطيارة وا 

 قرر المجمس ما يأتي: و 
المصنوع مف أمعاء ػ يباح التداوي بالييباريف الجديد ذي الوزف الجزيئي المنخفض  2

إذا كاف البديؿ  وأ ،عند عدـ وجود البديؿ المباح الذي يغني عنو في العبلجالخنزير 



 عبلج.مد اليطيؿ أ
جد البديؿ حتاج إليو، فإذا وُ إال بالقدر الذي يُ  ىذا الدواء ػ عدـ التوسع في استعماؿ 1

 لمخبلؼ. يصار إليو عمبًل باألصؿ، ومراعاةً  الطاىر يقيناً 
ػ يوصي المجمس وزراء الصحة في الدوؿ اإلسبلمية بالتنسيؽ مع شركات األدوية  1

عمى  ، لمعمؿالمصنعة لمييباريف، والييباريف الجديد ذي الوزف الجزيئي المنخفض
 سميـ. بقريٍ  تصنيعو مف مصدرٍ 

 الخنزيري األنسوليفبإباحة  المنظمة اإلسبلمية لمعمـو الطبية أفتتوقريبًا مف ىذه الفتوى 
 .لضرورةعند ا السكري مرضىيتداوى بو ل ،المنشأ

، إذا وبناء عمى ىذا يمكف القوؿ: يجوز التداوي بدواء استخدـ في صناعتو شحـ الخنزير
بديؿ طاىر، يساويو في الجودة  ذا الدواءليالمريض إلى استعمالو، ولـ يوجد  اضطرّ 

  وسرعة الشفاء.
    *  *  * 

 ب:الكال حكـ اقتناء
 التي سوؼ نتحدث عنيا ىي نجاسة الكمب..المختمؼ حوليا، و آخر النجاسات 

ذا إإال  ،اتخاذ الكبلب وتربيتيا في المنازؿ والمزارع مى حرمةعجميور الفقياء  اتفؽ 
  .أو حراسة صيدٍ  كانت كبلبَ 
 أو زرعٍ  أو صيدٍ  ماشيةٍ  إال كمبَ  اً تخذ كمبامف  :في ىذا صمى هللا عميو وسمـيقوؿ النبي 

في ىذا الحديث المراد و  ،القيراط ىو أقؿ مف الدرىـو  ،1ه كؿ يوـ قيراطر قص مف أجانت
  أجر المسمـ وثوابو. أفَّ تربية الكمب لغير الصيد والحراسة ينقص مف الشريؼ

                                                 
1

رخد ارح  -ًظخد حُٔشػ٠ -ٝحُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ،2/267ٓغ٘ذ أر٢ ٛش٣شس: -خشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙأ كذ٣غ طل٤ق .

ٓش روظَ ح٬ٌُد رخد ح٧ -ًظخد حُز٤ٞع -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ رِلع )ٖٓ حهظ٠٘(،3/1207: ٝهغ حُزرخد ك٢ ششحد أكذًْ

ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢  ،3/108رخد ك٢ حطخخر حٌُِذ ُِظ٤ذ ٝؿ٤شٙ:  -ًظخد حُظ٤ذ -ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ،3/1203:ٝر٤خٕ ٗغخٚ

ًظخد  -ُٝلظٚ: )ٖٓ حهظ٠٘(، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع2/1069ٚ٘٘رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ حهظ٘خء حٌُِذ ا٫ ًِذ ط٤ذ: -ًظخد حُظ٤ذ -ع٘٘ٚ



 .1وال تماثيؿ فيو كمبٌ  اً ال تدخؿ المالئكة بيت :خرآ حديثٍ في  وردو  
المزارع لمموضة وتقميد اآلخريف، أو لمجرد جوز تربية الكبلب في البيوت أو إذف، ال ت

 حمايةمحراسة والمساعدة في ل ا وتربيتيا وتدريبيااليواية والرغبة في اقتنائو، أما اقتناؤى
 فبل حرمة في ذلؾ.اإلنساف أو حماية أرزاقو، 

   *  *  * 
 ىؿ الكمب نجس؟

 نجٌس  معو عمى أنويتعامؿ يجب أف المسمـ كمبًا لمحراسة أو لمصيد، فيؿ  كاف اقتنىإذا 
  !؟أـ طاىر
و ودمعو وعرقو، ولعاب وجسم :نجس كؿ شيء في الكمب أفَّ إلى  شافعيةالحنبمية والذىب 

إذا ولغ : صمى هللا عميو وسمـوؿ فيو النبي بالحديث الشريؼ الصحيح الذي يقواستدلوا 
 روايٍة أخرى:وفي ُأوالىّف بالتراب،  وفي روايٍة: .ء أحدكـ فميغسمو سبعاً الكمب في إنا

 .2أوالىّف أو أخراىّف بالتراب

 أف كؿ ما يمّسوبالمساف، ومف ىنا يمكف أف نفيـ والَوْلغ في المغة العربية ىو الشرب 
يأكؿ أو يشرب منو، كما ينجس ما  ، فينجس الوعاء الذييتنّجس الكمب بمسانو ولعابو

 .طعاـ أو شراب تبّقى فيو مف
                                                                                                                                                 

 -ًظخد حُظ٤ذ ٝحُزرخثق -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ،4/80رخد ٓخ ؿخء ٖٓ أٓغي ًِزخً ٓخ ٣٘وض ٖٓ أؿشٙ: -ح٧كٌخّ ٝحُلٞحثذ

 .     7/189رخد حُشخظش ك٢ آغخى حٌُِذ ُِلشع:
1
 :ذًْ آ٤ٖٓ ٝح٬ُٔثٌش ك٢ حُغٔخءخٍ أكارح هرخد  -ًظخد رذء حُخِن -حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ أخشؿٚطل٤ق. كذ٣غ  

ٝأرٞ دحٝد ك٢  ،3/1666:رخد طلش٣ْ طظ٣ٞش طٞسس حُل٤ٞحٕ -ًظخد حُِزخط -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ِلع ُٚ،ٝحُ 3/1179

 ،2/1203 ك٢ حُز٤ض:رخد حُظٞس  -ًظخد حُِزخط -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ،4/72رخد ك٢ حُظٞس: -ًظخد حُِزخط -ع٘٘ٚ

ٝحُ٘غخث٢ ك٢  ،5/114 رخد ٓخ ؿخء إٔ ح٬ُٔثٌش ٫ طذخَ ر٤ظخً ك٤ٚ طٞسس ٫ٝ ًِذ: -ًظخد ح٧دد -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ

  8/212رخد حُظظخ٣ٝش: -ًظخد حُِزخط -حُٔـظز٠
2
رِلع:  1/74رخد حُٔخء حُز١ ٣ـغَ رٚ شؼش ح٩ٗغخٕ: -ًظخد حُٞػٞء -أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚطل٤ق. كذ٣غ  

 -ًظخد حُطٜخسس -ٝأرٞدحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ،1/234خد كٌْ ُٝٞؽ حٌُِذ:ر -ًظخد حُطٜخسس -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ،"ارح ششد"

 ،1/130خد ؿغَ ح٩ٗخء ٖٓ ُٝٞؽ حٌُِذ:ر -ًظخد حُطٜخسس -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ،1/19رخد حُٞػٞء رغئس حٌُِذ:

خد ر -ًظخد ح٤ُٔخٙ -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ، 1/151ِذ:رخد ٓخ ؿخء ك٢ عئس حٌُ -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ

ٝح٧ٓش رخُظظش٣ذ ك٢ كذ٣غ أر٢ ٛش٣شس طلشد رشٝح٣ظٚ دمحم رٖ ع٤ش٣ٖ  .1/177طؼل٤ش ح٩ٗخء رخُظشحد ٖٓ ُٝٞؽ حٌُِذ ك٤ٚ:

 ٝحُشحؿق سٝح٣ش  "أ٫ٖٝٛ" ٧ٜٗخ سٝح٣ش أًؼش حُللخظ ٝأػ٬ْٛ ػزطخً.  ٝٛٞ آخّ ؿ٤َِ.



عمى نجاسة  دليؿٌ  الحنابمة والشافعيةفي رأي الكمب  لعابمما مّسو  األمر بالغسؿو 
 ودمعو وعرقو. وجسمنجاسة  ولعاببنجاسة محؽ ، ويُ الّمعاب

في رأييـ ليس ىناؾ ، و جسد الكمب طاىر إلى أفَّ  في األصح عندىـ الحنفيةبينما ذىب 
المذكور ينص عمى  شريؼة جسمو ودمعو وعرقو، والحديث العمى نجاس صحيحٌ  دليؿٌ 

  و فقط.لعابنجاسة 
جسد الكمب وما يتعمؽ بدمعو وعرقو، كما ذىبوا إلى إلى طيارة  المالكيةذىب في حيف 
ما ولغ  األمر بغسؿوأّولوا طاىٌر،  جسده طاىٌر ألفَّ  لعاب الكمب قالوا:و، ولعابطيارة 

 لَة فيو عمى نجاسة المعاب، وتنفيُذ المسمـ ليذا األمردال والفيو الكمب بأنو لمتعبد فقط، 
طاعة أمر النبي نوٌع مف ا مف النبي عميو الصبلة والسبلـ ىو نوٌع مف الطو  عية، وا 

طمب القياـ بيا، بؿ  الكامنة وراءالعّمة والحكمة  البحث عف يشترط في العبادة الو  العبادة،
 د هللَا بو.ذه المسمـ ويتعبّ لينفّ  ،ع الحكيـيكفي أف تكوَف أمرًا مف المشرّ 

الخبلؼ بيف الفقياء فى طيارة الكمب ونجاستو عمى ثبلثة  ابف تيمية اإلماـ صوقد لخّ 
 :  أقواؿ

   .وىو مذىب المالكية ،أنو طاىر حتى ريقو :األوؿ

حدى الروايتيف عف اإلماـ أحمد  وىو مذىب الشافعي، ،أنو نجس حتى شعرهي: الثان وا 
  .بف حنبؿ

والرواية الثانية عف اإلماـ أحمد  وىو مذىب الحنفية ،أف شعره طاىر وريقو نجس :الثالث
   بف حنبؿ.

 فإذا أصاب البدف أو  ،وىذا أصح األقواؿؿ:  القوؿ األخير فقا - رحمو هللا - حثـ رجّ 

ذا ولغ فى الماء أريؽ وغسؿ اإلناء  . الثوب رطوبة شعره لـ يتنجس بذلؾ؛ وا 
*  *  * 



 سبع مرات إحداىّف بالتراب:
سبع مرات الكمب ولغ فيو اإلناء الذي رأينا أفَّ الحديث الشريؼ السابؽ يأمر بغسؿ 

 اإلناء، جاء تتريببو  سبع مراتٍ  ىؿ ىذا األمر بالغسؿ :نتساءؿ وىنا ،إحداىا بالتراب
 عمى سبيؿ الوجوب أـ عمى سبيؿ الندب؟

التقّيد بتمريغ  د بعدد مرات الغسؿ، أي سبع مرات، ووجوبَ الوجوب يعني لزـو التقيّ 
 ، بحيث يترتب اإلثـ عمى مف لـ يفعؿ ذلؾ.اإلناء في التراب ضمف ىذه الغسبلت

د بعدد مرات الغسؿ، أي سبع مرات، واستحباب تمريغ أما الندب فيعني استحباب التقيّ 
غ ما ولغ فيو أو لـ يمرّ  ،أقؿّ  اإلناء في التراب ضمف ىذه الغسبلت، فإف اكتفى بعددٍ 

 كاف ذلؾ جائزًا. ،الكمب بالتراب

واشترطوا لطيارة  األمر الوارد في الحديث عمى الوجوب، الشافعية والحنابمة وقد حمؿ 
وال يشترط أف تكوف ، حداىا بالترابإسبع مرات  أف يغسؿ ولغ فيو الكمب اإلناء الذي

فإف غسمو بغير التراب كالمنظفات والمواد المعقمة، لـ يجزئو الغسمة األولى بالتراب، 
ذلؾ عند الشافعية ورواية عند الحنبمية، وفي رواية أخرى عندىـ يجوز استبداؿ التراب 

  .1اتبالمنظفّ 

كاف بالغسؿ سبع مرات الوارد في ىذا الحديث الشريؼ األمر  إلى أفالحنفية  ذىببينما 
في ابتداء اإلسبلـ، مف باب المبالغة والزجر، حتى يعتادوا االبتعاد عف الكبلب، فمما 

                                                 

1
شخكؼ٤ش ٝحُل٘ز٤ِش إٔ ٣ـغَ ًَ ٓخ ٬٣ٓظ رٍٞ حٌُِذ أٝ ُؼخرٚ أٝ دٓؼٚ أٝ سٝػٚ، عٞحء ًخٕ آ٤ٗش حُوٍٞ ح٧سؿق ػ٘ذ حُ 

 أٝ ػٞرخً أٝ رغخؽخً، عزغ ٓشحص اكذحٖٛ رخُظشحد.



تركوا عادتيـ، نسخ األمر بالغسؿ سبع مرات إحداىا بالتراب إلى االكتفاء بالغسؿ ثبلث 
قولو  :، منياوجود رواياٍت متعددٍة ومختمفٍة في ىذا الموضوعمرات، واستدلوا عمى ىذا ب

إذا ولغ الكمب في إناء  وقوله: ،1 ثالثاً  الكلب ولوغ من اإلناء يغسل /ص:
بؿ ورد في ، لـ يذكر فيو األمر بالتتريب حديٌث صحيحٌ وىو  .2أحدكـ فميغسمو سبعاً 

 .3أوالىّف أو أخراىّف بالترابتقوؿ:  ثالثة ، وروايةأوالىّف بالتراب تقوؿ: رواية ثانية

 لـو  اشترطوا لطيارة اإلناء الذي ولغ فيو الكمب أف يغسؿ ثبلث مرات،بناء عمى ىذا و  
 ، كما يجزئبدوف استعماؿ التراب وحدهعندىـ الغسؿ بالماء  يجزئبؿ ، التتريب يشترطوا
 .وغيره الصابوفك رة أو المعقمةالمواد المطيّ  ؿُ ااستعم

أف فيـ يروف ومع ىذا  ،ة ُلعاب الكمب كما رأيناار يطبقالوا ف في ىذا المالكيةوخالؼ 
 .ال الوجوب حداىا بالتراب عمى سبيؿ الندبإو الكمب بمعابو سبع مرات مسّ  اغسؿ ميُ 

*  *  * 
 العمـ في لعاب الكمب:رأي 

و الكمب بمعابو عدة بغسؿ ما مسّ  صمى هللا عميو وسمـاذا أمر النبي أف يسأؿ: لم ولسائؿٍ 
 مراٍت إحداىا بالتراب؟!

سبب تغميظيا، توصؿ العمـ إلى حقائؽ مذىمة فيما يتعمؽ بنجاسة الكبلب و أقوؿ: 
ليكو    عمـ:ال بعض أقواؿ بعض أىؿ ـ إخوتي القراءا 

يطريوف مختصوف أف تربية الكبلب أطباء ب وجد)ؿ الدكتور اإلسمعبلوي المياجر: و قي

                                                 
1
كذ٣غ ػؼ٤ق، س١ٝ ػٖ أر٢ ٛش٣شس ٖٓ ؽش٣و٤ٖ: ح٧ٍٝ ػ٘ذ حُذحسهط٢٘، ٝك٢ اع٘خدٙ ػزذ حُٞٛخد رٖ حُؼلخى،  

 ٝٛٞ ٓظشٝى، ُٝٚ سٝح٣ش أخشٟ طّلق اع٘خدٛخ حُش٤خ طو٢ حُذ٣ٖ ك٢ ًظخرٚ ح٩ٓخّ.

ٖٓٔ ٫ ٣لظؾ ٝحُطش٣ن حُؼخ٢ٗ ػ٘ذ حرٖ ػذ١ ك٢ حٌُخَٓ، ٝحرٖ حُـٞص١ ك٢ حُؼَِ حُٔظ٘خ٤ٛش، ٝك٤ٚ حٌُشحر٤غ٢، ٝٛٞ 

 1/130رلذ٣ؼٚ. حٗظش ٗظذ حُشح٣ش 
2
 عزن طخش٣ـٚ ص 
3
 53عزن طخش٣ؾ حُلذ٣غ ،ٝحُلذ٣غ ػٖ حخظ٬ف سٝح٣خطٚ ك٢ ص 



ينقؿ ديداف طفيمية تعرؼ باسـ"  غيرىا،لفضبلتيا مف براز و بوؿ و  لمُعابيا والتعرض
 .إنساف العمى أليكانيس" التي تسبب فقداف البصر و  توكسوكارا

أف ميرور" البريطانية،  أوضح الخبراء في تقريرىـ الذي نشرتو صحيفة " ديميو 
سيولة ب يمكف أف تنتقؿ ، وواحداً  يبمغ طوليا ممميمتراً و  ،بويضات ىذه الدودة لزجة جداً 

قعة خمؼ العيف، و المنطقة الوا تترعرع فيبلمسة الكبلب أو مداعبتيا، لتنمو و عند م
 بعد مداعبةتناوؿ الطعاـ و  قبؿ ، ينصح األطباء بغسؿ اليديف جيداً لموقاية مف ذلؾ

بتمؾ الديداف  صابةإآالؼ  10حصاءات ظيور رت اإلبعد أف قدّ  الكبلب، خصوصاً 
 .(، يقع معظميا بيف األطفاؿفي الواليات المتحدة سنوياً 

أف الكمب ناقؿ لبعض  ثبت عممياً ) :الحميد محمود طيماز ؿ الدكتور عبدويقو 
، تخرج بيوضيا مع برازه ،رةعى المكوّ أمعائو دودة تد األمراض الخطرة، إذ تعيش في

واني لبيوض إليو، ثـ تنتقؿ منو إلى األىذه ا بمسانو تنتقؿ رتوالكمب مؤخّ عندما يمحس و 
قشرة البيوض  إلى معدتيـ فأمعائيـ، فتنحؿّ  منيا تدخؿو، و أيدي أصحابوالصحوف و 

إلى جميع  عف طريقيماالبمغـ، وتنتقؿ  ة التي تتسرب إلى الدـ وتخرج منيا األجنّ و 
ـ تنمو في الرئيسية في الجسـ... ث اء الجسـ، وبخاصة إلى الكبد ألنو المصفاةأنح

قد يكبر الكيس حتى و األبناء،  ةؿ كيسا ممموء باألجنّ تشكّ و  ،العضو الذي تدخؿ إليو
أعراضو عمى  تكوفو ، يسمى المرض: داء الكيس المائيةيصبح بحجـ رأس الجنيف، و 

عضمة القمب، و كاف في الدماغ أو في  أخطرىا ما فيو، و نموحسب العضو الذي ت
 .(الجراحية سوى العممية عبلجيس ليذا ل

األطباء السر في استعماؿ التراب دوف غيره في مقاؿ )لمصحة العامة( بعض ف بيّ كما 
 بالتراب: أف فيروس الكمب دقيؽ متناهٍ  الحكمة في الغسؿ سبع مرات أوالىفّ  فيو:جاء 

صغر حجـ الميكروب كمما زادت فعالية سطحو  في الصغر، ومف المعروؼ أنو كمما
التصاقو بو، ولعاب الكمب المحتوي عمى الفيروس يكوف عمى  لمتعمؽ بجدار اإلناء 



 .دور التراب ىنا ىو امتصاص الميكروب مف اإلناءو  ىيئة شريط لعابي سائؿ،

 يمكنني أف ألّخص ىذه اآلراء العممية فأقوؿ:و 
إال بالغسؿ الكثير يحتوييا لعاب الكمب ال تزوؿ أف الجراثيـ التي أثبت العمـ الحديث  

أحد ىذه المطيرات، وربما يعتبر مف أقوى ىذه  التراب، و رات القويةواستعماؿ المطيِّ 
عمميات  تستعمبلف فيو )التتاراليت( يحتوي عمى مادتيف )تتراكسميف( والمطيرات، ألنو 

 .التعقيـ ضد بعض الجراثيـ
            *    *             * 

 مسألة:
 مف يممس الكمب أو ثوب وىؿ تتنجس يدس المكاف الذي يجمس عميو الكمب، ىؿ يتنجّ 
 سبع مرت إحداىّف بالتراب؟الكمب  كؿ ما يمّسو يجب غسؿ وىؿ، أو يحممو

، فبل ينجس عندىـ المكاف الذي الحنفية والمالكيةالجواب: جسد الكمب طاىر عند 
الكمب إال إذا مّسو كما ال تنجس يد وثوب مف يحمؿ الكمب، يجمس عميو الكمب، 

 أف يغسؿ وال يطمب منو، لنجاسة المعاب)عند الحنفية( بمعابو، فإنو ينجس عند ذاؾ 
فذلؾ مختص باآلنية التي يمغ فييا الكمب، أما ما عدا ذلؾ  ،تمؾ األشياء ثبلث مرات

حتى يغمب عمى الظف زواؿ  غسؿا أف تلتطييرىيكفي مف أشياء يمّسيا الكمب بمعابو، ف
 .1النجاسة

فإف جسد الكمب نجس، إال أف النجاسة ال تنتقؿ إلى المكاف الشافعية والحنبمية عند أما 
إال إذا كاف الكمب أو المكاف  الكمب، أو إلى يد أو ثوب مف يممسو، الذي يجمس عميو
 .2تنتقؿ النجاسةًا لـ جافّ البلمس والممموس ، فإف كاف رطباً  أو اليد أو الثوب
        *             * 

                                                 
1
حُوٍٞ ح٧سؿق ػ٘ذ حُشخكؼ٤ش ٝحُل٘ز٤ِش إٔ ٣ـغَ ًَ ٓخ ٬٣ٓظ رٍٞ حٌُِذ أٝ دٓؼٚ أٝ سٝػٚ عزغ ٓشحص اكذحٖٛ  

 رخُظشحد.
2
 ؟؟؟؟؟؟حٗظش رلغ ٤ًل٤ش طط٤ٜش حُ٘ـخعش ص؟؟؟؟؟ 



 بيع الكمب:
عمى جواز اتخاذ الكبلب لمحراسة أو الصيد، إال أنيـ  اتفاؽ الفقياء عمى الرغـ مف

حنبمية وبعض جميور الفقياء )الشافعية والاختمفوا في حكـ بيع ىذه الكبلب، فذىب 
صمى هللا واستدلوا بما ورد عف النبي  جس العيف،بيع الكمب ألنو نإلى حرمة  المالكية(

  .1الكاىف وحمواف ،البغيّ  ومير الكمب، ثمف عف نيىأنو:  عميو وسمـ
بيع الكبلب  الحنفيةبينما أجاز بيع كبلب الصيد والماشية، بعض المالكية  وأجاز

ويجوز مطمقًا، سواء كانت معّممة ومدربة لمصيد والحراسة، أـ لـ تكف معّممة ومدربة، 
عندىـ شراؤىا لمف أراد تعميميا وتدريبيا فقط، أما يفعمو الناس اليـو مف بيع الكبلب 
 وشرائيا كنوع مف أنواع المتعة والزينة والتسمية والرفاىية فيو محـر باتفاؽ الفقياء. 

قد ب بدليؿ عقمي مفاده: ما داـ الشارع جواز بيع الكبلقوليـ بويستدؿ الحنفية عمى 
الكبلب  فإف ىذا يستمـز أف تكوف وتربيتو لغرض الصيد والحراسة، الكمبأباح اتخاذ 

مة كانت معمّ  سواءعيا، بيف الناس مف إال إذا تمكّ االنتفاع بيا ال يتحقؽ لمبيع، إذ  محبلً 
 تدريبيا وتعميميا.غرض تباع لكانت ومدّربة، أو 

ستدؿ بو الجميور، والذي ينيى عف ثمف الحنفية أف الحديث الصحيح الذي ي ويرى
 في مبالغة بيعيا عف فنيى ،الكبلب اقتناء ألفوا ألنيـ اإلسبلـ،الكمب، كاف في بداية 

 .2الزجر
صمى هللا عميو ، ورد فيو أف النبي واستدلوا عمى ىذا بحديث يجيز ثمف كمب الصيد

 .1الصيدٍ  كمب إال ،)اليّرة( وروالسنّ  الكمب ثمف عف نيى :وسمـ
                                                 

1
ًظخد  -. ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل2/779ًٚظخد حُز٤ٞع، رخد: ػٖٔ حٌُِذ  –٣غ طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ 

 3/1198حُٔغخهخس، رخد: طلش٣ْ ػٖٔ حٌُِذ 

2
 فاسؽ كميفّ  الّدوابّ  مف خمسص: /يجوز قتؿ الكمب العقور، وىو الكمب المستوحش الذي يؤذي الناس، لقولو  

 .العقور والكمب والفأرة والعقرب والحدأة الغراب: الحـر في يقتمف
 



وبناء عمى ىذه االختبلفات الفقيية، يمكف اليـو لمناس أف يقمدوا مذىب الحنفية وبعض 
المالكية في جواز بيع وشراء الكمب المدّرب، رفعًا لمحرج والمشقة، إذ إف  تدريب 

حتاج إلى ميارات وخبرة عالية، وىو أمر ال يتيسر اليـو إال وبات ي ،رالكبلب تطوّ 
 صيف في ىذا المجاؿ. لممتخصّ 
             *                  * 

 تمخيص أنواع النجاسات:

انتيى بحثنا عف أنواع النجاسات الحسّية المتفؽ حوليا والمختمؼ فييا، وىي بشكٍؿ 
 ممخٍص ومختصر:

 الميتة. -0
 .الدـ -2

 .و وقيئو ومذيوغائطاإلنساف و بوؿ  -3

 بوؿ الحيوانات وروثيا. -4

 الخمر والكحوؿ. -5

 الخنزير. -6

 الكمب.  -7

سنتناوؿ في البحث التالي بعوف هللا تعالى كيفية تطيير األشياء إذا أصابتيا إحدى ىذه 
 النجاسات.

 
                                                                                                                                                 

1
ًظخد حُز٤ٞع، رخد: ٓخ حعظؼ٢٘، ٝهخٍ: ٌٓ٘ش، ٝك٢ ٓٞػغ آخش هخٍ:  –كذ٣غ ػؼ٤ق، أخشؿٚ حُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠  

ًظخد ؿٔخع أرٞحد ر٤ٞع ح٬ٌُد، رخد: ح٢ُٜ٘ ػٖ ػٖٔ  -ٝأخشؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ حُغٖ٘ حٌُزشٟ .٤ُ7/309ظ رظل٤ق 

 .73/ 3، ٝأخشؿٚ حُذحسهط٢٘ ك٢ ع٘٘ٚ 6/6حٌُِذ 



 



 

 ر مف النجاساتالتطيّ 
ىي كؿ  العربية تحدثنا في البحث السابؽ عف النجاسات، وذكرنا أفَّ النجاسة في المغة

منو وأمر بالتطير منو.  سبلـر اإلحذّ  مستقذرٍ  ىي كؿ أمرٍ ، وفي الشرع: مستقذرٍ  أمرٍ 
 قسـ إلى نوعيف:النجاسة تُ  ا أفَّ نَّ وبيَّ 
كالميتة والدـ متفٌؽ عمييا بيف الفقياء  ، منيا ما ىوممموسةٍ  حسيةٍ  حقيقيةٍ  نجاسةٍ  -1
، ومنيا ما ىو مختمٌؼ حوؿ غير مأكولة المحـ يواناتيء وروث الحالقو  الغائطبوؿ و الو 

 . ذلؾا آراء الفقياء في نَّ وبيَّ  ،والخنزير والكمبالخمر والكحوؿ ك نجاستيا
نعني بيا ، و سنتحدث عنيا بالتفصيؿ في األبحاث القادمة إف شاء هللا معنويةٍ  نجاسةٍ  -2

المسمـ مف الصبلة وبعض العبادات منع تفحدُث تٌر و أم يىاألصغر واألكبر، و  يف:الحدث
 .سؿالغُ لوضوء أو ر باأف يتطيّ  ، ويجب عميو إلزالتيااألخرى
   *  *  *  

 س األشياء؟تتنجّ وكيؼ متى قد يسأؿ سائٌؿ: 
 ؟عباداتداء الر مف النجاسات شرٌط ألالتطيّ وىؿ  
عندما تبلمس ىذه النجاسة ماًء أو ثوبًا أو مكانًا أو  التطير مف النجاسة وكيؼ يتـّ  

 بدنًا؟
 ىذه التساؤالت سأتحدث في ىذا البحث عما يمي: لئلجابة عف

 تطييره. الراكد والماء الجاري: كيؼ يتنجس )مف الناحية الشرعية( وكيؼ يتـّ الماء  -
األشياء التي تصيبيا النجاسة )كالبساط والحصير واألرض والحذاء  كيفية تطيير -

 .(والقطف والصوؼ والمواد المائعة كالسمف والزيت والعسؿ
أـ مف صحة الصبلة،  ؿ يعتبر وجود النجاسة عمى بدف أو ثوب أو مكاف أمرًا مانعاً ى -

 يتو قميمًة؟! إفَّ ىناؾ مجااًل لمتسامح والعفو عف شيء منيا إذا كانت كمّ 



   *  *  * 
 :تنّجس الماء وكيفية تطييره

إلى قسميف أساسييف: الماء الراكد المحصور بإناٍء أو وعاٍء أو بحيرٍة أو بركِة  الماء ينقسـ
سباحٍة أو خزاٍف أو غير ذلؾ، والماء الجاري كماء الجدوؿ أو النير أو البحر أو الشبلؿ 

 أو غير ذلؾ.
الماء مف حيث المبدأ طاىٌر مطيٌر، أي إنو طاىٌر بحد ذاتو، مطيٌر لؤلشياء التي ُتغسؿ 

 بو.
، لٍح لمشرب أو لموضوء أو لبلغتساؿؿ إلى ماٍء نجٍس غير صالكفَّ ىذا الماء قد يتحوّ و 

ؿ إلى ومتى يتحوّ مطيرًا، ، فمتى يكوف الماء طاىرًا ضو لعوامؿ تفسدهوذلؾ بسبب تعرّ 
 نجس؟!ماء 

يستيجف البعض الحديث عف الماء النجس والماء الطاىر في ىذا العصر المتطور قد  
 فيًا...تكنولوجيًا ومعر 

افتح الصنبور  اء الطاىر ألجاب: ىو ماء الصنبور!لو سألنا طفبًل صغيرًا عف الم
 أو اغسؿ بو ما تريد! ،وتوضأ مف مائو، أو اشرب منو

يس لدييـ صنابير القرى ل أىؿ كثيٍر مفال يمكف تطبيقيا دائمًا.. ف ىذه المقولة البدىية
بعض  فبل يصؿ إلى الصنابير في مدفالبعض في قد ينقطع الماء و ماٍء ليفتحوىا، 

قد حاجاتيـ، وحتى ماء الصنابير  بالماء تسدّ  األحياف، فيحتاج الناس إلى أف يممؤوا آنيةً 
لبراميؿ اوقد تكوف ىذه  عمى األسطحة، وخزَّاناٍت موضوعةٍ  يكوف موصواًل ببراميؿَ 

وًا أو إىمااًل، ا مفتوحًة سيوالخزانات محكمة اإلغبلؽ أو غيَر محكمة، وقد تُتَرؾ أغطيتي
، كما أنيا ة كالمطر والثمج وحموالت الرياح مف جيةألحواؿ الطقس المتقمبتعرض فت

 .مف جية ثانية فوقيا أو مف حوليا الفئراف والحشراتالطيور والقطط و  تتعرض لمرور
ي فيناؾ ، وغير ذلؾ كثير، وبالتالبرؾ السباحةوىناؾ مياه موجودٌة في البحيرات العامة و 



 إذا وقعت فيو النجاسة.الماء ىذا  الشرع في حكـ لى أف يعرؼ الناسحاجٌة إ
تاّـِ الطيارة  واستبدالو بماءٍ  إىراؽ ىذا الماءيصعب ذه المعرفة عندما وتزداد أىمية ى

 والنظافة.
، كالصرصار سائؿليس فييا دـٌ  بعض الحشرات التيذكرنا في البحث السابؽ أف ىنالؾ 

  فإذا وقعت في الماء لـ ينُجس. الذباب،والنمؿ والبراغيث و 
مات ميٌت، أو  عصفورٌ وقع فيو أو  ميتة، أو فأرةٌ  قطةٌ  ماذا لو وجدت في الماء :ولكف
 ؟غرقاً  فيو
رسموا ىؿ عمى أصحاب ىذه البركة أف ي وقعت ىذه النجاسات في بركة سباحة؟ماذا لو  

ما شابو، أـ  وأ أو عصفورٍ  مف أجؿ قطةٍ  إلى البالوعة الماءمف  ةبعشرات األمتار المكعّ 
 !ماذا يفعموف في تمؾ الحالة؟

: متى الراكد الذي ال يجري، والماء الجاري ىذه األسئمة تحتِّـ عمينا أف نتحدث عف الماء
  .ينجس ومتى ال ينجس
                     *               *                   * 

 :الراكد ر أوصاؼ الماءغيّ تالنجاسة التي 
نجاسٌة غّيرت أحد أوصافو: طعمو أو الراكد إذا وقعت في الماء  عمى أنوالفقياء اتفؽ 

ر يسيرًا أـ كاف التغيّ  ف الماء قميبًل أـ كثيرًا، وسواءكاسواء  ،لونو أو رائحتو، فإنو يتنّجس
 .شديداً 

                    *                  *                * 
 :الراكد أوصاؼ الماء النجاسة التي لـ تغّير

ىؿ  لـ تغّير لونو وال طعمو وال رائحتو، ،نجاسٌة يسيرةٌ وقعت فيو إذا ما حكـ الماء سؤاؿ: 
سؿ وفي استخدامات يجوز استعمالو في الوضوء والغُ  ،اً طاىر  عتبر ىذا الماء ماءً ي

 وشراب؟  وطعاـٍ  اإلنساف اليومية مف غسيؿٍ 



( في ىذه الحالة بيف الماء القميؿ والشافعية والحنبميةجميور الفقياء )الحنفية مّيز 
والكثير، فذىبوا إلى نجاسة الماء القميؿ بمجرد مبلقاتو لمنجاسة، ولو لـ تغّير النجاسة أيًا 
لى طيارة الماء الكثير إذا لـ يتغير لونو أو طعمو  مف أوصافو )الطعـ والريح والموف(، وا 

 أو ريحو.
 ، ولو لـ يتغير طعمو أو لونو القميؿ بمجرد مبلقاتو لمنجاسة واستدلوا عمى نجاسة الماء

إذا استيقظ أحدكـ فال يغمس يده في  :صمى هللا عميو وسمـالنبي  و رائحتو بقوؿأ
، بؿ لمماء إذ لـ تكف عندىـ صنابير ،1، فإنو ال يدري أيف باتتحتى يغسميا ثالثاً اإلناء
استخدامو، والماء الموجود في عند  وفي أيدييـويغمسوف  ،ضعوف الماء في وعاءٍ كانوا ي
أو  بغسؿ أيدييـ قبؿ إدخاليا في اإلناء النبي ألصحابو ، وأمرُ قميؿٌ  ماءٌ  عادةً الوعاء 
، سواء لشيٍء قد يكوف فيو نجاسةمبلقاتو الماء القميؿ ينجس ب عمى أفَّ  دليؿٌ  الوعاء

 ر. رت أحد أوصافو أو لـ تغيّ غيّ 
أو  أو لوفٍ  ال ينجس إال بتغير أحد أوصافو مف طعـٍ كثير لماء الى أف اكما استدلوا عم

إف الماء ال ينّجسو شيء إال ما غّير  :صمى هللا عميو وسمـبما روي عف النبي  ،ريحٍ 
 .2لونو وطعمو وريحو

           *                       *                        * 
 حّد الماء القميؿ والكثير:

 ما ىو حدُّ الماء الذي يمكف أف نعتبره قميبًل أو كثيرًا؟! ولكف...

                                                 
1

 ٝٓغِْ ك٢ ،1/72رخد ح٫عظـٔخس ٝطشحً:  -ًظخد حُٞػٞء -حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ ٗلٞٙ ٚأخشؿ كذ٣غ طل٤ق.

ٝأرٞ دحٝد  ،ٝحُِلع 1/233ُٚ:شٙ ٣ذٙ حُٔشٌٞى ك٢ ٗـخعظٜخرخد ًشحٛش ؿٔظ حُٔظٞػت ٝؿ٤ -ًظخد حُطٜخسس -طل٤لٚ

ًظخد  -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ،1/25:رخد ك٢ حُشؿَ ٣ذخَ ٣ذٙ ك٢ ح٩ٗخء هزَ إٔ ٣ـغِٜخ -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ ع٘٘ٚ

خد ر-خد حُطٜخسسًظ -٠ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز ،36ٗلٞٙ/1:ذٙرخد ارح حعظ٤وع أكذًْ ٖٓ ٓ٘خٓٚ ك٬ ٣ـٔظ ٣ -حُطٜخسس

 ٗلٞٙ. 1/99 حُٞػٞء ٖٓ حُّ٘ٞ:
2

رخد ٗـخعش حُٔخء  -ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ حٌُزشٟ ،1/174رخد حُل٤خع: -أخشؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ كذ٣غ ػؼ٤ق.

ًِْٜ ػٖ أر٢ أٓخٓش  1/29رخد حُٔخء حُٔظـ٤ش: -ٝحُذحس هط٢٘ ك٢ ع٘٘ٚ ٝٓخ رؼذٛخ، 1/259حٌُؼ٤ش ارح ؿ٤شطٚ حُ٘ـخعش:

"حطلن  حُٔلذػٕٞ ػ٠ِ  هخٍ ح١ُٝٞ٘ ك٢ ٛزح حُلذ٣غ: ًِٜخ ػؼ٤لش، ٝٛزح حُلذ٣غ س١ٝ ٖٓ ػذس أٝؿٚ، حُزخ٢ِٛ،

 ( 1/15أ١ حُشٝح٣ش . ) حٗظش حُظِخ٤ض حُلز٤ش : طؼؼ٤لٚ"،



 ىذا السؤاؿ فأقوؿ: وأجيُب عف
 الفقياء اجتيدوا في تحديد الماء في ىذا المجاؿ، ولكفَّ  صحيحٌ  في الواقع لـ يرد حديثٌ 
وتقّدر والُقّمة ىي الجّرة،  الماء الكثير بالُقمَّتيف، الشافعية والحنبميةالقميؿ والكثير، فحدَّد 

 عند بعٍض آخر .ليترًا  164وبحوالي  ،ليترًا عند بعض الفقياء 193 بحوالي القّمتاف
إذا بمغ الماء ُقّمتيف لـ : صمى هللا عميو وسمـروي عف النبي  ضعيؼٍ  واستدلوا بحديثٍ  

 )أي: لـ يحمؿ النجاسة(. .1بثيحمؿ الخَ 

لونو أو  :ال يتنجس إال إذا تغيرت أحد أوصافو ،كثيرٌ  متيف فيو ماءٌ فإذا بمغ الماء قُ  
 طعمو أو ريحو.

رأوا فنظروا إلى العمة والمغزى مف التفريؽ بيف الماء الكثير والماء القميؿ، و  الحنفيةأما 
، وبالتالي ىو ماٌء قميؿ وسيولةٍ  تجري النجاسة في جميع أطرافو بيسرٍ الذي الماء أفَّ 

والذراع ما كاف عشرة أذرع طواًل، وعشرة  أذرع عرضًا، الماء الكثير ىو  ذىبوا إلى أفَّ 
يف، وما كاف دوف ذلؾ أو كفَّ  واحدةٍ  رؼ بكؼٍّ أما عمقو فبأف ال ينحسر أسفمو بالغَ شبراف، 
 قميؿ. فيو ماءٌ 

ال ينجس بمجرد مبلقاتو لمنجاسة،  :الماء القميؿ كالماء الكثير إلى أفَّ  المالكية بينما ذىب
ؿ فضَّ ىذا لونو أو طعمو أو ريحو، ومع  :ر أحد أوصافوستو مف تغيّ بؿ ال بد لمحكـ بنجا

 ،ر أحد أوصافولـ تغيّ لو و  ،نجاسةٌ فيو إذا وقعت  المالكية أف ال ُيستعَمَؿ الماء القميؿ
 نجسًا.  الفقياء اعتبروه ماءً جميور خروجًا مف الخبلؼ، ألف وذلؾ 

ما كاف قدر آنية  الوضوء أو الغسؿ، أي قدر ما ُيتوضأ بو  حّد القميؿ عند المالكيةو 
 وُيغتسؿ منو.

                                                 
1
ظ حُٔخء: -ًظخد حُطٜخسس -أخشؿٚ  أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ  ـِّ رخد  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/17ٚ٘٘رخد ٓخ ٣٘

، 1/97رخد ٓخ ؿخء إٔ حُٔخء ٫ ٣٘ـغٚ ش٢ء: -ًظخد حُطٜخسس-، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/172ٚ٘٘حُز١ ٫ ٣٘ـظ:ٓوذحس حُٔخء 

، ٝػ٠ِ حُشؿْ ٖٓ إٔ حُلخًْ هذ طلق حُلذ٣غ ك٢ 1/46رخد حُظٞه٤ض ك٢ حُٔخء: -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠

لٞٙ رؼِش ح٫ػطشحد ُؼِٔخء ؽؼ٘ٞح ك٤ٚ ٝػؼّ ، ا٫ إٔ ًؼ٤شحً ٖٓ ح4/59، ًٝزُي حرٖ كزخٕ ك٢ طل٤لٚ:1/225ٓغظذسًٚ:

 (.112  -1/104ع٘ذحً ٝٓظ٘خً. )حٗظش ٗظذ حُشح٣ش:



                     *               *                  * 
 الماء الجاري:تنّجس 

 كمياه األنيار والبحار والسواقي.الماء الجاري ىو الماء غير الراكد،  

سواء كاف قميبًل  ،إذا أصيب بنجاسةٍ  جميور الفقياءينجس عند ال  وىذا الماء الجاري
ر أحد أوصافو، أما الماء الراكد القميؿ الذي ال يجري، فينجس إال إذا تغيّ  أـ كثيراً 

 بمجرد مبلقاتو لمنجاسة.
الذي نيى فيو أف يباؿ في  صمى هللا عميو وسمـبحديث النبي  استدؿ الفقياء عمى ىذا

تخصيص الماء الراكد بالنيي إّف إذ  .1اء الراكدال يبولّف أحدكـ في المفقاؿ:  الماء الراكد
 .عف حكـ الماء الراكد اً مختمف الجاري حكماً  لمماء دليؿ عمى أفَّ 

كاف ث المياه يثبت فييا إذا تموّ  وقد تناوؿ العمـ اليـو ىذا الموضوع، وقاؿ العمماء: إفَّ 
بفعؿ العوامؿ الطبيعية  ث أو يخؼّ الماء راكدًا، أما المياه الجارية فيزوؿ منيا التموّ 

 أو التكسر عمى الصخور والرماؿ. ،الشمس واليواء والرياحتأثير ك
*                       *                        * 

  نّجس:تتطيير الماء الم يةكيف
فػػإفَّ المػػاء  ، وبنػػاًء عمػػى ىػػذه القاعػػدةؿ الحكػػـ بػػزواؿ عّمتػػوىنػػاؾ قاعػػدٌة فقييػػٌة تقػػوؿ: يػػزو 

 :جميور الفقياءعند  يطير بإحدى الحاالت التاليةَس المتنجّ 
بػػأف يضػػاؼ ويكػػوف جريانػػو : الحنفيػػةعنػػد  إذا كػػاف راكػػدًا فإنػػو يطيػػر بجريانػػو -1 

المػػاء مػػف جانػػب ويخػػرج مػػف جانػػب آخػػر، وىػػـ يػػروف أف يػػدخؿ إليػػو مػػاء، بحيػػث 
 لمجرياف قوة في إزالة النجاسة.

                                                 
1

، ٝحُ٘غخث٢ 1/124رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ حُزٍٞ ك٢ حُٔخء حُشحًذ: -ًظخد حُطٜخسس -أخشؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ كذ٣غ طل٤ق.

 -، ٝأخشؽ أرٞ دحٝد ك٢ ع1/125ٚ٘٘ٓ٘ٚ:رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ حُزٍٞ ك٢ حُٔخء حُشحًذ ٝح٫ؿظغخٍ  -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ حُٔـظز٠

ٗلٞٙ، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ، ًظخد حُطٜخسس، رخد ٓخ ؿخء ك٢ ًشح٤ٛش  1/18رخد حُزٍٞ ك٢ حُٔخءحُشحًذ: -ًظخد حُطٜخسس

ًِْٜ ػٖ أر٢ ٛش٣شس. ُِٝلذ٣غ شخٛذ ك٢ طل٤ق ، ٝهخٍ:كذ٣غ كغٖ طل٤ق ٗل100ٙٞ/ 1حُزٍٞ ك٢ حُٔخء حُشحًذ:

 ػٖ ؿخرش.٢ُٜ٘1/235 ػٖ حُزٍٞ ك٢ حُٔخء حُشحًذ:رخد ح -ًظخد حُطٜخسس -ٓغِْ



أو  بتكثيػػره حتػػى يزيػػد عػػف القّمتػػيف يطيػػرإذا كػػاف المػػاء المتػػنّجس قمػػيبًل، فإنػػو  -2
 .عشرة أذرع

: طعمػػو أو بسػػبب النجاسػػة أحػػد أوصػػافو غّيػػرس كثيػػرًا وتإذا كػػاف المػػاء المتػػنجّ  -3
، )أي حتػػى يعػػود لونػػو أو ريحػػو، فإنػػو يطيػػر بتكثيػػره حتػػى تػػزوؿ أوصػػاؼ النجاسػػة

ىيئػػة  ىػػو مػػا أفتػػت بػػو أيضػػاً لونػػو وطعمػػو ورائحتػػو إلػػى الحالػػة الطبيعيػػة لممػػاء(، و 
 .كبار العمماء في السعودية

فإنػػػػو ، بسػػػػبب النجاسػػػة أحػػػد أوصػػػافو غيػػػػروتإذا كػػػاف المػػػاء المتػػػػنّجس كثيػػػرًا،  -4
مكػث أو بتػأثير الطػوؿ مرور الزمف أو  كما كانت بسبب أوصافويطير إذا عادت 

   .لسعوديةىيئة كبار العمماء با أيضاً  ، وبذلؾ أفتتالرياح والشمس ونحو ذلؾ
            *        *                       * 
 تطيير مياه المجاري:

ية، ويستخدميا الناس في بعض الدوؿ تقـو بتنقية مياه المجاري العامة بطرؽ فنّ 
 استعماالتيـ اليومية، فيؿ يجوز الوضوء والتطير والتطيير بيا؟ 

 والجواب:
التابع لرابطة العالـ اإلسبلمي ىذا الموضوع في دورتو المنعقدة في المجمع الفقيي بحث 

 :وخرج بالنتيجة التاليةـ، 1989 )شباط( فبراير 19
بعد مراجعة المختصيف بالتنقية بالطرؽ الكيماوية، وما قرروه مف أف التنقية تتـ بإزالة 
النجاسة مف الماء عمى مراحؿ أربعٍة وىي: الترسيب، والتيوية، وقتؿ الجراثيـ، والتعقيـ 

بالكمور، بحيث ال يبقى لمنجاسة أثر في طعمو ولونو ورائحتو، وىؤالء المختصوف 
 بصدقيـ وأمانتيـ، قرر المجمع ما يمي:  مسمموف عدوؿ، موثوؽٌ 

إفَّ ماء المجاري إذا نقِّي بالطرؽ المذكورة أو ما يماثميا، ولـ يبؽ لمنجاسة أثر في )
زالة النجاسة بو  طعمو، وال في لونو، وال في رائحتو، صار َطيوًرا يجوز رفع الحدث وا 



وقعت فيو نجاسٌة، يطير  بناء عمى القاعدة الفقيية التي تقرر أفَّ الماء الكثير الذي
  .(إذا لـ يبؽ ليا أثر فيو، وهللا أعمـ ،بزواؿ ىذه النجاسة منو

 قوؿ: وبناء عمى ىذا أ
مياه المجاري تطير اليوـ بواسطة الطرؽ الفنية الحديثة ألعماؿ التنقية، ويجوز 

 سؿ وغير ذلؾ مف االستعماالت اليومية.استعماليا في الوضوء والغُ 
                  *                *                 * 

 :المنجَّسة األشياءتطيير 
ماذا عف انتقاؿ  ..انتقاؿ النجاسة إلى الماء، ولكفموضوع  ما ذكرناه ينحصر في

 النجاسة إلى الثوب أو البدف أو المكاف؟

ـ الفقياء   إلى: النجاسات قسَّ
أو  أو بدفٍ  تنّجس ما تبلقيو مف ثوبٍ  وىي، كالدـ والقيء والبوؿ سائمةٍ نجاساٍت  -

  بمجرد المبلمسة. مكافٍ 
عند مف يرى نجاسة )الكمب والخنزير و  ،كالميتة الجافةونجاساٍت جامدٍة  -

 (.جسدىما
جاؼّّ عمى جاؼٍّ تقوؿ:  ة تقع تحت القاعدة الفقيية التيىذه النجاسات الجامدة الجافّ و  

لـ تنتقؿ  ،شيئًا نجسًا جافاً  إذا لمس الشيء الطاىر الجاؼّ  :أي، طاىٌر ببل خبلؼٍ 
ة لـ تنتقؿ النجاسة إلى يده، ة ميتة جافّ النجاسة إلى الطاىر، فمو لمس اإلنساف بيده الجافّ 

ذه اليد بغسميا يده، وتطير ىالنجاسة تنتقؿ إلى  فإفَّ  ةً أما إذا كانت الميتة أو يده مبتمّ 
  .بالماء

حسب  سةالمنجّ  الطرؽ التي يمكف أف يتـ بيا تطيير األشياءتختمؼ عمى كؿ حاٍؿ 
ؿ الحديث عف بعض األشياء التي يشيع  طبيعة ونوع المادة المصنوعة منيا، وسأفصِّ

  وتكُثر الحاجة إلى معرفة كيفية تطييرىا. ،استعماليا



          *                        *                          * 
 الثوب إذا أصابتو نجاسة:تطيير كيفية 
 حتى تزوؿ تزوؿ بغسمو بالماء ، فإنيانجاسةٌ  إذا أصابت الثوبَ أنَّو  جميور الفقياءرأى 

، بؿ كمو غسؿ الثوبال يشترط أف يُ وال يشترط استعماؿ الصابوف، كما  ،عيف النجاسة
  .1بالنجاسة الذي أصيب موضعاليكفي غسؿ 

: يا رسوؿ هللا ليس صمى هللا عميو وسمـمنبي ل قالتالصحابية خولة بنت يسار  فَّ روي أ
 . 2يإذا طيرِت فاغسمي موضع الدـ وصمّ فقاؿ:  ،وأنا أحيض بو واحدٌ  لي إال ثوبٌ 

تحت  عادة بالمياه الجارية، كأف ُيغسؿ في النير أو الساقية أو غسؿ الثوب المتنّجسيُ و 
المرء إلى أف يغسمو في وعاٍء  يضطرّ ولكف قد  وىو األفضؿ واألطير، صنبور الماء،

ما ىو حكـ الشرع س إذا ُغمس الثوب النجس فيو، يتنجّ  ، فيؿوماء الوعاء قميؿٌ  ،فيو ماءٌ 
 ذلؾ؟في 

اب المتنجسة في الغسالة العادية )غير يوبمغة اليوـ نقوؿ: ما ىو حكـ غسؿ الث
 األتوماتيؾ(؟

فبل س الماء، ي ماء الوعاء ينجّ س فغمس الثوب المنجَّ  إلى أفَّ  والحنبمية الشافعيةذىب 
، ألف النجاسة الموجودة عديدةً  رنا العممية مراتٍ ولو كرّ  ،يطير الثوب في ىذه الحالة

 ير.يعمى الثوب نّجست الماء القميؿ، ولـ يعد الماء صالحًا لمتط
وما شابو، أف ال يغمس الثوب  وعاء ماءٍ  فيمف أراد أف يغسؿ النجاسة  عمى واواشترط
، الماء عمى النجاسة دُ في الوعاء، بؿ يسكب مف ماء الوعاء فوؽ الثوب، فيرِ س المنجّ 

 .إلى أف تزوؿ النازلة مف الثوب وتتساقط مع قطراتف
                                                 

1
  حشظشؽ حُل٘ز٤ِش ٝحُل٘ل٤ش إٔ ٣ؼظش حُؼٞد حُ٘ـظ رؼذ ؿغِٚ ُظضٍٝ آػخس حُ٘ـخعش.  
2
رخد حُٔشأس  -ًظخد حُطٜخسس  -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع2/380ٚ٘٘ٓغ٘ذ أر٢ ٛش٣شس: -أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ كذ٣غ ػؼ٤ق. 

رخد رًش حُز٤خٕ إٔ حُذّ ارح رو٢ سؿخء )أ١:أػش( ك٢  -، ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ ع1/98ٚ٘٘طـغَ ػٞرٜخ حُز١ طِزغٚ ك٢ ك٤ؼٜخ: 

ق حُلذ٣غ رغزذ طلشد حرٖ ٤ُٜؼش رشٝح٣ظٚ ٝٛٞ ػؼ٤ق. ٣ٝو١ٞ حُلذ٣َغ شخٛذٌ 2/408حُؼٞد رؼذ حُـغَ ٫ ٣ؼش: ، ُٝػؼِّ

ٌَ رًشٙ حُز٤ٜو٢.    ٓشَع



قميؿ، ولكنيـ اشترطوا  فيو ماءٌ  س في وعاءٍ فأجازوا غمس الثوب المنجّ  الحنفيةأما  
تجديد الماء في كؿ  في الوعاء، مع غمس ثبلث مراتٍ لطيارة الثوب في ىذه الحالة أف يُ 

 في آخر مرة.  عصر الثوبُ يُ مرة، و 
ويمكف لمف تريد أف تغسؿ الثياب المتنّجسة في الغسالة العادية أف تقمد مذىب الحنفية، 

وعمييا في ىذه الحالة أف تغّير الماء ثبلث مرات، وأف تقوـ بعصر الثياب في المرة 
 الثالثة.

سة تحت صنبور الماء، أو تضعيا الثياب المتنجّ كما يمكنيا أف تأخذ باألحوط فتغسؿ 
بعد ذلؾ في البانيو وتفتح فوقيا الماء مع االنتباه إلى عدـ إغبلؽ البالوعة، ثـ تضعيا 

 ظيؼ.نفي الغسالة إلتماـ عممية الت
                       *                 *                * 

 وماتيؾ:الغسالة األتالمتنّجس في الثوب  غسؿحكـ 
إذا نسيت ف في طيارة الثياب بعد غسميا بالغسالة األوتوماتيؾ، شؾّّ النساء  يعتري بعَض 

 ثانيةً  ثوبًا نجسًا أعادت غسؿ جميع الثياب مرةً  مع الثيابووضعت في الغسالة  إحداىفّ 
 الة!، ثـ أعادتيا إلى الغسّ تحت صنبور الماء

 إلػى أفَّ  ،فتاوى الشبكة اإلسػبلميةالمفتوف في ، ومنيـ الفقياء المعاصريف كثير مفذىب  
تجػػػّدد المػػػاء الػػػوارد عمػػػى الثيػػػاب عػػػدة  ألنيػػػاالغسػػػالة األتوماتيػػػؾ تطيّػػػر الثيػػػاب النجسػػػة، 

   .1وتقـو بعممية العصر بشكؿ أوتوماتيكي، وىو أمر يزيؿ النجاسة بإذف هللا ،مّراتٍ 
 

   *  *  * 
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ألنيػا فػي رأييػـ ال تتحقػؽ فييػا ر الثيػاب النجسػة، ذىب بعض الفقياء المعاصريف إلى أف الغسػالة األتوماتيػؾ ال تطيّػ 

 .الشروط الكافية إلزالة النجاسة حسب مذىب الشافعية والحنبمية
 



 نجاسة:أثر الحكـ 

رات، نجاسٌة كما سبؽ أف قمنا( بالصابوف والمطيّ  ـث بالدـ )والدأحيانًا ُيغسؿ الثوب المموّ 
 فيبقى أثر لونو، فيؿ ىذا يضّر؟ وىؿ يكوف الثوب في ىذه الحالة طاىرًا أـ ال؟

 بالماء فقط، أما استعماؿ المنظفات في إزالة النجاسة ىو غسميا: الواجب الجواب
ـ بالماء، فمـ يذىب أثره، ، فإف غسمت المرأة موضع الدأمر مستحبفيو  إلزالتيا

أف تستخدـ بعض المنظفات إلزالة األثر، فإف فعمت ولـ يذىب عند ذاؾ  فيستحب ليا
أثر الدـ، فبل حرج عمييا بإذف هللا تعالى، وال يضّرىا بقاء األثر، لما روي في ىذا عف 

وؿ : يا رسقائمة صمى هللا عميو وسمـرضي هللا عنيا أنيا سألت النبي خولة بنت يسار 
إذا طُيرِت فاغسمي موضع الدـ فقاؿ:  ،وأنا أحيض بو ،هللا ليس لي إال ثوب واحد

. 1يكفيؾ الماء وال يضّرؾ أثرهقالت: يا رسوؿ هللا، فإف لـ يخرج أثره؟ فقاؿ: ف ،يوصمّ 
 رواه أحمد وصححو األلباني

                    *               *                   * 
 : المتنّجسة والمفروشات والسّجاد البساطتطيير كيفية 

في بعض األحياف يبوؿ طفؿ صغير أو يتقيأ عمى مفروشات غرفة الجموس أو 
فماذا تفعؿ رّبة  ًا،حصير  ًا أو سجادًة أوبساط القيءأو  البوؿ بوقد يصيالضيوؼ، 

 المنزؿ؟

خرقة و  وىّف يمسكف بميفةٍ  ،أو المفروشات ا أرى األميات ييرعف إلى السجادةكثيرًا م
 في الواقعلكنيفَّ و ىا، ذلؾ يطّير  أفَّ  ظنًا منيفَّ  ،موضع النجاسة ، ويبدأف بمسح(ممسحة)

إلى  ينقمف النجاسة مف موضٍع صغيٍر فيياال يدركف أف النجاسة ال تزوؿ بالمسح، وأنيّف 
 بو موضع النجاسة. الذي مسحف ،يمسحنيا بنفس القماشة والماء حيف ،مواضع أخرى

غسؿ موضع النجاسة بالماء أو بالماء يجب وما شابو أو السجادة  ولتطيير البساط
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 65عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 



 والصابوف إلى أف تزوؿ آثارىا تمامًا، وال يكفي مسحو مسحًا.
العمؿ  ولكف ماكانت السجادة أو البساط صغيرًا،  إذا: ىذا األمر سيؿ قد يقوؿ قائؿٌ 
، وما حمميا وغسميا أو غسؿ موضع النجاسة فييايصعب و  ةً كبير  ةسجادحيف تكوف ال

 ؟العمؿ مع المفروشات التي ال يمكف غسميا
في الموضع الذي فيو النجاسة تحت السجادة أو البساط  يوضعوبسيط:  الجواب سيؿٌ 
بحيث تسقط  فوقو الماء صبُّ يُ إلى األسفؿ، ثـ ر البساط أو السجادة قميبًل قعّ وعاٌء، ثـ يُ 

ا إف كانت جامدًة ، أمإف كانت النجاسة سائمةً  إلى ذلؾ الوعاء، ىذا نجاسة مع الماءال
يغمب  ،اً فركًا جيدأو بالماء والصابوف فرؾ موضعيا بالماء ثـ  ،فبل بد مف إزالتيا أوالً 

وبذلؾ تطير السجادة )أو  معو الظّف أف النجاسة قد سقطت مع الماء إلى الوعاء،
بعد ذلؾ دوف أي  اوتعميـ النظافة عميي احيمس بعد ذلؾ ، ويمكفالنجاسةالبساط( مف 

  حرج.
فأفضل حّل هو إزالة  ،ٌمكن غسلها وال أما بالنسبة للمفروشات التً أصابتها نجاسة،

كمٌة كافٌة من الماء فوق مكان  عٌن النجاسة إن كانت جامدة )كقاء أو غابط(، ثم صبّ 
ت حٌث القطن أو االسفنج، المفروشا أسفلماء إلى النجاسة، بحٌث تتساقط النجاسة مع ال

ٌطهر بذلك قماش المفروشات، وٌمكن مسحه بعد ذلك، دون الخوف من انتقال ف
 النجاسة.

أما الموكٌت الملصق بالسجاد فٌصعب تطهٌره بما سبق، واألفضل فً هذه الحالة تعمٌم 
مكان النجاسة بالماء والصابون ثم شفط الماء بالممسحة وتكرار هذه العملٌة ثالث 

 ..مرات

                  *              *                   * 
 سة: تطيير األرض المتنجّ كيفية 

 يشبووما  والرخاـ ة بالببلطألرض الترابية، وبيف األرض المكسوَّ يز بيف اعمينا بداية أف نمّ 
 ذلؾ.
فقد باؿ عمى كيفية تطيير األرض إذا كانت ترابية،  صمى هللا عميو وسمـد دلنا النبي وق

 :صمى هللا عميو وسمـليـ النبي ركض الصحابة لينيروه، فقاؿ في المسجد، ف أعرابيٌ 



دعوه وأريقوا عمى بولو َسْجاًل )دلوًا( مف ماء، فإنما بعثتـ ميّسريف ولـ تبعثوا 
 .1معّسريف

كالبوؿ والدـ،  السائمة فيكفي إذا كانت األرض ترابية أف ُيصّب الماء فوؽ النجاسة 
 اعميي ، تصحّ األرض عند جفافيا طاىرةً صبح لتراب النجاسة مع الماء، وتفيمتص ا

 .االتيمـ مف ترابيجوز الصبلة، وي
ذلؾ، فبل بد  شابوروث الحيواف وما الغائط أو كالقيء أو  جامدةً أما إف كانت النجاسة 

 الماء بعد ذلؾ عمى موضع النجاسة.  أواًل، ثـ يصبّ  ىذه النجاساتمف إزالة 
 مما ليس لو مساّـّ  ،ذلؾ ة بالببلط والرخاـ وما شابومكسوّ صمبة أو أما إذا كانت األرض 

بِخرقة وما شابو النجاسة مف إزالة عيف  ىافبل بد لتطيير  ،قادرٌة عمى امتصاص الماء
 .بالماء تعميـ موضعياثـ جامدة أـ سائمة، النجاسة سواء كانت أواًل، 

في تطيير ببلط المنزؿ بيذه الطريقة، وخصوصًا ولكف.. قد تجد بعض النساء صعوبة 
 اـ، وليؤالء أقوؿ:الحمّ  عمى تدريب ابنيا الصغير عمى كيفية استخداـ إذا كانت تعمؿ

ثـ إعادة  أو بأي شيء آخر، بِخرقة )ممسحة(،يمكف لكّف أف تكتفيف بإزالة عيف النجاسة 
عند ة الحنفيبناء عمى ما ذىب إليو ، 2بخرقة طاىرة مسح موضع النجاسة مرة أخرى

ـّ ليا كالسيؼ والزجاجحديثيـ عف تطيير المواد الصقيمة ا ، إذ يكفي عندىـ لتي ال مسا
مسح النجاسة التي تعمو ىذه األجساـ، وال يشترط في ىذه الحالة غسميا بالماء لعدـ 

األراضي ليس  بيا لمنجاسة، وال يخفى أف الرخاـ والببلط المستخدـ اليوـ في إكساءتشرّ 
ـّ تتشر   ب النجاسة، فيكوف حكمو كحكـ السيؼ والزجاج.لو مسا

          *                  * 
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رخد  -ًظخد حُٞػٞء -، ٝحُزخخس١ ك٢ طل٤ل2/282ٚٓغ٘ذ أر٢ ٛش٣شس: -أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙطل٤ق. كذ٣غ  

 1/103:رخد ح٧سع ٣ظ٤زٜخ حُزٍٞ -ًظخد حُطٜخسس -أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ٝأخشؽ طذُّ حُٔخء ػ٠ِ حُزٍٞ ك٢ حُٔغـذ،

، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ 1/257رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُزٍٞ ٣ظ٤ذ ح٧سع -ًظخد حُطٜخسس -ٗلٞٙ، ًٔخ أخشؿٚ حُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ

   1/48رخد طشى حُظٞه٤ض ك٢ حُٔخء: -ًظخد حُطٜخسس -حُٔـظز٠
2
٘ـغش ك٢ ٝػخء حُٔخء، ار ط٘ظوَ حُ٘ـخعش ك٢ ٛزٙ حُلخُش ا٠ُ حُٔخء، ٫ٝ ٫ رذ ٖٓ ح٫ٗظزخٙ ا٠ُ ػذّ ؿغَ حُخشهش حُٔظ 

 ططٜش حُخشهش، رَ طـغَ طلض ط٘زٞس حُٔخء ٓزخششس.



 ُغسالة النجاسة:
عمى  الفقياء ُغسالة النجاسة ىو: الماء الذي ُغسمت بو األشياء المتنجسة، وقد اتفؽ

 متغيرة الموف بسبب النجاسة، كما اتفقوا عمى نجاسة نجاسة ىذه الُغسالة إف كانت
انفصمت عف المحّؿ النجس قبؿ أف تطّيره، ولو كانت غير متغيرة الموف، إذا سالة الغُ 

واختمفوا في طيارة ىذه الغسالة إف خرجت غير متغيرة الموف بعد طيارة محؿ النجاسة، 
 الشافعية والحنبمية والمالكية(جميور الفقياء )إلى نجاستيا، بينما ذىب الحنفية  فذىب

 إلى طيارتيا.
سالة ولذلؾ أقوؿ: يجب عمى مف يغسؿ األشياء المتنجسة أف ينتبو لكي ال تصيب غُ 

 النجاسة ثوبو أو أي مكاف آخر أثناء الغسؿ، فتنّجسو.
               *              * 

 طيارة األرض بالجفاؼ:
إلى أف األرض تطير باليبس والجفاؼ وذىاب أثر النجاسة، سواء كاف  الحنفيةذىب 

غسؿ موضع شخصًا باؿ في الطريؽ، ولـ يُ  فمو أفَّ جفاؼ بالشمس أو بالريح أو بالنار، ال
طاىرًا عند الحنفية،  بعد جفافو يصبح طريؽىذا ال ، فإفَّ البوؿ بعد مدةٍ  النجاسة، وجؼّ 

يصبح طاىرًا  :، وبعبارة أخرىبو و ال يصمح لمتيمـتجوز الصبلة فوقو بدوف حائؿ، ولكن
   .1رغير مطيّ 

                   *                      *                 * 
 سة:نجّ تطيير النعؿ )الحذاء( الم

بالتراب أو  دلؾأف يُ  غسؿ، أـ يكفيبالنجاسة، ىؿ يجب أف يُ  ث الحذاءتموّ عندما ي
                                                 

1
إذا جّفت النجاسة وذىب أثرىا ثـ أصاب موضعيا بمبًل، فيؿ تعود نجسة؟ في المذىب الحنفي روايتاف عف أبي  

 حنيفة، واألرجح أنيا ال تعود نجسة.
 



  !باألرض؟
حتػى يػذىب  )ترابيػًة كانػت أو صػمبًة( باألرضة الجافّ  أفَّ دلؾ النعؿ والمالكيةالحنفية رأى 

النبػي عميػو الصػبلة والسػبلـ وصػحابتو كػانوا  ، واستدلوا عمى ىذا بػأفيطيِّرىا أثر النجاسة
 مف النجاسة.نعٌؿ ال تخمو  غالباً دوف أف يغسموىا، و  وف بنعاليـيصمُّ 
يكفي دلكيا، وال بػّد مػف غسػميا أو انتظارىػا ريثمػا تجػّؼ، ا النعؿ الرطبة أو المبمولة فبل أم

 ثـ تدلؾ بعد ذلؾ.
 ،بالماء ياغسمبالنجاسة ب ةثتطيير النعؿ المموّ إلى وجوب  الشافعية والحنبميةبينما ذىب 

 .حتى تزوؿ النجاسة منيا تماماً 
 قوة أدلتيـ..لوباإلمكاف تقميد مذىب المالكية والحنفية دوف حرج 

                      *                     *                    * 
 المتنجسة: الزيت والسمف والمائعاتتطيير 

 أو ىّرة فأرة أو عصفورس بوقوع تنجّ زيٌت أو سمٌف  شخصٍ يحدث أحيانًا أف يكوف لدى 
 !فماذا يفعؿ في ىذه الحاؿ؟، فيو وموتيا

السائؿ( في حالة تنّجس الزيت مائٍع )أي: الو  جامدٍ ذىب الفقياء إلى التمييز بيف ال
إف كاف الزيت أو السمف جامدًا، فيكفي أف تزاؿ منو النجاسة وبعض ما فوالسمف، 

  كـ ينطبؽ عمى كؿ األشياء الجامدة، التي تقع فييا نجاسة.حوليا، وىذا الح
ف السمف ووقعت فيو نجاسٌة فإنو يتنجس، سواء كا ،سائبلً أما إف كاف الزيت أو السمف 

الحنفية والحنبمية في  جميور الفقياء: وال يمكف تطييره عندأو الزيت كثيرًا أـ قميبًل، 
 ما ورد عف النبيل ،والمالكية والشافعية في الرأي الراجح لدييـ الراجحة لدييـ روايةال

 َوَما َفُخُذوَىا َجاِمًدا َكافَ  إفْ : َفَقاؿَ  َسْمفٍ  ِفي َوَقَعتْ  َفْأَرةٍ  َعفْ  ُسِئؿَ  أنو صمى هللا عميو وسمـ



فْ  َفَأْلُقوُه، َحْوَلَيا،  .1َتْقَرُبوهُ  َفاَل  َماِئًعا َكافَ  َواِ 
وشراب الميموف والبرتقاؿ  مف المائعات كالخؿوما يشبيو وىذا الحكـ ينطبؽ عمى الزيت 

 .وما شابو
المواد  وغيرىا مفالزيت والسمف  أفَّ  عف اإلماـ أحمد إلى الحنبمية في روايةٍ ذىب بينما 

، إال إذ تغّير أحد أوصافيا: الموف أو الطعـ أو المائعة ال تتنجس إذا بمغت حّد الكثرة
 .2قياسًا عمى الماء الريح
يمكف  )وغيره مف الدىوف المائعة(الزيت المائع  إلى أفَّ آخر  الشافعية في رأيٍ  ذىب كما

 .عف طريؽ غسمو تطييره إذا وقعت فيو نجاسةٌ 
أو بأداٍة  بخشبةٍ  ؾيحرّ ثـ  ،بو رويكاثَ  الماء عميو ويصبّ  ءٍ ناإ في جعؿيُ  فأبغسمو يتـّ  و 

 ثـ ،الدىف يعمو ىحت يترؾ ثـ ،أجزائو إلى وصؿ الماء فَّ أ الظف ىعم يغمبحتى  تشبييا
 .الباقي في اإلناء طاىراً  ىفالدّ  يكوفف ،الماء فيخرج ناءاإل أسفؿ يفتح

أو الحنبمية الوارد في مذىب  رأياليقمدوا  وما شابو أفوالسمف ويمكف لتجار الزيت 
ف كاف األفضؿ في ىذا العمؿ باألحوط، ويمكف ليـ أف  الشافعية دوف حرج بإذف هللا، وا 
يستفيدوا مف الزيت المتنجس في صناعة الصابوف حسب مذىب الحنفية الذيف يروف 

 .، وىو ما سنذكره في الفقرة التاليةباالستحالةطيارة األشياء المتنجسة 
                     *                  *                   * 
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رخد ك٢ حُلؤسس طوغ   -ًظخد ح٧ؽؼٔش -أرٞدحٝد ك٢ ع٘٘ٚٝ ،2/265ٓغ٘ذ أر٢ ٛش٣شس: -رٜزح حُِلع أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙأخشؿٚ  

 ، ٝػؼلٚ ح٧ُزخ4/234.٢ٗ:، ٝأخشؿٚ حرٖ كزخٕ ك٢ طل٤لٚ رٜزح حُِلع3/364ك٢ حُغٖٔ:

رخد ٓخ ؿخء ك٢  -ًظخد حُزرخثق ٝحُظ٤ذ -ار أٗٚ ٝسد ك٢ طل٤ق حُزخخس١ٝهذ حخظِق حُؼِٔخء ك٢ طلش ٛزح حُلذ٣غ،  

دٕٝ حُظلش٣ن ر٤ٖ حُـخٓذ  ػٖ حرٖ ػزخط ػٖ ٤ٓٔٞٗش رِلع :"أُوٞٛخ ٝٓخ كُٜٞخ ًِٝٞٙ " 5/2105حُلؤسس طٔٞص ك٢ حُغٖٔ:

رخد  ٓخ  ،، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع2/971ٚ٘٘رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُلؤسس طوغ ك٢ حُغٖٔ:   -ٓخُي ك٢ حُٔٞؽؤأخشؿٚ ًزُي ٝٝحُٔخثغ، 

رخد  -ًظخد ح٧ؽؼٔش -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ،ٝهخٍ :"كذ٣غ كغٖ طل٤ق" ،4/256لؤسس طٔٞص ك٢ حُغٖٔ:ؿخء ك٢ حُ

ػْ حخظِق ػ٘ٚ حُللخظ ػ٠ِ  ،.ٝعزذ ح٫خظ٬ف إٔ ٓذحس حُلذ٣غ ػ٠ِ حُضٛش7/178١ك٢ حُلؤسس طوغ ك٢ حُغٖٔ:

ٗوَ حُظشٓز١ ػٖ  ،ٔغ٤ذ ػ٘ٚٝسٝح٣ش أر٢ ٛش٣شس ٖٓ ؽش٣ن ٓؼٔش ػٖ حُضٛش١ ػٖ عؼ٤ذ رٖ حُ حُشٝح٣ظ٤ٖ حُغخروظ٤ٖ،

١ رؤٕ ٝؿضّ حُضٛش ٝحُٔللٞظ سٝح٣ش حُضٛش١ ػٖ ػز٤ذ هللا ػٖ حرٖ ػزخط ػٖ ٤ٓٔٞٗش، حُزخخس١ إٔ ٛزٙ حُطش٣ن خطؤ،

 ٖٓ دحٝد رًشح ك٢ سٝح٣ظٜٔخ ػٖ ٓؼٔش حُٞؿ٤ٜٖ كذٍ ػ٠ِ أٗٚ كلظٚ ، ٝحعظذٍ ُزُي رؤٕ أكٔذ ٝأرخحُطش٣و٤ٖ طل٤لخٕ

خكع حرٖ كـش ٓ٘خهشش ٜٓٔش ػ٠ِ ح٫خظ٬ف ػ٠ِ ٛزح حُلذ٣غ كٖٔ أسحد حُٞهٞف ػ٠ِ ُِٝل حُٞؿ٤ٜٖ، ُْٝ ٣خطت ك٤ٜٔخ.

 ( .3/4ٝطِخ٤ض حُلز٤ش:  ،668ٝ669/ 9لظ٬٤طٚ ك٤ِ٘ظش )كظق حُزخس١: ط
2
 حٗظش حُٔخء حُٔظ٘ـظ ك٢ ص 



ؿ العيف المىؿ   يطّيرىا؟ نّجسة عف طبيعتياتتحو 
إلى  مف وضعٍ رىا تغيّ  ، أيإلى أف استحالة العيف المتنجسةوبعض المالكية الحنفية ذىب 

 رىا.يطيّ  وضٍع تتغير معو أوصافيا،
 آخر بٍ مرك إلى المادة ؿيحوِّ  كيميائيٌ  تفاعؿٌ  العمـ ىو بمغة االستحالةؿ أو ىذا التحوّ و 

روث و ، والخمر إلى خؿٍّ  ؿ إلى صابوف،عندما يتحوّ النجس مختمٍؼ تمامًا، كالزيت 
الت تقمب المادة النجسة إلى ، فكؿ ىذه التحوّ إلى رمادالنجس إذا احترؽ وتحّوؿ الحيواف 

 .مادٍة طاىرٍة صالحٍة لبلستعماؿ
العيف إلى أف استحالة  الفقياء )الشافعية والحنبمية وبعض المالكية(جميور بينما ذىب 
ال يطيرىا، واستثنوا مف ىذا الخمر تصبح خبًل بنفسيا، وزاد الشافعية جمد  المتنجسة

 الميتة النجس فإنو يطير عندىـ بالدباغ.
 ديسمبر )كانوف 22ػ 21 برابطة العالـ اإلسبلمياإلسبلمي  المجمع الفقييتناوؿ وقد 

 االستحالة أو التحوؿِّ ىذا فقرر ما يمي:موضوع  1551األوؿ( 
كتحوؿ الزيت  ،عنيا في صفاتيا وخواصيا أخرى مختمفةٍ  إلى مادةٍ  استحالة النجاسة إفَّ )

 ونحو ذلؾ، أو استيبلؾ المادة بالتصنيع وتغير الصفات والذات، تعد وسيمةً  إلى صابوفٍ 
باحة االنتفاع بيا شرعاً  مقبولةً   .(في الفقو اإلسبلمي لمحكـ بالطيارة وا 

تخميميػػا عػػف طريػػؽ وضػػع مػػواد طػػاىرٍة الحنفيػػة  أجػػازفقػػد وبالنسػػبة لمخمػػر تصػػبح خػػبًل،  
 أف تتخمػػؿ بنفسػػيا خػػبلً إذا أصػػبحت الخمػػر  لطيػػارة والحنبميػػة الشػػافعية اشػػترطفييػػا، بينمػػا 

ضافة مادة لتخميميا تمقائياً  ، وقػد رّجػح رىػا عنػدىـ)كالممح والخػؿ ومػا إلػى ذلػؾ( ال يطيّ ، وا 
 يػا التمقػائي:متخمّ  مثػؿُ  الخمػر تخميػؿ ألف رأي الحنفيػة،المجمس األوروبي لئلفتاء والبحوث 

مصػػمحة اليشػػتمؿ عمػػى و  ،يزيػػؿ الوصػػؼ المفسػػد وىػػو اإلسػػكار، ويثبػػت وصػػؼ الصػػبلحية
بتحويميػا ىػي اإلسػكار، و  الخمػر تحريـو  ةساجن، وألف عمة (التغذي والتداوي وغيرىماأي )

 .اً وعدم اً يدور مع عمتو وجود الشرعيُّ  ، والحكـىذه العمة إلى خؿٍّ تزوؿ



                       *                  *                 * 
 لصحة الصالة: إزالة النجاسة في البدف والثوب والمكاف شرطٌ 

 ىذا شرطٌ  وأفَّ  ،الثوب والبدف والمكاف مفوجوب إزالة النجاسة عمى جميور الفقياء اتفؽ 
 مف شروط صحة الصبلة.

ترط فيو إال طيارة أما عند المالكية فيشترط طيارة الثوب والبدف، أما المكاف فبل يش
 موضع القدميف.

على بدنه أو ثوبه أو المكان الذي ٌصلً  نجاسة وجود أثناء الصالة فإن اكتشف المصلً

ثم ٌستأنف  ،ٌزٌل النجاسة، فصالته تبطل، وعلٌه فً هذه الحالة أن ٌقطعهافإن ، فٌه

 الصالة مرة أخرى.

بٌنما ذهب الحنبلٌة ألى أنه إن أمكنه إزالتها فً الحال أزالها، وصالته صحٌحة، وإن لم 

 ٌمكنه إزالتها فً الحال، بطلت صالته، وعلٌه إعادتها.

نما رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌصلى بأصحابه إذ خلع نعلٌه بٌبالحدٌث التالً استدلوا على هذا و
فوضعهما عن ٌساره ، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ، فلما قضى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

نعلٌك فألقٌنا  قال : " ما حملكم على إلقابكم نعالكم " ؟ قالوا : رأٌناك ألقٌت صالته
جبرٌل ملسو هيلع هللا ىلص أتانى فأخبرنً أن فٌهما قذرا " وقال : "إذا  ملسو هيلع هللا ىلص : " إننعالنا، فقال رسول هللا 

فلٌمسحه ولٌصل فٌهما  جاء أحدكم إلى المسجد فلٌنظر : فان رأى فً نعلٌه قذرا أو أذى
1

 خلع نعلٌه وأكمل صالته، ولم ٌعدها. . ومحل االستدالل أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

الذٌن ذهبوا على بطالن الصالة لمن الكتشف أثناء صالته وجود جمهور الفقهاء  أما

كان فً بداٌة اإلسالم، فلم ٌكن إزالة النجاسة  ذلك بأن أولوا هذا الحدٌثنجاسة فقد 

 شرطاً لصحة الصالة.

وقد رجح كثٌر من أهل العلم مذهب الحنبلٌة فً هذا المجال لقوة دلٌلهم
2. 

                                                 
1
 بو داوود وصححه األلبانً..أرواه  

2
الحنبلٌة على أنه إذا سقطت علٌه نجاسة ثم زالت عنه أو أزالها فً الحال لم تبطل صالته ألن النبً صلى هللا  نص 

علٌه و سلم لما علم بالنجاسة فً نعلٌه خلعهما وأتم صالته وألن النجاسة ٌعفى عن ٌسٌرها فعفً عن ٌسٌر زمنها 



               *                      *                  * 
 ي لوجود النجاسة بعد انتيائو مف الصالة:حكـ اكتشاؼ المصمّ 

وجود  يااكتشؼ المصمي بعد االنتياء من إذاحكـ الصبلة  ىنؾ سؤاٌؿ يكثر طرحو: ما
 ىؿ تجب عميو اإلعادة؟ ف يجيؿ وجودىا قبؿ البدء بالصبلة؟كا نجاسةٍ 

ألف وجوب إزالة النجاسة شرط مف ، جميور الفقياء تجب عميو اإلعادة عندوالجواب: 
 شروط صحة الصبلة.

إلى أنو يسف لو إعادتيا، وال يجب ذلؾ لوجود  ورواية عند الحنبمية المالكيةذىب بينما 
 ىنا ىو الجيؿ بوجودىا أثناء قيامو بالعبادة(. العذر )والعذر

إزالة النجاسة أف يكوف المصمي قادرًا عمى إزالتيا ومتذّكرًا وجوب إذ يشترط عندىـ ل
 لوجودىا.

أفَّ نجاسًة ما أصابت ثوبو أو بدنو أو المكاف الذي يصمي فيو، أو ف صّمى وىو يجيؿ فإ
كاف يعمـ بيا لكنو ال أو كاف يعمـ وجود النجاسة، ولكنو نسي وصمى في حاؿ وجودىا، 

وال تجب في حقو، سواء  إال أنو يسف لو إعادتيا،فصبلتو صحيحة، يقدر عمى إزالتيا، 
 .1خرج الوقت أـ لـ يخرج
، ألف الفقيية المذاىباآلراء و أف يختار ما يناسبو مف ىذه  طبعًا يستطيع المسمـ
ف ،صحيحة وواضحة الداللة سنَّةٍ أو  مف قرآفٍ  ليس فيو دليؿٌ  الموضوع اجتياديٌ  كاف  وا 

 وخصوصًا إذا كاف أماـ، مف األفضؿ في ىذه الحالة إعادة الصبلة عمبًل باألحوط
 أو مشقة. ف معو مف اإلعادة دوف حرجٍ يتمكّ  ،وقتسع مف المتّ  المصمي

                                                                                                                                                 

 .ككشف العورة

1
مي الذي يصمي وعميو نجاسة، وىو يجيميا، او نسي وجودىا أو لـ في قوؿ آخر عند المالكية يجب عمى المص  

 يقدر عمى إزالتيا أف يعيد صبلتو ما داـ الوقت باقيًا.
 



                   *                *                       *  
 المقدار المعفّو عنو مف النجاسة:

و أو المكاف الذي وعمى بدنو أو ثوب كثير مف األحياف أف يصميَ قد يضطر اإلنساف في  
  يقؼ فوقو نجاسة.

 ًا في طريٍؽ موحٍؿ فيو قاذوراٌت أو نفاياٌت وأرواٌث حيوانيٌة، فتمرُّ سيارةٌ مارّ  فقد يكوف المرء
 وتصيب مبلبسو برشاٍش مف تمؾ البقايا واألرواث. مسرعة،

ؿ ثيابيا أو يبمّ  ،فيقيء طفميا عمى مبلبسيا ،في نزىٍة أو عند الطبيب األـّ وقد تكوف 
 مة مف البوؿ.بثيابو المتبمّ 

 ؟!وىو ال يستطيع تبديؿ ثيابو ،الصبلة المرء في ىذه الحالة إف أدركتوذا يفعؿ ماف
يا عفى عنو الشرع ىنالؾ مقدارًا من فَّ تمنع مف صحة الصبلة، أـ إ نجاسةٍ  ىؿ كؿُّ 

  !؟، ال يمنع مف صحة الصبلةمبلً واعتبره مي
 رأي الحنفية في المقدار المعفّو عنو مف النجاسات:

يعادؿ  ، وىو مامقدار الدرىـ الكبيرأقؿ مف  إذا كانت عف النجاسةيعفى أنو  الحنفيةرأى 
كانت  سواءً الصبلة بيا فإذا كانت النجاسة أقؿ مف مقّعر الكؼ، جازت ، 1ؼّ ر الكمقعّ 

بدنو أو في المكاف الذي يصمي فيو، مع الكراىة التنزييية، التي في ثوب المصمي أو 
 .2يرتكبوتقتضي مثوبة مف يترؾ المكروه وعدـ عقوبة مف 

ؼ( مف يقضي حاجتو وىو جواز استنجاء )تنظّ استدؿ الحنفية عمى ىذا بدليؿ قوي، قد و 
بالحجارة فقط دوف استخداـ الماء، ثـ صحة وضوئو وصبلتو، ومعمـو أف االستنجاء 

 فيا.لكنو يخفّ و بالحجارة ال يزيؿ النجاسة، 
                                                 

1
  احة المنبسطة مف الكّؼ داخؿ مفاصؿ األصابع.مقّعر الكؼ ىو: المس 
 

 لحوؽ اإلثـ بمف يرتكبيا.ر الكؼ، تجوز الصبلة بيا مع الكراىة التحريمية، التي تقتضي إذا بمغت النجاسة مقعّ  2



تقميد ىذا المذىب دوف حرج بإذف هللا، وخصوصًا في أوقات وبناء عمى ىذا يجوز 
 الضرورة، رفعًا لمحرج والمشقة.

 عنو مف النجاسات: مقدار المعفوّ في الالفقياء جميور رأي 
 :إلى أف قميؿ النجاسة ككثيرىا الشافعية والحنبمية والمالكيةالفقياء:  جميور بينما ذىب

عف إزالتيا،  هأو عجز  ىاوجودبؿ المصمي يمنع مف صحة الصبلة، واستثنى المالكية جيَ 
 كما ذكرنا في الفقرة السابقة.

 ، ومف ىذا:ااالحتراز مني النجاسات التي يصعبف عالفقياء جميور يعفى عند إال أنو  
 .إذا كاف كرؤوس اإلبر رشاش البوؿ البسيط -
 بينما ذىب، 1إذا أصاب البدف أو الثوب أو األشياء اليسير مف الدـ والقيحالشيء  -

الصبلة، إذا أراد مف الدـ والقيح معفو عنو  2إلى أف مقدار الدرىـ البغميّ  المالكية
الجروح التي  دىـ عفيعفى عنكما  المكاف،في الثوب أو البدف أو الدـ كاف  سواء

 تسيؿ مف المصمي أثناء الصبلة قميمة كانت أـ كثيرة.
دماء الجروح والدماميؿ والقروح ولو العفو عف  :إلى ما يعفى عنوالشافعية  وأضاؼ
رحت اليد وساؿ منيا الدـ، ، فمو جُ المعتاد المحؿتجاوز ، شريطة أف ال تكثرت
ث مكانًا آخر مف الجسـ، فإنو يعفى عف ىذه لـ يموّ و  بقي في محيط اليد، ولكنو

مكانًا آخر مف ىذه الدماء ثت أما إذا لوّ  وتجوز معيا الصبلة، الدماء ولو كثرت،
 .إذا كثرت اويجب تطييرى ، فبل يعفى إال عف اليسير منيا،الجسـ

                                                 

حّدد الشافعية اليسير مف الدماء بما ال يدركو البصر إال بعد تمحيص وتدقيؽ، بينما ذىب الحنبمية إلى أف  1

 .ما يتعارؼ عميو الناسإلى  أمر يعودتحديد اليسير 

 .البغل ذراعيف  تكون اليتالدرىـ البغمي عممة متداولة في زمانيـ، وىي بحجـ الدائرة  2

 
 



 دـ البراغيث والبعوض وونيـ الذباب. اليسير مف يعفى عف  -
  .1ارىاوبخّ  وغبارىا النجاسة افدخّ  يسيريعفى عف  -
في األماكف التي تتردد عمييا كالمساجد  )فضبلتيا( ذرؽ الطيوريعفى عف  -

 بيا ، لعمـو البموىعند مف يعتبرىا نجسة وما إلى ذلؾوالساحات والحدائؽ 
 .2منيا االحترازصعوبة و 

إذا وقعت في الحميب أثناء حمبيا، بشرط أف  ،اليسير مف روث األنعاـيعفى عف  -
 .، عند مف يعتبرىا نجسةتنزع منو مباشرة

 ر.ار مف الدـ ما لـ يكثُ ا يصيب ثوب الجزّ مّ يعفى ع -

 أمو. س بالقيء إذا المس ثديَ فـ الطفؿ المتنجّ يعفى عف  -

فقد كاف الصحابة رضواف هللا إذا كاف قميبًل،  ،ف نجاستوطيف الشارع المتيقَّ  عفعفى ي -
 .يخوضوف في الطيف، ثـ يصموف وال يغسموف ثيابيـ عنيـ

في  المجاري إذا سالتمياه  وأماء الميزاب  وأف نجاستو مف طيف الشارع تيقّ يُ  أما ما ال
 .، وال تنّجس مف تبلمسو ولو كثرت، فاألصؿ فييا الطيارةالطرقات

إذا وقع في الزيت والخؿ وغيرىا مف المائعات  ،بعر الفئراف اليسير مفويعفى عف  -
 ز منو.لصعوبة التحرّ 

ما يصيب ثوب المرضعة أو إلى ما يعفى عنو مف النجاسات،  المالكيةوأضاؼ  -
جسدىا مف بوؿ الطفؿ وقيئو، إذا كانت تجتيد في درء النجاسة عنيا حاؿ 

 .نزوليا
التي ال تبالي بما يصيبيا مف ىذه  المفّرطةويرى المالكية أفَّ ىذا ال يشمؿ 

                                                 

 عف دخاف النجاسة وبخارىا، ولو كاف كثيرًا، كما يعفى عنو ولو أصبح ماء متقاطرًا.عند الحنفية يعفى  1
 بحث أبواؿ الحيوانات؟؟؟؟؟نجاسة ذرؽ الطيور في انظر التفصيؿ في  2

 



 .ف كثيرىاعفى مف يسير النجاسة وال مال تُ  المفرِّطة ىذهأف النجاسات، و 
أف تتحّرز مف قيء  الواحدة منيفَّ  ستطيعت الالمواتي  األميات بعضمع األسؼ نرى 
 قيء،ال ذلؾمف بشكؿ دائـ نيا ال تستطيع أف تتطير أل ،تترؾ الصبلةطفميا الرضيع، 

 ولذلؾ يمكف لمف تتكاسؿ عف الصبلة ليذا السبب أف تأخذ بفتوى المالكية.
            *                  * 
 مسألة:

رجؿ يصمي فخرج الدـ مف أنفو، فسّده بقطف وأكمؿ صبلتو، ىؿ تصح صبلتو مع وجود 
 ىذه النجاسة؟

 الجواب:
الجراحات ولو كاف كثيرًا، إذا ، ألنو يعفى عندىـ عف دـ الشافعيةصبلتو صحيحة عند 

ألنو يعفى  ،المالكيةعند أيضًا ، وىي صحيحة لـ ينتقؿ إلى أماكف أخرى مف الجسد
 الجروح التي تسيؿ مف المصمي أثناء الصبلة قميمة كانت أـ كثيرة. دىـ عفعن

 1، ألف خروج الدـ ينقض الوضوء عندىـ.ةيمالحنفية والحنبوىي باطمة عند 
               *                          * 
 مسألة: 

يجوز ىؿ  ،مادة بالدماءت الضّ ماذا يفعؿ المريض الذي أصابتو جراحة، فضّمدىا فابتمّ 
في  وىؿ يجب عميو أف يغّير الضمادة لو أف يصمي رغـ وجود ىذه النجاسة في ثيابو؟

 وقت كؿ صبلة؟
 الجواب: 
رىا ، أو كاف يصعب عميو أف يغيّ إذا خشي عمى الجرحر الضمادة يغيّ عميو أف  ال يجب

                                                 

1
 انظر التفصيؿ في نقض الوضوء بخروج الدـ ص؟؟؟؟ 
 



وقت في  يصمي كؿّ أف ض ليقـو بيذا، ويجب عميو بنفسو، بؿ يحتاج إلى مشفى أو ممرّ 
فقد كاف النجاسة، ىذه ال يأثـ بسبب وجود صبلتو صحيحة، و و  ،رغـ وجود النجاسة وقتو

ينياىـ  هللا عميو وسمـصمى ولـ يكف النبي  ،1في المعارؾ وف بجراحاتيـالصحابة يصمّ 
 عف ذلؾ.
              *                      * 

 آراء أخرى في نجاسة دـ اآلدمي:
في كتابو: الشرح الممتع عمى زاد المستقنع، أف بعض العمماء الشيخ ابف عثيميف  ذكر

يقولوف بطيارة دـ اآلدمي، إذا خرج مف غير مخرج السبيميف )البوؿ والغائط(، وأف 
في المكاف الذي يصمي  والدماء عمى ثوب المصمي أو بدنو أ مع وجودصحيحة الصبلة 

القائميف بنجاسة دـ اآلدمي، حو عمى رأي ورجّ  ،دلة مف يروف ىذا الرأي، ثـ ذكر أفيو
 ومف ىذه األدلة:

 الذي الكثير، الدـ منيـ يسيؿ وقد القتاؿ، في جراحاتيـ في يصموف زالوا ما المسمميف أف
 يتحرزوف كانوا أنيـ يرد لـكما  بغسمو، ىـأمر  ص/أف النبي  يرد ولـ لمعفو، محبلً  ليس
 وجدوا متى الدـ أصابيا التي ثيابيـ عف يالتخمّ  يحاولوف بحيث ،شديداً  تحرزاً  الدـ عف

 .غيرىا
 ومف أراد المزيد مف األدلة فعميو أف يعود إلى الكتاب المذكور لبلستزادة.

 
             *                   * 

انتيى بحثنا في أنواع النجاسات وكيفية التطير منيا وتطيير األشياء التي تبلمسيا، 
كمما استطاع المسمـ أف يكوف أنظَؼ وأطيَر وأحب أف أقوؿ في ختاـ ىذا البحث: 

                                                 
1
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لشيٍء مف  وأنقى، كمما كاف أتقى وأقرَب إلى الكماؿ، وعندما تصادفو ظروٌؼ تضطره
ديُف تيسيٍر وتبشير، ال ديف تعسيٍر وتنفير، ويمكف لممضطر أف  التيسير، فإفَّ اإلسبلـ

داتو بالشكؿ الذي يناسب يجد في اآلراء الفقيية التي ذكرناىا متسعًا يعينو عمى أداء عبا
 ظروفو، تحت مظمة اإلسبلـ السمحة الكبيرة.



 الوضوء                                   
 و ومكروىاتو ونواقضو.سننو  وفرائض :عف الوضوء سأتحدث في ىذه الصفحات

، بسبب العبلقة التبادلية بيف الطيارةتحدث عف أحب أف أ بدأ بالوضوءقبؿ أف أ لكني
تصيب مف النجاسة المعنوية التي  معنويةٌ  طيارةٌ في الواقع الوضوء والطيارة، فالوضوء 

ؿ أو النوـ( مف أجؿ الصبلة  الوضوءعميو  جبفي ،المرء بعد أف يقـو بعمٍؿ ما )كالتبوُّ
 وما شابو.

ثوب ال في سية الماديةالطيارة الحسية مف النجاسة الحى بطيارٌة أخرى تسمّ ىنالؾ و 
أو الميتة وغير ذلؾ، وقد تحدثنا عف ىذا القيء أو الدـ كالتموث ب ،والبدف والمكاف

  بالتفصيؿ في بحث النجاسات.
أىمية الطيارة ـ المسمميف ليعمّ الفرص  واغتنـ سبلـ،اإل يوأكد عم الطيارة موضوعٌ و 
 والمسنونة، الوضوء واألغساؿ المفروضةالحديث عف  نا تأتي أىميةمف ىو  ،النظافةو 

فالطيارة تعادؿ  ،1الطيور شطر اإليماف :صمى هللا عميو وسمـذا يقوؿ النبي وفي ى
مف العبادات مرتبٌط بالطيارة، فالصبلة والطواؼ ومس  صحة كثيرألفَّ ، اإليماف نصؼ

إف هللا يحب التوابيف ) وجؿ يقوؿ: وهللا عزالمصحؼ ال يصح وال يجوز بدوف طيارة، 
 .2(ويحب المتطيريف

    *  *  * 
 الحدث األصغر واألكبر:

في مجاؿ الحديث عف الطيارة المعنوية ىناؾ ما يسمى عند الفقياء بالحدِث األصغر 
 والحدِث األكبر. 
ىو ما يوجب الُغسؿ، وسأقصر الحدُث األكبر ىو ما يوجب الوضوء، و والحدُث األصغرُ 

                                                 
1
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خاصًا إف حديثي ىنا عمى الطيارة مف الحدث األصغر، وسأفرد  لمحدث األكبر بحثًا 
 شاء هللا تعالى.

    *  *  * 
الوضوء وسيمٌة لمصبلة، وىو شرٌط مف شروطيا، كما أنو شرٌط مف شروط الطواؼ ومّس 

 المصحؼ الشريؼ.
، وحضَّ المسمميف رع اعتبره عبادةً اومع أفَّ الوضوء ليس مقصودًا لذاتو، إال أفَّ الش 

أَ  ِإَذا: صمى هللا عميو وسمـمقد قاؿ النبي عميو، ف ـُ  اْلَعْبدُ  َتَوضَّ  َفَغَسؿَ  -اْلُمْؤِمفُ  َأوِ  -اْلُمْسِم
 َقْطرِ  آِخرِ  َمعَ  َأوْ  -اْلَماءِ  َمعَ  ِبَعْيَنْيوِ  ِإَلْيَيا َنَظرَ  َخِطيَئةٍ  ُكؿ   َوْجِيوِ  ِمفْ  َخَرجَ  ،َوْجَيوُ 
 َمعَ  َأوْ  -اْلَماءِ  َمعَ  َيَداهُ  َبَطَشْتَيا َكافَ  َخِطيَئةٍ  ُكؿ   َيَدْيوِ  ِمفْ  َخَرجَ  َيَدْيوِ  َغَسؿَ  َفِإَذا ،-اْلَماءِ 
 َمعَ  َأوْ  -اْلَماءِ  َمعَ  ِرْجاَلهُ  َمَشْتَيا َخِطيَئةٍ  ُكؿ   َخَرَجتْ  ِرْجَمْيوِ  َغَسؿَ  َفِإَذا ،-اْلَماءِ  َقْطرِ  آِخرِ 
 .1الذ ُنوِب  ِمفَ  َنِقيًّا َيْخُرجَ  َحتَّى ،-اْلَماءِ  َقْطرِ  آِخرِ 

    *  *  * 
 الوضوء:تعريؼ 

  نبدأ بتعريفو.حيف نتحدث الوضوء عمينا أواًل أف 
  !ما ىو الوضوء؟

 الوضوء لغًة مشتٌؽ مف الوضاءة، وىي الُحسف والبيجة.
 مف الجسـ بطريقٍة معيَّنة. معينةٍ  أعضاءٍ  لغسؿىو استعماؿ الماء  شرعًا:و 

الَوضوء )بفتح الواو( والُوضوء )بضـ الواو( ىو اسـٌ ُيطمؽ عمى القياـ بفعؿ الوضوء، أما 
  ذي ُيتوّضأ بو.فيو الماء ال

يا أييا الذيف آمنوا إذا قمتـ ) :ىتعال هللا قوؿ ة الوضوء مستمّد مفاألصؿ في مشروعي
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إلى الصالة فاغسموا وجوىكـ وأيديكـ إلى المرافؽ وامسحوا برؤوسكـ وأرجمكـ إلى 
يقبؿ صالة أحدكـ إذا أحدث ف هللا ال إ :صمى هللا عميو وسمـالنبي وقوؿ ، 1(الكعبيف

 .2)أي إذا فعؿ ما ينقض الوضوء( حتى يتوضأ
    *  *  * 

 فرائض الوضوء:
 عمى فرضيتيا، الفقياء تفؽا أعماؿٌ ىنالؾ  نقوؿ: عند الحديث عف فرائض الوضوء

عماٌؿ كاف ليـ فييا آراٌء مختمفة، وقبؿ أف نبدأ بيذه الفرائض، ال بّد لنا أف نبيف ما أ و 
 كممة الفرائض.تعنيو 

 ىو ما طمب الشارع فعمو طمبًا جازمًا، بحيث يثاب فاعمو، ويعاقب تاركو. الفرض:
ىي األعماؿ التي تتوقؼ عمييا صحة الوضوء، فإف أخّؿ المتوضئ  وفرائض الوضوء:

  بواحد منيا، لـ يصّح وضوؤه. 
سنة  عدة جيات، منيا أف مف يترؾوبيذا تختمؼ فرائض الوضوء عف سنف الوضوء مف 
 ال يبطؿ الوضوء. مف سنف الوضوء ال يعاقب وال يأثـ، كما أف تركيا

           *                * 
  :أربعة الفرائض المتفؽ عمييا

  .غسؿ الوجو -
  .غسؿ اليديف إلى المرفقيف -
  .مسح الرأس -
  .غسؿ القدميف إلى الكعبيف -
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الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإََل يا )دة في آية الوضوء في قولو تعالى: وىذه الفرائض ىي الوار 
 (.ْيِ الصَّاَلِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإََل اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإََل اْلَكْعبػَ 

واحدًة، أما  مرةً  ومسح الرأسالوجو واليديف والقدميف ىذه األعماؿ ىو غسؿ  الفرض فيو 
 الغسؿ أو المسح ثبلث مراٍت فيو سنٌَّة، وليس فرضًا.

*  *  * 
 غسؿ الوجو:

  .قطرتافقطرٌة أو ولو منو قطر يالغسؿ ىو إسالة الماء عمى العضو بحيث 
 فيبؿُّ  أثناء الوضوء بداًل مف أف يغسميا،الواجب غسميا أعضاءه  مسحمف الناس مف ي

توضأ عمى الشكؿ يظف نفسو قد و  ، ثـ يبّميما ويمسح وىكذا..ويمسح وجيو بالماء يديو
يا، والوضوء في مسح ىذه األعضاء وليسالفرض ىو غسؿ  خطأ، ألفوىذا  الصحيح،

 ىذه الحالة غير صحيح!
ما بيف منابت شعر الرأس المعتاد إلى ىو الوجو  حدُّ وغسؿ الوجو يعني غسمو بالكامؿ، و 

، ويجب غسؿ شحمتي األذنيف وجزٍء منتيى الذقف طواًل، وما بيف شحمتي األذنيف عرضاً 
 مف شعر الرأس ومف الحمؽ تحت الحنؾ، ألّف استيعاب غسِؿ الوجو ال يتـ إال بو.

بحيث يصؿ الماء إلى وشاربو  يوشعر حاجبالمتوضئ يغسؿ ويجب عند غسؿ الوجو أف 
البشرة إلى  وصمو يو يبّمغو بالماء، لحيتو بحيث شعر  يغسؿكما يجب أف  ،باطف البشرة
ال ُيرى ما تحتيا مف  كانت المحية كثيفةً  أما إف ،محية خفيفةالإف كانت التي تحتو 

ىا، وال يجب عميو تبميغ الماء إلى باطف الشعر، ظاىر  البشرة، فيكفي المتوضَئ أف يغسؿ
ولكف  في ىذا مف مشقة عميو،لما  كما ال يجب عميو إيصاؿ الماء إلى البشرة التي تحتو،

  لحيتو الكثيفة بأصابع يديو.ؿ يسفُّ لو أف يخمّ 



بيده  توضأ فغرؼ غرفةً إذ  ،صمى هللا عميو وسمـ النبي بفعؿ ىذاالفقياء عمى  واستدؿ 
بيذه ، وال يمكف لو كثيفة صمى هللا عميو وسمـتو لحي توكان. 1وجيوبيا مف الماء وغسؿ 

  وما تحتيا مف بشرة. الماء إلى باطف المحية أف يوصؿرفة الواحدة الغَ 
            *                   * 

 المحية المسترسمة:حكـ غسؿ 
 ، فيؿ عمى المتوضئ استيعابيا بالغسؿ؟الوجو عف حدّ  أحيانًا تكوف المحية مسترسمةً 

، واختمفوا في وجوب الوجو ودحدعمى وجوب غسؿ المحية إف كانت في  الفقياءاتفؽ 
إلى أف الشعر  الحنفية والمالكية عف حدود الوجو، فذىب إف كانت مسترسمةً غسميا 

، ألنو شعٌر خارج عف ال يجب غسمو ،عف دائرة الوجو الخارجَ  ،المسترسؿ مف المحية
 المحؿ المفروض غسمو، وىو الوجو.

مف المحية، ألف أصؿ  فذىبوا إلى وجوب غسؿ الشعر المسترسؿالشافعية والحنبمية أما 
 شعر المحية ينبت مف الوجو، فيجب غسمو مع الوجو.

ولمقارئ حرية االختيار في  ليس فيو دليؿ مف قرآف أو سنة، فالموضوع إذف اجتيادٌي،
 تقميد ما يراه مناسبًا مف ىذه المذاىب.

    *  *  * 
 :غسؿ اليديف إلى المرفقيف

 .العظـ الناتئ الذي يصؿ الذراع بالعضد :المرفؽ ىو 
يف، ألفَّ هللا تعالى أمر المرفق يفىذ حدود حتى غسؿ اليديفيظف البعض أنو يكفيو  

بغسؿ اليديف )إلى المرفقيف(، وىذا الظفُّ خاطٌئ، وعمى المتوضئ تعميـ يديو بالغسؿ، 
 بحيث يغسؿ المرفقيف معيما.
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فبل يعني أفَّ )إلى( بمعنى (، يكـ إلى المرافؽفاغسموا وجوىكـ وأيد) :أما قولو تعالى
)حتى(، وأف حدود الغسؿ المفروض تنتيي عند المرفقيف، بؿ لقد أجمع المفسروف عمى 

 أفَّ )إلى( في ىذه اآلية تعني )مع(، فيجب لذلؾ غسؿ المرفقيف في الوضوء.
ة في األحاديث التي روت صف صمى هللا عميو وسمـفعؿ النبي عمى ىذا  وقد دؿّ 

فغسؿ وجيو، فأسبغ توضأ  صمى هللا عميو وسمـأف النبي  ىذا ما ورد وضوئو، ومف
شرع في ، ثـ اليسرى حتى أدشرع في العضُ الوضوء، ثـ غسؿ يده اليمنى حتى أ

 .في الغسؿ مع الذراع يفدخؿ المرفقيُ  أنو كاف أي ،1دالعضُ 
تحريؾ الخاتـ الضيؽ، إف كاف الماء ال يصؿ إلى ما تحتو  جميور الفقياء ويجب عند

 إال بتحريكو، أما إف كاف واسعًا فيسفُّ تحريكو وال يجب.
    *  *  * 

 :مسح الرأس
عمى العضو الغسؿ كما ذكرنا ىو إسالة الماء ف و،وغسمالعضو بيف مسح  فرؽٌ  ؾىنا 

عمى  ىاإمرارُ بالماء ثـ اليد  بؿّ أما المسح فيو  قطرتاف،أو  بحيث يتقاطر منو ولو قطرةٌ 
 .العضو

)وامسحوا والمفروض في الوضوء مسُح الرأس ال غسمو، لقولو تعالى في آية الوضوء: 
 .2برؤوسكـ(

والرأس ىو: موضع الشعر المعتاد مف فوؽ الجبية إلى نقرة القفا، وال بّد في مسح الرأس 
الشعر الطويؿ المسترسؿ عف س، أما مف االنتباه إلى مسح الشعر الموجود في حدود الرأ

ف اكتفى المتوضئ بمسح الشعر المسترسؿ لـ يجزئو فبل ُيشرع مسحو حدود الرأس ، وا 
 ذلؾ، ولـ يكف وضوؤه صحيحًا.
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 فيكفيو أف يمسح بشرة رأسو فقط.أما األصمع الذي ال يممؾ شعرًا عمى رأسو، 
          *                * 

  :لرأسالمقدار المطموب مسحو مف ا
بناًء  والمقدار المطموب مسحو من حوؿ وااختمفمسح الرأس، و فرضية عمى  الفقياءاتفؽ 

 .1(وامسحوا برؤوسكـ)الواردة في قولو تعالى:  المراد مف )الباء( فيـفي عمى اختبلفيـ 
 ،بأيديكـ وامسحوا برؤوسكـ ممصقةً  ى:معنوال ،اإللصاؽالمراد بيا  إلى أف الحنفية فذىب 
 ،ربع الرأسفإف المساحة المفروض مسحيا تقّدر ب و،برأسه يد المتوضئ مصؽيعندما و 

 صمى هللا عميو وسمـعف النبي  روى البخاريوقد  ،وبالتالي يجب عندىـ مسح ربع الرأس
 ىي مقدـ الرأس، وتقدر بربع الرأس. ، والناصية2أنو توضأ فمسح بناصيتو

مف المسح أف يكوف  واألفضؿ ،أي موضع ويجزئ عند الحنفية مسح ربع الرأس مف 
 ص./الرأس، لما ذكرناه مف فعؿ النبي  ناصية
 ،أنيا زائدةعمى  : )وامسحوا برؤوسكـ(في قولوالباء المالكية والحنابمة  فسربينما 

 رأسوجميع المتوضئ أف يمسح عمى عندىـ  فيجب ،امسحوا رؤوسكـ كاممةً و  والمراد:
 بالماء.

 :أي ،بأنيا لمتبعيض (وامسحوا برؤوسكـ)ى: قولو تعالفي فسروا الباء ف الشافعيةأما 
ولو كاف و، رأس مف اً جزءالمتوضئ ويكفي عندىـ أف يمسح  ،امسحوا ببعض رؤوسكـو 

أو الشعرات الممسوحة في  واحدًة، ويشترط ليكوف المسح كافيًا، أف تكوف الشعرة شعرةً 
 حدود الرأس، وال يكفي أف تكوف مف الشعر المسترسؿ.

ىو المقدار المفروض الذي ال  ،الشافعيةوما ذكرناه مف جواز مسح جزٍء مف الشعر عند 
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رخد  -ًظخد حُطٜخسس –،ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ 4/255ٓغ٘ذ حُٔـ٤شس رٖ شؼزش: -أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙكذ٣غ طل٤ق.  

رخد حُٔغق ػ٠ِ حُؼٔخٓش ٓغ  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/231٠ط٤ش ٝحُؼٔخٓش: حُٔغق ػ٠ِ حُ٘خ

 .1/76حُ٘خط٤ش:



ف كاف مف السنة  كمو، وىو ما سنبينو عند  رأسال مسحيصح الوضوء بدوف اإلتياف بو، وا 
 الحديث عف  سنف الوضوء.

*  *  * 
 المسح عمى العمامة:حكـ 
بداًل مف مسػح  مسح العمامةليـ يؿ يجوز ف ،الرجاؿ يضعوف عمى رؤوسيـ عمامةً  بعض

  الرأس، أـ أفَّ عمييـ خمعيا، ليمسحوا رؤوسيـ عند الوضوء؟!
لمػف  ويجػوز وحػدىا، المسػح عمػى العمامػةإلػى عػدـ جػواز االكتفػاء ب جميور الفقياءذىب 

يمسػح جػزءًا مػف ف أف يرجعيا قميبًل إلػى الػوراء،كاف عمى رأسو عمامٌة ولـ يشأ أف ينزعيا، 
ـّ المسػػػح عمػػػى العمامػػػة، لمػػػا ورد فػػػي صػػػحيح اإلمػػػاـ مسػػػمـ عػػػف  المغيػػػرة بػػػف رأسػػػوم ثػػػـ يػػػت

   1يف.مسح بناصيتو وعمى عمامتو وعمى الخفّ فأفَّ النبي توضأ  :شعبة
*  *  * 

 :جميف إلى الكعبيفغسؿ الرّ 
 .يصؿ القدـ مع الساؽ ذيالعظـ الناتئ ال وى الكعب
 و، وال يصح مسحيما بداًل مف غسميما.رجمي غسؿعمى المتوضئ أف ييجب 

بالكسر  2)وامسحوا برؤوِسكـ وأرجمكـ( قوؿ هللا تعالى في آية الوضوء: يقرأ البعضقد  
، فيعتبر أف الواجب ىو مسح الرجميف ال ناًء عمى أنيا معطوفٌة عمى كممة برؤوِسكـب

(، أرجمكـبفتح كممة )( كـ)وامسحوا برؤوِسكـ وأرجمَ  :اآلية ىيألفَّ  ،ىذا خطأٌ غسميما، و 
)فاغسموا وجوىكـ عمى كممة )أيديكـ( التي وردت قبميا في قولو تعالى: معطوفة  وىي

 1فيجب لذلؾ غسؿ الوجو واليديف والرجميف. ،3وأيديكـ(
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 ٗلظ ح٣٥ش حُغخروش 



التواتر، فرضية غسؿ  ، والتي بمغت حدّ وقد بينت السنة النبوية الصحيحة الفعمية والقولية
الرجميف، األمر الذي اعتبره الفقياء دليبًل قطعيًا عمى وجوب غسميما، وعدـ جواز 

 االكتفاء بمسحيما.
مة )إلى مع القدميف، ألف كم الكعبيف ، كما يجب غسؿغسؿاستيعاب القدميف باليجب و 

  .الكعبيف( في اآلية تعني مع الكعبيف
 صمى هللا عميو وسمـ رجع مع بعض الصحابة برفقة النبي كيؼ عمرو بف هللا عبديروي 

 العصر عند قوـٌ  ؿتعجّ  ،بالطريؽ بماء كنا إذا حتى يقوؿ:ثـ ، المدينة إلى مكة مف
صمى  هللا رسوؿ فقاؿ ،الماء يايمسّ  لـ تموح وأعقابيـ إلييـ فانتيينا ،عجاؿٌ  وىـ ،فتوضؤوا

، رة القدـمؤخّ  وىوالعقب  .2الوضوء أسبغوا !النار مف لؤلعقاب ويؿٌ  :هللا عميو وسمـ
ر في غسمو. ألف وُخصَّ بالذكر ىنا  المتوضئ غالبًا ما يقصِّ

*  *                * 
:فرائض الوضوء المختمؼ حوليا  

 -الترتيب - النية ، وىذه الفرائض ىي:فرائض الوضوءحوؿ سبعة مف الفقياء  اختمؼ 
 مسح األذنيف. -االستنشاؽ واالستنثار  -المضمضة - الدلؾ – المواالة

*  *  * 
 :نية الوضوء 

 النية لغًة تعني القصد بالقمب.
                                                                                                                                                 

1
ىناؾ قراءٌة صحيحٌة بكسر كممة )أرجمكـ(، وقد عّمميا المفسروف بأنيا تجّر مع كممة )رؤوسكـ( بسبب المجاورة، وأف  

 ىذا ال يعني اتحاد الحكـ بيف الرؤوس واألرجؿ مف جية االكتفاء بالمسح. 
 
2
، 1/214ٔخُٜٔخ:رخد ٝؿٞد ؿغَ حُشؿ٤ِٖ رٌ -ًظخد حُطٜخسس -أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ٝحُِلع ُٚ طل٤ق.كذ٣غ  

ًظخد  -ٝأخشؿٚ أرٞدحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ٓخظظشحً، 1/72رخد ؿغَ حُشؿ٤ِٖ:  -ًظخد حُٞػٞء -ٝحُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ

، ٝحُ٘غخث٢ 1/154رخد ؿغَ حُؼشحه٤ذ: -ًظخد حُطٜخس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/24ٚ٘٘رخد ك٢ اعزخؽ حُٞػٞء: -حُطٜخسس

 .  1/77رخد ا٣ـخد ؿغَ حُوذ٤ٖٓ: -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ حُٔـظز٠



 ، كأف يقوؿ:وشرعًا: أف ينوي المسمـ الوضوء
 نويت فرائض الوضوء.أو نويُت الوضوء، أو نويُت رفع الحدث األصغر، 

نما يكفي  بالنية، ال يشترط التمفظو   عند البدء بالوضوء. بالقمباستحضارىا وا 
مف فرائض الوضوء ال يصح بدونيا،  ىؿ ىي فرٌض  :اختمؼ الفقياء في حكـ النيةوقد 

 أـ أنيا سنٌَّة مف السنف، يستحب اإلتياف بيا، ويبقى وضوء مف لـ ينِو صحيحًا؟!
في ذكرىا رد يلـ  ، وليست مف فرائض الوضوء، ألنوإلى أنيا سنة مؤكدة الحنفية ذىب 

، وىذا يعني صحة الوضوء، ولو لـ ينو المتوضُئ الوضوَء، إال أف ترؾ النية آية الوضوء
نقص يُ عمى فعميا، األمر الذي  صمى هللا عميو وسمـٍة واظب النبي يعني ترَؾ سنٍة مؤكد

 ثواب مف يتركيا بدوف عذر. 
فرض مف فرائض  فذىبوا إلى أنياجميور الفقياء )الشافعية والحنبمية والمالكية( أما 

عندىـ، واستدلوا عمى ىذا بأف  هؤ صح وضو يلـ  ،دوف أف ينويالمرء مو توضأ ف الوضوء،
إنما : صمى هللا عميو وسمـة، لقوؿ النبي الوضوء عبادة، والعبادات ال تصح بدوف الني

 .1األعماؿ بالنيات
 في ىذه المسألة؟!ظير ثمرة الخبلؼ تأيف  

ولـ ، حسبَ أو استحَـّ أو  يستفيد منيا مف اغتسؿلطيفٌة  ثمرةٌ في فرضية النية  ليذا الخبلؼ
ى دوف أف يتوضأ عمى اعتبار أنو قد اغتسؿ لتّوه أو خرج مف صمّ ثـ ، ينو الوضوء

أعضاء جسمو التي ألف جميع  ،الحنفيةصبلتو عند المسبح، وفي ىذه الحالة تصحُّ 
 حيف ذىبيجب غسميا أو مسحيا قد بمِّغت بالماء، وىذا ىو اليدؼ مف الوضوء، في 

                                                 
1
، :1/3رخد ٤ًق ًخٕ رذء حُٞك٢ ا٠ُ سعٍٞ هللا  -ًظخد رذء حُٞك٢ -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

رخد ك٤ٔخ ػ٢٘ رٚ  –ًظخد حُط٬م  -، ٝأرٞدحٝد ك٢ ع3/1515ٚ٘٘رخد اٗٔخ ح٧ػٔخٍ رخ٤ُ٘ش:–ًظخد  -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ

ًظخد كؼخثَ  -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع2/1413ٚ٘٘رخد ح٤ُ٘ش: -ًظخد حُضٛذ -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع5/262ٚ٘٘حُط٬م ٝح٤ُ٘خص:

، ٤ُ٘1/58ش ك٢ حُٞػٞءرخ -ًظخد حُطٜخسس-ث٢ ك٢ حُٔـظز٠، ٝحُ٘غخ4/179رخد ٓخ ؿخء ك٤ٖٔ ٣وخطَ س٣خء ُِٝذ٤ٗخ: –حُـٜخد

 "رخ٤ُ٘ش" ٓغ ٬ٓكظش أٗٚ ؿخء ػ٘ذ حُزؼغ رِلع:



غير صحيٍح  في ىذه الحالةإلى عدـ صحة ىذه الصبلة، ألف الوضوء  الفقياءجميور 
 الفتقاره إلى النية.

    *  *  * 
 :الترتيب بيف فرائض الوضوء

في النص  عضاء الوضوء واحدًا بعد اآلخر بالترتيب الذي وردأ الترتيب ىو تطيير 
 .ثـ يغسؿ رجميو ،ثـ يمسح رأسو ،ثـ يديو ،يغسؿ المتوضئ وجيو أوالً ، فالقرآني
المتوضئ  عكسفمو  مف سنف الوضوء، الترتيب سنةإلى أف الحنفية والمالكية ذىب 

صح ، ثـ مسح رأسو، ثـ غسؿ يديو، ثـ غسؿ وجيو أواًل، يورجمفغسؿ فرائض الوضوء، 
بدوف عذٍر،  الترتيب لتركو سنة وينقص مف ثواب وضوئو ولكنو مسيءٌ عندىـ، وضوؤه 
  السنف المؤكدة. وىي مف

 (الواو)حرؼ استخدمت آية الوضوء  بأفَّ  ،واستدلوا عمى أفَّ الترتيب سنٌة وليس فرضاً 
رجمكـ أفاغسموا وجوىكـ وأيديكـ إلى المرافؽ وامسحوا برؤوسكـ و ) فييا:لمعطؼ، فجاء 

فيفيداف  (ثـفقط، أما )الفاء( أو ) العطؼتفيد مطمؽ والواو في المغة  ،1(إلى الكعبيف
فرضًا لجاء العطؼ بأحد ىذيف الحرفيف بداًل مف الترتيب  كاف ولوالعطؼ والترتيب، 

)الواو(، ولقاؿ ربنا جؿ جبللو: فاغسموا وجوىكـ ثـ أيديكـ إلى المرفقيف، ثـ امسحوا 
.. أو لقاؿ: فاغسموا وجوىكـ فأيديكـ إلى المرفقيف فامسحوا برؤوسكـ أرجمكـبرؤوسكـ ثـ 

 فأرجمكـ!
في أعماؿ الوضوء، فعمى المتوضئ الترتيب إلى فرضية  الشافعية والحنبمية ما ذىببين

يتوضأ إف لـ و، فيرجمغسؿ ثـ ي، ومسح رأسثـ ي ،وغسؿ يديي ثـ ،و أوالً غسؿ وجيأف ي
 عمى ىذا الترتيب لـ يصح وضوؤه. 

                                                 
1
 6آ٣ش  حُٔخثذس:عٞسس  



 كؿ األحاديث التي ذكرتإذ إف ، صمى هللا عميو وسمـفعؿ النبي عمى ىذا ب والداستو 
بنفس الترتيب الوارد في آية  بةذكرتيا مرتّ  ،صفة وضوء النبي عميو الصبلة والسبلـ

 الوضوء.
وال بد مف التنويو ىنا إلى أف الترتيب المفروض لدى الشافعية والحنبمية ىو ما كاف بيف 
فرائض الوضوء )الوجو ثـ اليديف ثـ الرأس ثـ الرجميف(، أما الترتيب بيف السنف )التسمية 

غسؿ الكفيف ثـ المضمضة واالستنشاؽ ثـ البدء بالميامف في غسؿ أعضاء الوضوء( ثـ 
 فيو سنة باالتفاؽ.

          *             * 
 :بيف أفعاؿ الوضوء المواالة 

مباشرًة، دوف أف يتخمؿ ىذه  المواالة: ىي متابعة أفعاؿ الوضوء أحدىا إثر اآلخر
 .قٌة بالوضوءاألفعاؿ انشغاٌؿ بأي أمٍر آخر ليس لو عبل

 أوجرس الباب  رفّ : كنت أتوضأ فطرأ لي طارئ: كثيرًا ما أسأؿ مف قبؿ النساء
ُت وضوئي وفتحُت الباَب أو ردد ، فقطعٍت عمى النار عاـالط مثبًل، أو تذكرُت أفَّ الياتؼ 

ىؿ عمي الستكماؿ وضوئي، فيؿ ىذا جائز؟ و  ثـ عدت عمى الياتؼ أو تفقدُت الطعاـ،
وقفت تأف أكممو مف النقطة التي عيَد الوضوء مف أولو، أو يجوز لي أ عندما أعود أف 

 عندىا؟
الفصؿ و ، بيف أفعاؿ الوضوء بيف الفصؿ اليسير والفصؿ الكثيرالفقياء  زميّ أقوؿ: 
 بأف ال يجؼَّ الفقياء  هحدد، و نوماالحتراز  صعوبةل بأس بوال  عندىـ اليسيرالزمنّي 

وىذا تحديٌد تقريبٌي ييدؼ إلى إعطاء  ،معتدالً فيما لو كاف الطقس  ،العضو السابؽ
المتوضئ فكرًة عف الوقت، الذي يمكف اعتبار الوضوء فيو صحيحًا، إذا انقطع 

العضو السابؽ، فإفَّ معو جؼَّ يفإف كاف الفصؿ كثيرًا بحيث  المتوضئ عف متابعتو.
 لمفقياء آراًء متنوعًة في صحة ىذا الوضوء:



ًا مف فرضمف سنف الوضوء، وليست المواالة سنة  إلى أفَّ  الحنفية والشافعيةذىب 
وضوءه مف  كمؿأف ي مف فصؿ بيف أفعاؿ الوضوء فصبًل كثيراً ل يجوز وبالتالي فرائضو،
ف كاف مف األفضؿ لو في ىذه الحالة إعادة الوضوء وضوؤه صحيحؼ، و حيث توقّ  ، وا 

 مف أولو حرصًا عمى اإلتياف بالسنف عمى وجييا األكمؿ.
فصؿ بيف أفعاؿ وعمى مف فرٌض،  المواالةأفَّ  المالكية والحنبمية بينما رأى

يميـ دل، و أف يعيد وضوءه مف جديد، العضو السابؽ معو جؼّ  الوضوء بفاصٍؿ كبيٍر،
 قدر )بقعة( لمعةٌ  قدميو ظير وفي يصمي رجالً رأى  صمى هللا عميو وسمـأف النبي 

 1.والصالة الوضوء يعيد أف فأمره ،الماء يصبيا لـ الدرىـ
وبما أنو أمره أف يعيد  ،يؾرجمغسؿ أعد  :مو لـ تكف المواالة فرضًا لكفاه أف يقوؿ لوف

  .ال سنة عمى أف المواالة فرٌض  ىذا دليؿٌ  ، فإفَّ وضوءه مف جديد
ويرجح بعض أىؿ العمـ ىذا المذىب، ألف الوضوء عبادة، والعبادة تقتضي 

أف يوالي بيف أفعاؿ الوضوء، إال إذا حالت بينو  ية وعدـ العبث، وعمى المتوضئالجدّ 
 وبيف المواالة ظروٌؼ طارئٌة منعتو مف ذلؾ.

*  *  * 
 مسألة:

توضأت امرأة، فنوت الوضوء، ثـ غسمت وجييا ويدييا إلى المرفقيف، ومسحت 
، ىؿ شماؿفتيا بالمنشفة، ثـ غسمت رجميا الرأسيا، ثـ غسمت رجميا اليميف، ثـ جفّ 

 ؟بًل يقطع المواالة في الوضوءفاص تجفيفيا لرجميا بالمنشفةيعتبر 

                                                 
1
رخد طلش٣ن  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞدحٝد ك٢ ع3/424ٚ٘٘طل٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ:كذ٣غ  

 لٚ حُلخًْ. سؿخُٚ ػوخص ٝطلّ  (1/29،ٝهخٍ حرٖ كـش ك٢ حُذسح٣ش: )1/45حُٞػٞء:



الفاصؿ  ال يعتبر تجفيؼ أحد الرجميف قبؿ غسؿ األخرى فاصبًل، بؿ الجواب:
المعتبر الذي يقطع المواالة عند الفقياء ىو الزمف الذي لو ترؾ معو العضو بدوف 

 وحده. تجفيؼ جؼّ 
                *                 * 

 :ضاء الوضوءأع دلؾ
الماء وقبؿ  عمى العضو بعد صبّ -وما شابو مف ليفة وغيرىا  -اليد ىو إمرار الدلؾ و  

  .جفافو
أو بالميفػة دلؾ العضو باليػد  إلى أف الحنفية( -الحنبمية -)الشافعية الفقياء جميور ذىب 

إلػػى المالكيػػة  مػػف سػػنف الوضػػوء، بينمػػا ذىػػب أثنػػاء مػػرور المػػاء عميػػو ىػػو سػػنةٌ أو بقماشػػة 
 لـ يصح وضوؤه. ،غسؿ أعضاء الوضوء بالماء دوف أف يدلكيامف ، فالدلؾفرضية 

، صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمـبػػػي واسػػتدلوا عمػػػى فرضػػػية الػػػدلؾ بأحاديػػػث روت كيفيػػػة وضػػػوء الن
فذكرت مف بينيا دلؾ النبي لذراعيو، بينما حمؿ جميور الفقياء فعؿ النبي لػذلؾ عمػى أنػو 

 بالفرضية مف دليٍؿ صريٍح وواضٍح.ال بد لمقوؿ أنو سنٌة، و 
 وقد رّجح كثير مف أىؿ العمـ مذىب الجميور في سنية الدلؾ لقوة أدلتيـ.

           *                   * 

  قبؿ غسؿ الوجو: المضمضة واالستنشاؽ واالستنثارحكـ 

والمضمضة ىي إدخاؿ  الماء في الفـ وخضخضتو ثـ طرحو، أما االستنشاؽ 
 الماء في األنؼ، واالستنثار إخراجو مف األنؼ.فيو إدخاؿ 

، بينما جميور الفقياء )الشافعية والحنفية والمالكية(وىي سنٌة مؤكدة عند 
فة وضوء جميع األحاديث التي روت صإلى فرضيتيا، ألّف  الحنابمةذىب 



ذكرت المضمضة واالستنشاؽ واالستنثار، بينما  صمى هللا عميو وسمـالنبي 
أنيا أنيا لو كانت فرضًا لوردت في آية الوضوء، وطالما  فقياءيرى جميور ال

عمى  صمى هللا عميو وسمـمواظبة النبي  لـ ترد فييا فيي ليست فرضًا، أما
 .فعميا فيو دليؿ عمى أنيا سنة مؤكدة

المضمضػػػػة واالستنشػػػػاؽ وقػػػػد رّجػػػػح كثيػػػػر مػػػػف أىػػػػؿ العمػػػػـ مػػػػذىب الجميػػػػور فػػػػي سػػػػنية 
 لقوة أدلتيـ. واالستنثار
              *                   * 

 مسح األذنيف بعد مسح الرأس:حكـ 

جميػػػػور الفقيػػػػاء )الشػػػػافعية والحنفيػػػػة والمالكيػػػػة وفػػػػي روايػػػػة عنػػػػد ىػػػػو سػػػػنٌة عنػػػػد  
إلػػى فرضػػية مسػػح األذنػػيف ألنيمػػا  الحنابمػػة فػػي روايػػة أخػػرى ، بينمػػا ذىػػبالحنبميػػة(

 لماسح ماء المسح.تبع لمرأس، ويجزئ مسحيما مع الرأس دوف أف يجّدد ا
             *                           * 

غسؿ اليديف إلى  -الوضوء، أربعٌة متفٌؽ عمييا وىي: غسؿ الوجوإذًا ىذه ىي فرائض 
 -النية غسؿ القدميف إلى الكعبيف، وسبعة مختمٌؼ فييا وىي: -مسح الرأس -المرفقيف
 مسح األذنيف. -االستنشاؽ واالستنثار  -المضمضة - المواالة -الدلؾ -الترتيب

 
    *  *  * 
 مسألة:

وفرائض الوضوء المختمؼ  ،ياعميفعؿ فرائض الوضوء المتفؽ فماذا لو توضأ المرء 
يؿ ف أعضائو، ث غسؿثمّ يولـ في غسؿ اليديف والرجميف، بدأ باليميف يلـ لكنو و  فييا،

 ؟!وضؤوه صحيح



 الجواب:
مف أتى بيا فالوضوء، سنف األفعاؿ التي تركيا ىي مف ألف  صحيحٌ وضؤوه نعـ..  

ا ترؾ، إذا تركيا ثوابو بمقدار مينقص مف أثيب عمى فعميا، ومف تركيا ال يعاقب، بؿ 
 دوف عذر مقبوؿ.

ر لموضوء، الخوؼ مف فوات ة الماء المتوفّ مف األعذار المقبولة في مثؿ ىذه الحالة: قمّ 
 الشديد وكثرة الذيف يريدوف الوضوء...وقت الصبلة، االزدحاـ 

 ...، الكسؿ، التياوفلمجرد العجمة العجمةُ ومف األعذار غير المقبولة: 

    *  *  * 
 مسألة أخرى:

 توضأ رجٌؿ عمى الشكؿ التالي:
غسؿ وجيو مرًة واحدًة، وغسؿ يديو إلى المرفقيف مرًة واحدًة، ومسح عدة شعراٍت مف 

ي بيف مرًة واحدًةم ولـ يكف الماء قميبًل، وال الوقت المتبقّ رأسو، وغسؿ رجميو إلى الكع
 لمصبلة ضيقًا، وليس في مكاف الوضوء ازدحاـٌ، فما حكـ وضوئو؟!

 الجواب: 
، ألف الترتيب بيف فرائض الوضوء سنة عندىـ، الحنفية والمالكيةوضوؤه صحيٌح عند 

 ألنو ترؾ السنف والمستحبات كسبًل وتياونًا. ،ولكنو مسيٌء في وضوئو
 

    *  *  * 
 سنف الوضوء:

 .غير مؤكدةٍ  وسنفٌ  ،مؤكدةٌ  سنفٌ ىناؾ نوعاف مف السنف: 



أي أفَّ الشرَع طمبيا لكنو لـ  ،سنف المؤكدة: ىي ما طمب الشارع فعميا طمبًا غير جاـزوال
، ولـ يتركيا السبلـ عمى فعمياوواظب النبي عميو الصبلة و  يفرضيا ولـ يأمر بيا أمرًا،

 إال نادرًا لئلشعار بسنيتيا والتمييز بينيا وبيف الفرض..
، ولكفَّ األجدَر واألكمَؿ لممسمـ أف يؤدييا، وال يعاقب تاركيا ،يثاب فاعمياىذه السنف و  

 .1وخاصًة إف لـ يكف لديو سبٌب مبّرر لتركيا
             *                 * 

 ىي:السنف المؤكدة في الوضوء 
 .الوضوءب البدء التسمية عند -1

قبؿ غسؿ و في بداية الوضوء  يف إلى الرسغيف ثبلث مراتغسؿ الكفّ  -2
 .والذراع العظماف المذاف يصبلف بيف الكؼّ  :والرسغاف ىماو، الوج

، وىي المضمضة واالستنشاؽ واالستنثار ثبلث مرات قبؿ غسؿ الوجو -3
 ، كما رأينا.الحنابمة ، وفرٌض عندالجميورسنٌة مؤكدة عند 

وىػػو سػػنٌة إذا تبمّػػغ المػػاء إلػػى مػػا بػػيف األصػػابع بػػدوف  تخميػػؿ أصػػابع اليػػديف والقػػدميف، -4
 تخميؿ، أما إذا لـ يبمغ الماُء إال بالتخميؿ، كاف التخميؿ فرضًا.

 تثميث غسؿ الوجو واليديف والرجميف، أي غسميما ثبلث مرات. - 5

صمى هللا يا أفَّ النبي التثميث ما ورد في السنة الصحيحة، ومنوالدليؿ عمى سنية 
 زاد فمف ،الوضوء ىكذا في الوضوء ثبلثًا، ثـ قاؿ:غسؿ أعضاءه  عميو وسمـ

  .2وظمـ وتعدى أساء فقد ىذا عمى

                                                 
1
 حٗظش حُظلظ٤َ ك٢ طؼش٣ق حُغ٘ش ك٢ ص 
2
رخد  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞدحٝد ك٢ ع2/180ٚ٘٘ٓغ٘ذ ػزذ هللا رٖ ػٔشٝ: –كذ٣غ كغٖ. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ  

رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُوظذ ك٢ حُٞػٞء ًٝشح٤ٛش حُظؼذ١  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/33ٚ٘٘حُٞػٞء ػ٬ػخً:



المالكيػػة بينمػػا ذىػػب ، عنػػد الشػػافعية والحنفيػػة وىػػو سػػنة اسػػتيعاب كػػؿ الػػرأس بالمسػػح،-6
 إلى فرضيتو. والحنبيمية
إلػى أف السػنة  الشػافعية التثميث في مسح الرأس، بينمػا ذىػب جميور الفقياءعند  وال يسفّ 

 ىي مسح الرأس ثبلث مرات.
 إحدى طرؼ يضع ثـ المتوضئ يديو، يبؿّ  أف :ىي الرَّْأسِ  َمْسحِ  ِفي المستحبة كيفيةَوال

 عمى اإلبياميف ويضع رأسو، ـمقدّ  عمى ويضعيما األخرى طرؼ عمى سبابتيو
 .منو بدأ الذي الموضع إلى ىمايردّ  ثـ قفاه، إلى يديو ريمرّ  ثـ ،1دغيفالصُّ 

: َقاؿَ  صمى هللا عميو وسمـ اّللَِّ  َرُسوؿِ  ُوُضوءِ  َوْصؼِ  ِفي َزْيدٍ  ْبفُ  اّللَِّ  َعْبدُ وقد روى ىذا 
ـِ  َبَدأَ  َوَأْدَبَر، ِبِيَما َفَأْقَبؿَ  ِبَيَدْيِو، َرْأَسوُ  َفَمَسحَ  َـّ  َقَفاُه، إَلى ِبِيَما َذَىبَ  َحتَّى َرْأِسوِ  ِبُمَقدَّ  ُث
  2.ِمْنوُ  َبَدأَ  الَِّذي اْلَمَكافِ  إَلى َردَُّىَما

ئ أف يمسح رأسو بيذه الييئة، إال إذا كاف شعره طويبًل يخاؼ انتفاشو ويستحب لممتوضّ  
ره بدوف أف مؤخّ  مو إلىوتشّعثو إف فعؿ ذلؾ، فيكفيو عند ذلؾ أف يمسح رأسو مف مقدّ 

ـ الرأس ليمسح خرى عمى مقدّ لرأس، بؿ يرفعيما ثـ يضعيما مرة أرجع يديو إلى مقدـ ايُ 
 المرة الثانية ثـ الثالثة..

جميػػور الفقيػػاء يمػػا بعػػد مسػػح الػػرأس، وىػػو سػػنٌة عنػػد طنظاىِرىمػػا وبا مسػػح األذنػػيف،-7
فػػػي روايػػػة  الحنابمػػػةذىػػػب  ، بينمػػػا)الشػػػافعية والحنفيػػػة والمالكيػػػة وفػػػي روايػػػة عنػػػد الحنبميػػػة(

 أخرى إلى فرضية مسح األذنيف.

                                                                                                                                                 

ُلذ٣غ حرٖ ٝحُِلع ُٚ، ٝطلق ح 1/88رخد ح٫ػظذحء ك٢ حُٞػٞء:  -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ ،1/146ك٤ٚ:

 ، ًِْٜ ٖٓ ؽش٣ن ػٔشٝ رٖ شؼ٤ذ ػٖ أر٤ٚ ػٖ ؿذٙ ٓغ ٬ٓكظش ٝؿٞد حخظ٬ف ؽل٤ق ر٤ْٜ٘  رخُِلع.  1/89خض٣ٔش:
1
 حُُظذؽ: ٛٞ حٌُٔخٕ ر٤ٖ ح٧رٕ ٝحُؼ٤ٖ. 
2
، ٝٓغِْ ك٢ 1/79رخد ٓغق حُشأط ًِٚ: -ًظخد حُٞػٞء -ؽشف ٖٓ كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ 

رخد طلش ٝػٞء   -ًظخد حُطٜخسس –، ٝأرٞدحٝد ك٢ ع :1/210ٚ٘٘رخد ك٢ ٝػٞء حُ٘ز٢  -ًظخد حُطٜخسس -طل٤لٚ

ًظخد  -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ،1/149رخد ٓخ ؿخء ك٢ ٓغق حُشأط: -ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ عٖ٘ ًظخد حُطٜخسس ، :1/26حُ٘ز٢ 

 -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ ع٘٘ٚ، ٝحُ٘غخث٢ ٠ُ1/47 حُٔئخشس:ارخد ٓخ ؿخء ك٢ ٓغق حُشأط أٗٚ ٣زذأ رٔوذّ حُشأط  -حُطٜخسس

  .1/71غَ:ـرخد كذ حُ



 َظاِىَرُىَما َوُأُذَنْيوِ  َرْأَسوُ  َمَسحَ  صمى هللا عميو وسمـ النَِّبيَّ  َأفَّ : ورد عف ابف عباسو 
 .1َوَباِطَنُيَما

تجديػػد المػػاء لمسػػح األذنػػيف بعػػد مسػػح الػػرأس، والحنبميػػة  الشػػافعية والمالكيػػةعنػػد  ويسػػفّ  
 بمسحيما بنفس الماء الذي مسح بو المتوضئ رأسو. الحنفيةواكتفى 

 )األعضاء اليمنى( عند غسؿ اليديف والرجميف. البدء بالميامف -8
مف فػػي التػػي عجبػػوكػػاف ي صػػمى هللا عميػػو وسػػمـأفَّ النبػػي  فقػػد ورد فػػي الحػػديث الصػػحيح

ِمو وُطيوره، وفي شأنو كمو  .2تنع ِمو وترج 
 عند مف لـ يقؿ بفرضيتيما. المواالة والدلؾ -9

    *  *  * 
 السنف غير المؤكدة )آداب الوضوء(:

نف يثػاب وىػذه السػ ا،ولػـ يواظػب عمييػ صػمى هللا عميػو وسػمـي فعميػا النبػي وىي السنف الت
يػـو القيامػة عمػى  صػمى هللا عميػو وسػمـفاعميا، وال يعاقب تاركيا، وال يػبلـ مػف قبػؿ النبػي 

 تركيا.
 :ثمانية سنف وىي

 .أثناء الوضوء استقباؿ القبمة - 1
 الناس بدوف ضرورة أثناء الوضوء. عدـ التكمـ مع - 2

أمػا تحريػؾ الخػاتـ الضػيؽ الػذي ال يصػؿ المػاء إلػى مػا تحتػو  تحريؾ الخاتـ الواسػع، - 3
 فيو فرٌض.

 المضمضة واالستنشاؽ باليد اليمنىم واالستنثار باليسرى. - 4

                                                 
1
رخد ٓخ ؿخء ك٢ ٓغق ح٧ر٤ٖٗ ظخٛشٛٔخ ٝرخؽٜ٘ٔخ  -ًظخد حُطٜخسس -أخشؿٚ حُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ كغٖ طل٤ق.كذ٣غ  

رخد  ٓخ ؿخء ك٢ ٓغق  -ًظخد حُطٜخسس -ٝهخٍ :كذ٣غ كغٖ طل٤ق، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ ٗل1/52ٙٞٝحُِلع ُٚ:

 .1/30:أر٢ دحٝد ٖٓ كذ٣غ حُٔوذحد رٖ ٓؼذ رٖ ٣ٌشد شخٛذ ػ٘ذُٝٚ  ٗلٞٙ. 1/151ح٧ر٤ٖٗ:
2
، ٝٓغِْ ك٢ 1/74رخد حُظ٤ٖٔ ك٢ حُٞػٞء ٝحُـغَ: -ًظخد حُٞػٞء -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

 .1/226رخد حُظ٤ٖٔ ك٢ حُطٜٞس ٝؿ٤شٙ: -ًظخد حُطٜخسس -طل٤لٚ



ألنػو لػـ يػؤثر لػدييـ  ،فُيكػره مسػح الرقبػة الجميػور، أمػا عنػد الحنفيػةعنػد  مسح الرقبة - 5
 فعؿ ىذا.  أف النبي 

 إطالة الغّرة والتحجيؿ:-6
 .الفرس، والتحجيؿ: بياض في قوائـ الفرس جبيةالغّرة في المغة: بياض في 

طالػػة الغػػّرة تعنػػي أف يغسػػؿ المتوضػػئ جػػزءًا زائػػدًا عمػػى الواجػػب فػػي غسػػؿ الوجػػو، كػػأف  وا 
 مة رأسو وصفحتي عنقو. جزءًا مف مقدّ يغسؿ 

طالػػػة التحجيػػػؿ ىػػػػو أف يغسػػػؿ المتوضػػػػئ جػػػزءًا زائػػػدًا عمػػػػى الواجػػػب فػػػػي غسػػػؿ اليػػػػديف  وا 
 والرجميف، كأف يغسؿ العضديف مع المرفقيف، والساقيف مع القدميف.

  قاؿ: صمى هللا عميو وسمـمـ أفَّ النبي ورد في صحيح اإلماـ مس
ِميفَ  ُغرًّا اْلِقَياَمةِ  ْوـَ يَ  َيْأُتوفَ  ُأمَِّتى ِإفَّ »  َأفْ  ِمْنُكـْ  اْسَتَطاعَ  َفَمفِ  ،اْلُوُضوءِ  َأَثرِ  ِمفْ  ُمَحجَّ

والمراد أنيـ يأتوف يوـ القيامة ونور يسطع في جباىيـ وأيدييـ  .1«َفْمَيْفَعؿْ  ُغرََّتوُ  ُيِطيؿَ 
 وأرجميـ.

 .الشافعية إبقاًء ألثر العبادة عند عدـ تجفيؼ وتنشيؼ أعضاء الوضوء -7
ـْ  ِبِمْنِديؿٍ  ُأِتىَ  صمى هللا عميو وسمـ النَِّبىَّ  َأفَّ  َنةَ َمْيُمو روت أـ المؤمنيف  وُ  َفَم   َوَجَعؿَ  ،َيَمسَّ

  .2َيْنُفُضوُ  : جعؿَ َيْعِنى ،َىَكَذا ِباْلَماءِ  َيُقوؿُ 
نفض المتوضئ لمماء عف بدنو عدـ كراىية  إلى الحنبميةوبناء عمى ىذا الحديث ذىب  

إلى كراىيتو، رغـ استدالليـ بالحديث عمى سنية ترؾ تجفيؼ  الشافعيةبيديو، بينما ذىب 
 أعضاء الوضوء!!

                                                 
1
كؼَ حُٞػٞء ٝحُـش حُٔلـِٕٞ ٖٓ أػش رخد  -ًظخد حُٞػٞء -طل٤ق.أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

 1/216رخد حعظلزخد اؽخُش حُـشس ٝحُظلـ٤َ ك٢ حُٞػٞء : -ًظخد حُطٜخسس -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ،1/63حُٞػٞء:

 ٝحُِلع ُٚ. 
2
، 1/102رخد حُٔؼٔؼش ٝح٫عظ٘شخم ك٢ حُـ٘خرش: -ًظخد حُـغَ  -طل٤ق. أخشؽ حُزخخس١ ٗلٞٙ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

ًظخد حُطٜخسس  -ٝحُِلع ُٚ، ٝأرٞدحد ٗلٞٙ ك٢ ع1/254ٚ٘٘رخد طلش ؿغَ حُـ٘خرش: -ل٤غًظخد حُ -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ

 .138/ 1رخد طشى حُٔ٘ذ٣َ رؼذ حُـغَ: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/64٠رخد حُـغَ ٖٓ حُـ٘خرش: –



بمػا إلى كراىية نفض اليديف، وينػدب عنػدىـ التنشػيؼ بمنػديؿ. واسػتدلوا  الحنفيةكما ذىب 
ناولػو زارىـ في منػزليـ، فاغتسػؿ، ثػـ  صمى هللا عميو وسمـأف النبي  قيس بف سعد رواه

   .1فاشتمؿ بيا ،بزعفراف أو ورس ممحفًة مصبوغةً 
بعػػض النػػاس اليػػـو يتوضػػؤوف ويرفضػػوف تجفيػػؼ أعضػػائيـ رغػػـ بػػرودة الطقػػس، وعنػػدما 

 .  صمى هللا عميو وسمـنقتدي بالنبي  ُيسألوف عف السبب يجيبوف: نحف
صػػمى هللا عميػػو روت تػػرؾ النبػػي فػػي ىػػذا، أفَّ ىنػػاؾ أدلػػًة  كثيػػر مػػف العممػػاءوالػػذي رجحػػو 

لمتجفيؼ، وأخرى ذكػرت أنػو جفَّػؼ، ويسػتنبطوف مػف ذلػؾ أف فعػؿ النبػي ليػذا األمػر  وسمـ
ألمتو، بؿ كاف يفعؿ ذلؾ بوصػفو بشػرًا، وبحسػب مػا يتناسػب منو أو تركو لو ليس تشريعًا 

روٌؾ لمرغبػػة الشخصػية، ولػػيس فػػي مػع حالػػة الطقػس ورغبتػػو البشػػرية، واألمػر مػػف بعػده متػػ
 االقتداء بيا.   ىذا سنة نبوية يسفّ 

يتوجو المسمـ بعد انتيائو مف الوضوء نحػو يسفَّ أف  التشيُّد والدعاء بعد الوضوء: -8
الميػػػػػـ  شػػػػيد أفَّ سػػػػػيدنا محمػػػػدًا رسػػػػوؿ هللا،القبمػػػػة ويقػػػػوؿ: أشػػػػػيد أف ال إلػػػػو إال هللا، وأ

 واجعمني مف المتطيريف. ،اجعمني مف التوابيف
أُ  َأَحدٍ  ِمفْ  ِمْنُكـْ  َما :صمى هللا عميو وسمـيقوؿ النبي وفي ىذا  َـّ  ،اْلُوُضوءَ  َفُيْسِبغُ  َيَتَوضَّ  ُث

 اْلَجنَّةِ  َأْبَوابُ  َلوُ  ُفِتَحتْ  ِإالَّ  ،َوَرُسوُلوُ  اّللَِّ  َعْبدُ  ُمَحمًَّدا َوَأفَّ  اّللَُّ  ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  َأفْ  َأْشَيدُ  :َيُقوؿُ 
 2.«َشاءَ  َأيَِّيا ِمفْ  َيْدُخؿُ  الثََّماِنَيةُ 

 أما الدعاء أثناء الوضوء فمـ يرد فيو حديٌث صحيح.  
                    *  *    * 

                                                 
1
رخد ًْ  -ح٧ددًظخد  -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع3/421ٚ٘٘ٓغ٘ذ ه٤ظ رٖ عؼذ: -ؽشف ٖٓ كذ٣غ أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ 

، 1/158رخد حُٔ٘ذ٣َ رؼذ حُٞػٞء: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع6/347ٚ٘٘ٓشس ٣غِْ حُشؿَ ك٢ ح٫عظجزحٕ:

، ٝحخظِق ك٢ حُلٌْ ػ٠ِ ٛزح حُلذ٣غ ٝهخٍ ك٤ٚ حُلخكع حرٖ 6/89رخد ٤ًق ٣غظؤرٕ: -ًظخد ح٧دد -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حٌُزشٟ

ٚ ٝاسعخُٚ، ٝسؿخٍ اع٘خد أر٢ دحٝد سؿخٍ حُظل٤ق طشف ك٤ٚ ح٤ُُٞذ :"حخظِق ك٢ ٝطِ 1/99كـش ك٢ حُظِخ٤ض حُلز٤ش

  رخُغٔخع ٝهللا أػِْ. ٝٓغ رُي رًشٙ ح١ُٝٞ٘ ك٢ حُخ٬طش ك٢ كظَ حُلذ٣غ حُؼؼ٤ق"أٛـ. 
2
ًظخد  –، ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ 4/145ٓغ٘ذ ػوزش رٖ ػخٓش: -ؽشف ٖٓ كذ٣غ طل٤ق . أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ 

رخد ٓخ ٣وٍٞ حُشؿَ ارح  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع1/209ٚ٘٘رخد حُزًش حُٔغظلذ ػوذ حُٞػٞء: -حُطٜخسس

 ٝسٝحٙ حُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ رض٣خدس ُلع: حُِْٜ حؿؼ٢ِ٘ ٖٓ حُظٞحر٤ٖ ٝحؿؼ٢ِ٘ ٖٓ حُٔظطٜش٣ٖ. .1/43طٞػؤ:



 مكروىات الوضوء:
ب ما حس وأنواعو الوضوء، سأتحدث عف معنى المكروهقبؿ الحديث عف مكروىات 

  .الفقياء فوصنّ 

ؿ الشرع تركو ولكنو غير جاـز الشرع تركو طمباً  ما طمب :ىو المكروه ، أو لنقؿ: ما فضَّ
لـ يأمر بذلؾ أمرًا. فصياـ النفؿ بشكٍؿ متواصٍؿ الشيَر تمو الشيِر أمٌر مكروه، وتأخير 

لغاء السحور، والزيادة عمى غسؿ  اإلفطار في رمضاف إلى ما بعد صبلة العشاء وا 
، وال نقوؿ: إنيا محرَّمة، ولكننا نقوؿ: إنيا الرجميف أكثر مف ثبلث مرات أثناء الوضوء

، بؿ ورد مف خبلؿ سياؽ الكبلـ ما يدؿ  ، ألفَّ اإلسبلـ لـ ينَو عنيا بشكٍؿ جاـز ٌٍ مكروىٌة
 عمى أفضمية ترؾ واجتناب ىذه األمور..

ؿ وقت عند دخو إفطاره الصائـ  ، فإذا عّجؿفاعمو أثـيثاب تاركو وال ي :المكروه حكـو 
ذا أخَّر إفطاَره إلى أيِّ وقٍت يشاء، بإذف هللا ثواب اتباع سنة النبي /صالمغرب، ناؿ  ، وا 

إذ يكوف عند ذاؾ مبتدعًا لما لـ يرد  ذا زعـ أفَّ تأخير اإلفطار عبادة،لـ يأثـ بذلؾ، إال إ
 في الديف مف العبادات. 

ورد في  فَّ ترؾ ماكبيٍر بالحديث عف السنف، أل ويرتبط الحديث عف المكروىات إلى حد  
 . السنف مف المكروىات

 السنف المؤكدةف .غير مؤكدةٍ  اً وسنن مؤكدةً  اً ىناؾ سنن عندما تحدثنا عف السنف ذكرنا أفَّ و 
صمى هللا عميو وسمـ عمى القياـ بيا، كصبلة السنف الراتبة المؤكدة  التي واظب النبي ىي

 ىتسمّ )و  غير المؤكدة فالسن بعد الفريضة وقبميا وصبلة الوتر بعد صبلة العشاء، أما
بي صمى هللا عميو وسمـ التي لـ يواظب الن السنف ييف، (المستحبات وأداب اآلب أيضاً 

كسنة العصر القبمية  ،عمى فعميا بشكٍؿ دائـٍ ومنتظـ، كصبلة السنف الراتبة غير المؤكدة



وىذه السنف يثاب فاعميا وال يعاقب تاركيا،  النوافؿ كصبلة التسابيح والحاجة..وبعض 
غير أفَّ ِفعَؿ السنف )وخاصًة المؤكدِة( أمٌر مستحٌب، وجديٌر بالمسمـ الذي يرـو ثواب هللا 

 .أف يحافظ عمييا صمى هللا عميو وسمـى ومحبة رسولو تعال
  1نوعاف: المكروهو 
ىو أمٌر مكروٌه كراىًة  المؤكدة، ترؾ سنٍَّة مف السنف فمثبلً  ،تنزيييةً  كراىةً مكروٌه . 0

تنزيييًة، كأف يغسَؿ المتوضئ يديو أكثر أو أقؿَّ مف ثبلث مرات، فيذا أمٌر مكروٌه كراىًة 
كاف يغسؿ أعضاء  صمى هللا عميو وسمـأفَّ النبي  تنزيييًة، لما ورد في السنة الصحيحة

زيَد فعُمو أو ينقَص وال يجدر بالمسمـ )إف لـ يكف ىناؾ سبٌب( أف ي ،2وضوئو ثالث مرات
 عف فعِؿ النبي عميو الصبلة والسبلـ.

وتعني أف يترؾ المسمـ سنًة مف السنف غير المؤكدة، ولى، األَ  خبلؼِ  كراىةَ مكروٌه . 2
ولى(، بمعنى أفَّ  ٍَ كأف يتكمـ أثناء الوضوء بدوف داٍع، فيذا يسمى عند الفقياء )خبلَؼ اأَل

 ..ترؾ ىذه األموراأَلولى بالمسمـ أف ي

نما  مكروىًا مف المكروىات التنزيييةالذي يرتكب و  بلـ مف قبؿ النبي يقد ال يعاقب، وا 
عمى  ،صمى هللا عميو وسمـتي واظب عمييا ف المؤكدة، اللمسن لمخالفتويـو القيامة /ص 

، كالتكمـ رتكب مكروىًا مف مكروىات خبلؼ األولى، فإنو ال يعاقب وال يبلـخبلؼ مف ي
 .أثناء الوضوء

                      *  *  * 

 ؟مكروىات الوضوءما ىي 

                                                 
1
 حٗظش طؼش٣ق حٌُٔشٝٙ طلش٣ٔخً ك٢ ص 
2
 92عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 



 خبلؼِ  كراىةَ  مكروهٌ منيا ما ىو و  ،تنزييية كراىةً  مكروهٌ  ما ىو مكروىات الوضوءمف 
 ، نذكر منيا المكروىات التالية: ولىاألَ 

ىو تجاوز الحدِّ المعروؼ الماء: واإلسراؼ  اإلسراؼ أو التقتير في استعماؿيكره . 0
لتبميِغ األعضاء التي يجب غسميا أو مسحيا في الوضوء، بحيث يفتح والكافي 
، بحيث ال يصؿ المتوضّ  ئ الصنبور وييدر الماَء ىدرًا، والتقتير ىو التقميؿ مف ذلؾ الحدِّ

ويستدؿ الفقياء عمى كراىية اإلسراؼ في استعماؿ  الماء إلى األعضاء بشكٍؿ كاٍؼ.
 سيكوف في ىذه األمة قوـٌ : هللا عميو وسمـصمى قوؿ النبي الماء أو التقتير فيو ب

 . 1يور والدعاءيعتدوف في الطَّ 

اإلعراض عف اتخاذ األسباب لتحقيؽ ما يػدعو بػو الػداعي، كػأف  واالعتداء في الدعاء ىو
ػَؿ فػي مػا يػدعو بػو مػف  يدعَو هللَا أف يرزقػو ولػدًا صػالحًا وىػو ال ينػوي الػزواج، أو أف يفصِّ

 أمور الدنيا، كأف يقوؿ: أريد سيارًة لونيا كذا موديميا كذا، فيذا مما ُيكره في اإلسبلـ. 

نجػػده كمػػا ذكػػرُت قبػػؿ قميػػؿ: اإلسػػراُؼ أو التقتيػػر. وىػػذا مػػا فيػػو  يػػورعتػػداء فػػي الطَّ أمػػا اال
 ،صػػػػػنبورال، يفتحػػػػػوف ، وخصوصػػػػػًا مػػػػػف لديػػػػػو مػػػػػرض الوسوسػػػػػةئيفالمتوّضػػػػػ بعػػػػػض دعنػػػػػ

 ..ويسرفوف في استخداـ الماء

مف الماء، والصاع ىو ما  بصاعٍ  اغتسؿَ  إذا اغتسؿَ  صمى هللا عميو وسمـكاف النبي وقد 
ذا توضأ توضّ  ،أي: ليتراف ،يمو غراـك 2يقارب  الكيمو غراـ،  نصؼ يعادؿ ، والمدُّ دٍّ أ بمُ وا 

 .نصؼ ليتر أو ما يعادؿ
ورد عف النبي عميو الصبلة والسبلـ  أو النقص منيا:مراٍت الزيادة عمى ثبلث تكره  -2

                                                 
1
رخد  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞدحٝد ك٢ ع4/86ٚ٘٘ٓغ٘ذ ػزذ هللا رٖ ٓـلَ: -طل٤ق.أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذ٣ٙغ كذ 

 .1/267ٝحُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى: ،15/166ٝطللٚ حرٖ كزخٕ: ،1/24ح٩عشحف ك٢ حُٔخء:



ذا غسؿ يديو غسميا ثبلثاً إذا غسؿ وجيو غسمو ثبلثاً كاف أنو  ىكذا  :ذلؾ، ثـ قاؿ بعد ، وا 
 . 1ومف زاد عف ىذا أو نقص منو فقد أساء ،الوضوء

المطموب في الوضوء ىو غسؿ الوجو، وليس رشقو أو : ضرب الوجو بالماءيكره   -3
ضربو بالماء، ألف الوضوء عبادة يقصد بيا رضاء هلل تعالى، ولمعبادة آدابيا، وينبغي 

 عمى المتوضئ أف يتقيد بيا.

 .الكبلـ أثناء الوضوء إال لحاجةيكره  -4 
 التي ذكرناىا سابقًا. ترؾ سنة مؤكدة مف سنف الوضوءيكره تنزييًا  -5

                     *  *  *  

 :أنواع الوضوء

 لموضوء ثبلثة أنواع:
  .مفروضالوضوء ال -

  .مندوبالوضوء ال -

 مكروه.الوضوء ال -

*  *  * 

 :الوضوء المفروض

 يكوف الوضوء مفروضًا في الحاالت التالية:

                                                 
1
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 لمصبلة.الوضوء  -0

 الوضوء لمطواؼ. -2

 الوضوء لحمؿ المصحؼ ومّسو.  -3

           *               * 
 :الوضوء لمصالةفرضّية 

)كالصبلة العادية  كاممةً  ،كانت أو نافمةً  فرضاً بدونو، ال تجوز و فرض،  الوضوء لمصبلة
  (.صبلة الجنازةو كسجدة التبلوة ) كاممةٍ  أـ غيرَ ذات الركوع والسجود(، 

إذا قمتـ ) ىو قوؿ هللا تعالى في سورة المائدة:مف أجؿ الصبلة ودليؿ فرضية الوضوء 
إلى الصالة فاغسموا وجوىكـ وأيديكـ إلى المرافؽ وامسحوا برؤوسكـ وأرجمكـ إلى 

صالة أحدكـ إذا أحدث  ال يقبؿإف هللا : صمى هللا عميو وسمـالنبي  قوؿُ ، و 1(الكعبيف
  .2حتى يتوضأ

              *                 * 
 :الوضوء لمطواؼ حوؿ الكعبةة ضيّ فر 

الطواؼ حوؿ الكعبة كالصبلة، ألف  طواؼ بدونو،ال وال يصحّ الوضوء لمطواؼ فرض،  
 مثؿ البيت حوؿ الطواؼ : صمى هللا عميو وسمـ، لقوؿ النبي يجوز التكمـ فيو إال أنو
 3.بخير إال فيتكممّ  فال فيو تكمـ فمف ،فيو تتكمموف أنكـ إال ،الصالة

                                                 
1
 6حُٔخثذس: آ٣ش عٞسس  
2
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 -ًظخد حُلؾ -أخشؿٚ حُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ٝٝهلٚ، ٝهذ ػَٔ رخُلذ٣غ أًؼش حَٛ حُؼِْ.ك٢ سكؼٚ طل٤ق ح٩ع٘خد، حخظِق 

ار إ سٝح٣ش حُشكغ ٖٓ ؽش٣ن  ،ًٝؤٗٚ سؿلٚ ،ٝحُِلع ُٚ، ٝأشخس ا٠ُ ٝهل3/293ٚرخد ٓخ ؿخء ك٢ ح٬ٌُّ ك٢ حُطٞحف: 

ػطخء رٖ حُغخثذ ٝهذ حخظِؾ رآخش ػٔشٙ، ٝحُطشم ح٧خشٟ ػٖ ؿ٤شٙ ٝسدص رخُٞهق ٌُ٘ٚ هخٍ: "ٝحُؼَٔ ػ٠ِ ٛزحػ٘ذ 

 -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز2/66٠رخد ح٬ٌُّ ػ٘ذ حُطٞحف: -ًظخد حُٔ٘خعي -أًؼش أَٛ حُؼِْ"، ٝأخشؿٚ حُذحس٢ٓ ك٢ ع٘٘ٚ



           *             * 
 :المصحؼ وحممو مّس مف أجؿ الوضوء ة فرضيّ 

}الَّ لقولو تعالى: بدوف وضوء،  ويأثـ مف يمّسو ،فرض الوضوء لمّس المصحؼ وحممو
ُو ِإالَّ اْلُمَطيَُّروَف{ بل يشترط ليا ف القرآف الكريـ مف الذىف والمحفوظات، قراءة أما ،1َيَمس 

 بؿ يستحب ذلؾ أدبًا مع كتاب هللا عز وجؿ. الوضوء، 

حممو لغير المتوضئ، إذا كاف ذلؾ مف فوؽ حائٍؿ غيِر متصٍؿ و  المصحؼ يجوز مّس و 
بالمصحؼ، أي إذا كاف يمبس قفازيف، أو إذا لفَّو بقطعٍة مف قماش، أو إذا كاف 

 المصحؼ في كيٍس أو في صندوٍؽ أو ما شابو ذلؾ..

المصحؼ مف غبلفو الخارجي فغير جائز، ألنو متصٌؿ بالمصحؼ، فيمحؽ بو  أما مّس  
 ويأخذ حكمو.
            *                *             * 

 :لغير المتوضئ مّس المصحؼ المفّسرحكـ 

ويصعب  وىو غير متوضئ، أف يمسؾ المصحؼ قد يحتاج المرء في بعض األحياف
لذيف يحفظوف القرآف الكريـ، أولئؾ ا صوصاً ، وخاألسبابيتوضأ لسبٍب مف عميو أف 

إذا كانوا خارج منازليـ، ويزداد الحرج  بشكؿ دائـ، دوا وضوءىـعمييـ أف يجدّ  يشؽّ و 
 ؟يفعؿ ىؤالءفماذا 

، المطبوعة مصاحؼ ال أفَّ الفقياء المعاصريف كثير مف رأى   التي يوجد عمىو اليـو
تعتبر بمثابة  ،أو بعض األحاديث والتعميقات ؿأسباب النزو  مياوفي ذي ىامشيا تفسيرٌ 

                                                                                                                                                 

 1/630ٝحُلخًْ ك٢ حُٔغظشى: ،9/143ق حُلذ٣غ حرٖ كزخٕ:، ٝطلّ 5/222ّ ك٢ حُطٞحف:رخد ارخكش ح٬ٌُ -ًظخد حُلؾ

  ٝأشخس ا٠ُ ٝهلٚ. 
1
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 التفسير واألحاديث الشريفة أو أسباب النزوؿ اتكوف كممتبشرط أف  الكتب الشرعية،
أف  غير المتوضئلعمى أنو يجوز  الفقياء القدامىوقد اتفؽ القرآف، كممات أكثر مف 

وبالتالي يجوز لغير  ،باآليات القرآنية ولو كاف فييا استدالؿٌ  ،يحمؿ الكتب الشرعية
 ـ.القرآف الكري كممات بشرط أف ال يمّس  ،ىذه المصاحؼأف يحمؿ متوضئ ال

*  *  * 
 :المندوب الوضوء

 في الحاالت التالية: ، فبل يأثـ مف يتركو،يكوف الوضوء مندوبًا )ال مفروضًا(

 .كؿ صبلةعند  -0

 .وحمميا الكتب الشرعية لمّس  -2

 .لنـوعند ا -3

 الجنابة.عند  -4

 .قراءة القرآفعند  -5

*  *  * 
  :صالة عند كؿ الوضوء يندب

لو يجوز لممسمـ أف يصمَي بوضوئو أكثر مف صبلٍة ماداـ محافظًا عميو، ولكف يستحب 
ى بوضوئو إذا كاف قد أدّ د وضوءه عند كؿ صبلٍة )مف الصموات المفروضة(، أف يجدّ 



عمى أمتي  لوال أف أشؽَّ  :هللا عميو وسمـصمى ، لقوؿ النبي السابؽ صبلة فرض أو نفؿ
 .1سواؾمع كؿ وضوء و أ ،بوضوء ألمرتيـ عند كؿ صالة

           *                   * 
 : وحمميا الكتب الشرعية الوضوء لمّس يندب  

الكتب الشرعية ىي الكتب التي تبحث في أمور الديف والفقو والعمـ الشرعي، وىي كتٌب 
 وأحاديث شريفًة، ومف األدب مع آيات هللا تعالى وأحاديث رسوؿ هللاتحوي آياٍت قرآنيًة 

إف أمكنو  ،تب ويقرأ بيا وىو متوضئأف يحمؿ المسمـ ىذه الك صمى هللا عميو وسمـ
 .ذلؾ

        *                * 
  عند النوـ: الوضوءيندب  

 ، بات في  بات طاىراً مف : صمى هللا عميو وسمـالنبي  فقد قاؿيستحبُّ الوضوء قبؿ النـو
 .2اً فإنو بات طاىر فالف عبدؾ ؿ: الميـ اغفر لاق، فمـ يستيقظ إال شعاره ممؾ

                 *                         * 
  :نب قبؿ النـو أو األكؿلمجُ الوضوء يندب 
ما ل ، ُيستحبُّ لو أف يتوضأ،قبؿ االغتساؿ أو األكؿَ  النوـَ  الُجُنبُ  إذا أراد

                                                 
1
ٝحُِلع ُٚ، ٝأخشؽ حُ٘غخث٢ ك٢ حٌُزشٟ  2/258ٓغ٘ذ أر٢ ٛش٣شس: -ؽشف ٖٓ كذ٣غ كغٖ. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ 

، ٝرًشٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ 3/352كزخٕ ك٢ طل٤لٚ ٗلٞٙ:  ، ٝحر1/197ٖرخد حُغٞحى ُِظخثْ رخُـذحس: -ًظخد حُظ٤خّ -ٗلٞٙ

 ٝهخٍ: " سٝحٙ أكٔذ ٝك٤ٚ دمحم رٖ ػٔشٝ رٖ ػِؤش، ٝٛٞ ػوش كغٖ حُلذ٣غ".  1/221ٓـٔغ حُضٝحثذ 
2
ٖ اع٘خدٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ، ٝكغّ 5/204ٝٛزح ُلظٚ، ٝأخشؽ ٗلٞٙ حُطزشح٢ٗ ك٢ ح٧ٝعؾ  3/328لٚ حرٖ كزخٕ: كذ٣غ طلّ  

 .1/226ك٢ ٓـٔغ حُضٝحثذ: 



إذا كاف  صمى هللا عميو وسمـالنبي  أفَّ  عنيارضي هللا  السيدة عائشةروتو 
 1.وضوءه لمصالة توضأ ،فأراد أف يأكؿ أو يناـَ  ،باً نُ جُ 

                   *                      * 
 : قراءة القرآفعند الوضوء يندب 

وجب  ،ويقرأ منو سبؽ أف قمنا قبؿ قميٍؿ أفَّ المسمـ إذا أراد أف يحمؿ المصحؼ الشريؼ
عميو أف يتوضأ، ولكنو إذا أراد أف يقرأ القرآف مف ذىنو ومحفوظاتو عف ظير قمٍب أو 

 تمقينًا، فيستحبُّ لو أف يتوضأ، وذلؾ مف باب األدب مع كبلـ هللا عز وجؿ.

*  *  * 

  :الوضوء المكروه
  !مكروه؟ ىؿ ىناؾ وضوءٌ و  :قد يدىش البعض ويقوؿ

 وأقوؿ: نعـ.

ه ؤ بوضوئو أية صبلة، ولـ ينتقض وضو  ولـ يصؿِّ  ،إذا توضأأفَّ المسمـ ء الفقيايرى 
ألف الوضوء ليس عبادًة مقصودًة  يجّدد الوضوء إذا أراد الصبلة،يكره لو أف بعد، فإنو 

، ولذلؾ أو الطواؼ أو مّس المصحؼ لذاتيا، بؿ ىي واجبٌة لكونيا وسيمًة لصحة الصبلة
صمى هللا عميو سنة الوضوء، لقوؿ النبي ولو ركعتي  ئوأف يصمي بوضو  لممتوّضئيندب 
ما مف أحد يتوضأ فيحسف الوضوء، ويصمي ركعتيف يقبؿ عمييما بقمبو، إال »: وسمـ

 .2«وجبت لو الجنة
                                                 

1
رخد ؿٞحص ّٗٞ   -ًظخد حُل٤غ -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل6/91ٚٓغ٘ذ ػخثشش: -كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ 

رخد ٖٓ هخٍ ٣ظٞػؤ  -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُِلع ُٚ، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ 1/248حُـ٘ذ ٝحعظلزخد حُٞػٞء ُٚ:

، ٝأخشؽ حُزخخس١ ٣1/38ؤًَ: رخد ٝػٞء حُـ٘ذ ارح أسحد إٔ -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/57٠حُـ٘ذ:

 .  1/110رخد حُـ٘ذ ٣ظٞػؤ ػْ ٣٘خّ: -ًظخد حُـغَ -كذ٣ؼخً رٔؼ٘خٙ
2
 209/ 1كذ٣غ طل٤ق، أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ، ًظخد حُطٜخسس، رخد: حُزًش حُٔغظلذ ػوذ حُٞػٞء  



*  *  * 

 :يمنع وصوؿ الماء أف ال يكوف عمى العضو حائؿٌ  شرط صحة الوضوء

مصطمح يطمؽ عمى الفرض، إذا توّقؼ عميو وجود الشيء، ولـ يدخؿ في  الشرط
. حقيقتو، كالوضوء مثبًل، فيو شرٌط لصحة الصبلة، ولكنو غير داخٍؿ في حقيقتيا

يمنع  حائؿٌ أي عضو مف أعضاء الوضوء ال يكوف عمى  أف، صحة الوضوءلويشترط 
فإف لـ يتوفر ىذا  ..ىاف.وصوؿ الماء إلى البشرة أو الظفر، كالشمع وطبلء األظافر والدّ 

ط لـ يكف الوضوء صحيحًا، ولـ تكف العبادُة التي تؤّدى بو )كالصبلة والطواؼ( الشر 
. ًٍ  صحيحًة

            *                   * 

 المنيكور:مع وجود  حكـ الوضوء

وىي مادة ، ر )طبلء األظافر(كو يبالمن ظافرىااليـو تحب أف تزيف أتنا اكثير مف شاب
أو عدـ جوازه،  وضع المنيكور عمى األظافرعف جواز  ولف أتحدث ىنا، متعددة األلواف

 ،في الجزء األوؿ مف فقو المرأة زينة المرأة فقد تحدثُت عنو مفصبًل عند بحثي لموضوع
إلى  تمنع وصوؿ الماء عازلةٌ  ةٌ ىؿ ىي ماد :كوريمادة المن مىعمنصبّّ اآلف  ناحديثو 

 !؟ه المادةأ وىي تضع عمى أظافرىا ىذىؿ يجوز لممرأة أف تتوضّ و  الظفر؟

ثـ المرأة إذا توضأت  :وبالتالي ،إلى األظافر تمنع وصوؿ الماء عازلةٌ  كور مادةٌ يالمن 
تزيؿ تمؾ ىا أف ؤ عندما ينتقض وضو  عمييا ، ولكفَّ صحيحةٌ يا صبلتُ فكور يوضعت المن

ذا لـ و  المادة العازلة، غير صحيح؛ ألف مف أركاف الوضوء  التالي ىاؤ فوضو  تفعؿا 
النبي لما ورد أف  ،وظفرٍ  وجمدٍ  ، بكؿ ما فيو مف شعرٍ ب العضو بالغسؿ كامبلً اعيستا



صغيرٍة  إلى بقعةٍ  صؿ الماءَ و ولـ ي ،قد توضأو  ،الصحابة أحدرأى  صمى هللا عميو وسمـ
و مؤخر والعقب ى .1! أسبغوا الوضوءلؤلعقاب مف النار ويؿٌ : لو، فقاؿ ويقدممؤّخر مف 

 .بو بالغسؿما يغفؿ عف استيعا اً المتوضئ كثير  ألفىنا،  كرِ و بالذِّ خصّ قد القدـ، و 

    *  *  * 

  حكـ الوضوء مع وجود الخضاب:

المنيكور ال بّد لنا مف التعرض لحكـ الوضوء في حالة وجود  وبمناسبة الحديث عف
 2اليديف والقدميف والشعر. خضاب

والميش  بأي نوٍع مف أنواع الّصباغالشعر  )صبغ( خضبيعتبر  ىؿوالسؤاؿ المطروح: 
إلى الشعر والبشرة  وصوؿ الماءل مانعاً  بالحناء، اليديف والقدميفخضُب و ، والياي اليت

 والظفر؟

عف حكـ وضوئيا  أو ميش، ثـ تسأؿ بعد ذلؾ النساء تصبغ شعرىا بصبغةٍ بعض 
كثيرًا ما تشتكي لَي النساء بأفَّ ىناؾ مف ، و وغسميا مف الجنابة أو الحيض والنفاس

حسب رأي مف  -ىذا الميش أو الصبغة ألفَّ يّف، وغسم ئيفّ وضو  أفتاىّف بعدـ صحة
  !فيؿ ىذا صحيح؟ إلى ما تحتو، يمنع وصوؿ الماءحائٌؿ  -أفتاىفّ 

 يخضبوف شعورىـ صمى هللا عميو وسمـفي زمف النبي  كانت النساء والرجاؿأقوؿ: 
 ،لحاىـ وفخضبيالرجاؿ كما كاف ، اء مف المواد التي تصبغ الشيببالحّناء وغير الحنّ 

 إفَّ  عمى ذلؾ فيقوؿ: بالحّناء، وكاف النبي يشجعيـ فَّ مياقدأو  فَّ يدييالنساء أ وتخضب

                                                 
1
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يعتبر   صمى هللا عميو وسمـ ولـ يكف النبي ،1فخالفوىـ يصبغوف ال والنصارى الييود
 مف صحة الوضوء أو الغسؿ. منعي حائبلً  جرماً الخضاب 

 في األسواؽ، اليـو الموجودةَ التجارية  األصبغةَ  إلى أفَّ  العمماء المعاصروفذىب وقد 
األصبغة التي كانت توجد في زماف النبي عميو الصبلة  الكتـ وبقيةاء و تقاس عمى الحنّ 

، ى خضب شعورىـعمصحابتو كاف يحّث  صمى هللا عميو وسمـالنبي بما أف و  ،والسبلـ
وقد أوضحت  واد ال تمنع وصوؿ الماء إلى الشعر،مال فإفَّ ىذا دليٌؿ عمى أفَّ ىذه

نٌة، تغيِّر لوف ىذه األصبغةية الحديثة أفَّ العمماألبحاث  ، دوف أف الشعر ىي موادُّ مموِّ
 تشّكؿ طبقًة عازلًة فوقو.

وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لخضب اليديف والقدميف بالحناء، سواء كاف ذلؾ صبغًا لميديف 
ألف الحّناء اء ترسـ عمى اليديف أو القدميف، رسومًا بالحنّ  توالقدميف أو بعضيما، أو كان
 وصوؿ الماء إلى البشرة والظفر.مادة غير كتيمة، وال تمنع 

 وبعبارة أخرى نقوؿ: الوضوء مع وجود خضاب الشعر واليديف والقدميف صحيح.

*  *  * 

 لمبشرة: يةالمطرّ المواد حكـ الوضوء في حاؿ استعماؿ 

دىف البشرة ببعض  أمٌر آخر يتعمؽ بموضوع الجـر المانع مف صحة الوضوء، وىو
، التي تتسّبب في جرياف الماء وعدـ ثباتو عمى البشرة، كالفازليف والنيفيا يةالمواد المطرّ 

 والكاميؿ وما شابو ذلؾ. 
                                                 

  
1
ًظخد  -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل5/2210ٚرخد حُخؼخد: -ًظخد حُِزخط -كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ 

رخد ك٢  -ًظخد حُظشؿَ -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع3/1663ٚ٘٘رخد رًش ٓخخُلش ح٤ُٜٞد ك٢ حُظزؾ: -حُِزخط ٝحُض٣٘ش

ًظخد  -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز2/1169٠رخد حُخؼخد رخُل٘خء: -ًظخد حُِزخط -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع4/85ٚ٘٘حُخؼخد:

 . 8/185رخد ح٧ٓش رخُخؼخد: -حُض٣٘ش



عندما يرى المرء الماء يتدحرج عف يده المدىونة بيذه المواد، يتولَّد لديو الشؾ: ىؿ 
  وصؿ الماء إلى بشرتو أـ ال؟! وىؿ صحَّ وضوؤه أـ ال؟!

وا أفَّ البشرة تستطيع امتصاص ىذه المواد، فيي إذف ال ىذه القضية، ورأ الفقياء تناوؿ
تمنع وصوؿ الماء إلى البشرة، وأكدوا عمى صحة وضوء وغسؿ مف دىف جسمو )كمو أو 

 .ال يعني عدـ وصوؿ الماء إلييابعضو( بيا، ألف عدـ ثبات الماء عمى البشرة، 

*  *  * 

صاحبها مواداً تمنع وصول  وضوء الخبّاز والدّهان وما شابه من المهن التي يستخدم

 :الماء إلى الجسم

 ئوجمده ومواضع وضو يزيؿ عف أف  ى صاحبيايصعب عمالتي  بعض الميف ىناؾ
 تسفيؿ كمينة طبلء الجدراف أو المواد العازلة التي تّموث جسمو في كؿ وقت صبلة، 

 وما شابو ذلؾ موادّّ  فيالعجو  الزفتو  ىافالدّ و الخبز والعجيف،  صنع أو رعواالش وتزفيت
  !؟أرباب ىذه الميف ماذا يفعؿف تمنع وصوؿ الماء إلى البشرة،

عف القميؿ مف العجيف أو الزفت  أنو يعفىبعض الفقياء المجتيديف مف المالكية رأى 
، أما د بيذا الشرطلدى أرباب ىذه الميف لصعوبة التقيّ  (ويقاس عميو طبلء الجدراف)

يف، فيجب عمييـ إزالة ىذه المواد عف أماكف الوضوء في الذيف ال يعمموف بيذه الم
ر عمييـ التطّير ثوا بيا، ألفَّ تعرَّضيـ ليا ليس دائمًا، وليس مف المتعذّ أجسادىـ إف تموّ 

 .منيا

    *  *  * 



 نواقض الوضوء:
 تسمى، و الطيارة الحكمية المعنوية، أي الوضوءي األفعاؿ التي تزيؿ ىالوضوء نواقض 

 ما يمنع مف صحة الصبلة، ويوجب الوضوء. :صغر، والحدث األصغر ىواألحدث بال

 ىناؾ نواقض لموضوء اتفؽ عمييا الفقياء، ونواقض أخرى اختمفوا فييا.

*  *  * 

 : نواقض الوضوء المتفؽ عمييا

  وىي ثبلثة نواقض:
 مف أحد السبيميف.نجس  . خروج شيءٍ 0
 .أو جنوفٍ  أو إغماءٍ  . زواؿ العقؿ بسكرٍ 2
 النوـ.. 3

*  *  * 

  مف أحد السبيميف:نجس شيء  خروجانتقاض الوضوء ب 

 (.الشرجومكاف خروج الغائط ) والمراد بالسبيميف مكاف خروج البوؿ
مذي و غائط وريح و ما يخرج مف أحد السبيميف مف بوؿ نجاسة عمى  اتفؽ الفقياءوقد 

 .موضوءل عمى نقضياو ، وديو 

 :القرآف الكريـ وفي السنة الشريفة ورد فيلموضوء ما الدليؿ عمى نقضيا و 

ـْ ِمَف اْلَغاِئِط َأْو تعالى:  يقوؿ هللا ـْ َمْرَضى َأْو َعَمى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُك ْف ُكْنُت }َواِ 
ـْ َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَُّموا َصِعيدًا َطيِّبًا{ ـُ النَِّساَء َفَم  . (43)النساء: مف اآلية الَمْسُت



في اآلية المكاف المنخفض مف األرض، حيث يقضي اإلنساف حاجتو،  بالغائطوالمراد 
الماء  يوجدينقض الوضوء، ولكف إف لـ  وىو كناية عف الحدث األصغر، وىو أمر

  فالبديؿ ىو التيمـ.

يخرج عند وجود  أبيض رقيؽٌ  ماءٌ  :ىو المذيأفَّ  1وقد ذكرنا في بحث )النجاسات(
ماٌء يتدفؽ عند  :فيو المني  ، أما يخرج عقب البوؿ أبيض ثخيفٌ  ماءٌ  الوديُ و ،الشيوة

وجود الشيوة مع نزوؿ استمرار ىو  المذي والمني الفارؽ األساسي بيفاشتداد الشيوة، و 
، أما نزوؿ لوضوءانقض يالمذي ونزوؿ المذي، وانتياء الشيوة عقب نزوؿ المني .. 

 وال يكفي فيو الوضوء. ،المني فيوجب الغسؿ

، رضي هللا عنو عميٍ في الحديث الصحيح الذي رواه ورد ما  نقض المذي لموضوءدليؿ و 
صمى هللا عميو أؿ النبي أف أس ، فاستحييتُ )كثير المذي( اءً ذَّ رجبل م كنتُ ؿ: حيث قا
يغسؿ  وفي روايٍة: .في المذي الوضوء قاؿ:فالمقداد بف األسود فسألو،  ، فأرسمتُ وسمـ

 .2ذكره ويتوضأ

الفقياء اجتيدوا في  ، ولكفَّ أي ذكٍر لو يرد في السنة النبوية الشريفة فمـ الوديُ أما 
  و.نو يخرج مع البوؿ ويبلمسأل ىو نجٌس وينقض الوضوء، :قالواف، استنباط حكمو

صمى  هللا رسوؿ أفَّ فقد روى أبو ىريرَة  رج،مف الشّ  ريحالخروج أما دليؿ نقِض الوضوء ب
 تصمي المالئكة تزاؿ وال ،ينتظرىا داـ ما صالة في أحدكـ يزاؿ ال قاؿ: هللا عميو وسمـ

                                                 
1
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 رجؿ سأؿف .ثحدِ يُ  لـ ما ارحمو الميـ لو اغفر الميـ ،المسجد في داـ ما أحدكـ عمى
 . 1ضراط أو ساءٌ فُ  :قاؿ ؟ىريرة أبا يا الحدث وما: مف حضرموت

    *  *  * 

 في خروج الريح: الشؾّ 

عندما يكوف  تكثر ىذه الشكوؾأـ ال، و  خرج منو ريحٌ ىؿ في بعض األحياف: يشؾ المرء 
، وأحيانًا يصبح ىذا نوعًا مف الوسواس، يعيد وضوءهل توصبل قطعيفتراه في الصبلة، 

، فماذا يفعؿ يستولي عمى لّب المرء، فيجعمو يقطع صبلتو ويعيد وضوءه مراٍت عديدةً 
 الريح؟ مف يشؾ في خروج

 الرجَؿ يخّيؿ إليو أنو يجد الشيء في عميو وسمـصمى هللا النبي أحد الصحابة  شكا
 2ال ينصرؼ حتى يسمَع صوتًا أو يجَد ريحًا.: صمى هللا عميو وسمـصبلتو، فقاؿ 

أـ لـ يخرج، فال  رج منو ريحٌ فأشكؿ عميو أخَ  ئًا،إذا وجد أحدكـ في بطنو شي وقاؿ:
ذلؾ مف  فإفَّ  :في روايةٍ و . أو يجد ريحاً  مف المسجد حتى يسمع صوتاً  يخرجفَّ 

 3الشيطاف.
 كاف في الصبلة أـ خارج الصبلة، سواء ال ينقض الوضوء، بخروج الريح الشؾ ،إذف
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نما التأكد مف خروج الريح ىو الذي ينقض الوضوء، ويكوف التأكد بسماع صوتٍ  أو  وا 
 ائحٍة.ر  شِـّ ب

*  *  *  

 :ؿ عند المرأةبُ حكـ ريح القُ 
منيفَّ مف مكاف تي تشعر بعض النساء أنيا خرجت الريح ال في حكـالفقياء  اختمؼ
  .، وىو مكاف الرحـ أو مكاف خروج الجنيفالُقبؿ

 ناقضةٌ  ىؿ ىي :ريح القبؿالشريفة يبيف حكـ أو السنة  الكريـ مف القرآف ؿٌ دلي ال يوجد
 .أـ غير ناقضةلموضوء 

، شأنيا شأُف الوضوءبؿ عند المرأة تنقض ريح القُ إلى أفَّ  والحنبمية الشافعيةذىب وقد 
 .الريِح التي تخرج مف الّشرج

، ألنيا تخرج مف منفٍذ غير لوضوءإلى أنيا ال تنقض ا حنفية والمالكيةال بينما ذىب
بؿ عمى ريح الشرج، ألف ريح الشرج تخرج مفتوح إلى الجوؼ، وال يمكف قياس ريح القُ 

  عمى خبلؼ ريح الُقُبؿ.مف األمعاء، واألمعاء مكاف اجتماع الغائط، والغائط نجاسة، 
، ىواء يوال يدخؿ إليا( مرحِ المرأة ) ، ندرؾ أف ُقُبؿَ عندما نرجع اليـو إلى العمـ والطبو 

إنما ىو  ،ما تشعر بو المرأة مف وجود ريحأف ، و و ىواء عمى عكس الشرجيخرج من وال
ء ، األمر الذي جعؿ العمماليا لؤلعضاء التناسمية الخارجية أو انفراجٌ  انضماـٌ 

يرّجحوف مذىب الحنفية والمالكية في عدـ نقض الوضوء بما تحسبو المرأة المعاصريف 
 .ةحقيقي ريحاً ت ليسألنيا  ريحًا خارجة مف القبؿ،

*  *  * 



 ة )الطير(:الميبميّ  حكـ إفرازات المرأة

اليومية التي تراىا المرأة،  الميبمية اإلفرازات :مف النساء رآخر يشغؿ باؿ الكثي موضوعٌ 
مف ى ىذه اإلفرازات بالطير في كثير وتسمّ  ،أو حميبيّّ  أبيض مخاطيّّ  سائؿٌ وىي 

تراىا في أوقات طيرىا مف الحيض، وىي إفرازات تختمؼ عف األحياف، ألف المرأة 
االحتبلـ، إفرازات المنّي التي تخرج مف المرأة في حالة المعاشرة الزوجية أو االستمناء أو 

، وبيّنا اتفاؽ الفقياء حوؿ تسّببو بوجوب الُغسؿ، ضع أخرىوىو أمر قد بحثناه في موا
 .1كما بّينا اختبلفيـ حوؿ نجاسة إفرازات المني

كما تختمؼ ىذه اإلفرازات الميبمية اليومية لممرأة عف إفرازات المذي التي تخرج مف  
يا المرأة في حالة وجود الشيوة الجنسية، وقد رأينا سابقًا  اتفاؽ الفقياء حوؿ نجاست

 .2ونقضيا لموضوء

والحقيقة أف ىذه اإلفرازات الميبمية التي تخرج مف المرأة بشكؿ يومي تقريبًا تشّكؿ ليا 
 لخروج ىذه اإلفرازات منيا، مف تعيد وضوءىا مشكمة في كثير مف األحياف، فمف النساء

وكثيرًا ما  لموضوء، ةٌ وناقض ةٌ نجس اعمى أساس أنيثيابيا الداخمية بسببيا، ير تغّ قد و 
ب ىذه اإلفرازات مشقًة وحرجًا عمى المرأة، وخصوصًا إذا كانت خارج منزليا تسبّ 

لتقضييا  وأدركتيا الصبلة، األمر الذي يؤدي ببعض النساء إلى ترؾ الصبلة في وقتيا،
 حيف عودتيا إلى المنزؿ.

                *               * 
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 !ال؟أـ  ،لموضوءوناقضة فعاًل نجسة  ىذه اإلفرازاتىؿ 
شريفٌة، والستنباط الحكـ الشرعٍي  سنةٌ  كريـٌ أو قرآفٌ  حكـ ىذه اإلفرازاتلـ يرد في  :أقوؿ

  .مف الناحية الطبيةتعريفيا أف نعود إلى  عمينا أوالً ليذه اإلفرازات 

 رأي الطب في ىذه اإلفرازات:

تتحدث عف ىذه  وجراحتياختصاصية في التوليد وأمراض النساء اال ،ربا األسدي الدكتورة
 اإلفرازات، فتقوؿ:

فرازاتٌ طبيعيةٌ  إفرازاتٌ  :فااإلفرازات الميبمية نوع)  .مرضيةٌ  ، وا 

 موجودةٌ  غددٌ  ىاتفرز  ضرب إلى البياض،ٌة تمخاطي ةٌ سائمىي إفرازاٌت  اإلفرازات الطبيعية
 حميبي الموف وغير لزج.  سائبلً لممرأة كما يفرز الجدار الميبمي ، في عنؽ رحـ المرأة

، ث )الحيض(، فيي تتأثر بالطممف حيث الكمية ةٌ دوريّ  راتٌ ىذه اإلفرازات تغيّ يطرأ عمى و 
ترطيب ىي  ىامةٌ  وظيفةٌ  ذه اإلفرازاتولي ،المعاشرة الزوجيةبكما تتأثر  ،وتتأثر باإلباضة

ًا يطرد حامضي اً عتبر وسط؛ ألنيا تُ دفاعيةٌ  باإلضافة إلى أنيا وسيمةٌ الميبؿ، سطح 
 ًا وضروريًا لدى كؿ النساء بكمياٍت متفاوتٍة. طبيعي اً أمر الجراثيـ، ويعتبر وجودىا 

في  التيابيةٌ  أو حالةٌ  فيي التي تحدث عندما تكوف ىناؾ جرثومةٌ  ،زات المرضيةافر أما اإل
ؿ صفات ىذه المادة مف حيث الموف والكمية، وقد تكوف فتتبدّ  ،منطقة التناسميةال

 (.ة واالحمرارأخرى كالحكّ  ةٍ مرضيّ  بأعراضٍ  ةً مصحوب
أمٌر ضرورٌي يشبو ىي  ،التي تراىا المرأة الطبيعية الميبمية إذف ىذه السوائؿ أو اإلفرازات

الجراثيـ  مقاومة ىي ثانيةٌ  ميمتيا األولى ترطيب المكاف، وليا ميمةٌ  ،الدمع أو العرؽ
 .التي تحاوؿ الدخوؿ إلى الرحـ



             *              * 

 رأي الفقياء القدامى في إفرازات المرأة الميبمية:
 ؟شرعي ليذه اإلفرازاتما ىو الحكـ ال: نتساءؿالرأي الطبي  ىذابعد 

 ىؿ بحث الفقياء القدامى ىذه المسألة؟
 ، وأطمقوا عمى ىذه اإلفرازات اسـالفقياء القدامى ىذا الموضوعوالجواب: نعـ.. بحث 

اختمفت األقواؿ في ، بينما إلى نجاسة ىذه الرطوبةالمالكية  ذىبو  (،رطوبة فرج المرأة)
 بيف النجاسة والطيارة.الشافعية والحنبمية  مذىبي
رطوبة العندىـ، وبيف  وىي طاىرةٌ  ،فرج المرأةل الخارجية رطوبةالبيف فميزوا  الحنفيةأما 

 وىي نجسة. ة لمفرج،الداخمي
أـ غير  لو ياء عبلقة ىذه الرطوبة بالوضوء، ىؿ ىي ناقضةٌ الفقىؤالء لـ يوضح و 
 .ضةناق

إلى طيارة ىذه اإلفرازات، وأنيا ال تنقض الوضوء، لعدـ ورود دليٍؿ الظاىرية  بينما ذىب
مف القرآف الكريـ أو السنة الشريفة، إضافًة إلى أفَّ الفقياء  لـ ُيجمعوا عمى نجاستيا 

 ونقضيا لموضوء.
ىـ في ىذا المجاؿ بناء ؤ اختمفت آراوقد الفقياء في حكـ إفرازات المرأة،  إذف ىذه ىي آراء

ز بيف رطوبة الفرج الداخمي والخارجي، منيـ مف ميّ ففرزات، اإلىذه طبيعة عمى فيميـ ل
، ولكنيـ لـ يتعرضوا ، ومنيـ مف اعتبرىا طاىرة مطمقاً ومنيـ مف اعتبرىا نجسة مطمقاً 

 .عف الظاىرية مف عدـ نقضيا لموضوء ، سوى ما وردلحكـ نقضيا لموضوء

                     *                     * 



 ة:آراء الفقياء المعاصريف في إفرازات المرأة الميبميّ 
رجع فيو إلى  ،جديداً  مف بحث ىذا الموضوع بحثاً  الفقياء المعاصريفىنالؾ مف 

لى  التأصيؿ الشرعي ، مف ىؤالء مف جيٍة أخرى المعمومات الطبية الحديثةمف جية، وا 
 الشيخ األلباني. و الدكتور مصطفى الزرقا، و الشيخ ابف عثيميف، 

الذي يخرج والودي  الذي يخرج عند وجود الشيوة، بيف المذي مّيز ىؤالء العمماءوقد 
عقب البوؿ، وبيف اإلفرازات الميبمية التي تخرج في الحاالت العادية، دوف أف 

  1ة.يصاحبيا شيوٌة ولذٌة جنسي

حديٍث صحيٍح ورود ، لعمى نجاستيما وعمى نقضيما لموضوء متفؽٌ فالمذي والودي 
يؤدي إلى  مّما و،يخرج مع البوؿ ويبلمس الوديَ  فَّ ألو بخصوص نقض المذي لموضوء، 

 ونقضو لموضوء.  توسانج

، فيي في رأي ىؤالء العمماء العادية تالمفرزات التي تخرج مف المرأة في الحاال أما
 ، واستندوا في ىذا الرأي عمى ما يمي: وال تنقض الوضوء طاىرةٌ المعاصريف 

مف القرآف أو مف السنة أو مف اإلجماع يدؿ عمى نجاسة ىذه  عدـ وجود دليؿٍ  -0
ال يمكف و فاألصؿ فيو الطيارة،  وعمى نقضيا لموضوء، وما لـ يرد عميو دليؿٌ  المفرزات
 ، وذلؾىذه المفرزات نجسةٌ إفَّ ، ولذلؾ فكؿ ما خرج مف أحد السبيميف نجٌس  :أف يقاؿ

  :لعدة أسباب
                                                 

ورد في كتاب "مجموع فتاوى الشيخ ابف عثيميف" أنو ذىب إلى طيارة ىذه اإلفرازات، ولكنيا تنقض الوضوء في  1
رأيو، بينما ورد في كتاب: رفع الوسواس والحرج في حكـ الرطوبات عند المرأة، أف الشيخ ابف عثيميف اطمع عمى 

تب بخط يده عمى غبلؼ البحث أفَّ أدلة مف بحٍث أعدتو األستاذة رقية بنت محارب بخصوص ىذا الموضوع، فك
 .وى ممف ذىبوا إلى النقض والنجاسةذىب إلى الطيارة وعدـ نقض الوضوء أق

 



نما تخرج مف مكافٍ منيا،  ، ىو ثالثٍ  أف ىذه المفرزات ال تخرج مف أحد السبيميف، وا 
 الولد. وخروجِ  والنسؿ موضع الحرث

فقد ، يوعم اً متفق أمراً  ليس مف أحد السبيميفيخرج  شيءٍ  نجاسة أيمسألة  ومنيا أفَّ 
، بينما ذىب الجميور إلى توالشافعية إلى طيار  ذىبف، المنيّ اختمؼ الفقياء في حكـ 

 .تونجاس
ال  ،وىي مفرزاٌت وظيفيةٌ  طبيعيٌة مبلزمٌة لكؿ أنثى، مقيةخَ المفرزات ىي حالٌة  ىذه  -2

ت متفاوتة كؿ النساء بدرجاند ، وتوجد عـ بياتستطيع األنثى االستغناء عنيا أو التحكّ 
بالوضوء وتغيير مبلبسيا ؼ المرأة يكمفإفَّ توبالتالي مف حيث الغزارة واالستمرارية، 

خصوصًا إذا  عمييا، بما يشؽّ  ياتكميف الداخمية عند خروج ىذه المفرزات، يؤدي إلى
ال اٍت كثيرًة في اليـو الواحد، وطالما أنو كانت مف النساء المواتي يريف ىذه المادة مرّ 

 ة ىذه المفرزات، فبل داعَي لمحكـ بنجاستيامف القرآف أو مف السنة عمى نجاس دليؿٌ يوجد 
 لموضوء.  اونقضي

بيف حكـ المفرزات الداخمية والمفرزات الخارجية ال يقوـ عمى دليؿ،  الحنفيةتمييز  -4
إذ إفَّ المرأة نفسيا ال تستطيع التمييز بيف ىذه المفرزات، الختبلطيا وخروجيا 

  مف نفس المخرج!
 وجييةٌ  وىي آراءٌ  في ىذا الموضوع، ىذه ىي آراء بعض الفقياء المعاصريف

 تستند أيضاً كما ، صحيحةٍ  شرعيةٍ  لى أدلةٍ إ نداألخذ بيا وتقميدىا، ألنيا تستمكف ي
  ىا.ىذه المفرزات وتعميؿ وجود إلى ما وصؿ إليو العمـ الحديث في تفسير

************ 
ونادرًا  ،أصفر فاتح لونياالطير أراىا وقت  سألتني بعض النساء: اإلفرازات التي

 نفس الحكـ؟ ما أرى الموف األبيض، فيؿ ليذه اإلفرازات الصفراء



اإلفرازات  حكـنفس  الجواب: المفترض أف يكوف ليذه اإلفرازات الصفراء
وىذا خاص ، تراىا بيذا الموف في فترة الطير طالما أف ىذه المرأة، البيضاء

 ريف اإلفرازات البيضاء.النساء المواتي ال يب

بدء ة وقت الطير، فإف عبلمفي بيضاء  إفرازاتيا أما المرأة التي يكوف لوف 
، ألنيا مف ألواف الغامقة الموف زات الصفراءافر الحيض عندىا تكوف برؤية اإل

اإلفرازاِت الصفراء تبع زمف إمكاف الحيض، ولكف بشرط أف ت في إذا رأتيا الدـ،
الصفرة في ىذه الفترة، ثـ عادت لترى المادة أما إف رأت  الحيض األخرى. دماءُ 

الصفرة حيضًا عتبر اف الدماء األخرى، لـ تُ البيضاء، أو لـ تعد ترى شيئًا مف ألو 
 بؿ استحاضة.

********* 
حُظ٢ طلذع ػ٘ذٓخ طٌٕٞ ٛ٘خى ٢ٛٝ ) ،٩كشحصحص حُٔشػ٤شحعؤُظ٢٘ اكذحٖٛ ػٖ 

ٝحكٔشحس ك٢  كٌشٌ ػخدس ٣ٝظخكزٜخ ؿشػٞٓشٌ أٝ كخُشٌ حُظٜخر٤شٌ ك٢ حُٔ٘طوش حُظ٘خع٤ِش، 

حُز٤ؼخء حُظ٢ طشحٛخ حُٔشأس ك٢ َٛ ُٜخ ٗلظ كٌْ ح٩كشحصحص ، (حُٔ٘طوش حُٔظخرش

 ح٧كٞحٍ حُؼخد٣ش ؿ٤ش حُٔشػ٤ش؟

حُـٞحد: ٛزح ك٢ حُٞحهغ عئحٍ ٓل٤ش، ُْ ٣ظ٘خُٝٚ حُلوٜخء حُز٣ٖ أٝسدص أهٞحُْٜ  

 :كغذ سأ٢٣ٝعخروخً، 

ػٖ كٌْ ح٩كشحصحص ك٢ حُلخُش كٌْ ٛزٙ ح٩كشحصحص حُٔشػ٤ش ظِق ٣٘زـ٢ إٔ  ٣خ 

رخطلخم ٣ظ٤ذ حُـشٝف، ٝٛٞ ٓخدس ٗـغش ٣ٌٖٝٔ طشز٤ٜٜخ رخُو٤ق حُز١ حُطز٤ؼ٤ش، 

حُلوٜخء، ٣ـذ طط٤ٜش حٌُٔخٕ حُز١ طظ٤زٚ هزَ حُزذء رخُظ٬س، ٌُْٜٝ٘ حخظِلٞح ك٢ 

 س حُظ٢ُِٔشأح٧كؼَ  ٢٘ أسٟ أٗٚ ٖٓٗوؼخٕ حُٞػٞء رخشٝؽ حُو٤ق، ٖٝٓ ٛ٘خ كبٗ



ػ٤ِٜخ إٔ ِٞػٞء، ُٝ ٗخهؼشٗـغش ٝ طشٟ ٛزٙ ح٩كشحصحص حُٔشػ٤ش إٔ طؼظزشٛخ

 .ُِظخِض ٜٓ٘خ ؽ ٘خٍٝ حُؼ٬ططزخدس ا٠ُ 

*  *  * 

 :أو جنوف أو إغماءٍ  زواؿ العقؿ بسكرٍ انتقاض الوضوء ب

عقمو ووعيو بسبب شرب الخمر أو اإلغماء أو الجنوف )الطارئ(،  إذا فقد المتوضئ
 ووجب عميو إعادتو.   ،انتقض وضوؤه

ال يستطيع أف  ،مف زاؿ عقمو ألف نقض الوضوء،ي سبب أحد ىذه األمورزواؿ العقؿ بو 
 أـ ال. مف نواقض الوضوء خرج منو شيءٌ ، فبل يعي ما إذا ـ في نفسويتحكّ 

*  *  * 

  النوـ:انتقاض الوضوء بسبب  

مف  :صمى هللا عميو وسمـالنبي وفي ىذا يقوؿ  الثالث مف نواقض الوضوء، ناقضالوىو 
 1.ناـ فميتوضأ

}اّللَُّ َيَتَوفَّى اأْلَْنُفَس ِحيَف َمْوِتَيا َوالَِّتي تعالى: لقوؿ هللا  النـو صنو الموت ونحف نعمـ أفَّ 
ـْ َتُمْت ِفي َمَناِمَيا َفُيْمِسُؾ الَِّتي َقَضى َعَمْيَيا اْلَمْوَت َوُيْرِسُؿ اأْلُْخَرى ِإَلى َأَجٍؿ ُمَسّمًى{.  ،َل
 .(42)الزمر: مف اآلية

          *                       * 
                                                 

1
 –، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ  :1/111ٓغ٘ذ ػ٢ِ رٖ أر٢ ؽخُذ  -ؽشف ٖٓ كذ٣غ ػؼ٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ  

رخد حُٞػٞء ٖٓ حُّ٘ٞ:  -ًظخد حُطٜخسس -ع٘٘ٚ، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ 1/52رخد ك٢ حُٞػٞء ٖٓ حُّ٘ٞ: -ًظخد حُطٜخسس

َّ رخ٫ٗوطخع ر٤ٖ ػ٢ِ ٝحُظخرؼ٢ ٝك٢ اع٘خدٙ حُٞػ٤ٖ ٝٛٞػؼ٤ق. هخُٚ 1/161، ٝحُذحس هط٢٘ ك٢ ع1/161ٚ٘٘ ، ٝٛٞ ٓؼ

 .4/398حُٔ٘خ١ٝ ك٢ ك٤غ حُوذ٣ش:



 وء:أوصاؼ النـو الناقض لموض

نما  حدثاً ليس بحد ذاتو النـو  عمى أفاتفؽ الفقياء  قدو  اعتبر مف ينقض الوضوء، وا 
يخرج مف النائـ مف ريح ناقضة لموضوء دوف أف يشعر ما قد نواقض الوضوء بسبب 

 : النـو الناقض لموضوء أوصاؼفي  اختمؼ الفقياءعمى ىذا فقد  بذلؾ، وبناء

ما  أف يسمع النائـالنـو الخفيؼ حّد بيف النوـ الثقيؿ والنـو الخفيؼ، و  المالكيةمّيز  -
فإذا ناـ  ًا، وفيما عدا ذلؾ يعتبر النـو نومًا ثقيبًل.ال يرى حممأف و  ،يقاؿ حولو
ًا سمع وأدرؾ خبللو ما يدور أمامو، ولـ ير حممًا، لـ ينتقض خفيف اً نومالمتوضئ 
 منو شيء. يشعر إف خرجعمى نفسو، و ر يطيستطيع أف يس النائـ ىذا ألف وضوؤه،

بؿ العبرة  وال عبرة عند المالكية بطوؿ النـو أو قصره، وال بالنـو جالسًا أو مضطجعًا،
 بأف يكوف النوـ خفيفًا أو ثقيبًل.

ء النائـ ال ينقض الوضوء إذا كاف خفيفًا، بينما ينتقض وضو عندىـ فالنـو مضطجعًا 
 جالسًا إذا كاف ثقيبًل.

 ؟أـ ثقيالً  اً نومو خفيفكاف النائـ ىؿ  شؾّ ولكف: ماذا لو 

  : لـ  ،أـ خفيفاً  ىؿ ناـ نوًما ثقيبلً رأى المالكية أفَّ اإلنساف إذا توضأ وغمبو النوـ، وشؾَّ
 .، ألف الطيارة أكيدٌة ونقضيا مشكوٌؾ بو، وال يزوؿ اليقيف بالشؾينتقض وضوءه

ينقض  مضطجعاً  إلى أف النـو (والحنفية والحنبميةالشافعية )جميور الفقياء ذىب بينما 
 ،مقعدتو مف األرض ناً ممكّ المرء جالسًا ، أما نوـ أـ ثقيبلً  خفيفاً  سواء كاف نوماً  ،الوضوء

 ، ألفَّ ىذه الطريقة في النـو ال تمّكف الريح مف الخروج.ال ينقض الوضوءفإنو 



 : كافهللا عنو حيث قاؿ بما رواه أنٌس رضيذلؾ  واستدؿَّ ىؤالء الفقياء عمى 
 ىذا دليؿٌ و ، 1وفؤ وال يتوض صموفثـ ييناموف  صمى هللا عميو وسمـصحابة النبي 

 رأسو إال إذا كاف جالسًا. ، ألفَّ النائـ ال يخفؽفي ىيئة الجالسكاف نوميـ  فَّ أعمى 

ًٍ أوالحنبمية  واشترط  أف يكوف نـو القاعد نومًا قصيرًا خفيفًا، فإف ناـ نومًا طويبًل
 انتقض وضوؤه. ثقيبلً 

    *  *  *  

 النـو عمى ىيئة مف ىيئات المصمي:

في صبلة الميؿ أو في  وخصوصاً  قد يغمبيـ النوـ أثناء السجود، مف المصميف كثيرٌ 
  !في ىذه الحالة؟ؤىـ يؿ ينتقض وضو ر، فصبلة الفج

 عمى أي ىيئةٍ  إذا ناـ ،انتقاض وضوء مف يناـ في صبلتوإلى جميور الفقياء  ذىب
التشيد أو قعود ما بيف  : قعودِ قعودفي ال صبلة، باستثناء النـومف ىيئات ال
مقعدتو  ناً ممكّ  ، إذا كافالمصمي ال ينتقض وضوءفقط في ىذه الحالة السجدتيف، ف
 .. مف األرض

مف يناـ في  قض وضوءتينصحيٌح أفَّ األصؿ أف  :قالواف في ىذا الحنفيةوخالؼ 
صمى بسبب حديث النبي  ىذانعدؿ عف ا في حالة القعود، ولكن إذا كاف إال صبلتو،

في سجوده باىى بو الرب مالئكتو  عبدإذا ناـ الالذي يقوؿ فيو:  هللا عميو وسمـ
  .2جسده بيف يديو انظروا إلى عبدي، روحو عندي  :ؿوقي

                                                 
1
رخد حُذ٤َُ ػ٠ِ إٔ ّٗٞ حُـخُظ ٫ ٣٘وغ  -ًظخد حُل٤غ -طل٤ق.أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

ُٝلظٚ: " ٣٘ظظشٕٝ حُؼشخء كظ٠  1/51رخد حُٞػٞء ٖٓ حُّ٘ٞ: -ًظخد حُٞػٞء -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع1/284ٚ٘٘حُٞػٞء:

 طخلن سإٝعْٜ". 
2
٬ًٛٔخ ٓشع٬ً ػٖ  1/427ٛذ:، ٝحرٖ حُٔزخسى ك٢ حُض7/232ػؼ٤ق. أخشؿٚ حرٖ أر٢ ش٤زش ك٢ ٓظ٘لٚ:كذ٣غ  

ػٖ أر٢ ٛش٣شس ٝطلق اسعخُٚ ػٖ حُلغٖ، ٝحرٖ كـش ك٢ حُظِخ٤ض 8/248حُلغٖ، ٝرًشٙ حُذحسهط٢٘ ك٢ ػِِٚ: 



عمى أّي ىيئة مف ىيئات  في صبلتو يالمصمّ  يروف أفَّ نوـ ليذا فإفَّ الحنفيةو 
 ال ينقض الوضوء.المصمي 

    *  *  * 

  نواقض الوضوء المختمؼ حوليا:
 يا: ىؿ تنقض الوضوء أـ ال. ىناؾ نواقض اختمؼ الفقياء في

 ىذه النواقض ىي:

 لمس الرجؿ لممرأة. -0

 (.لمس مكاف السبيميف )القبؿ والشرج -2

 خروج النجاسة مف غير السبيميف. -3

 القيقية في الصبلة. -4

    *  *  * 

  :أحد الجنسيف لآلخرلمس انتقاض الوضوء مف 

ـْ َتِجُدوا َماًء فَ  قوؿ تعالى:ي ـُ النَِّساَء َفَم   1.َتَيمَُّموا َصِعيدًا َطيِّبًا{}َأْو الَمْسُت

 ،ماءً مف مّس المرأَة لمس المرأة ينقض الوضوء، فإذا لـ يجد  ىذه اآلية تدؿ عمى أفَّ 
  .فعميو أف يتيمـ

                                                                                                                                                 

َّ رخ٫ٗوطخع. ٝهذ ٝسد ٖٓ ؽشم أخشٟ 1/121حُلز٤ش:  ، ٝهخٍ: س١ٝ ٓشع٬ً ػٖ حُلغٖ، ٝس١ٝ ػٖ أر٢ ٛش٣شس ٝأػ

 ٫ طخِٞ ٖٓ ػؼق.
1
 .43عٞسس حُ٘غخء: آ٣ش  



تحتمؿ أكثر مف معنى، وبناء عمى و ظنية الداللة،  ياىذه اآلية قطعية الثبوت، ولكنو 
 :اختمفوا في الحكـ المستنبط منيا(، المستـ النساء)أو معنى لفيـ الفقياء 

ال الحقيقي،  في اآلية المعنى المجازيّ المراد بالمبلمسة المذكورة إلى أف  حنفيةالذىب ف
بالمعنى الحقيقي، وىو لمس ممس الأما  ،وجب الغسؿي ىو أمرشرة الزوجية، و المعا أي

( األجنبية الرجؿ لبشرة المرأةبشرة   .نقض الوضوء مطمقاً ي بلف ،)غير المحـر

فالممٍس بالبشرة ، الحقيقيبالمعنى  (أو المستـ النساء) :فسروا قولو تعالىف الشافعيةأما 
كاف الممس مقصودًا أـ غير مقصود،  سواء الطرفيف، ينقض وضوءبيف الذكر واألنثى 

  :شروطبشيوٍة أو بغير شيوة، والنتقاض الوضوء بالمبلمسة عند الشافعية 
 .الظفر أو ممس الشعرالوضوء ب فبل ينتقضلمس البشرة لمبشرة،  تَـّ أف ي الشرط األوؿ:

ال ينقض  ىااز ممس ثياب المرأة أو قفّ فأف يكوف الممس ببل حائؿ،  الشرط الثاني:
 الوضوء.

دة، بسبب النسب مؤبّ  زواجٍ  حرمة الذكر واألنثى أف ال يكوف بيف الشرط الثالث:
)كاالبف، البنت(، أو المصاىرة )كزوج البنت، زوج الحفيدة(، أو الرضاع )كالبنت أو 

ًا أو أو أخ أو خاالً أو ابنًا  اً أو أب ًا لممرأةفإف كاف الرجؿ عمّ االبف مف الرضاع(. 
ًٍ دائمة.   صيرًا، لـ تنطبؽ عمييـ قضية نقض الوضوء بالمبلمسة، ألفَّ بينيـ حرمًة

ما ذىب إليو الشافعية مف تفسير الممس في اآلية  إلى المالكية والحنبميةذىب بينما 
الطرفيف، سواء ممرأة ينقض وضوء الرجؿ للمس إال أنيـ يروف أفَّ  بالمعنى الحقيقي،

ؿ كعمتو أو خالتو أو كانت زوجتو أو مف األجنبيات عنو، كانت المرأة مف محاـر الرج
فبل ينقض الوضوء،  بغير شيوةٍ أما الممس  ،شيوةبشرط أف يكوف الممس مصاحبًا لم

كاف يمس  صمى هللا عميو وسمـي أف النبواستدلوا بما ورد في الحديث الصحيح مف 



صمى ينقض الوضوء مطمقًا لما فعمو النبي  كاف المّس  ، فمو1وزوجتو في الصبلة وتمسّ 
 .هللا عميو وسمـ

رسوؿ هللا   كنت أناـ بيف يدي رضي هللا عنيا حيث قالت:ومف ىذا ما ترويو عائشة 
ذا قاـ ، غمزني فقبضت رجمي فإذا سجد ،ورجالي في قبمتو صمى هللا عميو وسمـ وا 

           2.والبيوت يومئذ ليس فييا مصابيح :قالت ،بسطتيما

        *             *                * 

 :لمس أحد الزوجيف لآلخرحكـ 

 الشافعية، دنقض الوضوء عنيف لبشرة اآلخر يالزوجأحد لمس : ة ىنامّ يممسألة 
 لماذا؟

، وىذا الشرط لـ مية زواجمحرّ ف مف الشروط عندىـ أال يكوف بيف الذكر واألنثى أل 
 .بيف الزوج وزوجتو ؽيتحقّ 

حد الزوجيف لآلخر ال ينقض الوضوء إال إذا س أإلى أف لم المالكية والحنبيمةبينما ذىب 
 كاف بشيوة.

 فإف لمس أحد الزوجيف لآلخر ال ينقض الوضوء مطمقًا. الحنفيةأما عند 

                                                 
1
رخد ٓخ ٣وخٍ ك٢ حُشًٞع  -ًظخد حُظ٬س -رًشٙ رٜزح حُِلع حرٖ هذحٓش ك٢ حُٔـ٢٘. أخشؽ رٔؼ٘خٙ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ 

كٞهؼض ٣ذ١ ػ٠ِ رطٖ هذ٤ٓٚ ٝٛٞ ك٢  كخُظٔغظٚ حُلشحػملسو هيلع هللا ىلص ٤ُِش ٖٓ كوذص سعٍٞ هللا   رِلع: "  ٝحُغـٞد ػٖ ػخثشش 

، ٝحُ٘غخث٢ 1/232رخد ك٢ حُشًٞع ٝحُغـٞد:  -ًظخد حُظ٬س -د ك٢ ع٘٘ٚ، ٝأرٞ دح1/352ٝ..":حُٔغـذ ٝٛٔخ ٓ٘ظٞرظخٕ

 -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/102ٚ٘٘رخد طشى حُٞػٞء ٖٓ ٓظ حُشؿَ حٓشأطٚ ٖٓ ؿ٤ش شٜٞس: -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ حُٔـظز٠

 .:2/1262رخد ٓخ طؼٞر ٓ٘ٚ سعٍٞ هللا   -ًظخد ح٧دد
2
رخد  -ًظخد حُظ٬س -، ٝحُزخخس١ ك٢ طل٤ل :6/225ٚٓغ٘ذ ػخثشش  -طل٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙكذ٣غ  

، 1/367رخد ح٫ػظشحع ر٤ٖ ٣ذ١ حُٔظ٢ِ: -ًظخد حُظ٬س -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل1/150ٚحُظ٬س ػ٠ِ حُلشحػ:

 .1/102رخد طشى حُٞػٞء ٖٓ ٓظ حُشؿَ حٓشأطٚ ٖٓ ؿ٤ش شٜٞس: -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠



 عطيأُ  :يقوؿ الزوج ،بيف األزواجتحدث  اٍت بسيطةٍ شجار ل قصصٍ  ُأستفتى في ما  كثيراً 
ال تممسني حتى ال ينتقض  ..أنا متوضئة :فتصرخ قائمة ،فتممس يدي يدىا ئاً شي زوجتي
 !!وضوئي

ضوف ليذه المشكمة، ويقوؿ أحدىـ أو إحداىف: كثيروف ىـ األزواج والزوجات الذيف يتعرّ 
 ؟!د المذىب الحنفي أو الحنبمي أو المالكيال أستطيع أف أقمّ أنا شافعي.. أنا شافعية.. أ

يمنع مف  ىب الا مذأحد الإلى المرء انتساب  أفَّ  ىذا الكتاب مف ؿاألو  بحثذكرنا في ال
 عمى اتباع األقوى اً واألفضؿ أف يكوف التقميد مبنيجواز تقميده ألئمة المذاىب األخرى، 

 .دليبلً  واألرجحِ  حجةً 
الذيف فسروا قوؿ هللا لحنفية ا قوؿَ لمس المرأة العمماء في مجاؿ كثيٌر مف وقد رجح 

 أنو يعني المعاشرة الزوجية.ب (المستـ النساءأو ) تعالى:

في أف لمس الزوج لزوجتو ال ينقض  د مذىب الحنفيةقمّ يأف لممرء وبالتالي يمكف 
مذىب الحنبمية والمالكية في أف لمس الزوج لزوجتو ال ينقض الوضوء  يقّمد أو الوضوء،

 إال إذا كاف بشيوة.

*  *  *  

  :(رجبؿ والشّ )القُ  ممس مكاف السبيميفب الوضوء انتقاض 

 سواء كاف، الشافعية والحنبمية الوضوء عند نقضي )القبؿ والشرج( لمس مكاف السبيميف
كالطبيب أو صغيرًا كاف الممسوس أو كبيرًا،  ،غيرهمكاف  مكاف نفسو أو يمّس  اإلنساف
الصغير مف مخّمفات  ؼ األـ ابنياحيف تنظّ أو ، ىذا المكاف أحدىـ حيف يفحص الطبيبة

 البوؿ والغائط.



 :وفي رواية. ذكره فميتوضأ مف مّس  :صمى هللا عميو وسمـقوؿ النبي عمى ىذا ب واستدلوا
  .1مف مّس فرجو فميتوضأ

  في المغة مكاف العورة، فيو يشمؿ القبؿ والشرج معًا. والفرج

بينما  المسُّ بباطف الكؼ ال بظيره، إذا كافعند الشافعية مف يمّس الفرج وضوُء ويفسُد 
ذىب الحنبمية إلى انتقاض الوضوء بالمس مطمقًا، سواء كاف بباطف الكؼ أو بظيره، 

 بل ينتقض وضوء، فمبس قفازاً ي البلمس إذا كافف، بغير حائؿٍ كما يشترط أف يكوف المّس 
  البلمس.

ف األدلة وردت في ، ألفبل ينتقض عند الشافعية والحنبمية وضوء الممسوس فرجوأما 
 انتقاض وضوء الماّس دوف الممسوس.

الطبيب فرجو لمداواتو، ينتقض وضوء الطبيب  وبيذا فإف مف يذىب إلى الطبيب فيمّس 
ىذا المكاف بدوف حائؿ، فإف ارتدى مس لقد دوف المريض، بشرط أف يكوف الطبيب 

 الطبيب قفازًا لـ ينتقض وضوؤه.

فينتقض  ،2مف مّس ذكره فميتوضأفقد عمموا بحرفية نص الحديث السابؽ:  المالكيةأما 
فبل ينقض الوضوء،  ذكر نفسو فقط، أما مس الرجؿ لشرجوالرجؿ  الوضوء عندىـ بمّس 

 كما ال ينتقض الوضوء مف مّس ذكر الغير إال إذا كاف الممس بشيوة.
ذلؾ األـ التي تنظؼ فالطبيب الذي يمس ىذه المواضع مف غيره ال ينتقض وضوؤه، وك

 صغيرىا مف مخّمفات البوؿ.
                                                 

1
ػٖ رُغشس ر٘ض  1/46رخد حُٞػٞء ٖٓ ٓظ حُزًش:  -ًظخد حُطٜخسس -ع٘٘ٚطل٤ق. أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ كذ٣غ  

ًظخد   -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/161ٚ٘٘رخد حُٞػٞء ٖٓ ٓظ حُزًش:  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚطلٞحٕ

 رخد -ًظخد حُـغَ ٝحُظ٤ْٔ -ٝهخٍ: كغٖ طل٤ق، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ 1/126رخد حُٞػٞء ٖٓ ٓظ حُزًش:  -حُطٜخسس

 .1/231، ٝحُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى:3/400ٝطللٚ حرٖ كزخٕ:  ، 1/216حُٞػٞء ٖٓ ٓظ حُزًش: 
2
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( أو فرج  ابنتيا الصغيرة، وىي تنظفيا، فبل القبؿ والشرجأي المرأة لفرجيا ) ا مّس أم
 ينقض الوضوء عندىـ.

 استدلواو ، مطمقاً  مكاف السبيميف ال ينقض الوضوء مّس  إلى أفَّ  حنفيةالذىب بينما 
قاؿ: ما ترى في ف صمى هللا عميو وسمـالنبي  إلى  أتىرجبلً آخر جاء فيو أفَّ  حديثٍ ب

 1!منو ىو إال بضعةٌ وىؿ  :صمى هللا عميو وسمـ قاؿف؟ بعدما يتوضأ الرجؿ ذكره مّس 

ألنو بضعة  ،الذكر مف مّس  الوضوءر ااستنك -حسبما فسره الحنفية  -مف ذلؾ  والمراد
 منو..

أف  ويمكف لالختيار المقّمد، و ، فإف األمر متروؾ وبناء عمى ما رأيناه مف تعدد األدلة
 .دوف حرج مذىب الجميور أويقمد مذىب الحنفية 

ف كاف األفضؿ أو وضوءه، وخصوصًا إذا كاف في مكاف المرء في ىذه الحالة أف يعيد  وا 
 .الوضوءفي ظروؼ ال يصعب عميو معيا إعادة 

                                                 
1
ٝأرٞ دحٝد ك٢  ػٖ ه٤ظ رٖ ؽِن ػٖ أر٤ٚ، 4/22ٝ23ٓغ٘ذ ؽِن رٖ ػ٢ِ: -كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ 

رخد  -ًظخد حُطٜخسس -حرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ، 1/46ٝرخد حُشخظش ك٢ حُٞػٞء ٖٓ ٓظ حُزًش: -ًظخد حُطٜخسس  -ع٘٘ٚ

رخد ٓخ ؿخء ك٢ طشى حُٞػٞء  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/163ٚ٘٘حُشخظش ك٢ طشى حُٞػٞء ٖٓ ٓظ حُزًش:

رخد طشى حُٞػٞء ٖٓ  -ًظخد حُطٜخسس -ٝهخٍ: ٛٞ أكغٖ ش٢ء ك٢ حُزخد، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/131٠ٖٓ ٓظ حُزًش:

 .1/216ٓظ حُزًش: 

٘زٚ ا٠ُ إٔ كذ٣غ رُغشس: "ٖٓ ٓظ رًشٙ ك٤ِظٞػؤ"، ٝكذ٣غ ؽِن: "َٛ ٛٞ ا٫ رؼؼش ٓ٘ٚ" ك٤ٜٔخ ٬ًّ ؽ٣َٞ ٣ٝـذ حُظ

٧َٛ حُلذ٣غ ٝأسرخد حُٔزحٛذ ك٢ طظل٤لٜٔخ، ًٝزح حُظشؿ٤ق ر٤ٜ٘ٔخ، ٝهذ طؼذدص ؽشم حُلذ٣غ ٝشٞحٛذٛٔخ ػٖ 

إ ًخٕ حُض٣ِؼ٢ ك٢ ٗظذ حُظلخرش رٔخ ٣طٍٞ رغطٚ، ٝٗغظ٘ظؾ ٖٓ خ٬طش ٬ًْٜٓ إٔ حُلذ٣ؼ٤ٖ طل٤لخٕ، ٝ

 ٝٓخ رؼذٛخ، هذ سّؿلخ كذ٣غ رغشس. 1/22ٝٓخ رؼذٛخ، ٝحرٖ كـش ك٢ طِخ٤ض حُلز٤ش: 1/54حُشح٣ش:

 



ىو إال واألولى أف يحمؿ حديث طمؽ: "ما ) عتر:وفي ىذا يقوؿ الدكتور نور الديف 
بضعة منو" عمى نفي وجوب الوضوء، وحديث ُبسرة: "مف مّس ذكره فميتوضأ" عمى سنية 

 .1(الوضوء

*  *  * 

 :مف غير السبيميفة ساجالنّ خروج انتقاض الوضوء ب

فما ىو حكـ  ،الفقياء باتفاؽ الوضوء نقضيمف أحد السبيميف  خروج نجاسة ذكرنا أفَّ 
 الدـ مف الفـ، أو أف يسيؿ القيء، كأف يخرج 2مف غير السبيميف خروج شيٍء نجسٍ 

  !ينقض الوضوء؟ ىذا يؿف مف أيِّ عضٍو مف أعضاء الجسد! القيحو 

عمى وجوب تطيير الموضع الذي تسيؿ منو تمؾ المواد النجسة، واختمفوا:  الفقياءاتفؽ 
 ىؿ ينتقض الوضوء بخروج ىذه المواد أـ ال؟!

 ال ينقض الوضوء،ىذه المواد مف غير السبيميف  جو خر  أفَّ إلى  الشافعية والمالكيةذىب ف
زاؿ المسمموف ما : هللا عنوالحسف رضي بقوؿ واستدلوا سواء كاف قميبًل أـ كثيرًا، 

 3.وف في جراحاتيـيصمّ 

، صمى هللا عميو وسمـمرأى مف النبي وصبلة الصحابة وىـ مصابوف بالجراحات عمى 
وج بخر ينتقض  وضوءىـ صحيٌح، لـ فأعمى  دليؿٌ ودوف أف يأمرىـ بإعادة وضوئيـ، 

 .الدـ

                                                 
1
 .204د. ٗٞس حُذ٣ٖ ػظش ك٢ طؼ٤ِوٚ ػ٠ِ اػ٬ّ ح٧ٗخّ ششف رِٞؽ حُٔشحّ  ص 
2
 حطلن حُلوٜخء ػ٠ِ إٔ حُزِـْ حُخخسؽ ٖٓ حُشأط أٝ حُظذس ؽخٛش، ٫ٝ ٣٘وغ حُٞػٞء. 
3
رخد ٖٓ ُْ ٣ش حُٞػٞء ا٫ ٖٓ حُٔخشؿ٤ٖ ٖٓ حُوزَ  -ًظخد حُٞػٞء -أػش طل٤ق، أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ 

 1/76ٝحُذرش: 



نجاسة القيء عندىـ ف ،ينقض الوضوء نجسٍ  كؿ خارجٍ ، فآخر ميـ رأيٌ ف الحنفيةأما  
ويجب الوضوء بخروجو، والقيح والدـ نجاسات أيضًا، وىي تنقض  نقض الوضوء،ت

 ت عف موضع الجرح إلى مكاف آخر مف الجسـ وما شابو.إذا سالالوضوء، 

 أفَّ ما روي ، منيا ال تخمو مف ضعٍؼ في أسانيدىاأحاديث عدة دليميـ في ىذا و  
الوضوء مف  :قاؿما روي عنو أنو و ، 1فتوضأفأفطر قاء  صمى هللا عميو وسمـالنبي 
 2.سائؿٍ  كؿ دـٍ 

عقبوف عمى استدالؿ الحنفية بحديث القيء قائميف: ليس فيو ما يدؿ العمماء ي بعض
صمى هللا عميو النبي  ربما يكوف وضوءبسبب القيء، فعمى نقض الوضوء  صراحةً 
 حديث.إسناد العف ضعؼ  ىذا فضبلً  ،غير القيء آخر سببٍ ل وسمـ
مف النجس الخارج فيـ يعتبروف  ،آراء الفقياءبيف وسٌط رأييـ في ىذا ف الحنبميةأما 

وتحديد الكثير ، إف كاف قميبلً ال ينقضو ، و كثيراً  ناقضًا لموضوء إذا كافغير السبيميف 
والقميؿ يعود إلى ما تعارؼ عميو الناس، واستدؿ الحنبمية عمى مذىبيـ بأقواؿ وأفعاؿ 
عمماء الصحابة، كابف عباس وابف عمر وجابر وغيرىـ، وكميا تدؿ عمى أفَّ القميؿ 

 مف ىذه النجاسات ال ينقض الوضوء.

إذا الصبلة فقاؿ: مف ذلؾ أفَّ ابف عباٍس رضي هللا عنيما سئؿ عف نزوؿ الدـ في 
 . 3كاف كثيرًا فعميو اإلعادة

                                                 
1
ًظخد  -كذ٣غ ك٢ اع٘خدٙ حػطشحد ٝػؼق، ٝطّللٚ ؿٔخػش. أخشؿٚ حُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ٝحُِلع ُٚؽشف ٖٓ  

كذ٣غ أر٢  -شؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙٝطللٚ، ٝأخ1/143رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُٞػٞء ٖٓ حُو٢ء ٝحُشػخف: -حُطٜخسس

رخد حُظخثْ ٣غظو٢ء  -ًظخد حُظّٞ -رِلع: "كؤكطش" ٝأًؼش حُشٝح٣خص رٜزح حُِلع، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ 5/195حُذسدحء:

، ٝهخٍ حُز٤ٜو٢ رؼذٓخ أٝسد حُلذ٣غ 1/588، ٝحُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى: 3/377، ًزُي طللٚ حرٖ كزخٕ:2/310ػٔذحً: 

 اع٘خدٙ ٓؼطشد، ٝٛٞ ٓزًٞس ك٢ ٛزح حُزخد ٓغ ًَ ٛزٙ حُخ٬ك٤خص.  1/144رطشهٚ ك٢ ع٘٘ٚ حٌُزشٟ: 
2
ػٖ ط٤ْٔ حُذحس١، ٝحُذحسهط٢٘ ٗلغٚ أػِّٚ رخ٫ٗوطخع ر٤ٖ ػٔش رٖ 1/157كذ٣غ ػؼ٤ق. أخشؿٚ حُذحسهط٢٘ ك٢ ع٘٘ٚ : 

 ػزذ حُؼض٣ض ٝط٤ْٔ حُذحس١، ٝرًش إٔ ك٤ٚ ٓـخ٤َٛ. 
3
 .2/405أػش ٝطِٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ حٌُزشٟ: 



وروي عف ابف عمر أنو عصر بَثرًة، فخرج منيا دـٌ، فمسحو ثـ صمى دوف أف 
 .1يتوّضأ

 وقد رّجح كثير مف أىؿ العمـ مذىب الشافعية والمالكية لقوة أدلتيـ.

    *  *   * 

  :القيقية في الصالةانتقاض الوضوء ب

 و مف بجانب المصمي )إف كاف بجانبو أحد(.سمعي القيقية ىي الضحؾ بصوتٍ 

  !تبطؿ الوضوء أيضاً و القيقية تبطؿ الصبلة  ىذه إلى أفَّ  الحنفية ذىب وقد

أما إف كاف الضحؾ بصوٍت يسمعو المصمي وحده دوف أف يصؿ إلى مف بجانبو،  
 فإنو يبطؿ الصبلة وال يبطؿ الوضوء.

ف كاف ضحكو     ء.وضو ال والة صبلالتبطؿ  بلف دوف إصدار صوٍت، فقط اً متبسّ وا 

وال شؾَّ في أفَّ القيقية والضحؾ والتبسـ في الصبلة أموٌر ال تميؽ بمف يعرؼ أنو 
 .، وأفَّ لمعبادة احتراميا وخشوعيابيف يدي هللا تعالى واقؼٌ 
بحديٍث ضعَّفو العمماء  الحنفية عمى أفَّ القيقية تبطؿ الوضوء والصبلة استدؿوقد 
  .2والوضوء الصالة فميعدرة قر ق ةصالالؾ في ضحمف فيو: ورد 

القيقية في الصبلة  إلى أفَّ  )الشافعية والحنبمية والمالكية( جميور الفقياء بينما ذىب

                                                 
1
: رخد ٖٓ ُْ ٣ش حُٞػٞء ا٫ ٖٓ حُٔخشؿ٤ٖ ٖٓ حُوزَ ٝحُذرش  -أػش طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ طؼ٤ِوخً ك٢ ًظخد حُٞػٞء 

 .1/282ٝطلق اع٘خدٙ حرٖ كـش ك٢ كظق حُزخس١: 1/128، ٝحرٖ أر٢ ش٤زش ك٢ ٓظ٘لٚ:1/76
2
 1/49ؼ٢ ك٢ ٗظذ حُشح٣ش:ٝأػِٚ رخ٩سعخٍ، ًزُي أػِّٚ حُض1/165ِ٣كذ٣غ ػؼ٤ق ؿذحً.أخشؿٚ حُذحسهط٢٘ ك٢ ع٘٘ٚ: 

 رؤٕ ك٤ٚ ػٔش رٖ ه٤ظ، ٝٛٞ رحٛذ حُلذ٣غ، ٝػٔشٝ رٖ ػز٤ذ ٝٛٞ ٓظشٝى.



إذا رضي هللا عنو:  جابرٍ  قوؿوال تبطؿ الوضوء، واستدلوا ب ،تبطؿ الصبلة فقط
 1يعد الوضوء. ـد الصالة ولاعأضحؾ في الصالة 

    *  *  * 

 في الطيارة أو الحدث:الشؾ 

كثيرًا ما يتوضأ المرء، ثـ ينشغؿ ببعض األعماؿ، وعندما يحيف وقت الصبلة، ييرع 
ألدائيا، ولكنو ما يمبث أف يتردد: ىو متأكٌد أنو توضأ، ولكنو نسي إف فعؿ ما ينقض 

 وضوءه أو لـ يفعؿ، فما حكـ وضوئو في ىذه الحالة؟!

 .وألغى الشؾ اليقيفعمؿ ب ،أو حدثٍ  ي طيارةٍ ف مف شؾّ ىناؾ قاعدٌة فقييٌة تقوؿ:  
توضأ، وشؾ ىؿ فعؿ ما ينقض الوضوء أـ لـ يفعؿ، أنو كاف الشخص متيقنًا إف ف

 ألغى شّكو، وال يجب عميو أف يعيد وضوءه. 

فإف أراد أف يجدد وضوءه فيو أفضؿ، ولكنو إف صمى دوف أف يجدد وضوءه، 
 فصبلتو صحيحٌة إف شاء هللا تعالى.

ىؿ توضأ بعد ذلؾ أـ لـ  :شؾَّ متأكدًا مف أنو فعؿ ما ينقض الوضوء، ولكنو كاف  أما إف
ألفَّ اليقيف ىنا ىو أنو نقض وضوءه، والشؾُّ  ،، فإفَّ عميو أف يتوضأ مرة أخرىتوضأي

 ىو أنو توضأ.
استدؿ الفقياء عمى أف اليقيف ال يزوؿ بالشؾ، بحادثٍة شكا فييا أحد الصحابة إلى وقد 

                                                 
1
رخد ٖٓ ُْ ٣ش حُٞػٞء ا٫ ٖٓ حُٔخشؿ٤ٖ ٖٓ حُوزَ ٝحُذرش:  -أػش طل٤ق أخشؿٚ حُزخخس١ ٓؼِوخً ك٢ ًظخد حُٞػٞء 

 .2/111، ٝحرٖ كـش ك٢ طـ٤ِن حُظؼ٤ِن:1/172، ٝٝطِٚ حُذسهط٢٘ ك٢ ع٘٘ٚ:1/76



صمى فأمره النبي  صبلتو! أنو يخّيؿ إليو أنو يجد الشيء في هللا عميو وسمـ صمىالنبي 
 1.أف ال ينصرؼ حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحاً  هللا عميو وسمـ

    *  *  * 

 والمختمؼ حوليا.عمييا، المتفؽ  :نواقض الوضوء فىذه إذ
زواؿ  -النوـ -مف أحد السبيميفنجس خروج شيء  نواقض الوضوء المتفؽ حوليا: 

 أو جنوف. العقؿ بسكر أو إغماء

مكاف  مّس  -القيقية في الصبلة - لمس الرجؿ لممرأة النواقض المختمؼ حوليا:
 .القيحو  ـالدو  القيءكالخارج النجس مف غير السبيميف،  -السبيميف 

مف حؽ المسمـ أف يختار مف ىذه اآلراء الفقيية ما يتناسب مع ىمتو وتقواه وظروفو و 
مف اتقى الشبيات ف وىو ما ثبت بالدليؿ الصحيح، أخذ باألحوط،يأف  واألفضؿوصحتو، 

سيؿ، وليتذكر أحدنا تقميد المذىب األ يمكنو الضرورة وعندفقد استبرأ لدينو وعرضو، 
استفت قمبؾ ولو أفتاؾ الناس ابصة بف معبد: و ل صمى هللا عميو وسمـًا قوَؿ النبي دائم

 .2وأفتوؾ

*  *  * 

 يفالمسح عمى الخفَّ ـ حديثنا عف الوضوء، وسنتناوؿ في البحث القادـ أحكاانتيى ىنا 
                 .والجوربيف والعصائب

 

                                                 
1
 111عزن طخش٣ـٚ ص 
2
 39عزن طخش٣ـٚ ص  



 والجوربيف والعصائب يفعمى الخفَّ  المسحُ 
 يفعمى الجوربوالمسح عف المسح عمى الخفيف  بحثنا في ىذه الصفحات سوؼ يكوف

 والمسح عمى العصائب والجبائر.
يكوف مدعاًة الستغراب بعض النسوة، ظنًا منيفَّ أفَّ قد الحديث عف المسح عمى الخفيف 

 المسح عمى الخفيف أمٌر خاٌص بالرجاؿ!
 في ىذا البحث سوؼ نعرؼ الجواب عف كثير مف األسئمة: 

ما ىي شروط المسح و ؟ ىؿ يمكف لممرأة أف تمبس خفاً و ؟ خاص بالرجاؿ حذاءٌ  الخؼّ ىؿ 
 عمى الخفيف؟ 

*  *  * 
 تعريؼ الخفَّيف:

 ىو الحذاء الساتر لمقدميف حتى نياية الكعبيف. :الخؼّ 
، ى )خفًا(ليسمّ  لكعبيفكبلىما يجب أف يغطي ا، و نسائيٌ  خؼٌ رجالي و  خؼّّ  ؾىناو 

 والكعباف ىما العظماف الناتئاف المذاف يصبلف القدـ بالساؽ..
سواء كاف  ،اً الشرعي خففي االصطبلح  ىالوصؼ يسمّ يشتمؿ عمى ىذا  حذاءٍ  كؿف 

 حذاًء رجاليًا أو نسائيًا.
   *  *   * 

 يف لمضرورة وغير الضرورة:المسح عمى الخفّ 
فقد كاف يظف البعض أف المسح عمى الخفيف جائٌز لمضرورة فقط، وىذا غير صحيٍح، 

يمسح عمى الخفيف في الحضر وفي السفر، في الصحة  صمى هللا عميو وسمـالنبي 
إلى أف  جميور الفقياءمرض، ولمضرورة ودوف وجود ضرورة، وبناء عمى ىذا ذىب وال

ويجوز ليـ العمؿ بيذه الرخصة، إذا تحققت  ،النساءلمرجاؿ و  رخصةٌ عمى الخفيف المسح 



كما  ،ؤتى رخصوأف تُ  تعالى يحبّ اهلل فالتيسير عمى الناس، نوٌع مف  وىوشروطيا، 
 .1يحب أف تؤتى عزائمو

ما رواه  منيا ،جواز المسح عمى الخفيف تفيدبمغت حد التواتر،  أحاديث كثيرةٌ وردت وقد 
باؿ ثـ توضأ ومسح عمى  صمى هللا عميو وسمـ: رأيت النبي جرير بف عبد هللا البجمي

  .2خفيو
صمى هللا  اّللَِّ  َرُسوؿِ  َأْصَحابِ  ِمفْ  َرُجاًل  َسْبُعوفَ  َحدَّثَِني :َقاؿَ  اْلَبْصِريَّ  اْلَحَسفَ ومنيا أفَّ 
 .3اْلُخفَّْيفِ  َعَمى َيْمَسحُ  َرَأْوهُ  َأنَُّيـْ  عميو وسمـ
                 *                  * 

 كيفيو المسح عمى الخفيف:
بدؿ خمعو  ،الوضوءعند  ىو إمرار اليد المبتمة بالماء عمى الخؼّ  :عمى الخّفيف المسح

، الخفيف عمى وضوٍء وطيارة ، شريطة أف يكوف المتوضئ قد لبس ىذيفوغسؿ الرجميف
 .كما سنرى في شروط المسح عمى الخفيف
مف أعبله  بالماء كموالخؼ  يمسحأف  الخفيف،قد يظف البعض أنو يشترط لصحة مسح 

، قياسًا عمى غسؿ القدميف أثناء الوضوء، ومف الناس مف يظف أنو ال بّد مف وأسفمو
 غسؿ الخّؼ بالماء ليصحَّ الوضوء، فيؿ ىذا صحيح؟

يجب غسؿ الخفيف، بؿ يكفي مسحيما بإمرار اليد المبتمة بالماء ال  ىذا غير صحيح، إذ
 أف يمسح الفقياءجميور عند  يكفي، بؿ كموالخؼ  عمييما، كما ال يجب مسح

                                                 
1
، ٝك٢ 8/82، ٝحُطزشح٢ٗ ك٢ ح٧ٝعؾ:3/140 ٝأخشؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ ٝؿ٤شٙ. لٚ حرٖ كزخٕطلّ كذ٣غ  

كوخٍ: سٝحٙ حُطزشح٢ٗ ك٢ حٌُز٤ش ٝحُزضحس ٝسؿخُٜٔخ ػوخص. ًٝزُي  3/162/، ٝرًشٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ ٓـٔغ حُضٝحثذ:10حٌُز٤ش:

  2/69أخشؽ حُلذ٣غ حرٖ كزخٕ ك٢ طل٤لٚ:
2
ٝحُِلع ُٚ، ٝأخشؽ ٗلٞٙ  1/227رخد حُٔغق ػ٠ِ حُخل٤ٖ: -ًظخد حُطٜخسس -طل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

رخد حُٔغق ػ٠ِ حُخل٤ٖ:  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع1/151ٚ٘٘رخد ك٢ حُخلخف:  -ًظخد حُظ٬س -حُزخخس١

ًظخد  -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/151٠رخد ك٢ حُٔغق ػ٠ِ حُخل٤ٖ: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/37ٚ٘٘

 .2/73رخد حُظ٬س ك٢ حُخل٤ٖ: -حُظ٬س
3
 ، ٝك٢ طِخ٤ض حُلز٤ش:1/306، ٝحرٖ كـش ك٢ كظق حُزخس1/162:١حعظشٜذ رٚ حُض٣ِؼ٢ ك٢ ٗظذ حُشح٣ش:  أػش 

1/158. 



مف  اً مسح جزء فإف ظير الخّؼ )أعبله(، وىو الجزء الذي يستر ظير القدـ، المتوضئ
، ولـ يمسح جزءًا مف اكمو أو مؤخرة الخؼ كميمف مؤّخرتو، أو مسح أسفمو أسفمو أو 

 . ظيره لـ يكف مسحو صحيحًا، أي: لـ يكف وضوؤه صحيحاً 
ولكف، ىؿ يجب عمى المتوضئ أف يستوعب بالمسح ظير الخؼ كمو، أـ يكفيو أف 

 يمسح جزءًا منو؟
بينما  ،الخؼ ظيرمف  ولو قميؿٍ  ىو مسح جزءٍ  مفروضالالمقدار إلى أف  الشافعيةذىب 

أف يكوف الجزء الممسوح بمقدار ثبلثة أصابع مف أصغر أصابع اليد عمى  الحنفيةترط اش
 األقؿ.
فاشترطوا وجوب مسح  الحنبميةمسح جميع ظير الخّؼ، أما  إلى فرضية المالكيةوذىب 
 أكثره.

    *  *  * 
 :يفة في المسح عمى الخفّ السنّ 

يصح المسح عمى ما ذكرناه في الفقرة السابقة ىو المقدار المفروض مسحو، بحيث ال 
 الخفيف إذا لـ يمسح المتوضئ ىذا المقدار..

ستحب لممتوضئ أف يستوعبو بالمسح، فإف فعؿ ذلؾ أثيب، لكّف ىناؾ مقدارًا أوسع ي 
ف اكتفى بالمقدار المفروض  ولـ يمسح المقدار المسنوف لـ يعاقب، وصّح وضوؤه. ،وا 

أفَّ السنَّة ىي مسح الخفيف مسحًا كامبًل، يشمؿ ظاىر الخّؼ الشافعية والمالكية  يرىو  
 في صمى هللا عميو وسمـ النبي أتُ وضّ  :قاؿحيث  وأسفمو، لما رواه المغيرة بف شعبة

 1.وأسفميما الخفيف أعمى فمسح ،تبوؾ غزوة

                                                 
1

ًظخد  -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/42ٚ٘٘رخد ٤ًق حُٔغق: -ًظخد حُطٜخسس -ػؼ٤ق. أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚكذ٣غ  

رخد ٓخ ؿخء ك٢  -ًظخد حُطٜخسس -٘ٚ، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/183٘رخد ٓخ ؿخء ك٢ ٓغق أػ٠ِ حُخق ٝأعلِٚ: -حُطٜخسس

َّ رخ٫ٗوطخع ٝرخ٩سعخٍ.  1/162حُٔغق ػ٠ِ حُخل٤ٖ أػ٬ٙ ٝحعلِٚ:  ، ٝأػ



السنة ىي مسح أسفؿ الخّؼ وال مؤّخره، بؿ ال يسّف إلى أنو  والحنبمية الحنفية بينما ذىب
يفُ  َكافَ  َلوْ  :َعْنوُ  اّللَُّ  َرِضيَ  َعِميٍّ  َقْوؿِ ب بالمسح فقط، واستدلوا ظاىره استيعاب  ِبالرَّْأيِ  الدِّ

 َوَسمَّـَ  َعَمْيوِ  اّللَُّ  َصمَّى اّللَِّ  َرُسوؿَ  َرَأْيتُ ي َلِكنْ  ،َأْعاَلهُ  ِمفْ  ِباْلَمْسحِ  َأْوَلى اْلُخؼِّ  َباِطفُ  َلَكافَ 
 1.ِباأْلََصاِبعِ  ُخُطوًطا َظاِىرِِىَما َعَمى َيْمَسحُ 

يده اليمنى أصابع يضع  ثـ يديو، المتوضئ  أف يبؿّ  :والطريقة المسنونة لممسح عندىـ
 الخؼّ مقدمة فرجة عمى نيده اليسرى مأصابع و  ،األيمف الخؼّ مقدمة عمى منفرجة 
الساؽ فوؽ الكعبيف، مف بداية األصابع إلى عمى ظير الخفيف  ، ثـ يمّر بيمااأليسر

 بحيث يكوف المسح عمييما خطوطًا.
*  *  * 

 يف:شروط المسح عمى الخفّ 
 .الطاىرة مف الجمد وما شابيو مف المواد المتينة افأف يكوف الخفّ   .0
 جؿ إلى ما فوؽ الكعب.لجميع الرّ  يفساتر  اأف يكون  .2
 طيارة كاممة. بعد امبسأف يُ  .3

*  *  * 
 :يفعمى الخفّ  لجواز المسح لشرط األوؿا
مثبًل،  الببلستيؾالمتينة ك مف الموادمف الجمد، أو ما شابيو  يفمصنوع افأف يكوف الخفّ  

 ايمنعأف  الشافعيةيمكف متابعة المشي عمييما، واشترط  يف،سميكو  يفقوي فبحيث يكونا
 ، ولـ يشترط الجميور ذلؾ.الماء إلى القدـ نفوذ

                                                 
1
ًظخد  -كذ٣غ طل٤ق، ا٫ إٔ ك٤ٚ ص٣خدس ٤ُغض ٖٓ أطَ حُلذ٣غ ٢ٛٝ ػؼ٤لش. كوذ أخشؽ حُلذ٣غ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ 

٣ٔغق ػ٠ِ ظخٛش خل٤ٚ" حٛـ. ٝٛٞ رٜزح حُِلع كّغٖ  ، ُٝلظٚ:" ٝهذ سأ٣ض سعٍٞ هللا 1/42رخد ٤ًق حُٔغق: -حُطٜخسس

رؤٗٚ ٣ٔغق  . ٝأٓخ هٍٞ ع٤ذٗخ ػ٢ِ 1/160، ٝطللٚ ك٢ حُظِخ٤ض حُلز٤ش: 1/176اع٘خدٙ حرٖ كـش ك٢ رِٞؽ حُٔشحّ:

ػ٠ِ ظخٛشٛٔخ خطٞؽخً رخ٧طخرغ، كوذ ٗوَ حرٖ كـش أٗٚ ٤ُظ ُٚ أطَ ك٢ ًظذ حُلذ٣غ، ٝإٔ ح١ُٝٞ٘ ػؼلٚ ٝهخٍ: 

 ١ ػٖ ػ٢ِ ٓٞهٞكخً".  "كذ٣غ ػؼ٤ق سٝ



كما يشترط في الجمد أو المادة التي يصنع منيا الخفاف أف تكوف طاىرة، وعمى مف يريد 
 أف يعرؼ النجس والطاىر مف الجمود مراجعة بحث النجاسات في بداية ىذا الكتاب.

*  *  * 
 :يفعمى الخفّ  لجواز المسح ثانيلشرط الا
حذاء ال يستر الإذا كاف ف جؿ إلى ما فوؽ الكعب،لجميع الرّ  يفساتر  الخّفاف أف يكوف 

يو، وبالتالي ال يجوز وال يجوز المسح عم ،ى خفاً ال يسمّ  ،ما فوؽ الكعبالرجؿ إلى 
المسح عمى الحذاء العادي الذي يمبسو الرجاؿ والنساء، وال عمى الحذاء )النسائي أو 

 .الخمؼ، وال عمى القبقاب أو ما شابو ذلؾالرجالي( المفتوح مف األماـ أو مف 
*  *  * 

 :يفعمى الخفّ  لجواز المسح ثالثلشرط الا
 الخؼّ فردة  ولبس ،قدمو المتوضئ غسؿ موفف عمى طيارة كاممة، امبس الخفّ أف يُ 

ألنو لـ يصح مسحو بعد ذلؾ، ، الثانية الخؼفردة ولبس ، ، ثـ غسؿ قدمو الثانيةاألولى
ثـ  أف ينتيي مف الوضوء كامبلً وكاف عميو  ،كاممةٍ  عمى طيارةٍ  وىو بس الخفيفلـ يم

 يمبس الخفيف.. 
فإذا استوفى المرء شروط المسح عمى الخفيف، ولـ يرتكب مبطبًل مف مبطبلت المسح 

مف  أي ناقضٍ به ؤ ز لو إذا انتقض وضو اجعمى الخفيف، والتي سنتحدث عنيا بعد قميؿ، 
بؿ يمسح  و،ييخمع خفّ  دوف أفعرفناىا فيما سبؽ، أف يتوضأ  لوضوء التينواقض ا

 مف ذلؾ. عمييما بدالً 
    *  *  * 

 يف:مّدة المسح عمى الخفّ 
إلى أف أكثر مدٍة لجواز المسح عمى جميور الفقياء )الشافعية والحنفية والحنبمية( ذىب 



لممسافر، فإذا انتيت المدة ساعة(، وثبلثة أياـٍ بميالييا  24الخفيف يوـٌ وليمٌة لممقيـ )
 .ويغسؿ قدميو أثناء الوضوء ،وجب عمى المتوضئ أف يخمع خفيو

جعؿ رسوؿ هللا واستدلوا بقوؿ عمي رضي هللا عنو لما سئؿ عف المسح عمى الخفيف: 
  1.ثالثة أياـ وليالييف لممسافر ويومًا وليمة لممقيـ صمى هللا عميو وسمـ

إلى أف المسح عمى الخفيف ال يوّقت بمدة، فيمكف لممقيـ أو المسافر  المالكيةوذىب 
 أف يمسح عمى خفيو ميما طالت المدة، إذا التـز بشروط المسح عمى الخفيف.

 فميصؿِّ  خفيو لبس و أحدكـ توضأ إذا :صمى هللا عميو وسمـواستدلوا بقوؿ النبي 
  2.جنابة مف إال شاء إف يخمعيما ال ثـ ،عمييما وليمسح ،فييما

يرجحوف مذىب الجميور في توقيت مدة المسح عمى  لكف كثيرًا مف أىؿ العمـ
 الخفيف، لصحة األحاديث التي استندوا إلييا بيذا الخصوص.

                *             * 
 ة:بداية توقيت المدّ 
دخاؿ إتماـ منذ  ىي؟ ىؿ المسحبدأ تعييف مدة يمتى البعض يتساءؿ:  الوضوء وا 

 الوضوء بعد لبس الخفيف؟  اضالقدميف عمى طيارة كاممة، أـ منذ انتق
احتساب مدة المسح عمى الخفيف، تبدأ منذ أوؿ حدث إلى أف  جميور الفقياءذىب 

الوضوء بعد  اضمنذ انتق يحدثو البس الخفيف بعد لبسيما عمى طيارة كاممة، أي
 .لبس الخفيف

                  *                   *                     *  
   

                                                 
1
، ٝحُ٘غخث٢ 1/232رخد حُظٞه٤ض ك٢ حُٔغق ػ٠ِ حُخل٤ٖ: -ًظخد حُطٜخسس -كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ 

 -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/84ٚ٘٘رخد حُظٞه٤ض ك٢ حُٔغق ػ٠ِ حُخل٤ٖ ُِٔو٤ْ: -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ حُٔـظز٠

   .٤:1/183ْ ٝحُٔغخكشُظٞه٤ض ك٢ حُٔغق ُِٔوٓخ ؿخء ك٢ ح رخد
2
، ٝحُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى 1/203، ٝحُذحس هط٢٘ ك٢ ع٘٘ٚ:1/279طل٤ق. أخشؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ حٌُزشٟ:كذ٣غ  

 .1/290ٝطللٚ: 



 مبطالت المسح عمى الخفيف:
، ما يجعؿ المسح غير صالح وال جائز، مما مبطبلت المسح عمى الخفيف المراد مف

مسح عمى المف  يغسؿ قدميو بدالً الوضوء، ل يو عندخفّ  المرء أف يخمع يتوجب معو عمى
 ، وىذه المبطبلت ىي:الخفيف

  :أو كمييما يفنزع أحد الخفّ المبطؿ األوؿ: 
ذلؾ لسبب ما )النـو بعد خمعيما  ولبس الخفيف عمى طيارة كاممة، ولكنوالمرء فمو توضأ 

دخوؿ المسجد(، فإف مسحو عمى الخفيف يبطؿ، وىذا يعني أف ال يجوز لو الصبلة  –
بوضوئو الذي مسح فيو عمى الخفيف، ولو لـ يحدث ناقضًا لموضوء، وعميو أف يعيد 

لدرجات أف يغسؿ رجميو )عند مف ال يشترط المواالة في الوضوء وضوءه أو في أقؿ ا
 كالشافعية والحنفية(. 

المذيف مسح عمييما، وال يصح  بالخفيفالماسح عمى الخفيف  يصمييجب أف ، مناسبةالبو 
  منو أف يخمعيما مف أجؿ الصبلة، ألف نزعيما يبطؿ المسح عمى الخفيف.

بعد ذلؾ  ماتخمعيفإف عمييا أف ال  ،ماتمبسي فذيمال يفالخفّ حدانا عمى إإًذا عندما تمسح 
، أف تتوضأ مرة ثانية حتى أثناء الصبلة، ويجوز ليا إذا أحدثت ما ينقض الوضوء

ييا، إذا تقيدت بشروط المسح عمى الخفيف، وبمدة المسح: يـو وليمة وتمسح عمى خفّ 
  لممقيـ وثبلثة أياـ لممسافر.

      *                  * 
  انتياء مدة المسح.: بطؿ الثانيالم

 لجواز المسح، /صالتي وّقتيا النبي  أال تنتيي المدة، يشترط ليصح المسح عمى الخفيف
فإذا انتيت ىذه المدة  ،ساعة، وثبلثة أياـ بميالييا لممسافر 24يـو وليمة لممقيـ، أي  وىي

نزعيما يأف  ،مسح عمى خفيويريد أف ي، وعمى مف عمى الخفيف جائزاً لـ يعد المسح 



لممسح عمى  مدة جديدةاحتساب بدأ أف ي ، ويمكف لو بعد ذلؾجديداً  توضأ وضوءاً يو 
 .الخفيف

*               *                * 
 

 : كالجنابة حدوث ما يوجب الُغسؿ :المبطؿ الثالث
فمو أجنب مف يمسح عمى الخفيف، وجب عميو أف يغتسؿ غسؿ الجنابة، وعميو في ىذه 

 . فيفخال، ويغسؿ قدميو، وال يجزئو أف يكتفي بالمسح عمى أف يخمع خّفيوالحالة 
              *                   * 

  :تو لممسحعف صالحيّ  يف أو أحدىماخفّ حدوث طارئ يخرج الالمبطؿ الرابع: 
وعمى مف كاف يمسح  ،لممسح يفصالح ادو لـ يع ىما،أحدالخّفاف أو ؽ تمزّ  فإف

، فإذا ، إف كاف قد أحدث ما ينقض وضوءهأف يخمعيما ويتوضأ مف جديد ،عمييما
، عند مف ال يوجب المواالة في يعيد الوضوء جاز لو أف ال ه صحيحاً ؤ كاف وضو 
نما يكفيو أف يغسؿ قدميو الوضوء،  .وا 

                       *                 *                 * 
 المسح عمى الجوربيف:

 الجوربيفالخفيف يقودنا إلى الحديث عف المسح عمى المسح عمى عف حديث ال
 ؟ افالجورب ماما ىالشتراكيما في الكثير مف األوصاؼ، ف

 مف الصوؼ أو القطف أو القماش. افيصنع ،قدميفلباس يستر ال :افالجورب
أف كمييما يستر القدميف إلى في  يف، يتمّثؿوالجورب يفإًذا ىنالؾ عامؿ مشترؾ بيف الخف

 الكعبيف. 
المواد المتينة، أما وما شابيو مف مصنوع مف الجمد  يما، أف الخؼّ نوالفارؽ األساسي بي



مف  يمكف أف ينفذ الماءالتي  ،الجورب فمصنوع مف القطف أو ما شابو ذلؾ مف المواد
 إلى الرجؿ ببساطة وسيولة.. خبلليا

*              *            * 
 مشروعية المسح عمى الجوربيف:

  ىؿ يمكف لنا أف نعتبر الجوربيف كالخفيف ونجيز المسح عمييما؟ 
 مف ىـ خصوصاً و  ناس،عمى ال اً جواز المسح عمى الجوربيف تيسير ال شؾ أف في القوؿ ب

وما إلى ذلؾ، أو  وقت البردإلى المسح عمى الجوربيف  وفحتاجيو  ،الكبر في سفّ 
الذيف يتكاسموف عف خمع جواربيـ مف أجؿ الوضوء، أو النساء في األطفاؿ الصغار 

 ؟ المسح عمى الجوربيفيؿ يجوز ف أوقات معينة يكونوف فييا خارج منازليـ...
رواه المغيرة بف ما ب واستدلوا، جواز المسح عمى الجوربيف إلىالفقياء جميور  ذىب
 1.النعميفو مسح عمى الجوربيف توضأ و  صمى هللا عميو وسمـالنبي  أف ،شعبة

             *                   * 
 صفات الجوربيف:

 مسح عمييما النبي عميو الصبلة والسبلـ؟ما ىي صفات الجوربيف المذيف  ..ولكف 
 في تحديد صفات الجوربيف المذيف يجوز المسح عمييما: الفقياء  اختمؼ

  إلى اشتراط الصفات التالية: الشافعيةو  المالكيةذىب    
، ويمكف متابعة المشي منيما إلى القدـ ماء المسح ال ينفذ ،أف يكونا سميكيف -0

 عمييما.
                                                 

1
رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُٔغق ػ٠ِ  -ًظخد حُطٜخسس -طّللٚ حُظشٓز١ ٝحرٖ كزخٕ. أخشؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚكذ٣غ  

رخد حُٔغق ػ٠ِ  -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُِلع ُٚ ٝهخٍ: كغٖ طل٤ق. ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع1/167ٚ٘٘حُـٞسر٤ٖ ٝحُ٘ؼ٤ِٖ:

،ٝحُ٘غخث٢ ك٢ 1/185ُ٘ؼ٤ِٖ :رخد حُٔغق ػ٠ِ حُـٞسر٤ٖ ٝح -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/41ٚ٘٘حُـٞسر٤ٖ:

. ٝهذ حٗظوذ رؼغ 4/167، ٝطللٚ حرٖ كزخٕ:1/92رخد حُٔغق ػ٠ِ حُـٞسر٤ٖ ٝحُ٘ؼ٤ِٖ:  -ًظخد حُطٜخسس -حٌُزشٟ

حُؼِٔخء ح٩ٓخّ حُظشٓز١ ُظظل٤لٚ ٛزح حُلذ٣غ، ٝعزذ حٗظوخدٙ: إٔ سح٣ٝٚ أرخ ه٤ظ خخُق حُؼوخص ٧ْٜٗ سٝٝٙ ػٖ حُٔـ٤شس 

٘خدٙ أرٞ ه٤ظ ػٖ ٛض٣َ رٖ ششكز٤َ ٝٛٔخ ػؼ٤لخٕ. ٝأؿ٤ذ ػٖ رُي: رؤٕ حُٔخخُلش ٢ٛ "ػ٠ِ حُخل٤ٖ "، ٝرؤٕ ك٢ اع

ص٣خدس ػوش، ٝحُشح٣ٝخٕ ُْ ٣ظلن ػ٠ِ طؼؼ٤لٜٔخ. ٣ٝئ٣ذ طلش حُلذ٣غ ػَٔ ػذد ٖٓ حُظلخرش رٔوظؼخٙ. ٝٛزح ٣ذٍ ػ٠ِ 

 ( 1/185طلش حُلذ٣غ )حٗظش ٗظذ حُشح٣ش: 



أف  الشافعيةجّمديف، أي مكسّييف بالجمد مف أعبلىما وأسفميما، وأجاز أف يكونا م -2 
نّعبًل، والنعؿ لغة ىو الحذاء، والمراد أف يكوف أسفمو مصنوعًا مما م فقط يكوف أسفميما

  يصنع منو الحذاء كالجمد والببلستيؾ ما شابو.
 تعارؼ الناس عمى لبسيما.ذيف مال ،ؽ اليـو في الجوربيفقىذه الشروط ال تتحو  

الجوربيف إذا توفرت فييما الصفات  إلى جواز المسح عمى الحنبمية والحنفيةذىب  بينما
 التالية:

 .أف يكونا سميكيف -0
 ة المشي عمييما.بعأف يمكف متا -2
كما أنيـ لـ يشترطوا عدـ نفاذ ميف، منعّ  أوديف أف يكونا مجمّ  وا في الجوربيفلـ يشترطو 

مكف متابعة المشي ، ويسميكيف منيما إلى القدـ. ويكفي فييما أف يكونا ماء المسح
 مسح عمى الخفيف.كما يُ  ،ييماز المسح عمليجو  عمييما،

 صمى هللا عميو وسمـأف النبي  ،بف شعبة واستدلوا بالحديث الصحيح الذي رواه المغيرة
 1.النعميفو مسح عمى الجوربيف 

مسح عمى الجوربيف والنعميف، دليؿ عمى أف الجوربيف لـ  :وحسب رأييـ، فإف قوؿ المغيرة
اليكونا منعّ  لـ يكف ىناؾ فائدة مف العطؼ، ولكاف كافيًا أف يقاؿ مسح عمى  ميف، وا 
 النعميف.

 المسح باحةإ أف المنذر ابف ىوحك العمماء ىذا المذىب لقّوة أدلتو،وقد رّجح كثير مف 
 نسأو  عمر وابف مسعود وابف عمي :الصحابة مف تسعة عفوردت  يفالجورب ىعم

 سعيد عدد مف التابعيف: وعف ،سعد بف وسيؿ مامةأ وأبي والبراء وببلؿ ياسر بف وعمار
 .جبير بف وسعيد والحسف وعطاء المسيب بف

                                                 
1
 .عزن طخش٣ـٚ ك٢ حُظللش حُغخروش 



الشروط التي  ة السميكةالصوفيّ  أووبيذا يمكف أف يتحقؽ اليـو في الجوارب القطنية  
 ايمكف لممرأة ولمرجؿ أف يمسحاشترطيا الحنفية والحنبمية لجواز المسح عمى الجوربيف، ف

 مجأقد تالحاجة أو الضرورة رفعًا لمحرج أو المشقة... و  أوقاتفي  عمييما، وخصوصاً 
 تضطر او  ،إذا كانت في سفر أو في مكاف خارج منزليا األخذ بيذه الرخصة،المرأة إلى 

 العامة، أو في أماكف مكشوفة...الحمامات  فيإلى الوضوء 
أمر يجعمنا نشّجع عمى األخذ بيذه الرخصة كؿ مف  ر الذي جاء بو اإلسبلـواليس

 يتكاسؿ عف الصبلة ويتياوف في أدائيا إذا كاف خارج منزلو... 
                     *                      *                 * 

 مبطالتو:تو وكيفيتو و مدّ شروط المسح عمى الجوربيف و 
باستثناء الشرط  ،المسح عمى الخفيفىي نفس شروط  شروط المسح عمى الجوربيف

 وىي باختصار:األوؿ، 
، الحنبمية والحنفية عند عمييماة المشي بعيمكف متاو  ف،سميكي الجورباف أف يكوف  -0

 ميف.ف يكونا منعّ أالمالكية والشافعية  بينما اشترط
 .يفإلى ما فوؽ الكعب قدميفلجميع ال يفساتر  اأف يكون -2
 .عمى طيارة كاممة اأف يمبس -3

أما مدة المسح عمى الجوربيف، فيي كمدة المسح عمى الخفيف: يـو وليمة لممقيـ، وثبلثة 
 أياـ لممسافر.

مبتمة مرار اليد البإكوف وت وكذلؾ كيفية المسح عمى الجوربيف، ىي كالمسح عمى الخفيف،
 .1بالماء عمى ظاىر الجوربيف

، وىي ىي نفس مبطبلت المسح عمى الخفيف مبطبلت المسح عمى الجوربيفأف كما  
  باختصار:

                                                 
1
 التفاصيؿ انظر ص؟؟؟؟لممزيد مف  



 نزع أحد الجوربيف أو كمييما.  -0
 )يـو وليمة لممقيـ، وثبلثة أياـ بميالييا لممسافر(. انتياء مدة المسح  -2
، جنابةالكإذا طرأ عمى المرأة أو الرجؿ ما يوجب الغسؿ ، فحدوث ما يوجب الغسؿ  -3

 وال يجزئ المسح في ىذه الحالة. وجب خمع الجوربيف أثناء الغسؿ،
ؽ شيء مف فإذا تمزّ ، لممسح ماعف صبلحيتي يفحدوث طارئ يخرج الجورب -4

 .لـ يعودا صالحيف لممسح عمييما )مف المكاف المفروض غسمو أثناء الوضوء( الجوربيف
 

           *              *  

 مسألة:

أجانب، بؿ غسمتيما بالماء مف فوؽ امرأة توضأت، ولـ تخمع جوربييا بسبب وجود رجاؿ 
 الجوربيف، فيؿ يصح وضوؤىا؟

 الجواب:
يكفييا في ىذه الحالة أف تمسح عمى ظاىر الجوربيف، إذا توفرت فييما شروط المسح  

 عمى الجوربيف.
نزع دوف أف ت فإف لـ تتوفر الشروط المطموبة، يجوز ليا أف تغسؿ قدمييا بالماء

 جميف، وليس مسحًا عمى الجوربيف.غسبًل لمرِّ و تعتبر ما فعم، وياجوربيي
           *                             *                  * 

 :)الّرباط( المسح عمى الجبائر والعصائب
  .جبرىي رباط يوضع عمى العضو المكسور ليُ  بيرة:الجَ 
 .ىي رباط يوضع عمى الجرح حتى يبرأ صابة:العِ 

إلى يضطر و  ،في رجمو أو يده أو ما إلى ذلؾأو جروح ر و بكس يصاب اإلنساف أحياناً 
 عمى العضو المجروح ليبرأ ويشفى. أو ،عمى العضو المكسور ليجبر رباطاً أف يضع 



 يغتسؿ إذا اضطر إلى الغسؿ مف جنابة أو حيض أو نفاس؟ وأكيؼ يتوضأ ف
 وأف يغسؿ العضو المصاب؟  رباط،ىؿ يجب عميو أف يخمع ال

طبيب  بناء عمى مشورةوتعريضو لميواء،  كشؼ العضو المصاب وقد يضطر إلى
 ؟الوضوء أو االغتساؿفماذا يفعؿ عند ، (جمديةالمراض واألالحروؽ )كبعض أنواع 

مف  مصالح الناس ورفع الحرج عنيـ، واعتبر ذلؾراعى اإلسبلـ  أقوؿ: بدايةفي ال
األساسية، وبناء عمى ىذا فقد شرع األحكاـ التي تضمف التوفيؽ بيف  مقاصد الشريعة
 .وئوأعضا اإلنساف نفس والمحافظة عمى سبلمة أداء العبادات
 .1) ما يريد هللا ليجعؿ عميكـ مف حرج( يقوؿ تعالى:

 في وفشجّ  حجر يـمن رجبلً  فأصاب ،سفر فيوا خرجبعض الصحابة  ورد في ىذا أف
 نجد ما :فقالوا ؟التيمـ في رخصة لي تجدوف ىؿ :فقاؿ أصحابو فسأؿ احتمـ ثـ ،رأسو
صمى هللا عميو  النبي عمى واقدم فمما ،فمات فاغتسؿ .الماء عمى تقدر وأنت رخصة لؾ

 العيّ  شفاء فإنما يعمموا لـ إذ سألوا أال ..هللا قتميـ قتموه :فقاؿه بعضيـ أخبر  وسمـ
 ،عمييا يمسح ثـ ،خرقة جرحو عمى ويعصب ،يتيمـ أف يكفيو كاف إنما ،السؤاؿ
  2.جسده سائر ويغسؿ

 ،بعضاً  بعضيا يشدّ  طرقاً  ليا أف إال ،ضعيفة المسح عمى الرباط فيواألحاديث الواردة 
 المسح عمى الجبائر والعصائب. شروعيةم عمى بيا لبلستدالؿ صالحة جعمياوي
وأنو  ،جرح صابة بسبببف عمر رضي هللا عنو أنو كانت عمى يده ععف ا قد وردو 

 .وئوغسؿ باقي أعضا، أ ومسح عميياتوضّ 

                                                 
1
  6عٞسس حُٔخثذس: آ٣ش  
2
، ٖٓ كذ٣غ ؿخرش  1/93رخد ك٢ حُٔـشٝف ٣ظ٤ْٔ: -ًظخد حُطٜخسس -كغٖ ُـ٤شٙ. أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚكذ٣غ  

ػٖ  1/187. ٝٗوَ حُض٣ِؼ٢ ك٢ ٗظذ حُشح٣ش:1/228ػٖ حرٖ ػزخط ٝؿ٤شٙ أ٣ؼخً.ٝأخشؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ حٌُزشٟ:ٝس١ٝ 

 حُلذ٣غ أطق ٓخ س١ٝ ك٢ ٛزح حُزخد ٓغ حخظ٬ف ك٢ اع٘خدٙ.  حُز٤ٜو٢ هُٞٚ: ٛزح



، إْحَدى اْنَكَسَرتْ  :َقاؿَ أنو  َعْنوُ  اّللَُّ  َرِضيَ  َعِميّّ  ي عفرو و  صمى هللا  النَِّبي   َفَأَمَرِني َزْنَديَّ
 .1اْلَجَباِئرِ  َعَمى َأْمَسحَ  َأفْ  عميو وسمـ

غسؿ العضو يجب عمى المتوضئ أو المغتسؿ  ال وجميعيـ عمى أن الفقياء اتفؽ وقد
إذا خاؼ تمفو أو زيادة المرض أو تأخر الشفاء، لقولو  ، بؿ يحـر عميو ذلؾالمصاب
ـْ ِإَلى التَّْيُمَكةِ )تعالى:   .2(َواَل ُتْمُقوْا ِبَأْيِديُك

أف يجمع بيف  ى المريضىؿ يجب عم :بعض التفصيبلتالفقياء في  ءاختمفت آراو 
إف كاف  :التيمـ والمسح عمى العضو المصاب، أـ يكفيو أف يمسح عمى العضو المصاب

ف لـ يكف ىناؾ رباط مسح عمى العضو المصابعميو رباط مسح عمى الرّ   باط، وا 
 .مباشرة

عدـ ورود دليؿ مف القرآف الكريـ أو مف السنة النبوية الصحيحة في ىذا بسبب و 
)مع اإلشارة إلى  الحنفية والمالكيةمذىب  ّيف الحكـ الشرعي فيالموضوع، اخترت أف أب

أف اإلنساف و  خصوصاً  ،لسيولتو وتماشيو مع مبدأ رفع الحرج مذىب الشافعية والحنبمية(
إال في شيء يفكر  دوف أف يرع إلى الطبيب أو المشفىيُ كسور أو جروح عندما يصاب ب

 ..ؼ األلـيخفت في
ا يتوجب عميو فعمو مف الناحية أحدًا مف العمماء، عمّ وال يكوف بإمكانو أف يسأؿ 

 الشرعية، قبؿ أف يضع الرباط أو الجبيرة!!
       *                  * 

 :مذىب الحنفية والمالكية في المسح عمى الجبائر والعصائب
 ال يشترط الطيارة مف الحدث األكبر أو األصغر قبؿ وضع الجبيرة أو العصابة. -0
الجبيرة أو العصابة عمى يده أو عمى قدمو أو عمى أي مكاف مف لمريض افإف وضع  

                                                 
1
ق ٧ٕ ك٢ 1/215رخد حُٔغق ػ٠ِ حُـزخثش: -ًظخد حُطٜخسس -كذ٣غ ػؼ٤ق ؿذحً. أخشؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ  ، ٝػؼِّ

 (.1/84اع٘خدٙ ػٔشٝ رٖ خخُذ حُٞحعط٢ ٓظشٝى ٓظْٜ رخٌُزد ٝحُٞػغ )حٗظش ٓظزخف حُضؿخؿش:
2
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 ،أو نفساء اً كانت المرأة حائض أو كاف جنباً ولـ يكف عند وضعيا متوضئًا، أو  ،جسده
 بعد شفائيـ.  ـصبلتي واعيديالمالكية أف و عند الحنفية  ى ىؤالءميس عمف

باشتراط  الحنبميةإلى وجوب إعادة الصبلة في تمؾ الحالة، واكتفى  الشافعية بينما ذىب
التيمـ مع المسح عمى الجبيرة أو العصابة، وىذا في رأييـ يجزئ مف لـ يكف عمى طيارة 

 حيف وضع الجبيرة أو العصابة.
تكوف بالمسح عمى النفاس(  -الحيض  –)الجنابة  الطيارة مف الحدث األكبر -2

 الجسـ.أعضاء ة وغسؿ باقي الجبيرة أو العصاب
إف كانت في أعضاء  ،تكوف بالمسح عمى الجبيرةف الطيارة مف الحدث األصغرأما 

تماـ الو   ضوء بالطريقة العادية المعروفة.الوضوء وا 
اليسرى، فعمى المتوضئ أف يبدأ بالوضوء بالطريقة المألوفة،  يدالفي إف كانت الجبيرة ف

ينوي الوضوء، ثـ يفعؿ سنف الوضوء: غسؿ الكفيف ثبلثًا، المضمضة واالستنشاؽ، ثـ 
 ، ثـ يبّؿ يده اليمنى بالماء ويمسح بياثـ يده اليمنى ،وغسؿ وجييبدأ بفرائض الوضوء، في

 وضوءه.تكسوىا الجبيرة، ثـ يكمؿ التي  ،يده اليسرى
إف ، فمسحاستيعابيا بالوال يشترط  ،مسح أكثر الجبيرة أو العصابة الحنفية ديكفي عنو 

 أجزأه ذلؾ المسح. أغمبيامسح 
 ومف نزع ريضف المتمكّ و ، )جبيرة أو عصابة( إذا كاف عمى العضو المصاب رباط -3

ويمسح عمى  فعميو أف ينزعو ،ردوف أف يتضرّ  عند كؿ وضوء أو عند الغسؿ المفروض
  العضو المصاب مباشرة.

ف خشي ال يجب عميو  أو تأخر الشفاء، زيادة المرضكخوؼ  عضو المصاب،ر التأثّ  وا 
 ، ويمسح عمى العضو المصاب مف فوؽ الرباط.نزع الرباط

وكذلؾ الحاؿ إف شّؽ عميو نزع الرباط، كأف يحتاج إلى معونة ممّرض أو طبيب لفعؿ 
 ذلؾ.



فعمى المريض أف  (،)جبيرة أو عصابة رباط العضو المصابى لـ يكف عم إذا -4
، هؾ يضرّ لأف يترؾ المسح إف كاف ذلو ، ويجوز مباشرة يمسح عمى العضو المصاب

ضيا لميواء، أف يكشفيا ويعرّ كبعض الحروؽ أو األمراض الجمدية التي يتطمب شفاؤىا 
ة، ويترؾ العضو ىا أف تمسح بالماء، فيكتفى عند ذلؾ بغسؿ األعضاء السميمويضرّ 

 المصاب بدوف غسؿ وال مسح.
إلى وجوب التيمـ بداًل مف غسؿ العضو المصاب في حالة ما إذا الشافعية بينما ذىب 

لـ يكف ىناؾ رباط عمى العضو المصاب، وال يجب في ىذه الحالة مسح العضو 
 ،ويكوف التيمـ بمسح الوجو واليديف بالتراب در،سواء قدر عمى مسحو أـ لـ يق المصاب،

سواء كاف يتيمـ بداًل عف غسؿ اليد أو الرجؿ، أو أي موضع مف جسده لـ يتمكف مف 
 . 1غسمو في الوضوء أو الغسؿ

 2المالكية والحنفيةعند  ليس ىناؾ تيمـ مع المسح عمى الجبيرة والعصابة-5
 عمى ويعصب ،يتيمـ أف يكفيو كاف إنما لضعؼ الحديث الوارد بيذا الخصوص:

 .3جسده سائر ويغسؿ ،عمييا يمسح ثـ ،خرقة جرحو
 إلى وجوب الجمع بيف التيمـ والمسح عمى الجبيرة أو العصابة، الشافعيةبينما ذىب 

سواء كاف يتيمـ بداًل عف غسؿ اليد أو  ،ويكوف التيمـ بمسح الوجو واليديف بالتراب
 لـ يتمكف مف غسمو في الوضوء أو الغسؿ. ،الرجؿ، أو أي موضع مف جسده

             *             * 

                                                 

1
 عميو مف التضّرر. ، إذا لـ يخَش في ىذه الحالة أما الحنبمية فاشترطوا الجمع بيف التيمـ ومسح العضو المصاب 
2
لى ىذا ذىب  في أرجح األقواؿ عندىـ، ويشترط التيمـ عندىـ في حالة ما إذا وضع الرباط عمى غير  الحنبمية وا 

 ويتيمـ. مباشرة طيارة، أو لـ يكف ىناؾ رباط، فإنو يمسح عمى العضو
 
3
 .143عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 



 نواقض المسح عمى الجبائر والعصائب:
بسبب الشفاء، وعمى المرء أف يعيد  المسح عمى الجبيرة والعصابة إذا نزعت ضينتق 

وضوءه، ولو لـ يفعؿ ما ينقض الوضوء، ألف جواز المسح عمى الجبائر والعصائب 
 رخصة لمضرورة، فإذا زالت الضرورة عاد األمر إلى أصمو.

ويكفيو عند مف ال يشترط المواالة في الوضوء، أف يغسؿ موضع الجبيرة أو العصابة، 
 الوضوء. إف لـ يكف قد فعؿ ما ينقض

 ولكف.. ماذا لو نزعيا ألجؿ تغييرىا؟
إلى انتقاض وضوء المريض بنزع الجبيرة والعصابة لتغييرىا، وعميو أف المالكية ذىب 

 يعيد وضوءه، فيمسح عمى الرباط الجديد، ثـ يصمي.
إلى أف نزع الجبيرة أو العصابة لتغييرىا ال يبطؿ المسح لبقاء  الحنفيةبينما ذىب 

 . السبب
      *               * 

 أىـ الفوارؽ بيف المسح عمى الخفيف والمسح عمى الجبيرة والعصابة:
المسح عمى الجبائر والعصائب غير مؤّقت باألياـ بؿ بالشفاء، أما المسح عمى  -0

 الخفيف فمؤّقت بثبلثة أياـ لممسافر ويـو وليمة لممقيـ.
يض عند وضعيما ال يشترط لصحة المسح عمى الجبائر والعصائب طيارة المر  -2

عمى العضو المصاب، بينما يشترط لجواز المسح عمى الخفيف لبسيما بعد طيارة 
 كاممة.

المسح عمى الخفيف جائز لمضرورة ولغير الضرورة، أما المسح عمى الجبائر  -3
 والعصائب فبل يجوز إال لمضرورة.

المسح عمى الجبائر والعصائب جائز في أي موضع احتاج إليو اإلنساف في  -4
 جسده، أما المسح عمى الخفيف فمحصور في الرجميف.



 
 

 



 الحيض أحكاـ                             
في مرحمٍة  تحتاج إليو جميع النساء سوؼ يكوف عف موضوعٍ  في ىذه الصفحاتحديثنا 

.  كبيرٍة مف حياتيفَّ
شد الذي تنتقؿ بو األنثى مف مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرّ  الحيضىذا الموضوع ىو 

فو مف مرحمة العطاء األنثوي إلى مرحمٍة أخرى، يسمييا والنضج، وتنتقؿ بانتيائو وتوقّ 
 .البعض سفَّ اليأس، وأسمييا أنا سفَّ االكتفاء

  تتوارد إلى الذىف عند طرح ىذا الموضوع أسئمٌة شتى:
 و؟؟ وما مّدتما معنى الحيض -
 كيؼ تطير الحائض؟ -
 ما الفرؽ بيف الحيض واالستحاضة؟ما معنى االستحاضة؟ و  -
 بيف دماء االستحاضة وبيف دماء الحيض؟ نثىز األكيؼ تميّ  -

 سأحاوؿ أف أجيب عف ىذه األسئمة في السطور والصفحات التالية.
*  *  * 
 تعريؼ الحيض واالستحاضة:

 السيبلف! يقاؿ: حاض الوادي إذا ساؿ. :لغًة ىو الحيض
وال  : ىو الدـ الخارج في حاؿ الصحة مف رحـ المرأة مف غير والدةٍ شرعاً والحيض 

 .مرض
 في غير أوقاتو المعتادة بسبب مرضٍ  مف رحـ األنثى سيبلف الدـ :فيي أما االستحاضة

 فساد. وأ
*  *  * 

 
 



 ة: الفرؽ بيف الحيض واالستحاضة، والحائض والمستحاض
عندما تحيض األنثى يعفييا الشرع مف بعض العبادات )كالصبلة، فيي ال تصمي، وال 
تقضي ما يفوتيا مف الصموات(، ويمنعيا مف بعض األمور )كالِجماِع، أي: المعاشرة 

الزوجية(، ويأمرىا بتأجيؿ القياـ ببعض العبادات إلى أف تنتيي فترة حيضيا )كالصياـ، 
 يا مف أياـ الصـو المفروضة عميياالحيض، ولكنيا تقضي ما فاتفيي ال تصوـ في فترة 
 بعد انتياء حيضيا(.

أما المستحاضة فبل يترتب عمييا شيٌء مف ذلؾ، بؿ تصوـ وتصمي وتفعؿ ما تشاء مف 
 العبادات، كما سنبيِّف الحقًا إف شاء هللا تعالى.

    *  *   * 
 مدة الحيض: 

ما ىي نَّيا تختمؼ بيف أنثى وأخرى؟ و إكؿ اإلناث، أـ ىؿ لمحيض مدٌة واحدٌة ثابتٌة عند  
 ؟لو ةوما ىي أطوؿ مدّ  لمحيض، أقصر مدةٍ 
نما  ،صمى هللا عميو وسمـعف النبي  لـ يرد في ىذا حديثٌ في الواقع  الفقياء في  استندوا 

مدة الحيض تختمؼ  وجدوا أفحيث حاالت النساء،  عوتتبّ  تحديد تمؾ المدة إلى استقراء
مف تحيض  فّ تحيض يوميف، ومني يّف مف، ومنمف تحيض يوماً  يفّ منف لدى النساء،
 عيـ ألحواؿ النساءتتبّ عمى  مف تحيض أكثر مف ذلؾ، وبناءً  فّ ومني ،عشرة أياـسبعة أو 
و أقمَّ إلى أفَّ  الشافعية والحنابمة ذىبلو، ف محيض وأكثر مدةٍ ل أقؿ مدةٍ  تحديد اختمفوا في

 .ه خمسة عشر يوماً وأكثرَ  ،ساعة( 24) ةمولي وـٌ ي
خمسة عشر فأكثره  ، فقد يكوف دفقًة مف الدـ، أماوألقمِّ  ال حدّ  إلى أنو المالكيةوذىب 

 .ىو دـ استحاضٍة ال دـ حيض، فما زاد عف خمسة عشر يومًا يوماً 



ثبلثة وما نقص عف  ،وأكثره عشرة أياـ ،أقمو ثبلثة أياـ بميالييا إلى أفَّ  الحنفية وذىب
 .عتبر استحاضة ال حيضاً أياـ، أو زاد عف عشرة أياـ، ا 

ممموٌس عند معظـ  واقعيٌ  ىو أمرٌ بعشرة أياـ كثر مدة الحيض أل حنفيةال وتحديد 
وىو ما ذىب إليو ، البلئي يحضف خمسة عشر يوماً  النساء ىفّ جدًا  ، وقميبلتٌ النساء

 في تحديد أكثر مدة الحيض. جميور الفقياء

 24وعندما نقوؿ: يوـٌ أو أياـ، فإننا نعني الميؿ والنيار، أي اليوـَ الكامَؿ الذي ىو 
 أياـ حيضيا وطيرىا.تبو ليا األنثى عند عّد ساعًة، وىذه نقطٌة ىامٌة يجب أف تن

*  *  * 

 رأي الطب في مدة الحيض:

مف تتراوح  ث حسب الرأي الطبيالطمث، ومدة ة بالطمفي المغة الطبيّ  الحيضى يسمّ 
 ..، وىو حيض أغمب النساءإلى ثمانية أياـ يوـٍ 

مًا والرأي الطبي في مجاؿ الحيض والطير ضرورٌي جدًا، ويمكف اعتباره مرجعًا ىا 
 لمترجيح بيف أقواؿ الفقياء.

، عف ختصاصية في التوليد وأمراض النساء وجراحتيا، االربا األسدي كتورةدتتحدث ال
 الحيض فتقوؿ:

مف أربعة إلى  بشكؿ وسطيّ ، ويمتد الطبيعي بيف اليـو والثمانية أياـ ثلطمايتراوح )
 خمسة أياـ.

في الطمث نعني بيا الفترة الزمنية مف اليوـ األوؿ لنزوؿ الدـ و  ،أما طوؿ الدورة الشيرية



 35و  اً يوم 20فإنو يتراوح بيف  ،البلحؽ الدـ في الطمثوحتى اليوـ األوؿ مف نزوؿ 
 .(يوماً  28 وسطيٍ  .. وبشكؿٍ اً يوم

                    *          *                   * 

مف عشرة أياـ في  أكثر الدماء منذ أف بمغت سّف الرشد ترى المرأة.. ماذا لو كانت لكف
 ؟كؿ شير

 استحاضة؟ ما زاد عف العشرة أياـٍ  :ىؿ نقوؿ ليا

عشرة أياـ أمر نادر، ولكنو ليس مستبعدًا، وفي طبعًا.. وجود نساء يحضف أكثر مف 
ف حيضيا ىو أكثر مف إ، ونقوؿ الفقياء جميور عمينا أف نفتييا بمذىب ىذه الحاؿ

 .اً يوم 05إلى  ًا، وىكذايوم 02أو  اً يوم 00ربما عشرة أياـ، 

                 *            *              * 
 كثره:أة الطير و أقّؿ مدّ 
عمى أنو ال حّد ألكثر  الفقياءوقد اتفؽ بيف حيضتيف، مف الدماء قاء مدة النّ  ىو الطير

مدة الطير، فبعض النساء تحيض في كؿ شيريف أو ثبلثة شيور مرة، وىناؾ مف 
يستمر طيرىا فترًة أطوؿ، ولكف الفئة الغالبة مف النساء يحضف في كؿ شير مرًة، 

النساء مف تطير أقّؿ مف وىناؾ يومًا،  22و 26عتادة لدييّف بيف وتتراوح فترة الطير الم
 مف ىذه المدة، فما ىي أقؿ مدة مقبولة شرعًا لمطير؟

جميور ذىب ، فحواؿ النساءتتّبعيـ ألبناء عمى  في تحديد أقؿ مدة الطيرالفقياء  اختمؼ
 أقؿإلى أف الحنبمية  وذىبيومًا،  05و أقمَّ  إلى أفَّ  كية والحنفيةالشافعية والمالالفقياء: 

 . اً يوم 03مدة لمطير 



 بخصوص أقؿ مدة لمطير، فتقوؿ: الرأي الطبياألسدي تحدثنا عف  ربا كتورةدال
انتياء منذ  الفترة المقدرة :أي ،الطيرب ى فقيياً يمكف أف تكوف أقصر فترة لما يسمّ )

 20أقؿ مدة لمدورة الشيرية ىي ، ألف يوماً  03 ،البلحؽ ثوحتى حدوث الطم ثالطم
 .(طيراً  يوماً  03، يبقى عندنا (ثمانية أياـ)، فإذا حذفنا منيا غالب عادة النساء اً يوم

                    *                 *                       * 

 صفات دماء الحيض:
الحيض التي يجب عمييا ترؾ الصبلة والصـو  اءبعض النساء تظف أف صفة دم

 ، فيؿ ىذا صحيح؟فقط لسوداءىي الدماء الحمراء أو الرؤيتيا، 

، ، الكدرة )البني الفاتح والغامؽ(: السواد، الحمرةىي ألواف الحيضإلى أف  الفقياءذىب 
 .الصفرة

عائشة  لدماء بما رواه اإلماـ البخاري عفاعمى اعتبار الكدرة والصفرة مف ألواف  واواستدل
حتى تريفَّ  ال تعجمفَ  :حيف يسألنيا عف ذلؾمنساء تقوؿ لكانت أنيا  ،رضي هللا عنيا
 أبيض ماءٌ والقّصة البيضاء ىي:  ،تريد بذلؾ الطير مف الحيض. 1الَقّصة البيضاء

 .الحيض بعد انتياء يخرج

ا ال نعّد كنّ  :قالت أـ عطية األنصارية لكفَّ اإلماـ البخاري روى أيضًا أفَّ الصحابية
وقد جمع الفقياء بيف ىذا الكبلـ وبيف كبلـ عائشة رضي هللا  2الكدرة والصفرة شيئًا.

                                                 
1
، ٝٝطِٚ ٓخُي ك٢ 1/121رخد اهزخٍ حُٔل٤غ ٝادرخسٙ: -أخشؿٚ حُزخخس١ طؼ٤ِوخً ك٢ ًظخد حُلؾ طل٤ق.كذ٣غ  

: لدى البخاري الحدٌث ٝٗض . 1/301، ٝػزذ حُشصحم ك٢ ٓظ٘لٚ:1/59رخد ؽٜش حُلخثغ: -ًظخد حُطٜخسس -ٓظ٘لٚ
ال تعجلن حتى ترٌن القصة  :فٌه الصفرة فتقول )خرقة فٌها قطن( ة فٌها الكرسفجَ رَ بالدِّ وكن نساء ٌبعثن إلى عابشة 

 .ترٌد بذلك الطهر من الحٌضة ،البٌضاء
2
، ٝأرٞ دحٝد 1/124رخد حُظلشس ٝحٌُذسس أ٣خّ حُل٤غ: -ًظخد حُـغَ -أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚطل٤ق. كذ٣غ  

ًظخد  -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/83ٚ٘٘رخد ك٢ حُٔشأس طشٟ حٌُذسس ٝحُظلشس رؼذ حُطٜش: -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ ع٘٘ٚ



الكدرة والصفرة ال تعتبر حيضًا إذا رأتيما المرأة في غير زمف الحيض،  قالوا: بأفعنيا 
ْفَرةِ  باب اه:في باٍب سمّ إذ أدرج ىذا الحديث  ،البخارياإلماـ  ىو ما فيموو   َواْلُكْدَرةِ  الصُّ

 .اْلَحْيضِ  َأيَّاـِ  َغْيرِ  ِفى

           *               * 

 شروط اعتبار الكدرة والصفرة مف الحيض:
 ار الصفرة والكدرة مف دماء الحيضبيف الفقياء حوؿ الشروط العتب وقد جرى اختبلؼٌ 

أف تكوف  (عند الشافعية وفي وجوٍ )الحنبمية اشترط ، فإذا رأتيما المرأة في بداية الحيض
ف ترى فييا دماء ، وىي األياـ التي اعتادت المرأة أالشيرية الصفرة والكدرة في أياـ العادة

فمو اعتادت المرأة أف تحيض في اليوـ الخامس مف كؿ شير، أو الحيض مف كؿ شير، 
يومًا طيرًا، ورأت الكدرة أو الصفرة في ىذه األوقات المعتادة، اعتبر ما  26بعد فترة 
ر ىذه األياـ المعتادة، فإنو يعتبر استحاضة ال ضًا، بخبلؼ ما لو رأتو في غيرأتو حي
   حيضًا.

إذا رأتيما المرأة  ىما مف دماء الحيضإلى أف الكدرة والصفرة  الشافعية والحنفيةوذىب 
يومًا مف الطير، ولو كاف ذلؾ في غير  05في زمف إمكاف الحيض، أي بعد مضي 

 أو كدرةً  فمو رأت صفرةً  ة أف ترى فييا الحيض مف كؿ شير.األوقات التي اعتادت المرأ 
مف يومًا  05بنيًا فاتحًا أو غامقًا( في غير أوقات عادتيا، ولكف بعد مضي دمًا )

، ولكف بشرط أف يتبع الصفرة الكدرة والصفرة مف دماء الحيضىذه ، اعتبرت طيرىا
فبل  قبؿ ىذه المدة، رأت ذلؾأما لو ، والحمراء(والكدرة دماء الحيض األخرى )السوداء 

 .لمحيض غير محتممة زمنياً  ىذه المدة ألفّ  ،بؿ استحاضة حيضاً عتبر ي

                                                                                                                                                 

ًظخد حُل٤غ  -حُٔـظز٠ ، ٝحُ٘غخث٢ ك1/212٢:حُظلشس ٝحٌُذسس خ ؿخء ك٢ حُلخثغ طشٟ رؼذ حُطٜشٓرخد  -حُطٜخسس

    .1/186رخد حُظلشس ٝحٌُذسس: -ٝح٫عظلخػش



 تمإال إذا تقدّ  ف الكدرة والصفرة ال تعتبر حيضاً إلى أ أبو يوسؼ مف الحنفيةذىب بينما 
 عمييما ألواف الدماء األخرى الحمراء أو السوداء.

 :األسدي فتقوؿ ربا تطرحو الدكتورةف في ىذا المجاؿي الرأي الطبّ  أما
األغمؽ إلى الموف البني البني الفاتح إلى كمف األلواف الفاتحة  اءتتراوح ألواف الدم)

لكمية الدـ والبطانة التي انسمخت مف تجويؼ الرحـ، وما  األحمر الصريح، وذلؾ تبعاً 
 يختمط معيا مف كريات دـ بيضاء وحمراء.

 ثاأللواف التي اختمفت عف الموف الرائؽ أو األبيض وفي وقت الطمجميع فإفَّ وبالتالي  
 .(طبياً  ثٌ ىي طم

 لمختمفة، بأي ىذه األقواؿ تأخذ!قد تحتار بعض النساء بعد سماعيا ليذه األقواؿ ا

أرجَح مف سواه في  الشافعية والحنفية مذىبَ الطبي الذي ذكرناه  الرأيُ جعؿ أقوؿ: قد يو 
زمف  إذا رأتيما المرأة في الكدرة والصفرة مف دماء الحيضار اعتب ىذا المجاؿ، أي:

أما إف رأت  الحيض األخرى. دماءُ  والكدرةَ  تبع الصفرةَ إمكاف الحيض، ولكف بشرط أف ت
الكدرة والصفرة في ىذه الفترة، ثـ عادت لترى المادة البيضاء، أو لـ تعد ترى شيئًا مف 

 صفرة حيضًا بؿ استحاضة.عتبر الكدرة والألواف الدماء األخرى، لـ تُ 

ىذا بالنسبة لرؤية الصفرة والكدرة في بداية الحيض، أما رؤيتيما في نياية الحيض فإف 
ىذا دليبًل وحده عمى عدـ انتياء مدة الحيض، وعمى المرأة أف تنتظر ريثما ترى المادة 

 البيضاء أو ال ترى شيئًا مف ألواف الدماء )الجفوؼ(..

ياف ترى المرأة المادة البيضاء، أو لـ تعد ترى شيئًا، ثـ ترى ولكف.. في كثير مف األح
 بعد يوـ أو يوميف المادة البّنية أو الصفراء، فماذا تفعؿ؟

 .النقاء مف الدـ أياـ فترة الحيض ىذا ما سنجيب عنو بإذف هللا في فقرة:



   

                     *                   *                  * 

 الحامؿ:حيض 
 أـ استحاضة؟  ، فيؿ ىذه الدماء حيٌض بعض الحوامؿ ترى أثناء حمميا دماءً 

نما اعتمد فيو الفقياء عمى استقراء شريؼ نبويٌ  حديثٌ  ىذا المجاؿ ليس في أحواؿ ، وا 
 يالطبالرأي اعتمدوا عمى كما ؟ ضف أـ الىؿ يحِ  :مؿ في زمانيـالنساء الحوا

  .آنذاؾر المتوفّ 

ال  ىو حيٌض أثناء حمميا  ما تراه الحامؿ مف دـٍ  أفَّ إلى  الشافعية والمالكيةذىب  وقد
 .استحاضة

ال  ىو استحاضةٌ  اءٍ ما تراه الحامؿ مف دم إلى أفَّ الحنفية والحنابمة ذىب بينما 
 حيض.

 في حيض الحامؿ: الرأي الطبيّ 

ربا األصؿ حسب الرأي الطبي أفَّ الحامؿ ال تحيض، وفي ىذا تقوؿ الدكتورة 
 األسدي:

يحصؿ الطمث بشكٍؿ طبيعي عند المرأة غير الحامؿ، حيث تنسمخ معظـ بطانة )
 الرحـ، وتنقذؼ إلى الخارج، وتقذؼ معيا البيضة غير الممقحة.



ولو حاضت الحامؿ النتيى حمميا بسبب انقذاؼ البيضة الممقحة إلى خارج الرحـ 
ز المرأة أثناء الحمؿ بيرموٍف يّ مع بطانة الرحـ المنسمخة، ولذلؾ فإف هللا تعالى يج

 خاٍص يمنع حدوث الطمث.

إذًا ما تعاني منو بعض السيدات الحوامؿ مف نزيٍؼ أثناء الحمؿ إنما ىو حالٌة 
 .(َمَرضيٌة يستدعي العبلج الفوري، وال يمكف أف تكوف تمؾ الدماء دماَء طمثٍ 

محامؿ أف تحيض إذا ل و يمكفأنَّ  وفير  (فريدريؾ كيفد.ومنيـ )بعض األطباء لكف و 
أف الحيض قد يظير عند  وفموعد الحيض بفترة قصيرة، كما ير  تـ الحمؿ قبؿ

  ىذه الحاالت نادرة الحدوث.لكفَّ ، و حامبلت بعضيف عدة مرات وىفّ 
 :واحدة في حالةٍ مف يرى أفَّ الحامؿ يمكف أف تحيض وذلؾ رأي إذف أف نأخذ بيمكف 

في كؿ  ، وذلؾض التي كانت تراىا سابقاً إذا كانت الحامؿ ترى نفس أوصاؼ الحي
 أفَّ يرى الطب  نادر الحدوث، أما عدا ذلؾ فإفَّ  أمر مف أشير الحمؿ، وىذا شيرٍ 

ومرض، وىو ما يسمى بالمغة  اء التي تراىا الحامؿ أثناء حمميا ىي دماء عّمةٍ دمال
 ، وىو ماذىب إليو الحنبمية والحنفية.ستحاضةالفقيية باال

           *                     *                    * 

 ؟كيؼ تطير المرأة الحائضمتى و  انتياء مدة الحيض:
عشرة أياـ بميالييا  أكثر مدة الحيض:تنتيي  حتى أف تنتظر ى الحائضعميجب ىؿ 

أف تطير يمكف يا إن؟ أـ ، وخمسة عشر يومًا حسب رأي الجميورحسب المذىب الحنفي
 ؟قبؿ ذلؾ

ثمانية أياـ، ومنيف مف  أوسبعة  أوستة  أغمب النساء تحيض أفَّ  نرى عمى أرض الواقع
ال يجوز عمى أنو  الفقياء قد اتفؽوربما أقّؿ، و  أياـ خمسة أو أربعة :أقؿ مف ذلؾتحيض 



صة لمحيض، أف تنتظر حتى تنتيي أكثر المدة المخصّ  ى حيضيا في تمؾ المدةلمف انتي
 .اود الصبلة وقضاء ما فاتيا مف الصياـالتطّير، وأف تع بؿ عمييا أف تبادر إلى

           *              * 

 الحيض:فترة معرفة انتياء 

  حيضيا؟ انتياءمف الحائض كيؼ تتأكد  
 أمريف:إلى أف انتياء الحيض يعرؼ بأحد  الفقياءذىب 

 ة البيضاء.صّ القَ  حائضأف ترى ال: األمر األوؿ
، في فترة الطير مف الحيضغالبًا  بيضاء تراىا المرأة إفرازاتٌ ة البيضاء ىي صَّ القَ و

وقد حيضيا عمى األغمب.  اءعمى انتي يذه اإلفرازات البيضاء دليؿٌ ورؤية الحائض ل
ال  :صفرة والكدرة أثناء الحيض، فتقوؿ ليفّ السيدة عائشة عف الكانت النساء يسألف 
 .1ة البيضاءصَّ تعجمف حتى تريف القَ 

 ؼ.االجفأما األمر الثاني الذي يدؿ عمى انتياء الحيض فيو: 
 ية والصفراء.لسوداء والحمراء والبنّ بجميع ألوانو: ا ىو انقطاع الدـ)أو الجفوؼ( الجفاؼ و 

يعتبر دليبًل عمى انتياء  ؼ،ة البيضاء أو الجفاؽ أحد ىذيف األمريف: القصّ وتحقُّ 
 الحيض.

الدـ أو تحشوه بقطف أبيض وما شابو، فإف ظّمت وعمى المرأة أف تمسح مكاف نزوؿ 
 القطنة بيضاء عممت أف حيضيا قد انتيى.

                                                 
1

 152عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 
 



               *                      *                   * 
ًا مف شيئ يريففبل  ،حيضيّف في اليوـ السابع أو الثامفينقطع أعرؼ كثيرًا مف النساء 

إحداىّف ومع ىذا تعتبر ، اً غامقبنيًا وال  اً فاتح اً نيال أحمر وال أصفر وال ب ألواف الدماء:
غالب النساء يريف اإلفرازات ؤيتيا لمقصة البيضاء، وىذا خطأ! ألفَّ نفسيا حائضًا لعدـ ر 

ٍع عشوائي، ولذلؾ متقط مف ال تراىا مطمقًا، وىناؾ مف تراىا بشكؿٍ  منيفَّ  البيضاء، ولكفَّ 
، ويكفي أف المادة البيضاء ائضًا حتى ترىنفسيا ح فإف مف الخطأ أف تعتبر الحائض

 انتياء فترة الحيض. لممرأة ليتبيَّف بجميع ألوانو، الدـ ينقطع

                  *                   *                          * 

 النقاء مف الدـ أياـ فترة الحيض: 

َة البيضاء يجؼّ كثيرًا ما  ثـ  ،تغتسؿ وتصمي وتصـوف ،الدـ عند المرأة أو ترى الَقصَّ
ما حكـ ذلؾ الدـ ف ،ومنيا األصفر والبّني بأحد ألوانو التي ذكرناىا يعاودىا نزوؿ الدـ
  !؟أـ استحاضةً  ىؿ يعتبر حيضاً  ؟الذي يعاود النزوؿ

 دائمَة الوجود في مى أنو ال يشترط في دماء الحيض أف تكوف متواليةً ع الفقياء اتفؽ
عمى استقراء حاالت النساء، إذ كثيرًا ما  وىذا الحكـ مبنيٌ  ،اً نيار  و ليبلً جميع مدة الحيض 

 عاود النزوؿ.تثـ  ،أو يوميف مدة يوـٍ الحيض لدماء توقؼ ت
أف  بشرط أياـ الحيض حيٌض في مف الدـ طيَر ال فَّ إلى أ الحنفية والشافعية ذىبذلؾ لو 
أياـ عند الحنفية  العشرة ضمف مدة أي ،ـ النزوؿ مرة أخرى في مدة الحيضعاود الدي
، كالدـ المتوالي وىذا الطير ال يعتبر فاصبًل بؿ ىو شافعية،عند ال اً يوم الخمسة عشرو 

 أما إف عاود النزوؿ بعد تمؾ المدة فبل يعتبر حيضًا بؿ استحاضة.



فرأت المادة  فمف رأت دمًا ستة أياـ مثبًل، ثـ طيرت مف الدـ في اليـو السابع والثامف،
ثـ رأت الدـ مّرة ثانية، ولو كاف بموف كدرّي أو أصفر، فإف  تعد ترى شيئًا،البيضاء أو لـ 

 أياـ الطير تمؾ تعتبر مف الحيض.

ولذلؾ فإفَّ عمى الحائض التي تعرؼ أفَّ مدة حيضيا في أغمب األحياف سبعة أياـ، أف 
مف ا مف تمؾ الدماء في اليـو السابع، فإف عاودىا الدـ مرة أخرى ضتغتسؿ بمجرد نقائي

عممت أف فترة النقاء مف  -يومًا عند الشافعية 05ند الحنفية وأياـ ع 06 -فترة الحيض
قيقيًا، بؿ ىي ممحقة بأياـ الحيض، وعمييا قضاء ما صامتو مف أياـ الدـ لـ تكف طيرًا ح

  في تمؾ الفترة.

و أما مف تعرؼ أنيا تنقى مف الدـ في فترٍة معينٍة مف مدة الحيض )في اليوـ السادس أ
السابع مثبًل(، وأفَّ نزوؿ الدـ يعاودىا مرة أخرى في غالب األحياف )في اليـو الثامف أو 

التاسع مثبًل(، فبل يجب عمييا أف تغتسؿ حتى تتأكد مف انتياء حيضيا، أي: حيف 
يستمّر نقاؤىا مف الدـ دوف أف يعاودىا مرًة أخرى في األياـ التي اعتادت فييا أف ترى 

 ذلؾ.

                  *             *                     * 

الدكتورة وفي ىذا تقوؿ  اليـو ما ذكره الفقياء مف عدـ اشتراط توالي الدـ، الطبّ  و يؤكد
 :األسدي ربا

عف طريؽ الدـ النازؼ مف  قذؼ إلى الخارجتنسمخ بطانة الرحـ وتُ الحيض ىو أف )
ثـ  ،قصيرةٍ  ثـ ينقطع لفترةٍ  بعض السيدات الدـَ ترى وقد يحدث أف  الفتحة المخصصة لو.



يرتبط بمدى التقمصات الرحمية التي تقذؼ ىذه البطانة  طبيعيٌ  ، وىذا أمرٌ النزوؿَ  يعاود
 .(المنسمخة والموجودة داخؿ تجويؼ الرحـ

                  *                  *                 * 

 ؿ بيف دميف:الطير المتخمّ في وطوافيا  صياـ المرأةحكـ 

قد أحيانًا قد يحدث أف يكوف حيض المرأة ثبلثة أياـٍ أو أربعة أياـٍ بشكٍؿ معتاد، إال أنيا 
ترى الدـ مرًة أخرى في اليـو الثامف أو التاسع، فما حكـ ىذا الدـ؟ وما حكـ صياـ المرأة 

 وما حكـ طوافيا في ىذه الحالة؟ إف صامت في األياـ التي لـ تَر فييا دمًا؟

النبوية  سنةالأو  الكريـ قرآفالمف  صريحٍ  بسبب عدـ وجود دليؿٍ اختمؼ الفقياء في ىذا 
  يوضح الحكـ الشرعي في ىذه الحالة. الشريفة

إلى اعتبار كؿ أياـ الطير في ىذه الحالة أياـ حيض، لحدوثيا في  الشافعيةفقياء ذىب ف
ياـ غير صحيح، في تمؾ األ وطوافيا ويعتبر صياميا الممكنة عند النساء، فترة الحيض

 فيما بعد. قضاء الصياـإعادة الطواؼ و وعمييا 

حاشية: تسمى ىذه الحالة عند الشافعية بالسحب، أي سحب حالة الحيض عمى أياـ 
 النقاء التي تحدث في فترة الحيض.

 ؿ التمفيؽ الذي يراه الحنبمية والمالكية.وافؽ قو يسمى بالمقط، ي ندىـوىناؾ رأي مرجوح ع

 أكثر مف ثبلثة أياـٍ  يمتدّ  رأوا أفَّ الطير إف لـفقد في ىذا،  آخر ميـ رأيٌ ف الحنفية أما
، ، وال يكوف الصياـ فيو صحيحاً  ،كاف ضمف فترة الحيض فإف امتدَّ أكثر مف ثبلثة أياـٍ

ة البيضاء، كاف الطير  التي  برت الدماءُ طيرًا حقيقيًا، واعتُ وجفَّت المرأة أو رأت الَقصَّ



ولو كاف ذلؾ ضمف فترة الحيض ، نزلت عقب ىذه الفترة مف الطير دماء استحاضةٍ 
  .وال إعادة عمييا في أياـ النقاء تمؾ صحيحاً وطوافيا صياـ المرأة  يكوفو )عشرة أياـ(، 

، اـ الدـ إلى بعضيايعتمد عمى ضـّ أي رأيٌ في ىذه المسألة فميـ المالكية والحنبمية أما 
 وىو ما يسّمى بالتمفيؽ.واعتبار ما بينيا مف أياـ النقاء مف الدـ طير صحيح، 

كدرة، فيو أيًا مف ألواف الدماء، بما فييا الصفرة وال لـ ترَ فإف طيرت الحائض يومًا كامبًل 
مكف لزوحيا أف وي ،تصمي وتصـووعمييا أف تغتسَؿ ثـ ، اعتُبر ىذا طيرًا مف الحيض

دمًا، فإنيا تعتبر  بالمعاشرة الزوجية، فإف رأت في اليـو الذي بعده أو بعد عدة أياـٍ  ربيايق
 05ػ ، أي ضمف الالممكنة إذا كاف ذلؾ ضمف مدة الحيض ،مرًة إخرى نفسيا حائضاً 

يومًا التي ىي أكثر مدة الحيض، فتنقطع عف الصبلة والصياـ والمعاشرة الزوجية وعف 
أخرى، اغتسمت وفعمت ما تفعمو  مرةً  كامؿٍ  ض، فإف طيرت ليوـٍ كؿ ما يحـر عمى الحائ

اعتبرت نفسيا حائضًا  أخرى ضمف مدة الحيض الطاىرة مف الحيض، فإف رأت دمًا مرةً 
التي  في أياـ الطير مف صبلٍة وصياـٍ وطواؼٍ  وىكذا... مع التأكيد عمى صحة عباداتيا

 لحيض.تخمّمت فترة ا

بشكؿ متقطع، وال  ترى الدماءف ليس لحيضيا عادة مستمرة،ىذا بالنسبة لمحائض التي 
 تعرؼ أياـ طيرىا مف أياـ حيضيا، أو ترى الدماء في كؿ مرة بعدد مختمؼ مف األياـ.

أيامًا محددة دائمًا كسبعة أياـ أو  اءلحائض المعتادة، التي اعتادت أف ترى الدمأما ا
تياء ىذه الفترة، ثـ عاودىا نزوؿ الدـ، عشرة أو اثنتي عشرة يومًا، فإف رأت الطير بعد ان

 .الحنبميةعند  يعتبر استحاضة ال حيضاً  فإنو



في األياـ التي اعتادت  أما لو رأت الطير قبؿ انتياء أياـ عادتيا، ثـ عاودىا نزوؿ الدـ
، فإف ليا أف تعمؿ بمبدأ التمفيؽ عند ذاؾ، فتغتسؿ وتصمي أياـ أف ترى فييا دـ الحيض

 .1ؼ عف ذلؾ أياـ نزوؿ الدـالطير، ثـ تتوق

ي أؤكد لعدـ شيوعو، إال أن، وذلؾ ىذا الرأيكثيٌر مف الناس لـ يسمع  أستطيع أف أقوؿ: 
بالنسبة لحكـ الطواؼ  ساء العمؿ بولمنيمكف و ، عند السادة الفقياء معتبرٌ  أنو رأيٌ 
 .يف مف اضطراب الحيضعانالمواتي ي ، وخصوصًا النساءوالصياـ

                      *              *                 * 

 مسألة:

في أوقات الطير صفراء الموف، وال ترى القّصة بعض النساء تكوف إفرازاتيا الميبمية 
 البيضاء عند انتياء الحيض، فماذا تفعؿ؟

 الجواب:

أنيا ترى  ىذه الحالة موجودة عند بعض النساء ولكنيا نادرة الحدوث، فإذا كاف حاليا
المادة الصفراء دائمًا، فإف ذلؾ يعني أنيا ليست مف ألواف الدماء عند ىذه المرأة، وتعرؼ 

  نفسيا أنيا طيرت مف الحيض، عندما ال ترى الموف البني الفاتح أو الغامؽ.

       *              * 
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حػظخدص إٔ طشٟ حُذٓخء أ٣خٓخً ٓلذدس ًغزؼش  ح٣٧خّ حُظ٢ طشٟ ك٤ٜخ حُذٓخء خٔغش ػشش ٣ٞٓخً، أٓخ حُلخثغ حُٔؼظخدس، حُظ٢
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كخُش حعظٔشحس حُذٓخء إٔ طؼْ ا٤ُٜخ ػ٬ػش أ٣خّ أخشٟ، طغ٠ٔ ػ٘ذْٛ رخ٫عظظٜخس، كبٕ رِؾ ٓـٔٞع أ٣خّ حُذّ أكذ ػشش 

 ٣ٞٓخً ك٢ ٛزٙ حُلخُش، كبٕ ػ٤ِٜخ إٔ طـظغَ ٝطظ٢ِ، ٝٓخ طشحٙ ٖٓ دٓخء رؼذ رُي ك٢ٜ دٓخء حعظلخػش ٫ ك٤غ.



  :وقطعو أو تأجيمو حكـ دواء تأخير الحيض
فترة أو تقديـ لتأخير  دواءٍ  تضطر إلى تناوؿ، فعمرةالحج أو المف أجؿ  المرأة فراتسقد 

 الحيض عف موعدىا، فما ىو الحكـ الشرعي لذلؾ؟!

لـ يرد في ىذا دليٌؿ مف قرآٍف كريـٍ أو سنٍة شريفة، ولـ يكف ىذا األمر معروفًا وشائعًا 
يـ حكـ تناوؿ المتأخريف ذكروا في كتبفقياء المالكية  زمف الفقياء القدامى، إال أفَّ بعض

المرأة لدواٍء تؤّخر بو حيضيا، فكرىو بعضيـ خشية وقوع ضرٍر بالمرأة، وأجازه كثيٌر 
منيـ، كما أجازوا تناوؿ المرأة لدواٍء يقطع حيضيا بعد نزولو، كأف تكوف عادتيا سبعة 

 أياـ فتتناوؿ الدواء، فينقطع دميا في اليـو الرابع أوالخامس.

أو قطعو  شاع بيف النساء استخداـ ىذا الدواء لتأخير الحيضوبسبب تقّدـ الطّب اليـو 
 استنباط حكمو الشرعي، فذىب الفقياء المعاصريف، األمر الذي استدعى مف أو تعجيمو

ضررًا  يابالصحة، فإف ألحؽ بإذا كاف ال يضّر  ،تناوؿ ىذا الدواء مبيـ إلى جوازأغ
 جسيمًا محققًا أو محتمبًل، لـ يجز لممرأة تناولو.

         *                     * 

 بب تناوليا ليذه األدوية:ولكف.. قد يواجو المرأَة بعُض الصعوبات بس 

 تأخير الحيض:دواء 

 مشح الدـ نيائيًا في أغمب األحياف، مما يجعؿ المرأةدواء تأخير الحيض ال يقطع  
  !؟استحاضةً  ـأ ىؿ تعتبر حيضاً  عرضة لمحيرة في حكـ ىذه المشح التي تراىا:

اختمؼ الرأي الطبي في وقد الطب،  ما يقولو لمبحث في ىذه النقطة يجب الرجوع إلىو 
ألف ينفي عف ىذه الدماء أف تكوف دماء حيض، مف  األطباء مففىذا المجاؿ، 



الذي تراه أثناء  دـالبناء عمى ىذا فإف و تعاطييا لمدواء،  تتغير عندالمرأة فيزيولوجية جسد 
كوف غالبًا وخصوصًا أفَّ ىذا الدـ يال حيض،  استحاضةٍ  ، أي دـوفساد ةٍ عم ذلؾ ىو دـ

الحيض مف حيث الموف  ، أي دماٍء قميمٍة ومتقّطعة، وىو يختمؼ عف دـعمى شكؿ مشحٍ 
 والكمية.

 ،حيضٍ  دـَ لدواء مشح الدـ التي تراىا المرأة أثناء تناوؿ ا مف يعتبر األطباء مفوىناؾ  
 .المعتادة الحيضنزؿ في فترة ت انيأل

القصوى الضرورة  عندإال إلى تناوؿ ىذه األدوية  المرأة ؿ أف ال تمجأوبناء عمى ىذا يفضّ 
، إذ تتناوؿ إحداىفَّ حبوبًا في رمضافما تفعمو بعض النسوة  عمرة، أمااللحج أو في ا

ـ حيضيا ير غ أمرٌ يو منيا في استكماؿ صياـ ىذا الشير المبارؾ، ف رغبةً  لتؤخر أو تقدِّ
 مستحبٍّ لما ذكرناه مف أسباب.

                  *                 *                   * 

 دواء قطع الحيض:

 ىو أمٌر جائٌز مف الناحية الطبية والفقيية،بعد ابتداء نزولو  بالنسبة لدواء قطع الحيض
ولكفَّ المشكمة تظير حيف ينقطع الدـ لفترة يوـٍ أو أكثر، ثـ يعاود النزوؿ ضمف مدة 

الحيض، أي قبؿ تماـ عشرة أياـٍ عند الحنفية، وخمسة عشر يومًا عند الجميور، وىذا 
 أمٌر محتمٌؿ، فما ىو حكـ ىذا الدـ؟!

ا عاد لمنزوؿ ىو دـ حيض إذ الحنفيةىو دـ حيٍض في كؿ األحواؿ، وعند الشافعية عند 
بإمكاف المرأة أف تضَـّ أياـ  المالكية والحنبميةقبؿ تماـ ثبلثة أياـٍ مف الطير، وعند 



الطير إلى بعضيا وأياـ الحيض إلى بعضيا كما ذكرنا في فقرٍة سابقة، وىذا قد يسّيؿ 
 األمر عمى الحائض المضطرة إلى استخداـ الدواء بسبب الحج أو العمرة.

                     *                 *                   * 

 دواء تعجيؿ الحيض:

لممرأة التي تتناوؿ دواًء يعّجؿ نزوؿ دـ الحيض عندىا عف وقتيا المعتاد، أما بالنسبة 
 فيو أمٌر جائٌز مف الناحية الطبية.

أما مف الناحية الشرعية فيشترط لجوازه أف تكوف رؤية المرأة لدـ الحيض )الذي استعجمتو 
وثبلثة جميور الفقياء  عند خمسة عشر يوماً بالدواء( بعد مرور أقؿ فترٍة لمطير، وىي 

 الحنبمية. عند عشر يوماً 

                   *              *                      * 

 اليأس: سفّ 
التي لـ تعد المرأة الحديث عف  ال بّد لنا مف تي تحيض،ما نتحدث عف المرأة العند

 .ناس بالمرأة اليائستحيض، والتي يسمييا بعض ال
 !؟متى يكوفو ما ىو سف اليأس؟ 

 ىو السف الذي ينقطع فيو الحيض عف المرأة. اليأس سفّ 

 بخصوصو، فذىب في تحديد الغالب مف سّف اليأس لعدـ ورود نّصٍ  الفقياءاختمؼ وقد 
السبعيف، و  ما بيف الخمسيف المالكيةالخامسة والخمسيف، وىو عند  إلى أنو سفّ  الحنفية



ف سنة، فإذا بمغت المرأة ىذا خمسو  الحنبميةف سنة، وعند اف وستو اثنت الشافعيةوعند 
ف لـ ينقط  .ع حيضيا فميست بآيسةالسف، وانقطع حيضيا فيي آيسة، وا 

          *               * 

 اليأس ثـ معاودة نزولو: حكـ انقطاع الدـ في سفّ 

مدًة مف الزمف، ثـ عاودىا مرًة أخرى،  السفّ  لو انقطع الحيض عف المرأة في ىذه ولكف،
 ىؿ يعتبر ىذا الدـ الجديد بعد بموغ سّف اليأس حيضًا أـ استحاضة؟

ىو  ،الدـ الذي تراه المرأة اليائس بعد انقطاع الحيضإلى أف الشافعية والحنفية ذىب 
فإف لـ تكف والكمية والمدة، مف حيث الموف  وصاؼ الحيضبشرط أف تكوف لو أ حيٌض 

 ال حيضًا. لو أوصاؼ الحيض، اعتبر استحاضةً 

ال  استحاضةٍ  بعد انقطاع الحيض ىو دـتراه اليائس الدـ الذي  إلى أفَّ الحنبمية  وذىب
حكـ ما  الستيف، فإف لـ تتجاوز الستيف مف العمر، فإفَّ  سفّ  إذا تجاوزت اليائُس  ،حيضٍ 

فيو، وعمييا أف تصـو وتصمي احتياطًا، ثـ تقضي ما صامتو مف  مشكوؾٌ  تراه مف دـٍ 
 رأت فييا الدـ. أياـٍ 

حسـ الموضوع مف لميائس أف ترى الدـ بعد انقطاع حيضيا، وال بد ل رٌ محيّ  أمرٌ ىو طبعًا 
 .الرأي الطبيإلى الرجوع 

تبدأ سف اليأس حاَؿ انقطاع البويضات والدـ، وىي في ) :كيف فريدريؾيقوؿ الدكتور 
المناطؽ المعتدلة ما بيف سّف الخامسة واألربعيف وسفِّ الستيف. وقد ينقطع الطمث فجأًة 

يبلحظف نقصاف الدـ وبدوف عواقب مضّرة، إال أفَّ أغمب النساء يشعرف بدنّوه عندما 
 وتباعد المسافة بيف فترات الحيض.



تتفاوت طريقة انقطاع الطمث بيف النساء تفاوتًا كبيرًا، فقد يسبؽ ذلؾ ظيور دوراٍت 
 . (شيريٍة طويمٍة وغزيرة، وأحيانًا يتناقص الطمث حتى يكاد ينقطع ثـ يعود لمظيور

 :بيذا الخصوص األسدي ربا الدكتورةتقوؿ و 
 في حياة المرأة تتوقؼ فييا الدورة الشيرية، ويحدث ىذا اإلياس ىو مرحمةٌ اليأس أو )

اإلياس  السيدة وصمت إلى سفّ  فَّ إبيف األربعيف والخمسيف مف العمر، ونقوؿ  غالباً 
توقؼ الحيض يحدث بعد  نزيؼٍ  أيُّ و ، كامؿٍ  لمدة عاـٍ  تماماً  ثعندما يغيب عنيا الطم

 الطبية. مشورةويستدعي ال ًا،مرضيأمرًا يعتبر عامًا كامبًل 
، وأنا أتوجو إلى وقد تكوف خطيرةً  قد تكوف بسيطةً و ، متعددةٌ  حدوث ىذا النزيؼ أسباب
في  ؿٍ كام عاـٍ لعودة الدـ بعد انقطاعو اليائس أف تعتبر السيدة مف  محّذرةً  األخواتجميع 

مرضٌي يستدعي المشورَة ًا، بؿ ىو في الحقيقة أمٌر طبيعي اً يا أمر تُ الفئة العمرية التي ذكر 
 .(الطبيَة الفورية، وقد يستدعي العبلَج العاجؿ

 في الدـ الذي تراهالشافعية والحنفية  عمى ىذا الرأي الطبي، يمكف أف نأخذ برأي وبناءً 
نفس صفات ىي مف عاـ، فإف كانت صفات الدـ أقؿَّ اليائس بعد انقطاع الحيض 

ال فيو استحاضٌة،الحي كأف ترى اآليس مشحًا مف الدـ ألقّؿ مف يوـٍ  ض اعتُبر حيضًا، وا 
إف رأت الدـ بعد وليمة، فتتأكد بيذا أف ما تراه ىو دـ استحاضٍة وليس دـ حيض، ف

، ووجب عمييا في اعتباره استحاضةً  الحنبميةأكثر مف سنة، أخذت برأي انقطاع الحيض 
 أف تيرع لبلستشارة الطبية في ىذا المجاؿ.

*  *  * 

 



 االستحاضة               
 وفساد. االستحاضة ىي سيبلف الدـ في غير أوقاتو المعتادة بسبب مرضٍ 

تقـو و  تصمي وتصـوفالمستحاضة يختمؼ حكـ المرأة المستحاضة عف المرأة الحائض، و 
فاطمة بنت حبيش رضي أّف ورد ما  والدليؿ عمى ىذا بكؿ عباداتيا: الفرائض والنوافؿ،

 اُض ُأْسَتحأٌة امر  يِإنِّ  ،اّللَّ  رسوؿ ايوقالت:  صمى هللا عميو وسمـبي هللا عنيا أتت إلى الن
بل َأَفَأَدعُ  َأْطُيُر، فبل َِ  ذلؾ ِإنَّما ال،: صمى هللا عميو وسمـ اّللَِّ  وؿُ رس فقاؿ ؟ةَ الصَّ  ْرؽٌ ِع

اَلَة، يَفَدعِ  َحْيَضُتؾِ  َأْقَبَمتْ  فِإذا ِبَحْيٍض، وليس َذا الصَّ ـَ  َعْنؾِ  يَفاْغِسمِ  َأْدَبَرتْ  َواِ  َـّ  الدَّ  ُث
 .1يَصمِّ 

 ؟ةدائمبصفة ما دامت ترى الدـ  أنيا مستحاضةٌ ولكف كيؼ تعرؼ المستحاضة  

نظرًا الستمرار نزوؿ ، ودماء االستحاضة حيضبيف دماء ال فّرؽكيؼ ت وبمعنى آخر:
 الدـ بسبب حالتيا المرضية؟

 صريحٍ  بسبب عدـ ورود دليؿٍ  الفقياء اختبلفًا شديدًا في ىذا الموضوع اختمفت آراء
 ،الحنفي والشافعي ف:مذىبيالعمى  وفي أف أقصر الحديثَ  ارتأيتُ  بخصوصو، ولذلؾ

 .الشائؾ بحثإدراؾ الحكـ في ىذا ال أخواتي القارئاتعمى أسّيؿ حتى 

   *  *  * 

 ة:اضَ مذىب الحنفية في المستحَ 
 معتادة. ةٍ ومستحاضَ  أةٍ مبتدَ  ةٍ إلى مستحاضَ ة المستحاضَ الحنفية  قّسـ

                                                 
1
ًظخد  -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل1/91ٚرخد ؿغَ حُذّ: -ًظخد حُٞػٞء -أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ طل٤ق.كذ٣غ  

رخد ٖٓ سٟٝ إٔ حُل٤ؼش  -طٜخسسًظخد حُ -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع1/262ٚ٘٘رخد حُٔغظلخػش ٝؿغِٜخ ٝط٬طٜخ: -حُل٤غ

رخد ٓخ ؿخء إٔ حُٔغظلخػش حُظ٢ هذ ػذص أهشحثٜخ  -ًظخد حُطٜخسس -،ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/74ٚ٘٘ارح أدرشص ٫ طذع حُظ٬س:

، ٝحُ٘غخث٢ 1/217رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُٔغظلخػش: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/203ٚ٘٘هزَ إٔ ٣غظٔش رٜخ حُذّ:

 . 1/122رخد رًش ح٧هشحء: -خسسًظخد حُطٜ -ك٢ حُٔـظز٠



بمغت وحاضت منذ أف  تعرؼ الطير والنقاء مف الدـ لـالتي ىي : المستحاضة المبتدأة 
كانت منذ أف بمغت وحاضت أوَؿ مرٍة  ، أوت رؤيتيا لمدـ بشكٍؿ دائـستمرّ ألوؿ مرة، بؿ ا

  لمحيض كما سبؽ أف ذكرنا.ىي أكثر مدٍة الدـ أكثر مف عشرة أياـ، و  ترى
 .عشروف يوماً فطيرىا ، أما عشرة أياـ والحنفية ى دعن ة المبتدأةحاضَ تالمسوحيض 

فيما تبّقى مف أياـ  الدـ الذي تراهفقط، أما عشرة أياـ  ًا لمدةتعتبر نفسيا حائض بذلؾ فيي
 الفترة،، واالستحاضة تعني أف المرأة طاىرة في تمؾ اً حيض وليس الشير فيو استحاضةٌ 

 تصمي وتصوـ وتفعؿ كؿ ما تفعمو الطاىرة مف الحيض.وعمييا أف 

                              **  

 أمرٌ ف أما االستحاضة التي سبؽ ليا أف حاضت وطيرت، ىي: المستحاضة المعتادة
 .عمييا عارٌض َعَرٌض و  طارئٌ 

وحيض المعتادة وطيرىا )عند االستحاضة( ىو ما كانت عميو عادتيا قبؿ االستحاضة، 
جعميا  مرضيّّ  ىا عشروف يومًا، ثـ طرأ عمييا عارٌض وطيرُ  أياـٍ  سبعةَ  فمف كاف حيضيا

فإنيا  )أو إذا أصبحت ترى الدماء أكثر مف عشرة أياـ(، ال تنقى مف الدماء، مستحاضةً 
 ة، فيكوف حيضيا سبعة أياـ واستحاضتيا عشروف يومًا.معروفلا عادتياتعود إلى 

 عمى تنزؼ الدـ دائمًا( )أي الدـ تيراؽ كانت امرأةً  أفَّ  رضي هللا عنيا سممة أـ عفورد 
 لتنظر :فقاؿ ،ص هللا رسوؿ سممة أـ ليا فاستفتت ،صمى هللا عميو وسمـ هللا رسوؿ عيد
 فمتترؾ ،أصابيا الذي يصيبيا أف قبؿ الشير مف تحيض كانت التي واألياـ الميالي عدد

 1.لتصمي ثـ لتستثفر ثـ ،فمتغتسؿ ذلؾ فتخمّ  فإذا ،الشير مف ذلؾ قدر الصالة

                                                 
1
، 1/71رخد ك٢ حُٔشأس طغظلخع ٖٝٓ هخٍ طذع حُظ٬س:  -ًظخد حُطٜخسس -أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚكذ٣غ ػؼ٤ق.  

رخد  -، ٝك٢ ًظخد حُل٤غ ٝح٫عظلخػش1/119رخد ح٫ؿظغخٍ ٖٓ حُل٤غ: -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠



 . يا(وما شابي مكاف خروج الدـ بخرقةٍ ىو لّؼ وربط واالستثفار )

*  *  *  

 :في المستحاضة مذىب الشافعية

 : مستحاضة مبتدأة ومستحاضة معتادة. ستحاضة إلى قسميفالمأيضًا  ـ الشافعيةقسّ 

: مستحاضٍة مميِّزٍة ومستحاضٍة غير والمستحاضة المبتدأة نوعاف أة:المستحاضة المبتدَ 
 مميِّزة.

فإف كانت ترى  التي تستطيع التمييز بيف ألواف الدماء، :والمستحاضة المبتدأة المميِّزة ىي
ف ىو دـ الحيض أل، فاألسود دمًا أحمرأحيانًا دمًا أسود و أحيانًا  نو أقوى مف األحمر، وا 

دمًا أشقر، فاألحمر ىو الحيض ألنو أقوى مف أحيانًا دمًا أحمر و أحيانًا كانت ترى 
 األشقر.

 الدـ أف ال ينقص طبشر  ،والدـ الضعيؼ ىو دـ االستحاضة ،فالدـ القوي ىو دـ الحيض
الحيض، وأف ال يزيد عف أكثر مدة  أقؿ مدةٍ  وليمة، ألفَّ اليـو الميمة ىي القوي عف يوـٍ 

 الحيض خمسة عشر يومًا.

صمى هللا عميو سألت النبي  ، فقدبحديث فاطمة بنت حبيشعمى رأييـ ىذا واستدلوا 
صمى هللا عميو فقاؿ ليا  الصبلة؟ أفأدع، أطير فبل ستحاضأ إني هللا رسوؿ يا: وسمـ
 اآلخر كاف فإذا ،الصالة عف فأمسكي ،عرؼيُ  أسودٌ  دـٌ  فإنو الحيض دـ كاف إذا :وسمـ

                                                                                                                                                 

. )حٗظش طِخ٤ض . ٝك٤ٚ حٗوطخع ر٤ٖ ع٤ِٔخٕ رٖ ٣غخس ٝأّ عِٔش 1/182ًَ شٜش: حُٔشأس ٣ٌٕٞ ُٜخ أ٣خّ ٓؼِٞٓش طل٤ؼٜخ

 (.  ر٤٘ٔخ طلق ح٧ُزخ٢ٗ ٛزح حُلذ٣غ.1/170حُلز٤ش:



  1.رؽعِ  ىو فإنما ،يوصمّ  فتوضئي
إلى  تردّ ف ،ز بيف ألواف الدماءال تميّ التي  ىيو  أما المستحاَضة المبتَدأة غير المميِّزة،

 أياـ. ستة أو سبعة ، وىيعادة غالب النساء
وكانت امرأة  ،ة بنت جحشنقاؿ لحم صمى هللا عميو وسمـالنبي  دليميـ في ىذا أفَّ و 

 ثـ ،سبعة أو أياـٍ  ستة هللا عمـ في ضيتحيّ  الحيض: أف ابتدأىامنذ  مستحاضةً 
 النساء يحيض كما ،يوماً  وعشريف ثالثةً  أو يوماً  وعشريف أربعةً  وصمي اغتسمي
 تحيض كما شيرٍ  كؿ في فافعمي وفي رواية: .يرىفطو  حيضيف لميقات ويطيرف
 2.وطيرىف حيضيف لميقات يطيرف وكما النساء

فاطمة  وبيف حديث حمنة، بأفَّ  السابؽ وقد جمع الشافعية بيف حديث فاطمة بنت حبيش
عمى عكس حالة حمنة التي ترى الدماء عمى  كانت تستطيع التمييز بيف ألواف الدماء،

 فبل تستطيع التمييز بينيا. واحدٍ  نسؽٍ 

*  *  * 

مستحاضٍة منذ  مبتدأةٍ  أيَّ  رأييـ فإفَّ ما رأينا، وحسب كيميزوا بيف الدماء  فمـ الحنفية أما
 . فحيضيا عشرة أياـ واستحاضتيا عشروف يوماً  ،ابتدأىا الحيضأف 
ف كانت أدلة الشافعيةمذىب الحنفية أو  ختاري في ىذا المجاؿأف ت قارئةأختي الولؾ  ، وا 

 .الشافعية أقوى في ىذا المجاؿ
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، ٝحرٖ كزخٕ 1/123رخد حُلشم ر٤ٖ دّ حُل٤غ ٝح٫عظلخػش: -حُطٜخسس ًظخد -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ ع1/82ٌَُٚ٘٘ ط٬س:
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ك٢ سٝح٣ش حُلذ٣غ، ٝهخٍ حُ٘غخث٢:" سٟٝ ٛزح حُلذ٣غ ؿ٤ش ٝحكذ ُْ ٣زًش أكذ ْٜٓ٘ ٓخ رًشٙ حرٖ أر٢ ػذ١ ٝهللا طؼخ٠ُ 

 (. 1/209أػِْ".)حٗظش اػ٬ّ ح٧ٗخّ:
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رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُٔغظلخػش أٜٗخ طـٔغ ر٤ٖ  -ًظخد حُطٜخسس -ؽشف ٖٓ كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ حُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ 

ػ٘ٚ أكٔذ رٖ ك٘زَ كوخٍ: "كذ٣غ كغٖ طل٤ق". حٛـ . ًٝزُي حُلخًْ ك٢  ، عجَ،ٝهخٍ: كغٖ طل٤ق1/225حُظ٬ط٤ٖ:

 .1/279حُٔغظذسى: 



*  *  * 

 أمرٌ ف االستحاضةأما التي سبؽ ليا أف حاضت وطيرت،  وىي :المعتادةالمستحاضة  
أي: عمييا أف  ،الحنفيةالشافعية بخصوصيا كمذىب مذىب و عمييا،  عارٌض و  طارئٌ 

إف كانت ف ،قبؿ أف تصبح مستحاضةً عمييا تعود إلى عادتيا األصمية التي كانت 
ف كانت تحيض عشرة بعد االستحاضة تحيض سبعة أياـ فحيضيا  أياـ سبعة أياـ، وا 

صمى وقد سألت النبي عف أـ سممة الذي استدؿ بو الحنفية حديث م، لفحيضيا عشرة أياـ
 :صمى هللا عميو وسمـالمرأة التي كانت تيراؽ الدـ، فقاؿ النبي بخصوص  هللا عميو وسمـ

 ،أصابيا الذي يصيبيا أف قبؿ الشير مف تحيض كانت التي واألياـ الميالي عدد لتنظر
 1.لتصمي ثـ لتستثفر ثـ ،فمتغتسؿ ذلؾ فتخمّ  فإذا ،الشير مف ذلؾ قدر الصالة فمتترؾ

 مكاف خروج الدـ بخرقة وما شابو.  واالستثفار ىو لّؼ وربط

            *               *                 * 

أرذحً،  ٘طزن ػ٠ِ حُٔغظلخػش حُظ٢ ٫ ططٜشحُظ٢ رًشٛخ حُغخدس حُلوٜخء ط أكٌخّ حُٔغظلخػش

حُل٤غ، ٢ٛٝ  ػٖ أًؼش ٓذسٍ  حُذّ ٜٓ٘خ ٗضٍٝ ض٣ذًٔخ ط٘طزن ػ٠ِ حُٔغظلخػش حُظ٢ ٣

ػششس أ٣خّ ػ٘ذ حُل٘ل٤ش ٝخٔغش ػشش ٣ٞٓخً ػ٘ذ حُـٜٔٞس
2
. 

                 *             *                 * 

 مسألة:
رت فأصبحت ( تغيّ استعماؿ المولب مثبلً كما ) تيا الشيرية سبعة أياـ، ولسبٍب عاد امرأةٌ 
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 عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 
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رٛذ حُل٘ز٤ِش ا٠ُ إٔ حُٔغظلخػش حُٔؼظخدس ارح ؽٜشص ػْ سأص حُذّ ٓشس ػخ٤ٗش أًؼش ٖٓ أ٣خّ ػخدطٜخ حُٔؼشٝكش، كبٕ  

 212ًخٕ ٓخ سأطٚ ػٖٔ ٓذس أ٣خّ حُل٤غ حُخٔظ ػششس. حٗظش ص ؿ٤ٔغ ٓخ طشحٙ ٛٞ حعظلخػش، ُٝٞ 

 



أـ  ىؿ ىي حيٌض  زادت عف عادتيا:ياـ الثبلثة التي األحكـ ما ىو  ،عشرة أياـ
 !استحاضة؟
  الجواب:

المتعارؼ  ضمف فترة الحيض و؛ ألنىو حيٌض  اعادتي عفزائٍد  جميع ما رأتو مف دـٍ 
 تكوفوبيذا ، عند الجميور عشرة أياـ عند الحنفية وخمسة عشر يوماً  عمييا عند النساء:

يا ر عادة المرأة بتغير سنّ تغيُّ و  .أصبحت عشرة أياـف عما كانت عميو، رتتغيّ عادتيا قد 
طبيًا وشرعيًا، بشرط أف ال يزيد عف أكثر مدة  ومقبوؿٌ  معروؼٌ  أو ظروفيا الصحية أمرٌ 

  .1الحيض

               *               *               * 

 مسألة أخرى:
فأصبحت  ت،ر ( تغيّ مثبلً  استعماؿ المولبك)ا م ولسبٍب  ،الشيرية سبعة أياـعادتيا امرأٌة 
األياـ الزائدة عف  حكـىو فما  )عند الجميور(، يوماً  07أو )عند الحنفية(  يوماً  02

 ؟العادة األصمية
  الجواب:

 عف أكثر مدة الحيض. د نو زاأل ،عف عادتيا استحاضة زائدٍ  جميع ما رأتو مف دـٍ 
 أمٌر وارٌد، وُيعتبر حيضًا بشرط أف ال يزيد عفالمرأة عما كانت عميو ر عادة تغيّ ف إذ

أكثر مف خمسة  وأأكثر مف عشرة أياـ عند الحنفية،  ستمرَّ يبل فمدة الحيض، أكثر 
كؿ ما زاد عف عادتيا القديمة ىو  عممت المرأة أفَّ  فإذا استمرّ  عند الجميور، عشرة يوماً 
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 خ٬ٍ ح٣٧خّ حُؼ٬ػش كزٜخ ٝٗؼٔض، ٝإ ُْ ٣٘وطغ كبٕ ك٤ؼٜخ هذ حٗظ٠ٜ، ٝكٌٜٔخ كٌْ حُٔغظلخػش.

 212ص  حٗظش 



 الثامفاليـو أف تقضَي صياـَ وصبلة ما فاتيا منذ  المثاؿ()في ىذا  وعمييااستحاضة، 
 .استحاضةٍ  ىو دـ الذي استمر أكثر مف مدة الحيض دـال األف ىذ ما بعده،و 

                   *            *            * 

 ما تفعمو الحائض بالنسبة لمصالة والصـو في تمؾ الحالة: 
الدـ أكثر مف عادتيا القديمة، كأف تكوف عادتيا  رؼ المرأة الحائض إذا رأتكيؼ تتصّ 

سبعة أياـ، فيستمر الدـ لميـو الثامف وما بعده؟ ىؿ تترؾ الصبلة والصياـ رغـ وجود 
حسب ما ذكرناه ) استحاضةً  أف تكوف أو ،احتماليف: أف تكوف ىذه األياـ الجديدة حيضاً 

الزائد عف عادتيا  الدـ أفَّ حتى تتأكد مف  ىؿ يجب عمييا أف تصمي وتصوـَ ؟ أـ (سابقاً 
 !ال استحاضة؟ حيضٍ  األصمية ىو دـ

تمسؾ عف كؿ ما تمسؾ عنو  عمى الحائض في ىذه الحالة أف إلى أفَّ الفقياء  ذىب
 الحتماؿ انقطاع الدـ قبؿ أكثر مدة الحيض. ،الحائض

ر(، يومًا عند الجميو  15أياـ عند الحنفية و 10محيض )ل مدةٍ  بعد أكثرفإف استمر الدـ  
ال حيض، وعمييا في  استحاضةٍ ىو دـ عف عادتيا األصمية  الدـ الزائد أفَّ المرأة عممت 

مف صبلٍة وصياـ، وال إثـ عمييا في ذلؾ إف شاء هللا ىذه الحالة أف تقضي ما فاتيا 
 تعالى.

فإذا تكررت تمؾ الزيادة عف عادتيا في الشير الثانيم فإنيا تغتسؿ وتصمي وتصـو بعد 
ما تراه مف دـٍ  أفَّ  أياـ في مثالنا ىذا(، ألنيا تعتبر مسبقاً  7تيا األصمية )أياـ عادانتياء 

، فإف (بسبب ما جّربتو في الشير السابؽ)، استحاضةٍ  زائٍد عف عادتيا األصمية ىو دـ
 يومًا عند الجميور(، 15الحنفية و أياـ عند 10محيض )ل أكثر مدةٍ بعد استمر الدـ 

 استحاضة، وأف صياميا وصبلتيا صحيحة في تمؾ المدة. تأّكدت أف ما زاد ىو



يومًا عند  15الحنفية و أياـ عند 10) محيضل أما إف انقطع الدـ قبؿ أكثر مدةٍ 
بطؿ صياـ زاد عف عادتيا األصمية ىو حيض، وبذلؾ يعممت أف جميع ما  الجميور(،

 األياـ التي صامتيا، وعمييا قضاؤىا.
                          *                    *                          * 

 :ستحاضةمأحكاـ ال
لنزوؿ  المعتادة وقاتاأليسيؿ في غير  ،دـ مرٍض وفسادٍ ىي  الستحاضةا قمنا سابقًا إفَّ 

 دـ الحيض مف المرأة.
!!  الو بعض النساء: أنا مستحاضٌة ال أصمي  كثيرًا ما تقوؿ لي  أصـو

 فإذا سألُتيا: ولماذا ال تصميف وال تصوميف؟! 
 ي وأنا أرى الدـ بكثرة؟! وكيؼ أصـو وأصمّ قالت: 

النبي  أقوؿ: جاءت فاطمة بنت حبيش رضي هللا عنيا إلىالكبلـ ىذا مثؿ لكؿ مف تقوؿ 
قالت: يا رسوؿ هللا، إني امرأة ُأستحاُض فبل أطُير، أفَأَدُع ف صمى هللا عميو وسمـ تسألو

ال، إنما ذلؾ ِعرٌؽ، )أي نزيؼ(، فإذا أقبمِت الَحيضُة فدعي عنؾ ة؟ فقاؿ: الصبل
ذا ذىب قدرىا فاغسمي الدـ عنؾ وصمِّي ولو قطر الدـ عمى وفي رواية: . الصالة، وا 

 1الحصير.
جب عمييا الصبلة والصياـ، ت، بؿ ف العباداتإذًا ال يحـر عمى المستحاضة شيٌء م 

 والمعاشرة الزوجية.ويجوز ليا مس المصحؼ وتبلوة القرآف الكريـ والطواؼ 
                  *                   *                  * 
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رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُٔغظلخػش حُظ٢ هذ ػذص أ٣خّ  -ًظخد حُطٜخسس -كذ٣غ أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ

خٍ: "سٝحٙ أكٔذ ٖٓ ؽش٣ن ػشٝس ُْٝ ٣٘غزٚ، كٜٞ آخ ٝه 1/280. ٝرًشٙ ح٤ُٜؼ٢ٔ ك٢ ٓـٔغ حُضٝحثذ: 1/204أهشحثٜخ:

حُٔض٢ٗ ٝٛٞ ٓـٍٜٞ، ٝآخ حرٖ حُضر٤ش ُْ ٣غٔغ كز٤ذ ٓ٘ٚ، ٝكز٤ذ ٓذُظ ٝهذ ػ٘ؼ٘ٚ "حٛـ. ٝهذ طشف حرٖ ٓخؿٚ رؤٗٚ 

 حرٖ حُضر٤ش، كٜٞ ٓؼَ رخُظذ٤ُظ.  



 المستحاضة )وضوء المستحاضة(: طّيرتتكيؼ 
بعد ذلؾ يجب عمى المستحاضة ُغسٌؿ واحٌد بعد انتياء مقدار الحيض، وال يجب عمييا 

عند بعض  استحباباً  ذلؾ أف تغتسؿ لكؿ صبلٍة كما قد تظف بعض النساء، بؿ يستحب
  الفقياء.

لكؿ  كانت تغتسؿ رضي هللا عنيا فاطمة بنت حبيش أفَّ وقد ورد في صحيح البخاري 
 النبي صمى هللا عميو وسمـ أمرىا بذلؾ. تطوعًا منيا، ولـ يرد أفَّ  ىذا كافو  صبلة،

 مدة حيضيا ال يوجب الغسؿ.في غير إذًا الدـ الذي تراه المستحاضة  
: نحف نعمـ أف مف نواقض الوضوء خروج شيٍء مف فيقوؿولكف.. قد يتساءؿ البعض 

أحد السبيميف، وخروج الدـ مف فرج المرأة ىو مف نواقض الوضوء باتفاؽ الفقياء، فكيؼ 
 تصمي المستحاضة بوضوٍء فاسد؟! 

نيا مف إتماـ بسبب عدـ تمكّ  المستحاضَة صاحبَة حَدٍث دائـٍ أو شبِو دائـ الفقياءاعتبر  
السابؽ لفاطمة بنت  صمى هللا عميو وسمـالنبي ىذا بحديث  واستدلوا عمى التطير،

 يا رسوؿ هللا، إني امرأة ُأستحاُض فبل أطُير، أفَأَدُع الصبلة؟ فقاؿ: حبيش حيف سألتو:
ذا ذىب  ال، إنما ذلؾ ِعرٌؽ، )أي نزيؼ(، فإذا أقبمِت الَحيضُة فدعي عنؾ الصالة، وا 

أف  ممستحاضةأنو يباح ل ى الفقياءوبناء عمى ىذا رأ .1قدرىا فاغسمي الدـ عنؾ وصمِّي
 تتوضأ وتصمي، وال يعتبر الدـ الذي تراه ناقضًا لوضوئيا. 
المستحاضة ووقِت ىذه ىذا مف حيث المبدأ، أما التفاصيؿ األخرى، ككيفية وضوء 

 وضوئيا، فقد اختمؼ الفقياء فييا:
  :اكيفية وضوء المستحاضة ووقِت وضوئي آراء الفقياء في

إذا لـ ُتحدث  اضة لفرائَض عديدٍة بوضوٍء واحدإلى جواز صبلة المستح المالكيةذىب 
ناقضًا لوضوئيا، ألنو عذٌر مستمٌر  ياحَدثًا آخر ينقض الوضوء، وال يعتبر الدـ النازؿ من

                                                 
1
 .166عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 



عمى ىذا فإنو ال يجب عمى المستحاضة الوضوُء لكؿ  كؿَّ الوقت أو معظـ الوقت، وبناءً 
 مستحب فقط. صبلة، بؿ ىو أمرٌ 

قاؿ لفاطمة بنت  صمى هللا عميو وسمـواستدؿ المالكية عمى ىذا الرأي بأفَّ النبيَّ 
ذا ذىب قدرىا فاغسمي الدـ عنؾ حبيش:  إذا أقبمت الحيضة فدعي عنؾ الصالة، وا 
 صبلة.ئي لكؿ توضّ  يا:ولـ يقؿ ل. 1وصمي

فقد ، 2ثـ توضئي لكؿ صالةأما الزيادة الواردة في صحيح البخاري، والتي ورد فييا: 
 .صمى هللا عميو وسمـف كبلـ النبي ويت عمى أنيا مف كبلـ عروة عف أبيو، ال مرُ 

 يقوؿ عروة راوي الحديث: قاؿ أبي: ثـ توضئي لكؿ صبلة.
كما ورد عنو في المدونة الكبرى: المستحاضة ومف بو  ،وفي ىذا يقوؿ اإلماـ مالؾ

، وال ُأوجُب ذلؾ عمييما.   سَمُس البوؿ، يتوضآف لكؿ صبلٍة أحبُّ إليَّ
أ وأف تصمي ما تشاء مف الفرائض والنوافؿ عند المالكية، إذًا يجوز لممستحاضة أف تتوضّ 

، الصبلة فتصميثـ تنتظر إلى أف يحيف وقت  ويجوز ليا أف تتوضأ قبؿ دخوؿ الوقت
إذا لـ ينتقض بأمٍر آخر سوى نزوؿ الدـ،  جوز أف يستمر وضوؤىا طواؿ النياركما ي

 فيجوز ليا أف تصمَي الظيَر والعصَر والمغرَب والعشاَء بوضوٍء واحد، وىذا المذىب ىو
 .أيسر المذاىب بالنسبة لممستحاضة

إلى وجوب وضوء المستحاضة فذىبوا  ة والحنفية والحنبميةالشافعي :جميور الفقياءأما -
ولو لـ ُتحدث ناقضًا آخر لموضوء،  ،ة، فإذا خرج الوقُت انتقض وضوؤىالوقت كؿ صبل

ألفَّ حَدَث االستحاضِة ُيعتبر بحد ذاتو ناقضًا لموضوء بمجرد خروج وقت الصبلة، وذلؾ 
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 وسمـالنبي صمى هللا عميو  ورد فييا أفَّ  أخرى لحديث فاطمة بنت حبيش،بروايٍة  عمبلً 
 1ثـ توضئي لكؿ صالة.قاؿ ليا: 

 مكاف خروج الدـ، وأف تنظؼ غسؿأف ت عند جميور الفقياء عمى المستحاضةيجب و 
ويكفي بمغة اليـو أف تضع  ،قبؿ الوضوء، ثـ تعصَب مكاف الدـ بخرقةٍ الداخمية ثيابيا 

نزؿ منيا  ىا بعد ذلؾ إذاتقض وضوؤ وال ين فوطة نسائية نظيفة عمى لباسيا الداخمي،
صمى هللا عميو قوؿ النبي واستدلوا ب، 2أو بعدىا ثناء الصبلةالدـ أثناء الوضوء أو أ

لتنظر عدد الميالي كانت ُتيراؽ الدـ )أي تنزؼ بشدة(: لممرأة التي سئؿ عنيا و  وسمـ
واألياـ التي كانت تحيض مف الشير قبؿ أف يصيبيا الذي أصابيا، فمتترؾ الصالة 

واالستثفار ىو: لّؼ . 3خّمفت ذلؾ فمتغتسؿ ثـ لتستثفر، ثـ لتصميقدر ذلؾ، فإذا 
   وما شابو. وربط  مكاف خروج الدـ بخرقةٍ 

 ومع اتفاؽ جميور الفقياء حوؿ وجوب وضوء المستحاضة لوقت كؿ صبلة، إال أنيـ
 :اختمفوا في بعض التفاصيؿ األخرى

بعد دخوؿ وقت  المستحاضةشرطًا واحدًا، وىو أف تتوضأ  والحنبمية الحنفيةاشترط ف
 ، فإف توضأت قبؿ دخوؿ الوقت لـ يجزئيا.الصبلة
ما تشاء  بيذا االوضوء أف تصمي إذا توضأت بعد دخوؿ الوقت ممستحاضةويمكف ل
طالما كاف ذلؾ ضمف الوقت، ألف الحكـ  ،فرائض والنوافؿ والصموات الفائتةال صموات

بطيارة المستحاضة أمٌر استثنائي، واألصؿ أنو ال يمكنيا إتماـ الوضوء بسبب استمرار 
                                                 

1
ص٣خدس ػ٠ِ كذ٣غ طل٤ق، ٓخظِق ك٤ٜخ، كخُزخخس١ هخٍ أٜٗخ ٖٓ هٍٞ ػشٝس، ٝحُظشٓز١ أٝسدٛخ ٖٓ كذ٣غ أر٢ ٓؼخ٣ٝش  

ٖٓ أطَ حُلذ٣غ ٝهخٍ:كذ٣غ كغٖ طل٤ق. ٣ٝشٟ رؼغ حُؼِٔخء إٔ ٛزٙ حُض٣خدسػ٠ِ كشع أٜٗخ ٖٓ هٍٞ ػشٝس ك٢ٜ 
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2
 بذلؾ.. اشترط الحنبمية والشافعية أف تحشو مكاف نزوؿ الدـ بالقطف إف أمكنيا ذلؾ ولـ تكف صائمة ولـ تتأذَ  

 أما عند المالكية فبل يجب التنظؼ قبؿ الوضوء وال تغيير الخرقة المتنجسة بالدماء، بؿ ىو مف المستحبات.
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نزوؿ الدـ، واالستثناء يقدَّر بقدره، فيمكف لممستحاضة أف تتوضأ بعد أف يدخؿ الوقت، 
بيف الظير  كما يمكف ليا أف تصمي بيذا الوضوء ما تشاء مف الفرائض، كأف تجمع

وبيف المغرب والعشاء في الحاالت التي يجوز الجمع فييا، كما يمكنيا أف  ،والعصر
 تصمي بيذا الوضوء ما تشاء مف الفرائض الفائتة أو النوافؿ. 

 فاشترطوا لصحة وضوء المستحاضة وصبلتيا الشروط التالية: الشافعيةأما  
 تتوضأ بعد دخوؿ وقت الصبلة.  أف -0
 ف تصمي بوضوئيا فرضًا واحدًا، وما تشاء مف النوافؿ. أ -2

وال يرفع  غير حقيقيٍ  فريضة الصبلة، ألف وضوءىا استباحةَ أف تنوي بوضوئيا  -3
 الحدث. استمرارالحدث، ولكفَّ ُيسر الشريعة أباح ليا الصبلة رغـ 

ّخرت أ أف توالَي بيف الوضوء والصبلة، أي أف تصمَي بعد الوضوء مباشرًة، فإف -4
َبُطؿ وضوؤىا، إال إذا تيقنت  ،دوف حاجةٍ وجعمت بينيا وبيف الوضوء فاصبًل  ،الصبلة

 .عف الوضوء أنو لـ يخرج منيا دـٌ أبدًا في تمؾ المدة التي أّخرت فييا الصبلة
مؿ توالسبب في اشتراط الشافعية ليذا الشرط، أفَّ الصبلة بيذه الطيارة التي لـ تك

واستمراره، إنما أبيحت لمضرورة، وعندما تؤّخر المرأة الصبلة بغير بسبب قياـ الحدث 
 عذٍر بعد أف تتوضأ، فإفَّ الضرورة تنتفي.

ألمٍر يتعمؽ بمصمحة الصبلة، كمبس الثياب والذىاب إلى المسجد  أما إف أّخَرتيا
 وانتظار الجماعة، فبل بأس بذلؾ.

صمى حديث النبي  ألفَّ  في ىذا، يةوالحنبم الحنفيةوقد رجَّح كثير مف أىؿ العمـ مذىب 
لفاطمة بنت حبيش، حسب الزيادة الصحيحة التي رواىا النسائي وغيره،  هللا عميو وسمـ

بأنو يعني: توضئي  والحنبمية وأّوليا الحنفية، 1ئي لكؿ صالةثـ توضّ ليس فييا سوى: 

                                                 
1
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لوقت كؿ صبلة، وليس في ىذه الرواية وال في غيرىا مف الروايات الصحيحة ما يدؿ 
 عمى الشروط التي اشترطيا الشافعية..

            *                      *                     * 
 مسألة:

نسيت  مستحاضة أرادت الصبلة، فتوضأت حسب ما اشترط جميور الفقياء، ولكنيا
 ر فوطتيا المبتمة بالدماء، فيؿ تصح صبلتيا؟أف تغيّ 

  الجواب:
وجودىا يفسد الصبلة، و  ،، ألف ىذه الدماء نجسةالشافعية والحنبميةصبلتيا باطمة عند 
 ر الكؼ.قؿ مف مقعّ إذا كانت الدماء أ الحنفيةوتصح صبلتيا عند 

 .1تغيير الخرقةفصبلتيا صحيحة، إذ ال يجب عمييا المالكية بعض عند أما 
           *             * 
 مسألة:

النجسة قبؿ  أزالت عف ثيابيا الدماءنّظفت نفسيا، ما حكـ صبلة ىذه المستحاضة، إف 
، ىؿ ينتقض وضوؤىا أثناء الوضوء أو الصبلة بغزارةسالت الدماء الصبلة، ولكف 

 وصبلتيا؟
 الجواب:

، ألنيا رغـ وجود النجاسة وخروج ما ينقض الوضوء ال ينتقض وضوؤىا وال صبلتيا
 ال تتمكف مف الوضوء والصبلة إال مع نزوؿ الدـ.و صاحبة عذر، 

       *              * 
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 اضطرار المستحاضة لموضوء قبؿ دخوؿ الوقت:
لموضوء  كثيرًا ما أسأؿ مف قبؿ النساء السؤاؿ التالي: تضطر المرأة المستحاضة أحياناً 

قبؿ دخوؿ الوقت، وىذا يحدث في رمضاف مثبًل، حيث تتوضأ في منزليا قبؿ دخوؿ 
عمييا أف تنتظر في المسجد جماعًة، ويصعب  تراويحوقت لتدرؾ صبلة العشاء والال

بسبب االزدحاـ الذي ستجده في لى المسجد لتتوضأ ثـ تذىب إ ،دخوَؿ وقت العشاء
عمييا أف تتوضأ في المسجد، بسبب الزحاـ أو  ، كما يصعبالمسجد إف ذىبت متأخرةً 

 النساء، فماذا تفعؿ في ىذه الحالة؟لوضوء خاصٍة  أماكفبسبب عدـ وجود 
جواز  كما ذكرنا آنفاً  يمكف لممرأة في ىذه الحالة أف تقمَد مذىب المالكية، الذيف يروف 

يشترط  حٌ صري وضوء المستحاضة قبؿ دخوؿ الوقت، خصوصًا وأنو ليس ىناؾ دليؿٌ 
 الوضوَء بعد دخوؿ الوقت.
                        *             *            * 

 :وكيفية وضوئوالدائـ الحدث صاحب 
 و مف حفظ طيارتو ووضوئو.ف معىو مف بو مرض ال يتمكّ الدائـ الحدث  صاحب

ال يتمّكف  ،صاحب حَدٍث دائـٍ  مى أنو يقاس عمى المستحاضة كؿُّ عالفقياء  اتفؽوقد 
ريح غائط أو انفبلت )كالمصاب بسمس البوؿ أو انفبلت ووضوئو معو مف حفظ طيارتو 

أو مف بو جرح ال يرقأ الدـ منو، أو رعاؼ مستمر، أو إسياؿ  المذي سمس وأ الشرج
، ثـ يصموف، تحاضة(، فيتوضأ ىؤالء بنفس الطريقة التي ذكرناىا لممسوما شابو شديد،

 وفبر تعبؿ ي ،أو بعدىا الحدث قبؿ الصبلة أو أثناءىابعد ذلؾ إذا خرج ىذا  ـوال يضّرى



ذا طرأ عميو إال إ، ينتقض وضوء أحدىـ، وال وف متوضئيفيزال ما ـأنيفي ميزاف الشرع 
 .1أمر آخر ينقض الوضوء

              *                   * 
 :دائـ شروط اعتبار الشخص صاحب حدث

قد يحدث أف يتوضأ المرء، فيغمبو انفبلت الريح في الصبلة، أو ينزؿ منو قطرات مف 
دائـ البوؿ دوف إرادتو، أو ترى المرأة شيئًا مف الدماء، فيؿ يعتبر ىؤالء أصحاب حدث 

لمجرد حدوث ىذا الناقض لموضوء مرة واحدة أثناء الصبلة، أـ أف ىناؾ شروطًا ال بد 
 .دائـ صاحب حدثمنيا العتبار ىذا الشخص 

صاحب  األمور بالصدفة ال تجعؿ مف المرءعمى أف مجرد حدوث ىذه الفقياء اتفؽ 
لو ما يجوز لصاحب الحدث مف جواز الصبلة رغـ خروج الناقض  دائـ، فبل يجوز حدث

، بؿ ال بد أف يتكرر حدوث ذلؾ مرات عديدة، وينجس الثياب الذي ينقض الوضوء
يغمب عمى ظنو ويمنعيا مف خروج ىذا الناقض، و  ،نفسوبحيث ال يستطيع أف يضبط 

 .وصبلتو سوؼ يصاب بيذا الناقض مرة أخرىلو أعاد وضوءه أنو 
 عمى ىذا الشرط إال أنيـ اختمفوا في بعض التفصيبلت.اتفاؽ الفقياء ومع 

 أو أكثره.الصبلة وقت ىو ما يبلـز الشخص نصؼ  المالكيةعند  الدائـ ضابط الحدث
، ولو كاف واحدة إلى أف الحدث ما يأتي في كؿ يـو ولو مّرة المالكيةوذىب بعض 

 انقطاعو أكثر مف إتيانو، أما إذا أتى كؿ يوميف مرة فميس ىو بصاحب حدث. 

                                                 

1
 يجب عمى الرجؿ المصاب بسمس بوؿ عند الحنبمية أف يعصب ذكره بخرقة قبؿ الوضوء ليقمؿ مف خروج النجاسة.  
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الذي يتوضأ أثناء نزوؿ الحدث، ثـ  الدائـ إلى أف صاحب الحدثالشافعية  ذىببينما 
مف حدثو، فإف عميو إعادة الصبلة إذا  فيصمي دوف أف يرى شيئاً  ،يتوقؼ الحدث

 استمر انقطاع الحدث زمنًا يتسع لموضوء والصبلة مرة أخرى.
فاشترطوا إعادة الصبلة إذا استمر انقطاع الحدث إلى خروج وقت الصبلة،  الحنفيةأما 

لى خروج قبؿ الصبلة، ويستمر إكمف يتوضأ لمظير وىو يرى الحدث، ثـ يتوقؼ الحدث 
 ف يعيد صبلة الظير في وقت العصر.فعميو عند ذاؾ أوقت الظير، 

لدى في ىذا مف صعوبة عمى أصحاب األعذار، فقد ال يستمر الحدث  طبعًا ال يخفى ما
قت ينقطع لبعض الوقت، كأف ينقطع وقت الوضوء أو و ىؤالء بشكؿ مستمر، بؿ 

ا يكوف بإعادة الوضوء والصبلة، عندم الصبلة فقط، ومف المشقة تكميؼ صاحب العذر
 .عادة عمى ما يعرفو عف نفسو أغمب ظنو أف الحدث سيعاوده، بناء

ر عمى صاحب الحدث موضوع رأي ميـ في ىذا الموضوع، ييسّ  محنبميةلفإف ولذلؾ 
ويرفع عنو المشقة، ويمكف لئلخوة القراء الذيف أصيبوا بمشكمة الحدث  ،الوضوء والصبلة

 الدائـ، أف يقمدوا ىذا الرأي بدوف أي حرج بإذف هللا تعالى.
الدائـ ال تزوؿ عنو صفة المعذور، إذا انقطع حدثو  أف صاحب الحدث يرى الحنبمية  
 ة ثـ عاد.لمدّ 

فإف صبلتو صحيحة ال تجب  ى وقد انقطع حدثو،فمو توضأ وحدثو قائـ، ثـ صمّ 
.  إعادتيا، إذا عاد إليو الحدث مرة أخرى في ذلؾ اليـو

ورد ابف قدامة الحنبمي قوؿ اإلماـ أحمد في ىذا الموضوع عندما سئؿ عف انقطاع الدـ وأ
عف المستحاضة بعد الوضوء وقبؿ الصبلة، وأف البعض يقولوف بوجوب إعادة الوضوء 

 والصبلة، فأجاب:
 لكؿ تتوضأ أف آمرىا إنما يسؿ، لـ أـ ساؿ توضأت حيف انقطاعو في أنظر لست)

 وذلؾ األخرى؛ الصبلة وقت يدخؿ حتى والفائتة، النافمة الوضوء بذلؾ فتصمي صبلة،



 فالتفصيؿ تفصيؿ، غير مف صبلة لكؿ بالوضوء أمرىا صمى هللا عميو وسمـ النبي ألف
 ىذه وأصحاب المستحاضة في والعادة يشؽ، ىذا اعتبار وألف الخبر؛ مقتضى يخالؼ
 فيو العبادة فعؿ يمكف فيما االنقطاع مقدار واعتبار وينقطع، يجري الخارج أف األعذار
يجاب يشؽ، صمى هللا عميو  النبي عنو سأؿ وال بو، الشرع يرد لـ حرج بو الوضوء وا 
: } تعالى هللا قوؿ مع اعتباره عدـ عمى ظاىراً  ذلؾ فيدؿ استفتتو، التي المستحاضة وسمـ
 عف وال صمى هللا عميو وسمـ النبي عف ينقؿ ولـ ،{ حرج مف الديف في عميكـ جعؿ وما
 .(التفصيؿ ىذا الصحابة مف أحد

               *                    * 
 مسألة:

امرأة مستحاضة، توضأت لصبلة الظير والدماء تنزؿ منيا، ولكنيا لما وقفت في 
 فيؿ صبلتيا صحيحة؟الصبلة، لـ يسؿ منيا الدـ، 

 الجواب:
، وال يشترط في المستحاضة ألنيا صاحبة حدث دائـ الحنبميةصبلتيا صحيحية عند  

أف يستمر نزوؿ الدـ جميع الفترة الواقعة بيف وقتي الصبلة، وىي ىنا بيف الظير 
 .1والعصر
              *                      * 

 بشكؿ مستمر:ة المرأة التي ترى اإلفرازات الميبميّ 
كثيرات ىّف النساء المواتي يشتكيف لي مف كثرة اإلفرازات الميبمية ورؤيتيا بشكؿ مستمر 

                                                 

1
 إذا استمر انقطاع الدـ إلى وقت صبلة العصر.عند الحنفية إعادة صبلة الظير مرة أخرى عمييا يجب    

 عند الشافعية إعادة الصبلة مطمقًا، إذا استمر االنقطاع زمنًا يتسع لموضوء والصبلة مرة أخرى.عمييا ويجب 

 
 



إذا نزلت منيف تمؾ اإلفرازات  ،أو شبو مستمر، ويتساءلف عف حكـ وضوئيّف وصبلتيفّ 
 أثناء الوضوء أو أثناء الصبلة.

ف بعض الفقياء يقولوف كيؼ أورأينا ف تحدثنا عف حكـ اإلفرازات الميبمية، وقد سبؽ لنا أ
 بنجاستيا ونقضيا لموضوء، بينما يرى البعض طيارتيا وعدـ نقضيا لموضوء. 

نا أنو يجوز لممرأة أف تقمد الرأي القائؿ بطيارتيا وعدـ نقضيا لموضوء، وخصوصًا إذا وبيّ 
 كانت خارج منزليا، وفي مكاف يصعب عمييا تجديد وضوؤىا.

ت الرأي الفقيي القائؿ حبت أف تعمؿ باألحوط، فتبنّ ولكف.. عمى فرض أف المرأة أ
ما إذا استمر نزوؿ تمؾ بنجاسة تمؾ اإلفرازات ونقضيا لموضوء، فماذا تفعؿ في حاؿ 

 اإلفرازات، كيؼ ليا أف تتوضأ وتصمي؟
، فتتوضأ كوضوء لحالة يمكف إلحاؽ ىذه المرأة بأصحاب الحدث الدائـفي ىذه ا

عمييا، وال ينتقض وضوؤىا وال تبطؿ صبلتيا، ولو رأت المستحاضة، ثـ تصمي وال حرج 
 اإلفرازات أثناء الوضوء أو الصبلة.

            *  *  * 
 ة:مسأل

مرأة أصابتيا جراحة تنزؼ )بشكؿ مستمر أو متقطع(، فيؿ وضوؤىا وصبلتيا ا
 ؟صحيحاف
  الجواب:

إال أف ىذه إذا كاف كثيرًا،  الحنبمية، وكذلؾ عند الحنفيةنزوؿ الدـ ينقض الوضوء عند 
المرأة تمحؽ بذوي الحدث الدائـ، ألف وجود ىذا الدـ أمر خارج عف إرادتيا، وعمييا أف 

  تتوضأ كوضوء المستحاضة، ثـ تصمي، وال حرج عمييا بإذف هللا.

فإف نزوؿ الدـ مف غير مكاف البوؿ والغائط ال ينقض  الشافعية والمالكيةأما عند 
 الوضوء.



 ، ألففي ىذه الحالةيبطؿ الصبلة ال نجاسة )الدـ( فيو أمر الأما الصبلة مع وجود 
صمى الصحابة رضواف هللا عنيـ كانوا يصموف بجراحاتيـ في المعارؾ، ولـ يكف النبي 

 ينياىـ عف ذلؾ. هللا عميو وسمـ
 مسألة:
ينقؿ  جرحياأنبوب مزروٌع في ليا عممية جراحية، ووضع ليا مفّجر، وىو  تأجريامرأة 

مف صحة وضوئيا  إلى كيس خارجي مربوط بجسدىا. ىؿ يمنع ىذا الدـ مف الجرح
 ؟1وصبلتيا
 الجواب: 

يجري عمى ىذه المرأة أحكاـ المستحاضة وذوي الحدث الدائـ، فتتوضأ حسب الشروط 
 التي ذكرناىا سابقًا، ووضوؤىا وصبلتيا صحيحاف.

          *                          * 
فاس ث في المبحث التالي عف أحكاـ النِّ حكاـ المستحاضة، وسنتحدانتيى بحثنا عف أ

هللا تعالى. إف شاء

                                                 

1
 حكـ ىذه المسألة ينطبؽ عمى مف ُوضع لو كيس يخرج منو البوؿ أو الغائط.   

 
 



 فاسأحكاـ النِّ                        
: ى المرأة بعد والدتيا مباشرةً الدـ الذي يخرج مف المرأة بعد الوالدة، وتسمّ  النِّفاس ىو:

 وُنفساوات.نفساء: نوافس، وِنفاس، الُنَفساء، وجمع 
أما الدـ الذي يخرج مف الحامؿ قبؿ والدتيا فيو في أرجح اآلراء الفقيية دـ استحاضٍة 

 ال نفاس.
    *  *  * 

 مدة النِّفاس:
ما ىي المدة التي يجب خبلليا عمى المرأة أف تعتبر نفسيا نفساء؟ وماذا لو رأت الدـ 

ىناؾ حدود يجب أف ال  دفقًة أو دفقتيف في يـو واحد أو حتى في عدة أياـ؟ وىؿ
 تتجاوزىا المرأة حتى تعتبر نفساء؟

وىذا الكبلـ يقوؿ كثيٌر مف الناس: نفاُس البنت ستوف يومًا، ونفاُس الذكر أربعوف يومًا، 
 ال أصؿ لو في الشرع أو الطب.

يستمر ، و مف جية الطب يؤكد األطباء عمى أف النفاس يتراوح بيف الدفقة والدفقتيف
 .أعمى إلى الستيف يوماً  كحدّ  ، وقد يستمريوماً  األربعيفإلى وسطيًا 

في تحديد مدة النفاس، لكنيـ اتفقوا عمى أنو ال حدَّ ألقؿِّ النفاس،  الفقياء وقد اختمؼ
 دقيقًة أو دقيقتيف، وربما أكثر.فربما ترى المرأة الدـ 

المالكية ًا عند أما أكثر مدة النفاس فقد اختمؼ الفقياء في تحديدىا، وأكثرىا ستوف يوم
 . ة والحنفيةيبمالحن، وأربعوف يومًا عند والشافعية

 أكثر مدة النفاس؟أقؿ و طبعًا تتساءلوف: ما ىو دليؿ الفقياء عمى تحديد 
 ىؿ ىناؾ حديٌث صحيٌح يحدد ىذه المدة؟

يحدد أقؿ مدة النفاس أو أكثرىا،  صمى هللا عميو وسمـديٌث عف النبي أقوؿ: لـ يرد ح
مف النساء مف ترى الدـ ولكفَّ الفقياء تتبعوا حاالت النساء في النفاس، فوجدوا أفَّ ىنالؾ 



لمدة يوـٍ واحد، ومنيف مف تراه لمدة عشرة أياـ، وىنالؾ مف تراه أقؿَّ أو أكثر  والدةبعد ال
الحنفية ومًا، ولذلؾ ذىب مف ذلؾ، وربما تصؿ مدة النفاس عند بعضيف إلى أربعيف ي

إلى  الشافعية والمالكيةإلى أفَّ أكثر مدٍة لمنفاس ىي أربعوف يومًا، بينما ذىب  والحنابمة
أفَّ أكثرىا ستوف يومًا، ألنيـ رأوا أفَّ ىناؾ مف النساء مف تطوؿ مدة نفاسيا لتصؿ إلى 

 ستيف يومًا. 
النفساء تجمس في عيد النبي : كانت أنيا قالتعنيا وقد ورد عف أـ سممة رضي هللا 

 1أربعيف يومًا. صمى هللا عميو وسمـ
عمى أكثر مدة النفاس، ولكفَّ العمماء مف السنة يظف البعض أفَّ ىذا الحديث دليٌؿ و 

َـّ سممة كانت تصؼ أحواؿ  يبينوف أفَّ ىذا الحديث ال يصمح لذلؾ االستدالؿ، ألفَّ أ
عمى امتناع زيادة أياـ النفاس عمى  أغمب النساء آنذاؾ، وليس في الحديث ما يدؿ

 األربعيف يومًا.
    *  *  * 

 انتياء مدة النفاس: 
الدـ، فماذا تفعؿ عند عنيا قد ترى المرأة دماء النفاس لمدة أسبوع أو أسبوعيف ثـ ينقطع 

  ذلؾ؟
؟ أـ أفَّ انقطاع الدـ يوماً  ىؿ يجب عمييا االنتظار ريثما تستكمؿ األربعيف أو الستيف

 انتياء النفاس؟ يعني
، وعندما وال  تصمي كثيرًا ما أرى نساًء في النفاس، تمكث إحداىف ستيف يومًا ال تصـو

و ثبلثة أسابيع، بعد أسبوعيف أعنيا أسأليا عف كيفية نفاسيا، تخبرني بأفَّ الدـ انقطع 
                                                 

1
 -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/83ٚ٘٘رخد ٝهض حُ٘لخط: -حُطٜخسس ًظخد -أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ أخشؿٚكغٖ. أػش  

، ٝحُلخًْ ك٢ 1/213رخد حُ٘لغخء ًْ طـِظ: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/256ٚ٘٘رخد ًْ طٌٔغ حُ٘لغخء:

غًّش ح٧صد٣ش ػٖ أّ عِٔش، ٝحٗظُوذ طظل٤ق حُلذ٣غ رؤٕ 1/283حُٔغظذسى: ُٓ ٓغَّش  ٝٝحكوٚ حُزٛز٢، ًِْٜ  ٖٓ ؽش٣ن 

ٓـُٜٞش حُلخٍ ، ٝهخٍ حُذحس هط٢٘ ٫ طوّٞ رٜخ كـش. ٝأؿ٤ذ رؤٕ حُلخًْ ػشكٜخ ٝطلق كذ٣ؼٜخ، ٝٝحكوٚ حُزٛز٢، ُٝٚ 

شٞحٛذ ًؼ٤شس ػٖ ؿٔخػش ٖٓ حُظلخرش ٓشكٞػخً ٝػٖ ًؼ٤ش٣ٖ ٓٞهٞكخً، كؤهَ أكٞحُٚ إٔ ٣ٌٕٞ كغ٘خً. ٝحٗظش ح٬ٌُّ ػ٠ِ 

 ٝٓخ رؼذٛخ. 1/204، ٝٗظذ حُشح٣ش:1/171ع٘ذٙ ك٢ طِخ٤ض حُلز٤ش:



ف يتستكمؿ الستيف يومًا، حسب مذىب الشافعية والمالكية، أو األربع ريثماولكنيا تنتظر 
 ة.يبميومًا حسب مذىب الحنفية والحن

ىي أقصى مدٍة يمكف لنا أف نعتبر فييا المرأة األربعيف أو الستيف يومًا مدة ىنا أقوؿ: 
إذا ظمت ترى فييا الدماء، بحيث تعتبر رؤيتيا لمدماء بعد تمؾ المدة استحاضة  ،نفساء

 .اً ال نفاس
، ولـ تعد خبلؿ األربعيف أو الستيف يوماً  ساعة( 24أما إف َطُيَرت النفساء يومًا كامبًل ) 

عمييا أف تغتسؿ  و يجبترى الدـ، فإفَّ عمييا أف تدرَؾ أنيا قد طيرت مف النفاس، وأنَّ 
وتمارس العباداِت التي كانت ممنوعًة منيا بسبب النفاس، ولو كاف ذلؾ قبؿ أف تبمغ 

 أكثر مدة النفاس )األربعيف أو الستيف يومًا(.
               *             * 

 فاس:الطير مف النِّ كيفية 
ة  الطير مف النفاس يكوف بأحد أمريف، تمامًا كما ىو الطير مف الحيض: إما بالَقصَّ
 البيضاء، أو بالجفاؼ. 

 والقصة البيضاء: ىي مفرزاٌت بيضاء تراىا المرأة وقت طيرىا.
ع الدـ، فإننا نعني اأما الجفاؼ: فيو انقطاع الدـ نيائيًا عف النفساء، وعندما نقوؿ: انقط 

 انقطاعو بجميع ألوانو.
ىي كألواف دـ الحيض: السواد، الُحمرة، الُصفرة، والُكدرة، )والكدرة  وألواف دماء النفاس

 ىي الموف البني الفاتح أو الغامؽ(. 
اس تعتبر نفاسًا، فإذا انقطعت الدماُء السوداُء أو الحمراُء في وقت النففالُصفرة والُكدرة 

عف النفساء، ولكنيا ما تزاؿ ترى الُكدرة والُصفرة، فإفَّ ىذا يعني أنيا لـ تطير بعُد مف 
َة البيضاء، أو لـ تعد ترى شيئًا لمدة يوـٍ كامٍؿ ) ساعة(، فإف  24النفاس، فإف رأت الَقصَّ

بذلؾ قد طيرت مف النفاس، ولو كانت ما تزاؿ في  عمييا أف تغتسؿ وتصمي، وتكوف



األسبوع األوؿ أو الثاني مف نفاسيا، وال يجوز ليا أف تنتظر حتى تكمؿ األربعيف يومًا 
 أو الستيف يومًا.
             *                   *                * 

 النقاء مف الدـ في فترة النفاس:
تطير المرأة النفساء مف الدماء لمدة  ىناؾ مشكمة تواجو كثيرًا مف النساء في النفاس: 

، وفي كثيٍر مف األحياف يعاودىا نزوؿ الدـ مف  يوـٍ كامؿ، فتغتسؿ وتصمي وتصـو
جديد، ربما بعد يوميف أو ثبلثة أياـ، وربما بعد أسبوٍع أو عشرة أياـ، ضمف مدة األربعيف 

مًا، فما حكـ ىذه الدماء؟ وما حكـ صبلتيا وصياميا في األياـ التي يومًا أو الستيف يو 
 طيرت فييا قبؿ معاودة نزوؿ الدـ؟!

 ربا األسدي:مف الناحية الطبية تقوؿ الدكتورة 
في األسبوع  يخرج دـ النفاس مف المرأة عمى األغمب عمى شكؿ نزيٍؼ قوٍي مستمر)

عده، فيصبح عمى شكؿ مصٍؿ ممزوج وقد يقؿ الدـ في األسبوع الثاني وما ب، األوؿ
 بالدـ، وقد ينقطع لمدة يـو أو يوميف أو أكثر، ثـ يعاود النزوؿ مرة أخرى(.

مى أنو ال يشترط في دماء النفاس التتابع، بؿ ىي عالفقياء  اتفؽ ومف الناحية الفقيية
 بضعة أياـ... االنقطاع لطوؿ يقد تنقطع لعدة ساعاٍت فقط، وقد  كدماء الحيض:

 وانقطاع الدـ ضمف مدة النفاس )األربعيف أو الستيف يومًا( ثـ نزوُلو لو حالتاف:
أف يعاود النزوَؿ بعد خمسة عشر يومًا مف الطير، فُيعتبر الدـُ الجديُد دـَ  الحالة األولى:

 . المالكية والشافعيةحيٍض ال نفاٍس عند 
 1.ما داـ ضمف فترة األربعيف يوماً  ،والحنفية ةبميالحنبينما ُيعتبر ىذا الدـ دـَ نفاٍس عند 

فيي أف يعاود الدـُ النزوَؿ بعد فترِة ُطيٍر استمرت مدًة أقؿَّ مف خمسة  أما الحالة الثانية:
                                                 

1
ٝط٤خّ حُٔشأس ػزخدطٜخ ك٢ طِي حُلظشس حُظ٢ ؽٜشص ك٤ٜخ ؿ٤ش طل٤لش ػ٘ذ حُل٘ل٤ش، ر٤٘ٔخ ٣ِـؤ حُل٘ز٤ِش ا٠ُ حُؼَٔ رٔزذأ  

 حُظِل٤ن ك٢ ٛزٙ حُلخُش، ٝٛٞ ٓخ ع٘زًشٙ ك٢ حُلوشس ح٬ُكوش.
 



 المالكية والشافعية والحنبمية.عشر يومًا، فُيمَجأ عندىا إلى التمفيؽ في مذىب 
  فماذا يعني التمفيؽ؟ 

    *  *  * 
 في أياـ النفاس: التمفيؽ

، وقد ِر إلى بعضيا، أثناء فترة النفاسالتمفيؽ: ىو ضُـّ أياـِ الدـِ إلى بعضيا، وأياـِ الطُّي
 (.المالكية والشافعية والحنبميةجميور الفقياء )عمؿ بو 

فإذا انقطع الدـ يومًا كامبًل ، فعمى النفساء أف تغتسؿ وتصمي وتصوـ وتفعَؿ ما تفعمو  
ذا عاودىا نزوؿ الدـ  أمسكت مرة أخرى ضمف مدة النفاس المرأة في األياـ العادية، وا 

عف فعؿ ما ال يحّؿ لمنفساء أف تفعمو، والشرط في ذلؾ ىو أف تطير النفساء يومًا كامبًل 
ـ بجميع ألوانو، أما إذا كانت ترى في اليـو ولو مشحًة صغيرًة مف الدـ ال ترى فيو الد

ر ىذه المشحة بموٍف زىرٍي أو كدرٍي أو أصفر، فإفَّ ذلؾ يعني أنيا لـ تطير بعد، وُتعتب
 المرأُة نفسيا نفساء، فتمسَؾ عما يحـر عمى النفساء فعمو.  تبرالصغيرة كافيًة لتع

عاودىا نزوؿ الدـ بعد وميف أو ثبلثة أياـ أو أكثر، ثـ و يالنفساء لمدة يوـٍ أ تطير فإذا 
، ففي ىذه الحالة يكوف التمفيؽ، )أو األربعيف عند الحنبمية(يومًا  ضمف فترة الستيف ذلؾ،

فتمسؾ المرأة عما ال يحّؿ لمنفساء فعمو، فبل تصـو وال تصمي وال تعاشر زوجيا، طالما 
اغتسمت وصمت وصامت وفعمت ما  مرة أخرى كامبلً أنيا ترى الدـ، فإذا انقطع الدـ يومًا 

تريد مف العبادات، فإف عاودىا الدـ مرًة أخرى أمسكت عف الصياـ والصبلة والمعاشرة 
الزوجية، فإف انقطع الدـ يومًا كامبًل اغتسمت وصمت وصامت.. وىكذا حتى تنتيي فترة 

 .في ذلؾ األمر تتبعو حسب المذىب الذي تريد أف ،نفاس: األربعيف يومًا أو الستيفال
           *               * 

عف حكـ صياـ المرأة وصالتيا ومعاشرتيا الزوجية أثناء الفترة  البعض تساءؿيقد 
 التي َطُيرت فييا، قبؿ أف يعاودىا نزوؿ الدـ؟



التي تأخذ بمبدأ التمفيؽ، ىو  )الشافعية والمالكية والحنبمية( المذاىب الفقييةالحكـ عند 
أفَّ كؿ ما تفعمو النفساء مف ىذه العبادات أثناء فترة طيرىا صحيٌح ومقبوٌؿ إف شاء هللا 

 تعالى، وليس عمييا أف ُتعيد صياـ األياـ التي صامتيا في تمؾ الفترة.
، بؿ عمى النفساء أف المالكيةعند  تعتبر مف أياـ النفاسال أياـ الطير في فترة النفاس و 

التي ال يجوز ليا تمغي أياـ الطير، وتّعد فقط أياـ الدـ لتعرؼ أكثر مدة النفاس 
 ف يومًا.تجاوزىا، وىي سّتو 

في العدد ال  إلى أف أياـ الطير في فترة النفاس تعتبر مف النفاس الشافعية بينما ذىب
الحكـ الشرعي تعتبر أياـ  مف ضمف أياـ النفاس الستيف، ولكنيا في حكـ، أي تعدّ في ال

النفساء أياـ الطير والدـ إلى بعضيا في فترة النفاس  طيارة، وىذا يعني أف تضـّ 
يومًا، عمى الرغـ مف اعتبار أياـ  ال يجوز ليا تجاوزىا، وىي الستيفلتعرؼ األياـ التي 

 .الطير في تمؾ المدة أيامًا يجوز فييا الصبلة والصياـ والمعاشرة الزوجية
 

    *  *  * 
 ممخص البحث:

 التمفيؽ في المذىب المالكي والشافعي والحنبمي: 
 جمع أياـ الدـ إلى بعضيا وأياـ الطير إلى بعضيا. قمنا إفَّ التمفيَؽ ىو

ونظرًا لعدـ شيوع مذىب التمفيؽ وعدـ معرفة كثير مف النساء لمبدأ التمفيؽ، الذي ييسر 
 عمى النفساء أمر عباداتيا، فقد أحببت أف أعيد ما ذكرتو بشكؿ مختصر: 

إذا انقطع الدـ يومًا كامبًل، تغتسؿ النفساء وتصمي وتصـو وتفعؿ ما تريد مف  -
  المعاشرة الزوجية.

 مسكت عّما ال يحّؿ لمنفساء.إذا عاد الدـ أ -



فعمت كؿ ما يحؿ و  ، اغتسمت وصمت وصامتيومًا كامبلً  إذا انقطع مرًة أخرى -
ذا انقطع ، فلمطاىرة فعمو  وىكذا. اغتسمت وصمت وصامت..إذا عاد أمسكت، وا 

)تمّفقيا(، وتعّدىا  وأياـ الطير إلى بعضيا تجمع النفساء أياـ الدـ بعضيا إلى بعض -
حتى تبمَغ أربعيف يومًا )أو ستيف يومًا، حسب المذىب الذي تسير عميو(، وال يجوز أف 

ـُ النفاس ىذه المدةَ   .تتجاوز أيا
 صياـ المرأة وعبادتيا في فترة الطير أثناء النفاس صحيحة. -

عادت يجوز لمزوج أف يعاشر زوجتو في مدة الّنقاء مف الدـ بعد أف تغتسؿ، فإذا  -
 فرأت الدـ فبل يجوز لو أف يقربيا. 

أف ال يعاشر الزوج زوجتو أياـ الطير في في ىذه الحالة الحنبمية أفَّ األفضَؿ ويرى 
، اتقاًء لمشبية وعمبًل يوماً  40 أكثر مدة النفاسفترة النفاس، بؿ يؤجؿ ذلؾ ريثما تنتيي 

 باألحوط.
    *  *  * 
 التمفيؽ في المذىب الحنفي:حكـ 
بؿ ذىبوا إلى أفَّ األياـ التي يتخّمميا طيٌر، ىي جميعيا  يأخذ الحنفية بمبدأ التمفيؽ،لـ 

  يومًا(. 40نفاس، ميما كاف الفاصؿ بيف الدماء طويبًل، طالما أنو في فترة النفاس )
صمَّت اغتسمت ثـ فإذا رأت النفساء الدـ لمدة أسبوعيف مثبًل، ثـ طيرت لمدة أسبوعيف، ف

ت، واعتبرت نفسيا طاىرًة مف الحدث األكبر، ثـ عاودىا نزوؿ الدـ بعد وصامت وتعبَّد
أسبوعيف، فإفَّ جميع عباداتيا في تمؾ الفترة باطمة، ألنيا ُتعتبر في رأييـ أياـ نفاٍس 

 .زوؿ الدـ ضمف فترة النفاسبسبب معاودة ن
 التي صامتيا، وعدـ صحة الطواؼ الذي 05وىذا يعني عدـ صحة صياـ األياـ اؿ 

 فعمتو إف كانت في حٍج أو عمرة.
يسّبب قد وأنا أرى أفَّ األخذ بمذىب الحنفية قد يكوف أحوَط وأبعَد عف الشبية، ولكنو 



لممرأة حرجًا شديدًا ومشقًة بالغة، وخصوصًا إذا كاف ذلؾ في رمضاف أو في أياـ الحج 
حوف مذىب الجميور ف ي ىذه المسألة والعمرة، األمر الذي جعؿ كثيرًا مف العمماء يرجِّ

 دفعًا لمحرج والمشقة.
    *  *  * 

 :والحيض النفاسفترة الطير بيف 
إذا طيرت النفساء مف النفاس، ثـ رأت دماء مرة أخرى بعد األربعيف أو الستيف يومًا، 

 ىؿ تعتبر ىذه الدماء حيضًا أـ استحاضة؟
 وىؿ ىناؾ مف شروط العتبارىا حيضًا؟

 ىي خمسة عشرإلى أف أقؿ فترة لمطير بيف النفاس والحيض  الحنفية والمالكيةذىب 
ىذه الدماء دماء استحاضة ال حيض، إف كاف ، فإف رأت الدماء قبؿ ذلؾ اعتبرت يوماً 

ال  60يومًا عند الحنفية و 40ذلؾ بعد بموغ أكثر مدة النفاس ) يومًا عند المالكية(، وا 
 أكثر ىذه المدة.إف كانت قبؿ بموغ  ،اعتبرت ىذه الدماء دماء نفاس

فإف طيرت المرأة في اليـو األربعيف أو الستيف ورأت دمًا بعد ذلؾ بعشرة أياـ، اعتبرت 
ف رأتو بعد خمسة عشر يومًا كاف ذلؾ حيضًا.  دماء استحاضة، وا 
اليـو الثبلثيف فإف  أما إف طيرت المرأة مف نفاسيا في اليـو العشريف، ثـ رأت الدـ في

 نفاس. عتبر دماءىذه الدماء ت
ف طيرت في اليـو الخامس والثبلثيف مف النفاس، ثـ رأت الدـ في اليـو الخمسيف،  وا 

 اعتبرت ىذه الدماء حيضًا عند الحنفية ونفاسًا عند المالكية.
، حيضوال لنفاسيومًا طيرًا بيف ا 15إلى عدـ اشتراط الشافعية والحنبمية ذىب بينما  -

يومًا عند  60يومًا عند الحنبمية و 40فاس )بشرط أف يطرأ الحيض بعد أكثر مدة الن
، فإف طيرت مف نفاسيا في اليوـ الستيف عند الشافعية أو األربعيف عند (الشافعية

 أو أقؿ، اعتبر ذلؾ حيضًا عندىـ. الحنبمية، ثـ رأت الدـ بعد ذلؾ بعشرة أياـ مثبلً 



لخامس والعشريف أما لو طيرت مف نفاسيا في اليـو العشريف، ثـ رأت الدـ في اليـو ا
 ، كما رأينا سابقًا.جميع الفقياءمثبًل، اعتبرت تمؾ الدماء دماء نفاس عند 

                           *               *        * 
 أحكاـ الّدـ عقب اإلجياض:

ويجب أف  ،كثيرًا ما تحتار المرأة في الدـ الذي تراه عقب اإلجياض: ىؿ ىو دـ حيضٍ 
يأخذ حكـ الحيض مف حيث المدة واألحكاـ المتعمقة بو، أـ ىو دـ نفاس، ولو أحكاـ 

 النفاس؟
قط،  بدايًة نقوؿ: اإلجياض ىو نزوؿ الولد قبؿ تماـ خمقو، ويسمى: الجييض أو السِّ

رح.  وربما يطمؽ عميو اسـ: الطِّ
، وسبب اختبلفيـ وقد اختمؼ الفقياء في حكـ الدـ النازؿ مف المرأة عقب اإلجياض

في  مما اضطرىـ لبلجتياديعود إلى عدـ ورود دليٍؿ شرعٍي واضٍح بيذا الخصوص، 
بناًء عمى استقراء حاالت النساء، وبناًء عمى ما  ه الحالةاستنباط الحكـ الشرعي ليذ

 توّصؿ إليو الطب في زمانيـ، وتوصموا إلى ما يمي:
أنو إذا استباف في الجنيف الساقط بعُض  إلىالجميور )المالكية والحنبمية والحنفية(  ذىب

خمقة اإلنساف، فالدـ الخارج عقبو دـ النفاس، وىذا يحدث غالبًا بعد أف ُيصبح عمر 
 أشيٍر فما فوؽ.ثبلثة الجنيف 

 أما إذا لـ يستبف فيو خمقة اإلنساف، فالدـ الخارج عقبو دـ حيٍض ال نفاس.

قط أحكاـ  الشافعيةذىب  بينما  النفاس، سواء تبّيف بعض خمقو أـ لـ يتبّيف. إلى أف لمسِّ

فتحدثنا عنيا الدكتورة ناريماف عوض االختصاصية في التوليد  المغة الطبيةأما عف 
الحيض، فتستخدـ لمدماء التي ى الدـ عقب اإلجياض نفاسًا، أما كممة يسمّ ) :فتقوؿ

الحالة تستتبع زمف تراىا المرأة غير الحامؿ، ويؤكد األطباء أف مدة النفاس في ىذه 
 الحمؿ المجَيض، وكمما كانت فترة الحمؿ أطوؿ، كانت فترة النفاس أطوؿ.



غالبًا ما تكوف فترة النفاس عقب اإلجياض المبكر في األشير الثبلثة األولى لمدة و 
  .(أسبوع، وقد تكوف أطوؿ مف ذلؾ

ح مذىب في اعتبار الدـ عقب  الشافعية إذًا، بناًء عمى ىذا الرأي الطبي، يمكننا أف نرجِّ
 ف.ف فيو شيٌء مف خمقة الجنيف أـ لـ يتبيّ اإلجياض نفاسًا، سواء تبيّ 

           *               * 

ما الذي يحـر عمى الحائض والنفساء فعمو، وما الذي ال يحـر عمييما، ىذا ما سنتحدث 
 عنو في المبحث التالي بإذف هللا تعالى.

 



  والنفساءما يحـر عمى الحائض 

  .السابقيف عف الحيض والنفاس بحثيففي السُأكمؿ في ىذا البحث ما بدأُتو 

 وأفَّ  ،وال مرض الدـ الذي يخرج مف رحـ المرأة مف غير والدةٍ  الحيض ىو ذكرنا أفَّ 
منا في و  ،الدـ الذي يخرج عقب الوالدة النفاس ىو  .أحكاـ الحيض وأحكاـ النفاسفصَّ

أثناء حيضيا  ما يحـر عمى الحائض والنفساء أف تفعموفي ىذا البحث تعرض سنوس
  .ونفاسيا

    *  *  * 

 ما يحـر عمى الحائض والن فساء:
 ىي:  عديدةٌ  أمورٌ  النفاسحائض والنفساء أثناء الحيض و يحـر عمى ال

 الصبلة  -

 الصياـ -

  الطواؼ حوؿ الكعبة -

  مسُّ المصحؼ الشريؼ -

 لقرآف الكريـ قراءة ا -

  المسجد والمكث فيو دخوؿ -

 المعاشرة الزوجية. -

    *  *  * 



  :الصالة والصياـيحـر عمى الحائض والنفساء 

  .تصمي أو تصوـَ أثناء فترة الحيضال يجوز لمحائض والنفساء أف عمى أنو  الفقياءاتفؽ 

 :صمى هللا عميو وسمـلمنبي قالت أنيا فاطمة بنت حبيش  بما ورد عفذلؾ عمى  وااستدلو 
إذا أقبمت الحيضة فاتركي  :ليا قاؿف ؟أفأدع الصبلة ،ستحاض فبل أطيرأُ  إني امرأةٌ 
 . 1يفإذا ذىب قدرىا فاغسمي عنؾ الدـ وصمّ  ،الصالة

 عندما سألتو النساء عف مراده مف وصفو ليفّ  صمى هللا عميو وسمـكما استدلوا بقولو 
لـ ُتصؿِّ ولـ تصـ؟ فذلؾ مف  أليس إذا حاضت المرأة: ، فقاؿبأنيفَّ ناقصات عقٍؿ وديف

 .2نقصاف دينيا

مف جية، واستنادًا إلى  والسبب النفساء عمى الحائض ألنيا تشترؾ معيا في العمة قاستو 
 فعؿ الصحابيات رضواف هللا عنيف مف جيٍة ثانية.

    *  *  * 

لحقيا انتقاصًا  منع المرأة مف الصبلة والصياـ أثناء الحيض والنفاس في البعض أفَّ  يعتقد
ًا مف مكانتيا، مف  رحمةً  المنع ىذا العكس ىو الصحيح، فإفَّ في أفَّ ىي والحقيقة  وغضَّ

وتعٍب  ما يعتري المرأة أثناء الحيض والنفاس مف آالـٍ  ألفَّ  ،عمييف اً وتيسير  بالنساء هللا
                                                 

1
 .166عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص  

2
، ٝٓغِْ 1/116رخد طشى حُلخثغ حُظّٞ: -ًظخد حُل٤غ -ؽشف ٖٓ كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ 

 -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ًظخد ح٣٩ٔخ1/86ٕ. . . :رخد ر٤خٕ ٗوظخٕ ح٣٩ٔخٕ ر٘وض حُطخػخص  ًظخد ح٣٩ٔخٕ، رخد  -ك٢ طل٤لٚ

، , ٝأطَ 2/1325رخد كظ٘ش حُ٘غخء:  -خد حُلظًٖظ -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع9ٚ٘٘/ 5رخد ٓخ ؿخء ك٢ حعظٌٔخٍ ح٣٩ٔخٕ . . . :

 ُقْمفَ ف. ِإْحَداُكفَّ  ِمفْ  اْلَحاِزـِ  الرَُّجؿِ  ِلُمبِّ  َأْذَىبَ  َوِديفٍ  َعْقؿٍ  َناِقَصاتِ  ِمفْ  َرَأْيتُ  َما لمنساء ممازحًا: هخٍ حُلذ٣غ إٔ حُ٘ز٢ 
 َفَذِلؾَ  :َقاؿَ . َبَمى :ُقْمفَ  ؟!الرَُّجؿِ  َشَياَدةِ  ِنْصؼِ  ِمْثؿَ  اْلَمْرأَةِ  َشَياَدةُ  َأَلْيَس  :َقاؿَ ف ؟اّللَِّ  َرُسوؿَ  َيا َوَعْقِمَنا ِديِنَنا ُنْقَصافُ  َوَمالو: 
 (.ِديِنَيا ُنْقَصافِ  ِمفْ  َفَذِلؾَ  :َقاؿَ . َبَمى :ُقْمفَ  ؟َتُصـْ  َوَلـْ  ُتَصؿِّ  َلـْ  َحاَضتْ  ِإَذا َأَلْيَس  .َعْقِمَيا ُنْقَصافِ  ِمفْ 
 



دـ منيا يقتضي رفع الحرج والمشقة عنيا، كما أفَّ نزوؿ ال ٍر في الصحة والمزاج،وتغيّ 
لسوائؿ افقد بحد ذاتو ُيعتبر مانعًا مف صحة الطيارة البلزمة لمصبلة، إلى جانب ما يسّببو 

 الصياـ. أثناء مف مشقةٍ  بسبب نزوؿ الدـ

    *  *  *  

تمتنع ، فإف كانت حائضًا أو نفساء رمضافاإلفطار في مف  أحياناً  النساءتتحّرج بعض 
أماـ  أنا ال أستطيع أف أفطر ر ذلؾ بقوليا:وتبرّ عف تناوؿ الطعاـ أماميـ وكأنيا صائمة، 

  ؟!صائموفىـ كيؼ أفطر و أنا أخجؿ منيـ..  ..أوالدي

ة صياـ وصبلة المرأة الحائض أو النفساء، حرمعمى الفقياء  أقوؿ ليؤالء النساء: اتفؽ
صمى النبي ألفَّ ، يجب عمييا أف تفطررادتيا، بؿ وقرروا أفَّ األمر ليس متروكًا لرغبتيا وا  

 ،عميو مردودٌ  : ىوأي ،1مف أحدث في أمرنا ما ليس فيو فيو رد  : قاؿ هللا عميو وسمـ
 لو. في الديف وتحريؼٌ  ابتداعٌ ألنو 

              *                  *                   * 

 الصالة والصياـ؟الحائض والنفساء ىؿ تقضي 

 ؟الصبلة بعد انتياء حيضيا ونفاسياالصـو و ىؿ عمى الحائض والنفساء أف تقضي 

قوؿ استدلوا بوال تقضي الصبلة، و  الحائض والنفساء تقضي الصياـ اتفؽ الفقياء عمى أفَّ 
 نطير ثـ ،صمى هللا عميو وسمـ هللا رسوؿ عند نحيض كنا: عائشة رضي هللا عنيا

                                                 
1
: رخد ارح حططِلٞح ػ٠ِ طِق ؿٞس كخُظِق ٓشدٝد -ًظخد حُشٜخدحص -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

، ٝأرٞ دحٝد ك٢ 3/1343:ٗوغ ح٧كٌخّ حُزخؽِش ٝسد ٓلذػخص ح٧ٓٞس رخد -ًظخد حُوغخٓش -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل2/959ٚ

ٝحُظـ٤ِع ػ٠ِ ٖٓ  كذ٣غ سعٍٞ هللا  رخد طؼظ٤ْ  -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع4/200ٚ٘٘رخد ُضّٝ حُغ٘ش: -ًظخد حُغ٘ش -ع٘٘ٚ

  .1/7:ػخسػٚ 



 1.الصالة بقضاء نؤمر وال الصوـ، بقضاء فنؤمر

ووجوُب قضاء الصياـ دوف الصبلة يؤكد ما ذكرناه مف أفَّ الشريعة اإلسبلمية مبنيٌة عمى 
التخفيؼ ورفع الحرج عف المكمفيف، فقضاء الصياـ ال يسبب حرجًا لممرأة، ألنو يحدث في 

حرج، السنة مرًة واحدًة، بينما ال يخمو تكميفيا بقضاء ما فاتيا مف صمواٍت مف المشقة وال
 لتكرر الحيض في كؿ شيٍر تقريبًا.

 ،تقضي الصبلة كما تقضي الصـوف ،وجؿ بو لـ يكمفيا هللا عزّ  ىنالؾ مف تكمؼ نفسيا ما
ىذا  صمى هللا عميو وسمـ ، وقد ذَـّ النبيُّ في الديف تشددٌ  ألنو أيضاً  عنو وىذا أيضًا منييّّ 

. و هللا تعالىموف ما أحمّ المتشددوف الذيف يحرّ  : ىمؾأي ،2عوفىمؾ المتنطّ  التشدَد بقولو:
، فكبلىما في اإلثـ سواء ،موهللا تعالى ىو تمامًا كتحميؿ ما حرَّ  وما أحمتحريـ  والحقيقة إفَّ 

 3(يا أييا الذيف آمنوا ال تحرموا طيبات ما أحؿ هللا لكـ)وفي ىذا يقوؿ تعالى: 

    *  *  *  

 حوؿ الكعبة:الطواؼ يحـر عمى الحائض والنفساء 
حوؿ الكعبة أثناء  طوؼيحـر عمى الحائض والنفساء أف تعمى أنو أيضًا  الفقياءاتفؽ 

صمى هللا النبي  إلى قوؿ في ىذا واستندوا ، فرضًا كاف الطواؼ أـ نفبًل.حيضيا ونفاسيا
ىذا شيء كتبو هللا عمى بنات  لما أصابيا الحيض: عنولعائشة رضي هللا  عميو وسمـ

                                                 
1
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  .1غير أف ال تطوفي بالبيت حتى تطيري ،ما يفعمو الحاج  افعمي آدـ، 

فماذا  س وقت الحج والعمرة،تنفُ  المرأة أوتحيض  قد يحدث في كثيٍر مف األحياف أفولكف 
  يجب أف تفعؿ المرأة إف صادؼ حيضيا ونفاسيا في تمؾ األياـ الفضيمة؟!

وأفَّ طواؼ القدـو أو الوداع  ،نفساءالحائض أو طواؼ الإلى حرمة  جميور الفقياءذىب 
 في الحج، أو بالنسبة لطواؼ اإلفاضةأما بالنسبة لطواؼ  .يسقط عنيا في ىذه الحالة

معيا  المحَرـ الذيوعمى  ميما طاؿ انتظارىا، عمييا أف تنتظر حتى تطيرفإفَّ  ،العمرة
، ركفٌ  فيفكبل الطوا ألفَّ أو طواؼ العمرة، طواؼ اإلفاضة  أف ينتظر ريثما تطير فتطوؼَ 

 وال يسقط الركف إال بفعمو.

ربما كاف في إمكاف الحجاج والمعتمريف القدامى الذيف كانوا يأتوف عمى رواحميـ أقوؿ: 
قامتيـ، البسيطة أف ينتظروا نساءىـ، وأف يتحكّ  ي ف المشكمة ولكفَّ موا في وقت سفرىـ وا 

النفساء أف تنتظر ىي تبرز عندما ال تستطيع الحائض أو ىذه األياـ مختمفٌة جدًا، و 
ال  طائرةٍ بأو يجب أف يتحرؾ في وقٍت محدد،  بفوجٍ  يمابسبب ارتباط ،معياالمحـر الذي و 

ضررًا  ولمحرميا ممرأةيسبب ل اممّ  يمكف التعديؿ والتغيير في مواعيد السفر عمى متنيا،
وىي  حوؿ الكعبة المشرَّفةىؿ يجوز ليا أف تطوؼ و  ه الحالة؟ما الحكـ في ىذف ًا،كبير 

 ؟ىؿ في ذلؾ مف رخصة ؟أو نفساء حائٌض 

          *                * 

 الضرورة: حكـ طواؼ الحائض والنفساء عند
 حوؿ الكعبة لمضرورة: والنفساء في طواؼ المرأة الحائض الفقياءاختمفت آراء 
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األصغر إلى أفَّ الطيارة مف الحدثيف  (عند الحنبمية وروايةٌ )الشافعية والمالكية ذىب ف
واألكبر شرٌط مف شروط صحة الطواؼ، وبناًء عمى ىذا ال يجوز لمحائض أو النفساء أف 

 تطوؼ بالبيت الحراـ، وال يصّح طوافيا إف فعمت ذلؾ.

إلى أفَّ الطيارة مف الحدث واإلماـ ابف تيمية  (عند الحنبمية وروايةٌ )الحنفية  بينما ذىب
حتو، فيجوز لممرأة الحائض والنفساء أف واجٌب مف واجبات الطواؼ، وليست شرطًا لص

 تطوؼ بالبيت الحراـ إذا اضطرت إلى ذلؾ، واختمفوا فيما يترتب عمييا جرَّاء ذلؾ:

 .أي ناقةٍ  ،ذبح بدنةٍ  إلى وجوب الحنفية فذىب

  .ذبح شاة يجب عمييا بف حنبؿ: أحمد عف اإلماـ في روايةٍ و 

شاٍة  ذبحيترتب عمى ذلؾ تأثـ أو  أفطواؼ دوف ال يرى أنو يمكنياف اإلماـ ابف تيمية أما
وال  د أف تفعؿ ما ال يجوز ليا أف تفعمو،، ألنيا غير مفّرطة، أي: ألنيا لـ تتعمّ أو بدنةٍ 
 بسبب عجزه عف اإلتياف بو.عمى مف ترؾ الواجب  ذبحيجب ال

ولـ تستطع تأجيؿ  لمطواؼ اضطرت محائض والنفساء التييمكف ل أقوؿ: عمى ىذا وبناءً 
كما رأينا في البحث  جائزٌ  تقميد المذاىب أمرٌ و  أحد المذاىب التي ذكرناىا،سفرىا أف تقمد 

 ، خصوصًا لممضطر وصاحب الحاجة.مف ىذا الكتاب األوؿ

    *  *   * 

 مّس المصحؼ الشريؼ:يحـر عمى الحائض والنفساء  

أثناء حيضيا أو  المصحؼ مّس تأف  جميور الفقياءعند  يحـر عمى الحائض أو النفساء
 .1(و إال المطيروفال يمسّ ): يقوؿ هللا تعالىألفَّ  ،نفاسيا
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غير متصٍؿ بالمصحؼ،  حممو، إذا كاف ذلؾ مف فوؽ حائؿٍ و  المصحؼ مسُّ ليا يجوز و  
إذا كاف المصحؼ في كيٍس أو صندوؽ، ، أو ثـ تمسؾ بالمصحؼ القفازيفأف تمبس ك

             أف تحمؿ الكيس أو الصندوؽ. فيجوز لمحائض أو النفساء

أما مس المصحؼ مف غبلفو الخارجي فغير جائٍز، ألفَّ الغبلَؼ متصٌؿ بالمصحؼ،  
 فيمحؽ بو ويأخذ حكمو.

ما  وأو عبٍث أ غرؽٍ أو  مف ضررٍ ى المصحؼ عمالحائض والنفساء خافت ولكف ماذا لو 
 إلى ذلؾ؟

، فيجوز ليا مّسو في ىذه الحالة، الضرورات تبيح المحظورات القاعدة الشرعية تقوؿ:
ويفّضؿ أف تبحث عف شيٍء يصمح حائبًل لتمسكو بو، كقطعٍة مف قماٍش أو كيٍس أو ما 

 شابو ذلؾ، فإف لـ تجد جاز ليا حممو بمقدار الضرورة.

ما طال ،أف تمس المصحؼ الشريؼ محائض والنفساءبل يجوز لففي الحاالت العادية  أما 
 .أو نفساء ىي حائٌض 

مف  منفصبلً  اً لممعممة أو المتعممة أف تمس جزءأنو يجوز  يروف لمالكيةا إال أفّ 
ما يعرؼ اليـو بمصحؼ ىذا ينطبؽ عمى ـ، و عند حاجتيا لمتعميـ أو التعمّ المصحؼ 
 األجزاء.

 المصحؼ أف تمّس موا عمى الحائض والنفساء حرّ  جميور الفقياءلكفَّ و ىذا عند المالكية، 
ي تشتمؿ عمى بعض اآليات ألي سبٍب كاف، وأجازوا ليا فقط مّس الكتب الشرعية الت

: يجوز لمحائض والنفساء مف يقوؿالمعاصريف فيناؾ مف العمماء  وبناًء عمى ىذاالقرآنية، 
رة إذا كانت  كممات القرآف بيدىا، بشرط أف ال تمّس  وتقرأ فييا ،أف تحمؿ المصاحؼ المفسَّ

 كبلـ مف أكثرَ فييا  الذي التفسيركبلـ إذا كاف حؼ أشبَو بالكتب الدينية، أي: ىذه المصا



مطبوع عمى ىامشيا تفسير القرآف المصاحؼ الفيجوز ليا أف تمسؾ  ،القرآف الكريـ
 .اليـو في األسواؽ بكثرةٍ  ةٌ متوفر  يوى ،أسباب النزوؿ في ذيمياو  ،الكريـ

    *  *  *  

 قراءة القرآف الكريـ: يحـر عمى الحائض والنفساء
 حمؿ الحائض والنفساء لممصحؼ عمى حرمةالفقياء  اتفاؽتحدثنا قبؿ قميٍؿ عف 

 .الشريؼ

 قراءًة شفييةً  مقرآف الكريـالحائض والنفساء لقراءة ولكف.. ىؿ اتفؽ الفقياء عمى حرمة 
 دوف أف تمّس المصحؼ الشريؼ؟

حوؿ ىذا الموضوع، إذ حرَّـ معظميـ عمى الحائض والنفساء قراءة القرآف  الفقياءاختمؼ 
  ذلؾ. أجازه آخروفالكريـ، بينما 

 بيف الناس أفَّ قراءة المتعارؼ عميو قارئات، إذال خواتالكبلـَ بعض األىذا قد تستغرب و 
 الفقياء؟!صارت حبلاًل عند بعض نقوؿ إنيا الكريـ حراـ، فكيؼ مقرآف لالنفساء و  الحائض

حرمة قراءة القرآف  ىما يدؿ عم الصحيحةالسنة  أو لـ يرد في القرآف الكريـفي الحقيقة 
ما روي عف  ، منياعمماء الحديث افيديث ضعَّ احأىناؾ  بؿ ،و النفساءأبالنسبة لمحائض 

   1.ال يقرأ الحائض وال الجنب شيئًا مف القرآف :أنو قاؿ صمى هللا عميو وسمـالنبي 

الضعيفة،  ىذه األحاديث لىإ الحنابمةالشافعية والحنفية و : جميور الفقياءاستند  وقد
واختمفوا في بعض التفصيبلت  ،مقرآف الكريـل الحائض والنفساء إلى حرمة قراءة واذىبو 
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  ؟مف اآلية اً جزءكاف قراءة ولو مطمؽ الأـ  ،كاممةٍ  قراءة آيةٍ ىو  المحّرـ ىؿ :مثؿ البسيطة

 تقرأ ، وأفدوف أف تمّسو تنظر في المصحؼأف  والنفساءحائض معمى أنو يجوز ل وااتفقو 
تتمفظ بو جيرًا،  ال بشرط أف ،بتبلوتو تحريكاً  ؾ لسانيايجوز ليا أف تحرّ  ا، كمابقمبيالقرآَف 

 بالتبلوة. نفسيا عَ سمِ تُ  حتى إنيـ قالوا: ال يجوز ليا أف

إف كانت ىذه اآليات تحمؿ  ،مسموعٍ  تٍ القرآف بصو بعض آيات تبلوة ليا  كما أجازوا
سبحاف الذي ) :فتقوؿ السيارة كأف تقرأ الدعاء الماثور حيف تركب ،الدعاءو الذكر صيغة 

 بتبلوة بعض األدعية الواردة في القرآف ادعو ربيأو ت ،1(سخر لنا ىذا وما كنا لو مقرنيف
ربنا ال تؤاخذنا إف )أو:  ،2(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة): فتقوؿالكريـ 

 .4(رب أوزعني أف أشكر نعمتؾ التي أنعمت عميَّ وعمى والَديّ )، أو: 3(نسينا أو أخطأنا

الكريـ، شاء مف القرآف تما  أف تتمو محائض والنفساءلز يجو ى أنو وا إلفقد ذىب المالكية اأم
 أـ عمى سبيؿ ،والدعاء أـ عمى سبيؿ الذكر ،عمى سبيؿ التبلوة والتعبدسواء كاف ذلؾ 

عمى جواز  استدلواو  بشرط أف ال تمّس المصحؼ. تو ونسيانو،خوفًا مف تفمّ  القرآف مذاكرة
ـ واحد يحرّ  صحيحٍ  عدـ وجود دليؿٍ ب، و في ىذا المجاؿ ةديث الوارداحضعؼ األب ذلؾ
 .5كانت تقرأ القرآف وىي حائضأنيا عائشة رضي هللا عنيا  ما ورد عفوب ،ذلؾ

عمماء  مف كثيرٌ  عمؿ بوو  ،ابف تيميةىذا الرأي الذي ذىب إليو المالكية اختاره اإلماـ و 
 :وقالوا .الشيخ ابف بازو  جبريف،الشيخ ابف و  عثيميف،كالشيخ ابف  ،المعاصريفالسعودية 

المصحؼ  كبلـ شاء مف القرآف الكريـ بدوف أف تمّس تيجوز لمحائض والنفساء أف تقرأ ما 
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 .1بيدىا مسًا مباشراً  الشريؼ
األخذ باألحوط، ىو ولى في ىذه المواضيع األَ  أفَّ  بعض العمماء المعاصريفرى يبينما 
لؾ، لمتعّمـ أو التعميـ تقرأ الحائض والنفساء القرآف إال إذا احتاجت لذُيستحبُّ أف فبل 

تحتاج إلى تعميـ ، أو وُيطمب منيا أف تقـو بواجبيا في المدرسة مةً ف تكوف معمِّ مثبًل، كأ
 لئبل يتفّمت منيا آفعة ما حفظتو مف القر الكريـ، أو مف أجؿ مراج أوالدىا الصغار القرآفَ 

 فتنساه.
إذ ىناؾ أما قراءة الحائض والنفساء القرآَف الكريـ لمعبادة والتنفُّؿ فيو أمٌر غير مستحٍب، 

 دعية.حرٍج أو شبية، كاألذكار واألأف تفعميا دوف  عبادات أخرى يمكنيا
              *                   *                    * 

 فيو: إلى المسجد والمكث الحائض والنفساء حكـ دخوؿ
إذا أمنت  ،عمى جواز دخوؿ المرأة المستحاضة إلى المسجد والمكث فيو الفقياءاتفؽ 

 تمويث المسجد.
في جواز دخوؿ المرأة الحائض والنفساء إلى المسجد، وسبب اختبلفيـ يعود إلى واختمفوا 

ـ عمى الحائض والنفساء يحرّ الشريفة  سنةال أو الكريـ قرآفال في صحيحٌ  دليؿٌ  لـ يردأنو 
 ث فيو.و والمك دخوؿ المسجد

فقد ضّعفو  ،2وال جنٍب حائٍض المسجد ل ال أحؿّ  :صمى هللا عميو وسمـأما قوؿ النبي 
حرمة دخوؿ الحائض والنفساء إلى  حوؿ الفقياء اختمؼعمى ىذا وبناًء  ،أىؿ العمـبعض 
مجرد أو  فيو لمكثكاف قصدىا ا سواءً ذلؾ إلى حرمة  الحنفية والمالكيةذىب ، فالمسجد

 .لو باباف، فتدخؿ مف أحدىما وتخرج مف اآلخر، كأف يكوف منو لعبورا
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 حُلذ٣غ.



في المسجد، أما لحائض والنفساء ث او مك إلى حرمة الشافعية والحنبمية بينما ذىب
 ،جائزٌ  فيو أمرٌ  ،فقط منو لمعبورأو  ،عمى وجو السرعة حاجةٍ  قضاءل المسجدَ  يادخول

صمى النبي  ودليميـ في ىذا أفَّ  المسجد، تمويثالحائض أو النفساء  تأمف المرأة بشرط أف
 :مرةوالمراد بالخُ ) ،المسجدمرة مف ناوليني الخُ  :شةقاؿ ألـ المؤمنيف عائ هللا عميو وسمـ

  1!حيضتؾ ليست في يدؾ: قاؿف .يا رسوؿ هللا إني حائض :قالتف (،السجادة
س فبل تنجُ  ،ماديةال  معنويةٌ  نجاسةٌ  في ىذا الحديث تأكيد عمى أّف نجاسة الحائض ىيو 

عمى بعض  ىذا ردّّ في و ، كما ال ينجس المسجد إف دخمتو، إف أمسكتيا الحائضالسجادة 
ال كانوا ف ،حسيةً  ماديةً  نجاسةً  كاف يعتبروف المرأة أثناء الحيض نجسةً  الذيفالييود 

  .وال يجالسونيا يؤاكمونيا وال يشاربونيا
                 *              *                     * 

 فيجوز لياص لمجنب، يرخَّ  لمحائض والنفساء ما الص فقاؿ: يرخَّ  ابف تيمية اإلماـ أما
 متى يشاء، يستطيع أف يتطيرفيو  ،طيارة الجنب بيده ف، ألدخوؿ المسجد لمحاجةعنده 
يي ال تطير ولو ف أف تفعؿ ذلؾ، أما الحائض والنفساء فبل تستطيع ،يدخؿ المسجدثـ 

  .رثـ بعد ذلؾ تتطيّ  ،عمييا أف تنتظر ريثما ينتيي حيضيا ونفاسيابؿ اغتسمت، 

 أف نالمحاجة، فإنو يمكن لمحائض دخوؿ المسجدبف تيمية: يجوز ااإلماـ قوؿ يعندما و 
التي ال يمكف  ة المفروضةـ الشرعيو ـ العملتعمّ  دخوؿ الحائض والنفساء إلى المسجد نقوؿ:

خصوصًا  ،المسجد أمف تمويثَ بشرط أف ت ،يبيح ليا أف تدخميا إال في المساجد،تعمُّميا 
  .تمنعيا مف الدخوؿ مف القرآف الكريـ وال آيةٌ  صحيحٌ  أنو لـ يرد حديثٌ 

                      *              *                     * 
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، 1/245رخد ؿٞحص ؿغَ حُلخثغ سأط صٝؿٜخ ٝطشؿ٤ِٚ:  -ًظخد حُل٤غ -كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ 

 -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/68ٚ٘٘خٍٝ ٖٓ حُٔغـذ:رخد ك٢ حُلخثغ طظ٘ -ًظخد حُطٜخسس -ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ

رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُلخثغ طظ٘خٍٝ ٖٓ  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/207ٚ٘٘رخد حُلخثغ طظ٘خٍٝ ٖٓ حُٔغـذ:

 .1/241حُٔغـذ:



، كيفما شاءت ومتى شاءتلمسجد إلى ادخوؿ الحائض والنفساء  فأجازوا الظاىرية أما
 ودليميـ فيبشرط األمف مف تمويث المسجد،  ،أو لغير حاجة لحاجةٍ سواء كاف دخوليا 
 .ياعمى حرمة دخولينص  وصريحٍ  صحيحٍ  ىذا عدـ وجود دليؿٍ 

القرف الثالث اليجري، ، وكاف مف عمماء والمذىب الظاىري ىو مذىب داوود الظاىري
مذىبو الى  وقد استمرّ  آف والسنة، ويرفض القياس والرأي.وكاف يرى العمؿ بظاىر القر 

ندلسي اإلماـ ابف حـز األ :فيف في مذىبومف أشير المصنِّ و  القرف الخامس اليجري،
 في المذىب الظاىري. ى(المحمّ ىجرية(، صاحُب كتاب ) 456)توفي 

               *                       *                        * 
 حكـ دخوؿ الحائض والنفساء إلى المصّمى:

 قاء،مصّمى العيديف واالستس تساءؿ بعض النسوة عف حكـ دخوؿ المرأة الحائض إلىت
المساجد التي ال تقاـ فييا صبلة الجماعة بشكؿ نظامي ورسمي، وعف حكـ دخوليا إلى 

وىي غالبًا ما تكوف عبارة عف مصّميات صغيرة ممحقة بالمدارس والجامعات والمصانع 
 والموالت وما شابو.

المسجد ىو المكاف المخصص ألداء الصموات الخمس  عمى أف الفقياءوقد اتفؽ 
صبلة العيديف خالي مف البنياف تقاـ فيو  فضاءماعة، فيخرج بذلؾ المصّمى، وىو ج

طبة مع خُ الفساء الحضور إلى المصّمى لسماع بل يحـر عمى الحائض والنفواالستسقاء ، 
 المسمميف.جماعة 

يات الممحقة باألماكف العامة، والتي يطمؽ عمييا اسـ المسجد مجازًا، فيي أمر أما المصمّ  
ف مستحدث، ولـ يكف موجودًا زمف الفقياء القدامى، وقد بحث بعض الفقياء المعاصري

 في السعودية، المجنة الدائمة لئلفتاء عمماءومنيـ ىذا الموضوع، 
فذىبوا إلى جواز دخوؿ المرأة الحائض والنفساء إلى ىذه المصميات لعدـ دخوليا في 

 عة.مفيوـ المسجد الذي تقاـ فيو الصموات الخمس جما



     *      *              * 
 :ماع()الجِ  المعاشرة الزوجيةيحـر عمى الحائض والنفساء 

، وىو ما كاممةمعاشرة زوجية  لزوج أف يعاشر زوجتو الحائض أو النفساءيحـر عمى ا
لقولو  أف تمّكف زوجيا مف معاشرتيا، يحـر عمى الحائض والنفساء يسّمى بالِجماع، كما

َوَيْسَأُلوَنَؾ َعِف اْلَمِحيِض ُقْؿ ُىَو َأًذى َفاْعَتِزُلوْا النَِّساء ِفي اْلَمِحيِض َواَل َتْقَرُبوُىفَّ  تعالى:
ـُ اّلّلُ ِإفَّ اّلّلَ ُيِحب  التَّوَّاِبيَف َوُيِحب    َحتََّى َيْطُيْرَف َفِإَذا َتَطيَّْرَف َفْأُتوُىفَّ ِمْف َحْيُث َأَمَرُك

ِريفَ  اْلُمَتَطيِّ
1. 

قاس عمييا المرأة النفساء لمعمة المشتركة بيف وىذه اآلية وردت بخصوص الحائض، وت
 الحيض والنفاس.
 بمعنى االعتزاؿ ية المسّماة بالجماع، أماترؾ المعاشرة الزوجفي اآلية والمراد باالعتزاؿ 

عادات ال ، فيو فيـٌ مغموٌط مبنيّّ عمىترؾ مجالسة الحائض والنفساء واعتزاليا في الفراش
 .التي أبطميا اإلسبلـييودية ال

 لـوَ  اُيؤاِكموى لـ فييـ ةُ اْلمرأ  تِ حاض اإذيقوؿ أنس بف مالؾ رضي هللا عنو: كاف الييود 
 اّللَّ  فأنزؿعف ذلؾ،  صمى هللا عميو وسمـ ىَّ النَّبالصحابُة  فسأؿ ،وِت البي يف اوىُيجاِمع
( ضِ يالَمح يف اءَ النِّس وافاعتِزل ىً أذ ىو ُقؿْ  يضِ َمحلا عف وَنؾَ ويسأل) قولو الكريـ: ىتعال
 2.النِّكاحَ  ِإالَّ  َشْىءٍ  ُكؿَّ  اْصَنعوا :صمى هللا عميو وسمـ اّللَِّ  وؿُ رس ؿفقا ،ةِ اآلي آخر ىإل

 أو دبرىا في امرأةً  أو حائضاً  أتى مف :أنو قاؿ صمى هللا عميو وسمـالنبي  وروي عف
  3.هللا عميو وسمـصمى د محم عمى نزؿأُ  بما كفر فقد كاىناً 
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، 1/246أط صٝؿٜخ ٝطشؿ٤ِٚ:رخد ؿٞحص ؿغَ حُلخثغ س -ًظخد حُل٤غ -طل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚ كذ٣غ 

رخد  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/67ٚ٘٘رخد ٓئحًِش حُلخثغ ٝٓـخٓؼظٜخ: -ًظخد حُطٜخسس -ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ

رخد ٖٝٓ عٞسس حُزوشس:  -ًظخد طلغ٤ش حُوشإٓ -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/211ٚ٘٘ٓخ ؿخء ك٢ ٓئحًِش حُلخثغ ٝعئسٛخ:

5/246. 
3
، ٝحرٖ 1/243رخد ٓخ ؿخء ك٢ ًشح٤ٛش اط٤خٕ حُلخثغ: -ًظخد حُطٜخسس -١ ك٢ ع٘٘ٚػؼ٤ق. أخشؿٚ حُظشٓزكذ٣غ  

. ٝٛٞ كذ٣غ ٓؼَ رخ٫ٗوطخع ر٤ٖ أر٢ ط٤ٔٔش ٝأر٢ 1/209رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ اط٤خٕ حُلخثغ: -ًظخد حُطٜخسس -ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ

 ٛش٣شس، ك٤ٚ أ٣ؼخً ك٤ٌْ ح٧ػشّ ػؼ٤ق ٫ ٣لظؾ رلذ٣ؼٚ. ر٤٘ٔخ طلق ح٧ُزخ٢ٗ ٛزح حُلذ٣غ.



          *               * 
 الحكمة مف تحريـ معاشرة الزوجة الحائض أو النفساء:

 .جتو الحائض أو النفساءعف سبب تحريـ اإلسبلـ لمعاشرة الزوج لزو  يتساءؿ البعضقد 
إال أواًل، طالما أفَّ هللا تعالى حرَّـ ذلؾ فميس عمى المسمـ : ىذا التساؤؿ جوابًا عف أقوؿو 

ليؾ المصير، سواًء َعِمـ الحكمة مف ذلؾ أـ لـ  أف يقوؿ: سمعنا وأطعنا غفرانؾ ربنا وا 
 يعمـ.
وجية أثناء فترة الحيض أو اء المعاشرة الز جرّ  عديدةٍ  يثبت العمـ اليـو وجود أضرارٍ ثانيًا، 

 صبري القباني: النفاس، وفي ىذا يقوؿ الدكتور
، والجماع في المحيض  الحيض وسيمٌة لتنظيؼ المرأة وتخميصيا) مف الشوائب والسمـو

أمٌر مكروٌه ألفَّ فيو أذًى لمرجؿ لما يحممو الدـ مف جراثيـ وسموـٍ قد تنتقؿ عبر مجرى 
البوؿ، وفيو أذًى لممرأة ألف أعضاءىا تكوف محتقنًة بالدماء أثناء الحيض، وقد يؤدي 

سعًا واألوعية الدموية تكوف الجماع إلى وقوع النزؼ، فضبًل عف أفَّ عنؽ الرحـ يكوف متو 
فاغرًة أفواىيا، مما يؤدي إلى تعشيش الجراثيـ التي قد تدخؿ أثناء المعاشرة الزوجية، لما 

 .(تجده مف الدؼء والرطوبة والحرارة والغذاء، وىذا قد يؤدي بدوره إلى حدوث االلتيابات
                  *                 *               * 

 التي تحـر فييا معاشرة الزوجة الحائض أو النفساء:المّدة 
المعاشرة الزوجية بيف الزوج وزوجتو الحائض والنفساء،  المدة التي تحـر خبللياأما عف 

تحديد بدئيا وانتيائيا ببدء إلى  )الشافعية والمالكية والحنبمية( جميور الفقياءفقد ذىب 
فمو انتيى حيض المرأة لمتطير منيما،  وانتياء فترة الحيض والنفاس، وباغتساؿ المرأة

ة البيضاء أو الجفوؼ، أي انقطاع الدـ بجميع ألوانو، لـ يجز صَّ يا بأف رأت القَ ونفاسُ 
وال )تعالى:  تغتسؿ وتتطير، واستدلوا عمى ذلؾ بقوؿ هللا حتى مزوج أف يعاشرىال

  .1(تقربوىف حتى يطيرف، فإذا تطّيرف فأتوىفَّ مف حيث أمركـ هللا
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 ( فالمراد بورفطيّ فإذا تَ ) :الدـ، أما قولو ( يعني: حتى ينقطعرفطيُ حتى يَ )و: وقولُ 
 زائدًا عف الطيارة. تفيد معنىً  ر صيغة مبالغةٍ التطيُّ  االغتساؿ، ألفَّ 

 بيف الزوجيف: شرطيف إلباحة المعاشرة الزوجّية الكريمة اشترطت اآليةإذف، 
 النقاء مف الحيض. -1
 االغتساؿ. -2

لمزوج معاشرة زوجتو قبؿ  واأباحفقد آخر،  في ىذا الموضوع رأياً  حنفيةملولكفَّ 
ألكثر المدة: عشرة أياـ في الحيض وأربعيف  إذا انتيى حيضيا أو نفاسيا ،االغتساؿ

تجيز المعاشرة، ألف  كميةً حُ  أكثر المدة طيارةً  ، واعتبروا مضيَّ يومًا في النفاس
استحاضة،  كاف ىذا الدـ دـ ،ي أكثر المدةالدـ بعد مض الحائض أو النفساء إذا رأت

 منع مف المعاشرة الزوجية.وىو ال ي
، إال أنيـ يؤكدوف عاشر زوجتو قبؿ أف تغتسؿلمزوج أف ي أباحوا ورغـ أفَّ الحنفية

 عمى أفضمية االنتظار ريثما يتـّ االغتساؿ.
 كريمة.لى ظاىر اآلية الىؿ العمـ مذىب الجميور الستناده إمف أ  وقد رّجح كثيرٌ 

   *                      *                          * 
 حكـ المعاشرة الزوجية في فترة الحيض والنفاس:

عمى حرمة المعاشرة الزوجية أثناء الحيض والنفاس، وأف مف فعؿ ذلؾ  الفقياءاتفؽ 
: أنو قاؿ صمى هللا عميو وسمـما روي عف النبي ل ارتكب ذنبًا مف الكبائر،متعمدًا فقد 

صمى هللا  محمد عمى أنزؿ بما كفر فقد كاىناً  أو دبرىا في امرأة أو حائضاً  أتى مف
لما ثبت  ىنا ىو كفر مف يستحؿ ىذا العمؿ المحّرـ، ألنو منِكرٌ والمراد  ،1عميو وسمـ

دوف أف يستحمو فميس  عصيانًا وتجاوزاً  تحريمو بالقرآف الكريـ، أما إذا كاف يفعؿ ذلؾ
نما شُ   و بالكفار مف باب التغميظ والزجر.بِّ بكافر، وا 
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العمؿ إف فعبله عف تراٍض بينيما، ولكف.. ماذا لو  ويأثـ كؿّّ مف الزوج والزوجة بيذا
أجبر الزوج زوجتو عمى ذلؾ؟ ىؿ ليا أف تطيعو، ويرتفع عنيا اإلثـ عمى اعتبار أنيا 

 مكرىة؟
مخموؽ في معصية الخالؽ، وأنو ال يجوز لمزوجة أف تمّكف زوجيا الحقيقة أنو ال طاعة ل

مف إتيانيا في فترة الحيض والنفاس، ولكف عمى فرض أنيا لـ تمتمؾ القوة النفسية الكافية 
نا نرجو ، فإنوتيديداتو لبلمتناع والرفض، واستسممت إلرادة زوجيا خوفًا منو ومف غضبو

 إثـ زوجيا. مف إثميا في ىذه الحالة أقؿّ  أف يكوف
            *                * 

 الحائض أو النفساء: كيفية التوبة مف معاشرة الزوج لزوجتو
واعتباره مف الذنوب عمى حرمة معاشرة الزوج لزوجتو الحائض أو النفساء الفقياء ؽ فتا

ىذه الكبائر، إال أنيـ اختمفوا في كيفية توبة مف يقـو بو: ىؿ يكفيو الندـ واإلقبلع عف 
 الكبيرة، أـ إفَّ عميو كفارًة مخصوصة؟

يعاشر زوجتو  الزوج الذيإلى وجوب الكفارة في حؽ  عنيـ الحنبمية في روايةٍ ذىب 
 جاىبًل، وتجب الكفارة كذلؾ عمى متعمدًا أـ ناسيًا أـ سواء كافالحائض أو النفساء، 

 . بدوف إكراه الزوجة المطاوعة لزوجيا
قوا بيف ما إذا أتاىا أثناء نزوؿ الدـ، أو بعد انقطاعو، فقالوا: و  الكفارة ىي التصدؽ فرَّ

ت المعاشرة في حاؿ نزوؿ إذا تمّ  غراـٍ مف الذىب( وربع )أربعة غراماتٍ  ذىبيٍ  بدينارٍ 
 ابفعف  مرويٍ  ضعيؼٍ  ، واستدلوا بحديٍث 1ت في حاؿ انقطاعوإف تمَّ  الدـ، ونصؼ دينارٍ 

 فِإفْ  ،دينارٍ  ِنصابَ  الحاِئضِ  يف جعؿ وسمـ عميو هللا صمىإفَّ رسوؿ هللا  :اسٍ عب
ـُ  أْدَبرَ  وقد َأصاَبيا   2.دينارٍ  َفِنْصؼُ  تْغتِسؿْ لـ و  عنيا الدَّ
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 .ى الحنبمية أف مرتكب ىذه الكبيرة مخّير في التصدؽ بدينار أو نصؼ ديناروفي قوٍؿ آخر لد 

 
2
. ك٢ ع٘ذٙ ػزذ 1/367ٓغ٘ذ حرٖ ػزخط: -، ٝأكٔذ ك٢ ٓغ٘ذ1/329ٙػؼ٤ق. أخشؿٚ ػزذ حُشصحم ك٢ حُٔظ٘ق:كذ٣غ  

 حٌُش٣ْ رٖ أر٢ أ٤ٓش ٝٛٞ ػؼ٤ق. 



 عفما روي عف ابف عباس ، واستدلوا بفذىبوا إلى استحباب التصدؽ بدينار الشافعيةأما 
ذا ،فدينارٌ  أحمر دماً  كاف إذا :قاؿأنو  صمى هللا عميو وسمـ النبي  أصفر دماً  كاف وا 

 1.دينار فنصؼ
الندـ  إلى أفَّ  عنيـ الحنفية والمالكية والحنبمية في روايةٍ : جميور الفقياءذىب بينما 

رأوا أفَّ و  قبوؿ التوبة،دـ العودة إلى ارتكاب ىذا العمؿ يكفي لواالستغفار والعـز عمى ع
 ال يصمح لبلحتجاج بو. ،ضعيؼٌ الحديث الوارد في وجوب الكفارة 

          *                        *                            * 
 في فترة انقطاع الدـ:الحائض أو النفساء شرة الزوجة امع

)أو ثمانية  أياـ ستة مّدة حيضي عادة قبؿ النساء السؤاؿ التالي: كثيرًا ما ُأسأؿ مف
أياـ أو تسعة مثبًل(، فاغتسمت وصّميت، وجرت بيني وبيف زوجي المعاشرة الزوجية، 

 الدـ عاود النزوؿ في اليـو التالي، فيؿ أنا وزوجي آثماف بسبب تمؾ المعاشرة؟ ولكفَّ 
يا ونفاسيا، فاغتسمت واقترب منيا حيضوالجواب: ال إثـ عمى المرأة إذا ظنت انتياء 

 .ّيف ليا خبلُؼ ما ظنَّتزوجيا، ثـ تب
               *                  *                *  

ولكف.. كثيرًا ما يحدث أف تنقى المرأة مف الدـ في اليـو الرابع أو الخامس مف 
الحيض، ثـ يعاودىا الدـ بعد يـو أو يوميف، فما حكـ المعاشرة الزوجية في فترة 

 النقاء تمؾ؟
لنقاء مف الدـ أثناء فترة الحيض يثنا عف الحيض، وبّينا أف اتعرضنا لذلؾ لدى حد

، ولذلؾ عمى المرأة التي يحدث معيا دائمًا الحنفية والشافعيةعند  عتبر حيضاً يُ 
أف تمتنع في تمؾ الفترة عف كؿ ما تمتنع  ،انقطاع الدـ لبضعة أياـ ثـ معاودة نزولو

                                                 
1
، ٝٛٞ ٓؼَ 1/244رخد ٓخ ؿخء ك٢ ًلخسس اط٤خٕ حُلخثغ: -ًظخد حُطٜخسس -ػؼ٤ق. أخشؿٚ حُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚكذ٣غ  

غ ػ٠ِ ٓوغْ ٠ُٞٓ حرٖ ػزخط، ٝحخظِق ػ٤ِٚ حخظ٬كخً ًؼ٤شحً، ٝؿخء ٓشكٞػخً رخ٫ػطشحد ع٘ذحً ٝٓظ٘خً، كٔذحس ع٘ذ حُلذ٣

. ٖٝٓ أسحد حُٞهٞف ػ٠ِ طلظ٬٤طٚ ك٤ِشحؿغ طِخ٤ض حُلز٤ش ٝٓٞهٞكخً ٝحُشحؿق ٝهلٚ، ٝأٗٚ كظٟٞ ٖٓ حرٖ ػزخط 
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إلى  المالكية والحنبميةما ذىب زوجية، بين ومعاشرةٍ  وصياـٍ  عنو الحائض مف صبلةٍ 
إذا انقطع عنيا الدـ بجميع اعتبار أياـ النقاء تمؾ طيرًا حقيقيًا، ويجب عمى المرأة 

تصمي وتصوـ، ويجوز ليا أف أف تغتسؿ غسؿ انتياء الحيض، ثـ ألوانو يومًا كامبًل 
عف مرة أخرى تمّكف زوجيا مف إتيانيا بعدما تغتسؿ، فإذا عاودىا نزوؿ الدـ امتنعت 

 .1كؿ ما ال يجوز لمحائض فعمو
                 *            *                * 

ىذا بخصوص الحيض، ولكف ماذا عف النفاس، حيث تنقى المرأة مف الدـ أيامًا، وال 
 تعمـ: ىؿ سيعاودىا نزوؿ الدـ بعد أياـٍ أـ ال؟!

لجميور )الشافعية والحنبمية اأف تأخذ في ىذه الحالة بمذىب أيضًا يمكف لممرأة 
 البعض، أياـ الدـ إلى بعضيا التمفيؽ، أي ضـّ جواز ، الذيف ذىبوا إلى والمالكية(

المرأة  اتطير فييا المرأة طيرًا صحيحًا، تصمي فيي واعتبار ما يتخمميا مف أياـٍ 
، ويجوز لزوجيا أف يقربيا بالمعاشرة الزوجية.  2وتصـو

              *               *                * 
 حكـ مباشرة الحائض والنفساء فيما دوف المعاشرة الكاممة:

اة ما ذكرناه مف حرمة المعاشرة الزوجية ينطبؽ عمى المعاشرة الزوجية الكاممة والمسمّ 
فقياء في فقد اختمؼ الذلؾ، وما شابو ة والعناؽ مسبلمباليف بالجماع، أما استمتاع الزوج

 حكمو:

إلى جوازه بشرط ستر الزوجة جميور الفقياء )الشافعية والمالكية والحنفية( فذىب 
منيا ومعيا تيا إلى ركبتيا، ولمزوج عند ذاؾ أف يستمتع الحائض أو النفساء لما بيف سرّ 

 .باس الساترالمىذا مف فوؽ بما يشاء 

                                                 
1
 ص رٛذ حُل٘ز٤ِش ا٠ُ إٔ ح٧كؼَ ُِضٝؽ إٔ ٫ ٣ؼخشش صٝؿظٚ أ٣خّ حُ٘وخء ك٢ كظشس حُل٤غ. حٗظش 
 
2
 رٛذ حُل٘ز٤ِش ك٢ ٛزٙ حُلخُش أ٣ؼخً ا٠ُ إٔ ح٧كؼَ ُِضٝؽ إٔ ٫ ٣ؼخشش صٝؿظٚ أ٣خّ حُ٘وخء ك٢ كظشس حُ٘لخط. حٗظش ص 
 



بأحاديث صحيحٍة، منيا ما روتو السيدة عائشة رضي هللا عنيا حيث  واستدلوا عمى ىذا
يأمرني فأتَّزر )ألبس إزارًا(، فيباشرني وأنا  صمى هللا عميو وسمـكاف النبي  قالت:

 .(يستر وسط الجسـ ما بيف السرة والركبة واإلزار ثوبٌ ) 1حائض.
 دوف قصدٍ  ةالمحظور المعاشرة والحكمة مف ذلؾ أف يحتاط الزوجاف، لئبل يقعا في 

 مف حاـ حوؿ الحمى يوشؾ أف يقع فيو.إفَّ منيما، إذ 
صمى هللا عميو  اّللَِّ  رسوؿكيؼ كاف  حيف أخبرت عائشةيدة و الستوىذا ما وّضح

 كاف كما ِإْرَبوُ  يممؾ وأي ُكـْ  ثـ عّقبت قائمًة:ىا، إذا أراد أف يباشر يأمرىا أف تأتزر  وسمـ
 2؟!ِإْرَبوُ  يممؾ وسمـصمى هللا عميو  النَِّبى

بزوجتو الحائض أو النفساء بما شاء إلى جواز استمتاع الزوج  الحنبمية بينما ذىب
سترالزوجة لما بيف إذا اجتنب المعاشرة الكاممة، فبل يشترط عندىـ  ،وكيفما شاء

، واستدلوا عندىـ ىو فقط الجماع أثناء الحيض أو النفاس والحراـ سرتيا وركبتيا،
والمراد بذلؾ الجماع  ،3 (اء ِفي اْلَمِحيضِ َفاْعَتِزُلوْا النِّسَ )عمى ذلؾ بقولو تعالى: 

أما ، 4اصنعوا كؿ شيء إال النكاح قولو:ب صمى هللا عميو وسمـحسبما فسره النبي 
عمى األفضمية ال عمى عندىـ  باالئتزار، فمحموؿٌ  صمى هللا عميو وسمـ أمر النبي
 الوجوب.

   *  *  * 
 رجية(:حكم إتيبن الزوجة مه الخلف )المعبشرة الش  

حُلذ٣غ ػٖ كشٓش ٓؼخششس حُضٝؽ ُضٝؿظٚ حُلخثغ ٝحُ٘لغخء أسؿذ إٔ أططشم رٔ٘خعزش 

ٝ ،ّْ  .ٖٓ حُخِق )حُٔؼخششس حُششؿ٤ش( حُضٝؽ ُضٝؿظٚٛٞ كٌْ اط٤خٕ ُٔٞػٞع ٜٓ
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 -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل1/115ٚرخد ٓزخششس حُلخثغ: -ًظخد حُل٤غ -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

 .1/242حُلخثغ كٞم ح٩صحس:رخد ٓزخششس  -ًظخد حُل٤غ
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 واإلرب: الحاجة. طل٤ق. ٗلظ حُظخش٣ؾ حُغخرن.كذ٣غ  
3
 .222عٞسس حُزوشس: آ٣ش  
4
 .200عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 



 ّٖ َّٕ  ٣ظ ُٚ إٔ ٣غظٔظغ رضٝؿظٚ ٤ًلٔخ ٣ش٣ذ، ك٤ؼخششٛخ ٓؼخششس ششؿ٤ش،  رؼغ ح٧صٝحؽ أ

 !كَٜ ٛزح ؿخثض؟

، ٝأؽِن رؼؼْٜ كشٓشً ًخِٓشً  ػ٠ِ كشٓش حُٔؼخششس حُششؿ٤ش ر٤ٖ حُضٝؿ٤ٖ حُلوٜخءحطلن 

ٗز٢ِّ ش حُظـشٟ(، ٧ٜٗخ ٖٓ ؿ٘ظ ٓخ ًخٕ ٣ؼِٔٚ هّٞ حؽػ٠ِ ٛزح حُلؼَ حُٔلشّ حعْ )حُِٞ

 .ػ٤ِٚ حُغ٬ّ ُٞؽٍ هللا 

)فإذا تطهَّرن فأتىههَّ مه حيج  ٝحعظذُٞح ػ٠ِ كشٓش حُٔؼخششس حُششؿ٤ش روُٞٚ طؼخ٠ُ:

أمركم هللا(
 1

وبقىله: )وسبؤكم حرٌث لكم فأتىا حرحكم أوَّى شئتم(. ،
2

 

ملعىٌن مه أتى امرأةً في دبرهب.: ٝروٍٞ حُ٘ز٢ 
3

 

َّٕ  شئتم(،: )وسبؤكم حرٌث لكم فأتىا حرحكم أوَّى هذ ٣لْٜ حُزؼغ ٖٓ هُٞٚ طؼخ٠ُ حُششع  أ

شس حُششؿ٤ش ر٤ٖ ارخكش حُٔؼخش، ٣ٝغظ٘ظؾ ٖٓ ٛزح ٣ـ٤ض ؿ٤ٔغ ح٤ٌُل٤خص ُِؼ٬هش ر٤ٖ حُضٝؿ٤ٖ

  حُضٝؿ٤ٖ!

 َّٕ ، ٧ٜٗخ طز٤ق ؿ٤ٔغ ح٤ٌُل٤خص ٝح٤ُٜجخص رششؽ حٌُش٣ٔش ٣٦ُش ٓـِٞؽٌ  ٛزح طلغ٤شٌ  ٝحُلو٤وش أ

َّٕ  ٝر٘خءً  ٩ٗـخد،إٔ طٌٕٞ ك٢ ٓٞػغ حُلشع، ٝٛٞ ٓٞػغ ح أ٣ش ٤ًل٤ش ُٜزٙ  ػ٠ِ ٛزح كب

 ح ًخٗض ك٢ رُي حُٔٞػغ، ٤ُٝظ حُششُؽ ٓٞػَغ كشٍع ٫ٝ اٗـخد!ار ،حُؼ٬هش ٢ٛ ؿخثضسٌ 

ٖٓ حٌُزخثش، ٫ٝ رذّ ُِظٞرش ٖٓ  ُٜٝزح حػظزش حُلوٜخء اط٤خٕ حُضٝؽ ُضٝؿظٚ ٖٓ حُششؽ ًز٤شسً 

ٍِ ػ٠ِ ػذّ حُؼٞدس ا٠ُ  ٝحُؼضِّ  حُظخدم، حُ٘ذّ حٌُز٤شس ٖٓ ٛزٙ  ٛزح حُزٗذ، ٝحعظزذح

 حُٔؼظ٤ش رخُطخػش ٝح٩كغخٕ.

طش٤غ ح٤ُّٞ  ،ح٩رخك٤ش ٝحٗظشخس حُلغخد حُلؼخث٤ش : ٓغ حصد٣خد ػذد حُو٘ٞحصٝٛ٘خ أس٣ذ إٔ أهٍٞ

٣ظشحػ٠ ك٤ٜخ حُضٝؿخٕ  كخ٫صٍ شس ر٤ٖ رؼغ ح٧صٝحؽ ُذسؿٍش ٓخض٣ٍش، ٝهذ ٗـذ ٛزٙ حٌُز٤

ً  ٣ٝغظٔظؼخٕ ٜخ حُضٝؽ رطِذ رخسطٌخد طِي حُلخكشش، ر٤٘ٔخ ٗـذ كخ٫ص أخشٟ ٣٘لشد ك٤ ٓؼخ
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  222عٞسس حُزوشس: آ٣ش  
2

  .223عٞسس حُزوشس: آ٣ش  
3
رخد ك٢ ؿخٓغ  -ًظخد حٌُ٘خف -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع2/444ٚ٘٘ٓغ٘ذ أر٢ ٛش٣شس: -ػؼ٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙكذ٣غ  

ق رغزذ ؿٜخُش كخٍ حُلخسع رٖ ٓخِذ أكذ سٝحطٚ، ٝك٤ٚ ع٤َٜ رٖ 5/323ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حٌُزشٟ:، 2/249حٌُ٘خف: ، ُٝػؼِّ

 أر٢ طخُق طذٝم طـ٤ّش كلظٚ. ر٤٘ٔخ طلق ح٧ُزخ٢ٗ ٛزح حُلذ٣غ.



ٜخ صٝؿؿذ رٚ، ٌُٜٝ٘خ هذ طشػخ ُشؿزش طِي حُٔٔخسعش، أٓخ حُضٝؿش كظغظٌ٘ش رُي ٫ٝ طش

خس أٝ حُظٜذ٣ذ رخُط٬م أٝ رخُٔخخدٗش أٝ رخُضٝحؽ ٖٓ حٓشأسٍ أخشٟ ًخ٩ؿز طلض ػذس ػـٞؽٍ 

 .أٝ رـ٤ش رُي

ؼ٤ِٔش ٝحُلو٤وش أٗٚ ٫ ٣ـٞص ُِضٝؿش إٔ طغخ٣ش صٝؿٜخ ٝطشػخ ُطِزٚ ك٢ ٓٔخسعش طِي حُ

رشظ٠ ك٢ ٓؼظ٤ش حُخخُن، ٝػ٤ِٜخ إٔ طـخٛذ ٝطـخُذ  حُٔلشٓش، ار ٫ ؽخػش ُٔخِٞمٍ 

إٔ طشكغ أٓشٛخ  كِٜخخُٞػع ٝحُظز٤٤ٖ ٝطٞع٤ؾ أَٛ حُخ٤ش، كبرح ُْ ٣شطذع حُضٝؽ حُطشم ً

َّٕ حُط٬م خ٤ٌش ٖٓ ٓشخسًش ٓؼَ ٛزح حُضٝؽ ك٢ طِي حُٔؼظ٤ش ُِوؼخء ، ٝططِذ حُط٬م، ٧

 حٌُز٤شس. 

 !؟، ُْٝ ططِذ حُضٝؿش حُط٬مرح ُٞ ُْ ٣شطذع حُضٝؽ ػٖ حسطٌخد ٛزٙ حٌُز٤شسٌُٖٝ.. ٓخ

 َّٕ ٍَ ٣وغ حُط٬م  رؼغ حُ٘خط ٣ظٕ٘ٞ أ  ر٤ٖ ٛز٣ٖ حُضٝؿ٤ٖ، ٝٛزح ؿ٤ش طل٤ق، طِوخث٢ٍ  رشٌ

َّٕ ٛزح حُلؼحُلوٜخء ٛٞ ٓؼظْ ٝٓخ رٛذ ا٤ُٚ  ّٕ حُو٤خّ رٚ ٤ُظ ُٚ َ أ ٌّ، ا٫ أ عِز٢ّ  أػشٌ كشح

ارح أطّش حُضٝؽ  ،ُضٝؿش إٔ ططِذ حُط٬مًخٕ حُٞحؿذ ػ٠ِ حػ٠ِ ػوذ حُضٝحؽ، ٝإ 

 ػ٠ِ طِي حُٔٔخسعش، سكؼخً ُِؼشس ٝح٩ػْ ػٖ ٗلغٜخ.

طِي حُٔٔخسعش حُٔلشٓش، ارح ُْ ٣شطذع حُضٝؿخٕ أٝ حُضٝؽ ػٖ  أٗٚ ح٩ٓخّ حرٖ ط٤ٔ٤شٝصحد 

 ارح ػِْ رزُي.  ٝؿذ ػ٠ِ حُوخػ٢ إٔ ٣لّشم ر٤ٜ٘ٔخ

                            *      *                   * 

 األضرار الصحية للمعبشرة الشرجية بيه الزوجيه:

أػشحسحً ؿغ٤ٔش ُِٔؼخششس حُششؿ٤ش ر٤ٖ حُضٝؿ٤ٖ، ٝك٢ ٛزح ٣وٍٞ  ُؼِْ حُلذ٣غُ أػزض ح

 ٓشحع حُظ٘خع٤ِش:ح٫خظظخط٢ ك٢ ح٧ ،حُذًظٞس ٓخصٕ ك٤ذس

( ٍَ أٝ ُظِز٤ش سؿزخٍص شخرس،  هذ ٣ِـؤ رؼغ ح٧صٝحؽ ا٠ُ حُٔؼخششس حُششؿ٤ش ُٔ٘غ كذٝع كٔ

ٝٛزٙ حُٔٔخسعش حُششؿ٤ش طئد١ ا٠ُ أػشحٍس ؿغ٤ٔش، ك٢ٜ طؼّشع حُششؽ ُلذٝع طٔضهخٍص 

َّٜ حٗظوخٍ شظ٠ ح٧ٓشحع حُـ٘غ٤ش ٖٓ ٝا٠ُ حُضٝؿش، ًٔخ  ٝحُظٜخرخٍص ٓٞػؼ٤ش، ٓٔخ ٣غ

َّٜ حُؼذٟٝ رخ٧ٓشحع حُٔؼ٣ٞش ٝحُٔؼذ٣ش  .(٣غ



       *                * 
 النفساء فعمو:الحائض و ما ال يحـر عمى 

 أثناء الحيض والنفاس، ظنًا منيفَّ  عديدةٍ  ىّف النساء المواتي يجتنبف فعؿ أمورٍ  كثيراتٌ 
زالة شعر  ،يحـر عمييّف فعميا في تمؾ الفترة، كقص األظافر والشعر ا أمورٌ أني وا 

مجرد ، أـ إنيا وتبلوة األدعية واألذكار، فيؿ ىذا صحيٌح مف الناحية الشرعيةالجسد، 
 !؟إسبلميٌ  تناقميا الناس عمى أنيا تشريعٌ  وتقاليد عاداتٍ 
إلى أنو ال يحـر عمى الحائض والنفساء إال ما ورد تحريمو في القرآف  الفقياءذىب 

  األمور التالية:ييا حـر عملسنة الشريفة، وبناء عمى ذلؾ ال تالكريـ وا
 قّص األظافر. -
 قّص الشعر وصبغو )الميش(. -
 اليديف والقدميف.خضب  -
  إزالة شعر الجسد. -
االستماع إلى القرآف الكريـ وتبلوة  ال يحـر عمى الحائض والنفساء وال يكره ليا -

، إذ ال ُيشترط ىي أموٌر مستحبة ليا، بؿ عمى العكس مف ذلؾ األذكار واألدعية
 وسمـ صمى هللا عميوي النبأفَّ رضي هللا عنيا  عاِئشة، فقد روت لجوازىا الطيارة

َـّ  حاِئٌض، ىيو  ىاحْجرِ ي ف يتَّكئُ  كاف  1.القرآفَ  يقرأُ  ث
               *                   *                * 

 حكـ تأخير الصائمة لغسؿ الحيض والنفاس: 
مف الحيض في رمضاف قبؿ أذاف الفجر،  سألتني إحداىّف السؤاؿ التالي: طيرتُ 

الصياـ، ولكنني لـ أغتسؿ حتى ظير اليـو التالي، فيؿ صيامي  ونويتُ  فتسّحرتُ 
 صحيح؟

                                                 
1
حُٔخٛش رخُوشإٓ ٓغ حُغلشس حٌُشحّ  رخد هٍٞ حُ٘ز٢  -ًظخد حُظٞك٤ذ -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

 . 1/246رخد ؿٞحص ؿغَ حُلخثغ سأط صٝؿٜخ ٝطشؿ٤ِٚ:  -ًظخد حُل٤غ -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل6/2743ٚحُزشسس...: 



ُٝبٞ ُبْ  ،خثغ ٝحُ٘لغبخء ارح ؽٜبشص هزبَ حُلـبشاُب٠ طبلش طب٤خّ حُلب حُلوٜبخءأهٍٞ: رٛبذ 

 )ٝحُـ٘خرش( ُظبلش حُظب٤خّ، ربَ ٣ٌلب٢طـظغَ، ار ٫ ٣شظشؽ ح٫ؿظغخٍ ٖٓ حُل٤غ ٝحُ٘لخط 

 عػػف أنيػػا سػػئمت عنيػػا هللا رضػػى سػػممة أـ عػػفورد حُ٘وببخء ٜٓ٘ٔببخ، ٝحعببظذُٞح ػِبب٠ رُببي رٔببخ 
 جنبػػاً  يصػػبح صػػمى هللا عميػػو وسػػمـ هللا رسػػوؿ كػػاف :فقالػػت ؟أيصػػـو جنبػػاً  يصػػبح الرجػػؿ
والمراد أنو يعاشػر زوجتػو قبػؿ الفجػر فػي  1.ييقض وال يفطر ال ثـ ،ـمُ حُ  مف ال جماع مف

 .، ويصمي الفجر في وقتورمضاف، ثـ يغتسؿ بعد الفجر
ِٜخ ػٖ أدحء رغزذ طٌخع ا٫ أٜٗخ آػٔشٌ  ،طلش ط٤خّ ح٧خض حُغخثِش أهٍٞ: سؿْ ُزُي كب٢ٗٝ

 ط٬س حُلـش ك٢ ٝهظٜخ!

 

*                 *                * 

 

                     *               *                * 

، ٝعٞف ٗظ٘خٍٝ ك٢ ٝٓخ ٫ ٣لشّ ػ٠ِ حُلخثغ ٝحُ٘لغخءحٗظ٠ٜ رلؼ٘خ ػٔخ ٣لشّ 

 .إ شخء هللا طؼخ٠ُ حُزلغ حُظخ٢ُ ٓٞػٞع حُـ٘خرش

 

                                                 
1
، ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ 2/679رخد حُظخثْ ٣ظزق ؿ٘زخ: -ًظخد حُظ٤خّ -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

 -ًظخد حُظ٤خّ -ع٘٘ٚ ، ٝأرٞ دحٝد ك2/779٢رخد طلش طّٞ ٖٓ ؽِغ ػ٤ِٚ حُلـش ٝٛٞطخثْ: -ًظخد حُظ٤خّ -ٝحُِلع ُٚ

رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُشؿَ ٣ظزق  -ًظخد حُظ٤خّ -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع2/312ٚ٘٘رخد ك٤ٖٔ أطزق ؿ٘زخ ك٢ شٜش سٓؼخٕ:

 1/107رخد طشى حُٞػٞء ٓٔخ ٓغض حُ٘خس: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/543٠ؿ٘زخ ٝٛٞ ٣ش٣ذ حُظ٤خّ:

 ٗلٞٙ.



 الجنابة
، ألف التطيػػر ميػػـٌ  الجنابػػة، وىػػو موضػػوعٌ عػػف سػػيكوف حػػديثنا فػػي ىػػذه الصػػفحات 

 لتصػػح صػػبلة المػػرء وحجػػو وعمرتػػو وعباداتػػو.. فكػػـ مػػف أنػػاسٍ  ضػػروريٌ  مػػف الجنابػػة أمػػرٌ 
مف صمواتيـ وربما حجيػـ وعمػرتيـ  كثيراً  يحافظوف عمى أداء الصموات في أوقاتيا، ولكفَّ 

اـ الجنابػة وكيفيػة التطيػر منيػا، وليػذا السػبب أرى بسػبب جيميػـ ألحكػ مقبولػةً  قد ال تكوف
 متى يصبح المرء جنبًا، وكيؼ يتـ التطير مف الجنابة. إلى التفصيؿ في الجنابة: حاجةً 

*                          *                 * 
 معنى الجنابة:

نػػبٍ فبصػػرت بػػو عػػف جُ تعػػالى:  ىػػي البعػػد، ومنيػػا قػػوؿ هللا الجنابػػة فػػي المغػػة
: عػػف أي 1

 بٌ وىػػي فػػي المغػػة تطمػػؽ عمػػى المػػذكر والمؤنػػث، والمفػػرد والجمػػع، فيقػػاؿ: رجػػؿ ُجُنػػ عػػٍد،بُ 
    جنب. ونساءٌ  ُجنبٌ  ، ورجاؿٌ ُجنبٌ  وامرأةٌ 
 بسػػبب إنػػزاؿ المنػػي أو المعاشػػرة الزوجيػػة، معنويػػةٌ  نػػب شػػرعًا ىػػو مػػف أصػػابتو نجاسػػةٌ والجُ 

ألنيػػا تبعػػد  الجنابػػةوسػػّميت ب ويجػب إلزالػػة ىػػذه النجاسػػة التطيػػر منيػػا عػػف طريػػؽ الُغسػػؿ،
 عف الصبلة والطواؼ ومس القرآف ودخوؿ المسجد وما إلى ذلؾ.صاحبيا 

         *           *                         * 
 أسباب الجنابة:

   ف:لمجنابة سببي عمى أفَّ  اتفؽ الفقياء
 .(زوجية ولو بدوف معاشرةٍ )نزوؿ المنّي  -1
 .(ولو بدوف نزوؿ المنيّ )المعاشرة الزوجية  -2

مػف  نبدأ بالسبب األوؿ مف أسباب الجنابة، وىو نزوؿ المنّي مف الرجػؿ والمػرأة ألي سػببٍ 
أخػػػرى، كػػػاالحتبلـ أو  ألسػػػبابٍ  زوجيػػػة، أوالمعاشػػػرة ال قػػػد ينػػػزؿ المنػػػيُّ بسػػػبباألسػػػباب، ف
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 11 آ٣ش حُوظض:عٞسس  



االستمناء أو التقبيؿ أوالمباشرة زوجية غيػر الكاممػة، ويعتبػر نػزوؿ المنػي بحػّد ذاتػو موجبػًا 
بالمػاء مػف إنػزاؿ  أي يجػب االغتسػاؿ 1إنمػا المػاء مػف المػاء. قػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلصلمغسؿ، ألف النبي 

 .الماء الذي ىو المنيّ 
   *  *  * 

 ؟ما ىو المنيّ 
 يخػرج عنػد بمػوغ دافؽٌ  غميظٌ  الرجؿ ماءٌ  المرأة.. فمنيُّ  الرجؿ عف منيِّ  منيُّ يختمؼ 

 عنػد اشػتداد الشػيوة أصفر يخرج مػف دوف تػدفؽٍ  رقيؽٌ  المرأة فماءٌ  أما منيُّ  ذروتيا، الشيوة
 .إلى الذروة

بػػيف  ،فيمػػا يخػػرج منيػػاعمػػى المػػرأة، فػػبل تمّيػػز  األمػػر مػػف األحيػػاف يخػػتمط فػػي كثيػػرٍ 
، وذلػػؾ بسػػبب تشػػابو المػػذي الػػذي يوجػػب الوضػػوء فقػػطالمنػػي الػػذي يوجػػب الغسػػؿ، وبػػيف 

أصفر يخػرج  المرأة ماءٌ  ذلؾ أف منيَّ  مف األحياف! بعض مواصفاتيما عند المرأة في كثيرٍ 
 أيضًا. يخرج مف دوف تدفؽٍ  ، وىوأبيض رقيؽٌ  مف دوف تدفؽ، أما المذي فماءٌ 

ياؤىػا بعػد الشػيوة وانت األساسػي بػيف المػذي والمنػي ىػو انطفػاء الفػارؽ وقد بّيف العمماء أفَّ 
 ـّ ميػػػعمػػػى ىػػػذا الفػػػارؽ ال عقػػػب نػػػزوؿ المػػػذي، وبنػػػاءً  ىػػػا، بينمػػػا يسػػػتمر وجودنػػػزوؿ المنػػػيّ 

 ز بيف ماء المذي وماء المني.تستطيع المرأة أف تميّ 
              *                 *                      * 

 حكـ االحتالـ:
 سؿ؟يجب عمييما الغُ ىما ُجنب، و أحيانًا يحتمـ الرجؿ أو المرأة دوف رؤية المنّي، فيؿ 
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 -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع1/269ٚ٘٘رخد اٗٔخ حُٔخء ٖٓ حُٔخء: -ًظخد حُل٤غ -طل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

، ٝحُظشٓز١ 1/199رخد حُٔخء ٖٓ حُٔخء: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/55ٚ٘٘رخد ك٢ ح٩ًغخٍ: -ًظخد حُطٜخسس

رخد حُز١  -ًظخد حُطٜخسس -خث٢ ك٢ حُٔـظز٠، ٝحُ٘غ1/183رخد ٓخ ؿخء إٔ حُٔخء ٖٓ حُٔخء: -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ ع٘٘ٚ

 . ٣1/115لظِْ ٫ٝ ٣شٟ حُٔخء:



وقػػػد تترافػػػؽ ىػػػذه  فػػػي المنػػػاـ، (مػػػاعالجِ المعاشػػػرة الزوجيػػػة )يشػػػبو  الحػػػتبلـ ىػػػو رؤيػػػة أمػػػرٍ ا
  وقد ال تترافؽ مع ذلؾ. ،الرؤية مع نزوؿ المنيّ 

سػػػؿ، ويعػػػػرؼ ـ يوجػػػػب الغُ عنػػػد االحػػػتبل نػػػزوؿ المنػػػػيّ  عمػػػى أفَّ  الفقيػػػػاءوقػػػد اتفػػػؽ 
أو تشػػػابو أوصػػػافو أوصػػػاؼ المنػػػّي،  يجػػػد بمػػػبًل فػػػي ثيابػػػوأنػػػو أنػػػزؿ المنػػػّي عنػػػدما المحػػػتمـ 

كمػػا اتفقػػوا عمػػى أف االحػػتبلـ دوف رؤيػػة المنػػّي ال  .جػػاؼّ  عنػػدما يجػػد فػػي ثيابػػو آثػػار منػػي  
 يوجب الغسؿ، واستدلوا بالحادثة التالية: 

ُـّ  يػا رسػوؿ هللا، ىػؿ عمػى المػرأة  فقالػت: رضي هللا عنيا رسػوؿ هللا  ميـٍ سُ  سألت أ
 1نعـ، إذا رأت الماء.فقاؿ:  مف ُغسٍؿ إذا احتممت؟!

قد يحدث أف يرى الرجؿ عندما يسػتيقظ مػف نومػو بمػبًل فػي ثيابػو مطابقػًا ألوصػاؼ 
قػػد اتفػػؽ وىػػذا غالبػػًا يحػػدث مػػع الرجػػاؿ دوف النسػػاء، و  المنػػّي، ولكنػػو ال يػػذكر أنػػو احػػتمـ،

ولػو لػـ يتػذكر المػرء أنػو احػتمـ، واسػتدلوا عمػى  ،توجب الغسؿ عمى أف رؤية المني الفقياء
وسػػألو عػػف الرجػػؿ  أفَّ رجػػبًل أتػػى النبػػيَّ  روت السػػيدة عائشػػة رضػػي هللا عنيػػاذلػػؾ بػػأفَّ 

 2يغتسؿ. يجد بمبًل في ثيابو وال يذكر احتبلمًا، فقاؿ:
             *                 *               * 

 االستمناء )العادة السّرية(:
 اليديقودنا لمحديث عف االستمناء ب زوؿ المنيّ الحديث عف وجوب الغسؿ بمجرد ن

 أو ما يسمى بالعادة السرية.
                                                 

1
، ٝٓغِْ ٝك٢ ٓٞحػغ أخشٟ 1/60رخد حُل٤خء ك٢ حُؼِْ: -ًظخد حُؼِْ -كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚ 

خد ًظ -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/251ٚ٘٘رخد ٝؿٞد حُـغَ ػ٠ِ حُٔشأس رخشٝؽ ح٢ُ٘ٔ ٜٓ٘خ: -ًظخد حُل٤غ -ك٢ طل٤لٚ

رخد ٓخ ؿخء ك٢  -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ ًظخد حُطٜخسس1/197رخد ك٢ حُٔشأس طشٟ ك٢ ٓ٘خٜٓخ ٓخ ٣شٟ حُشؿَ: -حُطٜخسس

رخد ؿغَ حُٔشأس طشٟ ك٢  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/209٠حُٔشأس طشٟ ك٢ حُٔ٘خّ ٓؼَ ٓخ ٣شٟ حُشؿَ:

 .      1/112ٓ٘خٜٓخ ٓخ ٣شٟ حُشؿَ:
2
رخد ك٢  -ًظخد حُطٜخسس -ػؼ٤لش، ٌُٖ ُٜخ شخٛذ  طل٤ق ػ٘ذ حُزضحس. أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ سٝح٣ش أر٢ دحٝد 

رخد ٓخ ؿخء ك٤ٖٔ ٣غظ٤وع ك٤شٟ ر٬ًِ ٫ٝ ٣زًش  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/61ٚ٘٘حُشؿَ ٣ـذ حُزِش ك٢ ٓ٘خٓٚ:

ُظشٓز١ ٛزح حُلذ٣غ رغزذ ػزذ هللا رٖ ، ٝػؼّق حًِْٜ ػٖ ػخثشش 6/256ٓغ٘ذ ػخثشش: -حكظ٬ٓخً، ٝأكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ

ػٔش حُؼٔش١، ٝهخٍ حُؼـ٢ِٗٞ ك٢ ًشق حُخلخء : ػؼّق حرٖ حُوطخٕ ؽش٣ن ػخثشش، ٝأخشؿٚ حُزضحس ٖٓ ؽش٣ن أٗظ 

 ٝٛٞ ؽش٣ن طل٤ق.  



إلى باألعضاء التناسمية طمبًا لمذَّة إلى أف تصؿ النشوة  العبثَ  والعادة السرية تعني 
 وتنطفىء أو تفتر الشيوة بعد ذلؾ. ،ذروتيا، فينزؿ المنيّ 

مفػػوا فػػي الحكػػـ ولكػػنيـ اخت عمػػى وجػػوب الغسػػؿ فػػي ىػػذه الحالػػة،الفقيػػاء  وقػػد اتفػػؽ
 الشرعي لبلستمناء باليد.

   *  *  * 
 )العادة السرية(: حكـ االستمناء باليد

حػافظوف، إال عمػى والذيف ىـ لفروجيـ : في وصؼ عباده المؤمنيف يقوؿ تعالى
أزواجيػػـ أو مػػا ممكػػت أيمػػانيـ فػػإنيـ غيػػر ممػػوميف، فمػػف ابتغػػى وراء ذلػػؾ فأولئػػؾ ىػػـ 

العادوف
1. 

بالزوجػػػػػة واألمػػػػػة  السػػػػػتمتاع الجنسػػػػػيَّ أبػػػػػاح هللا تعػػػػػالى ا الكريمػػػػػة فػػػػػي ىػػػػػذه اآليػػػػػة
 باالعتداء وتجاوز حدود هللا. ، ووصفو، ونيى عف االستمتاع بغير ذلؾالممموكة

عمػػػػى حرمػػػػة ممارسػػػػة العػػػػادة السػػػػرية لمجػػػػرد اسػػػػتدعاء الشػػػػيوة  اتفػػػػؽ الفقيػػػػاء وقػػػػد
فمػػف ابتغػػى وراء ذلػػؾ والبحػػث عنيػػا والميػػاث وراءىػػا، ألنيػػا تنػػدرج تحػػت قولػػو تعػػالى: 

 .فأولئؾ ىـ العادوف
      *                           *                       * 

مبػػػػة الشػػػػيوة عنػػػػد الشػػػػاب أو الفتػػػػاة إلػػػػى درجػػػػة الغَ ولكػػػػف مػػػػا ىػػػػو الحكػػػػـ فيمػػػػا لػػػػو ثػػػػارت 
 واالستسبلـِ لمعادة السرية؟!

نتحدث عػف الوسػائؿ لحكـ الشرعي لمعػادة السػرية فػي ىػذه الحالػة، سػقبؿ أف نتحدث عف ا
 .يياالموصمة إل

 الشيوة الجنسية: الوسائؿ التي تييِّج
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 31ٝ 30ٝ 29حُٔؼخسؽ: آ٣ش عٞسس  



نقػػوؿ: يحػػارب الشػػرع اإلسػػبلمي كػػؿ أنػػواع الفسػػاد واالنحػػبلؿ بمختمػػؼ أنواعػػو  بدايػػةً 
مػة المناظر الخميعة والماجنة التي تثير الشيوة محرَّ ف الو، ويقطع الطرؽ المؤّدية إليو،وأشك

كػػػػػوامف الشػػػػػيوة  ونفسػػػػػأف يغػػػػػّض بصػػػػػره عػػػػػف كػػػػػؿ مػػػػػا يثيػػػػػر فػػػػػي شػػػػػرعًا، وعمػػػػػى المسػػػػػمـ 
قػؿ لممػؤمنيف يغضػوا مػف أبصػارىـ ريـ:يقوؿ تعالى في كتابو الكػويستدعييا. 

ويقػوؿ ، 1
2قؿ لممؤمنات يغضضف مف أبصارىف: أيضاً 

. 
يوصػي أصػحابو بغػّض البصػر، ومػف ىػذا قولػو  صػمى هللا عميػو وسػمـوكاف النبػي 

يػػا عمػػي، ال تُتبػػع النظػػرَة النظػػرَة، فإنمػػا لػػؾ األولػػى وليسػػت لػػؾ  لعمػػّي رضػػي هللا عنػػو:
 3اآلخرة.
ىنػػػا وىنػػػاؾ قػػػد  إرسػػػاؿ البصػػػر عمػػػى عواىنػػػو والتػػػدقيؽَ  فَّ ، ألمطمػػػوبٌ  البصػػػر أمػػػرٌ  فغػػػضُّ 

، ولػذلؾ نػرى اإلسػبلـ ـٌ فيػو محػرَّ  ـٍ يوصؿ إلى ارتكاب الفاحشة، وكػؿ مػا يوصػؿ إلػى محػرَّ 
إلػى الزنػا، وفػي ىػذا يقػوؿ النبػي  طريقػاً  الشيوة في الػنفسنظرة المحرمة التي تثير يعتبر ال

  4النظر. زنا العينيف: صمى هللا عميو وسمـ
 ورحـ هللا الشاعر حيف قاؿ: 

 الشرر رِ ومعظـ النار مف مستصغَ  كؿ الحوادث مبداىا مف النظر 
ة، وليػذا ومف الوسػائؿ التػي قػد توصػؿ إلػى ارتكػاب الفاحشػة الخمػوة بػالمرأة األجنبيػ

رجػػٌؿ بػػامرأٍة إال وكػػاف  يخمػػوف ال: صػػمى هللا عميػػو وسػػمـفقػػاؿ  حػػـر اإلسػػبلـ ىػػذه الخمػػوة
 .5ثالثيما الشيطاف
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 30 آ٣ش حُ٘ٞس:عٞسس  
2
 31 آ٣ش حُ٘ٞس:عٞسس  
3
 -ًظخد حٌُ٘خف -، ٝأرٞدحٝد ك٢ ع5/353ٚ٘٘ٓغ٘ذ رش٣ذس: -أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙكغٖ ؿش٣ذ، هخُٚ حُظشٓز١. كذ٣غ  

، 5/101رخد ٓخ ؿخء ك٢ ٗظشس حُٔلخؿؤس: -ًظخد ح٧دد -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع2/246ٚ٘٘رخد ٓخ ٣ئٓش رٚ ٖٓ ؿغ حُزظش:

 .2/212ًٝزُي طللٚ حُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى:
4
رخد  -ًظخد حُوذس -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل2/536ٚٛش٣شس:ٓغ٘ذ أر٢  -ؽشف ٖٓ كذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ 

 . 2/246رخد ٓخ ٣ئٓش رٚ ٖٓ ؿغ حُزظش: -ًظخد حٌُ٘خف -هذس ػ٠ِ حرٖ آدّ كظٚ ٖٓ حُضٗخ ٝؿ٤شٙ، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ
5
رخد ك٢ ُضّٝ حُـٔخػش:  -ًظخد حُلظٖ -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/18ٚ٘٘طل٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ:ؽشف ٖٓ كذ٣غ  

، ٝطللٚ حرٖ كزخٕ: 5/388ك٢ ػششس حُ٘غخء: -: كذ٣غ كغٖ طل٤ق ؿش٣ذ، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حٌُزشٟ، ٝهخ4/465ٍ

 . 1/199، ٝحُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى:15/122



                *                 *                     * 
 فالـ الجنسية والصور اإلباحية:مشاىدة األ حكـ

كثيػػػرًا مػػػا ُأسػػػأؿ مػػػف قبػػػؿ الػػػبعض: ىػػػؿ تجػػػوز مشػػػاىدة األفػػػبلـ الجنسػػػية والصػػػور 
 اإلباحية؟

أوليمػػػا مػػػا والجػػػواب: تحػػػـر مشػػػاىدة األفػػػبلـ الجنسػػػية والصػػػور الخميعػػػة لسػػػببيف: 
تشػػتمؿ عميػػو ىػػذه األفػػبلـ والصػػور مػػف النظػػر إلػػى عػػورات اآلخػػريف، وثانييمػػا مػػا قػػد تجػػّر 

 إليو مف الوقوع في العبلقات الجنسية المحرمة.
 تنظػػر وال ،الرجػػؿ عػػورة إلػػى الرجػػؿ ينظػػر ال: صػػمى هللا عميػػو وسػػمـيقػػوؿ النبػػي 

 1.المرأة عورة إلى المرأة
والمػػراد مػػف  ،2إلييػػا ينظػػر كأنػػو ،لزوجيػػا فتنعتيػػا المػػرأةَ  المػػرأةُ  تباشػػر الويقػػوؿ: 

وذلػؾ صػونًا صؼ المرأة لزوجيا ما اطمعت عميو مف أوصاؼ النساء، الحديث حرمة أف ت
 .الشيوة، وتحاشيًا إلثارة لؤلعراض

االبتعػاد عػف كػؿ مػا يثيػر الشػيوة الجنسػية لػدى الشػاب والفتػاة  عمى ىذا فػإفَّ  وبناءً 
المجػػػػبلت الماجنػػػػة  الخميعػػػػة وقػػػػراءةُ  فيحػػػػـر النظػػػػر إلػػػػى المشػػػػاىد ومطمػػػػوب، واجػػػػبٌ  أمػػػػرٌ 

 .األفبلـ الجنسية والصور اإلباحية ومشاىدةُ 
            *               *                         * 

 يسػػػػمكوف طريػػػػؽ العّفػػػػة؟!كيػػػػؼ ، و ب الشػػػػباب سػػػػموؾ طريػػػػؽ الفاحشػػػػةكيػػػػؼ يتجنَّػػػػ
قبؿ كؿ شيٍء أريد أف أقوؿ: إفَّ محبة هللا تعالى والحرَص عمػى طاعتػو ورضػاه، والخػوَؼ 

                                                 
1
رخد طلش٣ْ حُ٘ظش ا٠ُ حُؼٞسحص:  -ًظخد حُل٤غ -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل3/63ٚطل٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ:كذ٣غ  

رخد  -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع5/109ًٚ٘٘شح٤ٛش ٓزخششس حُشؿخٍ ُِشؿخٍ:رخد ك٢  -ًظخد ح٧دد -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/226ٚ٘٘

 .1/217رخد ح٢ُٜ٘ إٔ ٣شٟ ػٞسس أخ٤ٚ: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع4/41ٚ٘٘ٓخ ؿخء ك٢ حُظؼش١:
2
 -ًظخد حٌُ٘خف -، ٝحُزخخس١ ك٢ طل٤ل1/380ٚٓغ٘ذ ػزذ هللا رٖ ٓغؼٞد: -طل٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ كذ٣غ  

رخد ٓخ ٣ئٓش رٚ ٖٓ  -ًظخد حٌُ٘خف -ٝحُِلع ُٚ، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع5/2007ٚ٘٘رخد ٫ طزخشش حُٔشأس حُٔشأس كظ٘ؼظٜخ ُضٝؿٜخ:

٤ٛش ٓزخششس حُـخٍ ُِشؿخٍ ٝحُٔشأس رخد ًشح -ًظخد ح٫عظجزحٕ -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع2/246ٚ٘٘ؿغ حُزظش:

 .  5/109ُِٔشأس:



ـَ إلػى التػزاـ الطريػؽ الحػبلؿ المسػتقيـ الػذي  مف سخطو وعقابو، ىو أوؿ عامٍؿ يدفع المسػم
 أمر بو ربنا جؿَّ جبللو. 

ىػػػـ مػػػف أ الػػػزواج  يعتبػػػربعػػػد ذلػػػؾ ىنػػػاؾ عوامػػػؿ تسػػػاعد اإلنسػػػاف عمػػػى ىػػػذه االسػػػتقامة، و 
ومػػػا يعقبيػػػا مػػػف سػػػموؾ  ،الػػػدعائـ التػػػي تحّصػػػف الشػػػباب والفتيػػػاِت ضػػػد المثيػػػرات الجنسػػػية

 طريؽ الفاحشة.
يػػا معشػػر الشػػباب مػػف اسػػتطاع مػػنكـ البػػاءة : صػػمى هللا عميػػو وسػػمـيقػػوؿ النبػػي 

وفػي  )والِوجػاء ىػو الحمايػة(،. 1جػاءفميتزوج، ومف لػـ يسػتطع فعميػو بالصػوـ فإنػو لػو وِ 
الشػاب الػذي ال يسػتطيع الػزواج بسػبب فقػره  صمى هللا عميو وسمـىذا الحديث يرشد النبي 

، ألف الصػػياـ ينّمػػي فػػي الشػػاب  وعػػدـ امتبلكػػو لمؤونػػة الػػزواج، أف يمػػارس عبػػادة الصػػـو
 ىو حارٌس ضد ارتكاب المحرمات.تقوى هللا ومراقبتو، و 

 بأشػياء مفيػدةٍ ؿ أوقات الفػراغ إشغاومف أىـ الدعائـ التي تعيف الشباب عمى العفػة 
 كالقراءة وممارسة الرياضة واليوايات النافعة المباحة.

 : يقوؿ الشاعر 
 َمفسده لممرء أيُّ  مفسدةٌ  الفراغ والشباب والِجده إفَّ 

          *     *                  * 
 الحكـ الشرعي لمعادة السرية إذا كانت لتسكيف الشيوة:

عمػػى حرمػة اسػتدعاء الشػػيوة وقضػاء الػػوطر عػف طريػػؽ  الفقيػاءاتفػػاؽ تحػدثنا عػف 
كػؿ مػا يثيػر تمػؾ العادة السرية، وتحدثنا عف ضرورة اتخاذ الوسائؿ التي تقي الشباب مػف 
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، 5/1950: ٖٓ حعظطخع ٌْٓ٘ حُزخءس:رخد هٍٞ حُ٘ز٢  -ًظخد حٌُ٘خف -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

ًظخد  -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع2/1018ٚ٘٘رخد حعظلزخد حٌُ٘خف ُٖٔ طخهض ٗلغٚ ا٤ُٚ: -ًظخد حٌُ٘خف -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ

رخد حُظلش٣غ ػ٠ِ  -ًظخد حٌُ٘خف -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع2/392ٚ٘٘خ ؿخء ك٢ كؼَ حُظض٣ٝؾ ٝحُلغ ػ٤ِٚ:رخد ٓ -حٌُ٘خف

 -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/592٠رخد ٓخ ؿخء ك٢ كؼَ حٌُ٘خف: -ًظخد حٌُ٘خف -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع5/219ٚ٘٘حٌُ٘خف:

 .  6/56رخد حُلغ ػ٠ِ حٌُ٘خف: -ًظخد حٌُ٘خف



فيمػػا لػػو مػػا الحكػػـ  ي أعػػود ألطػػرح السػػؤاَؿ الػػذي طرحتُػػو قبػػؿ قميػػؿ:ولكنػػييا، الشػػيوة ويػػذكّ 
 ميما وممارستيما لمعادة السرية؟!ثارت شيوة الشاب أو الفتاة ثورًة أدت الستسبل

فػي الشػارع  ر الشيوة بسبب المغريات الكثيرة المنتشرة في كػؿ مكػاف تقريبػًا:فقد تثو 
 نات الطرقية والجرائد والمجبلت وغيرىا.والجامعة والقنوات الفضائية واإلعبل

 وأماـ الشاب أو الفتاة إزاء ىذه المغريات أحد ثبلثة أمور: 
، وىذا القمع صعٌب عمى النفس وخطيػٌر عمػى الجسػد، ألنػو قػد يسػبب ةىذه الشيو  إما قمعُ 
   كبيرة. جسدّية ونفسيةً  اً أضرار 

مػػػا سػػػموُؾ طريػػػؽ الحػػػراـ والتجػػػاوب مػػػع الشػػػيوة وقضػػػاء الػػػوطر  عػػػف طريػػػؽ العبلقػػػات وا 
 وىذا حراـٌ محٌض وصفو هللا تعالى بأنو فاحشة.، والزنا الجنسية المحرمة

ما أف يمجأ إلى تسكيف ىذه  الشيوة عف طريؽ العادة السرية. وا 
 (العػادة السػريةاالسػتمناء )في حكـ لجوء المرء إلػى اجتيادات الفقياء اختمفت وقد 

 في ىذه الحالة التي وصفناىا بأنيا تسكيف لمشيوة، وليس استدعاء واستجبلبًا ليا:
مػػػف  قيػػػؿ: ىػػػو كبيػػػرةٌ ى منػػػع االسػػػتمناء فػػػي كػػػؿ األحػػػواؿ، و إلػػػ الشػػػافعية والمالكيػػػةذىب فػػػ

 يصؿ إلى درجة الحرمة. : ىو مكروٌه ال، وقيؿالكبائر المحرمة، وقيؿ: ىو صغيرةٌ 
إلػى جػواز االسػتمناء إف خشػي المػرء عمػى نفسػو مػف  الحنفيػة والحنبميػة بينما ذىب

 ، ويكػػوف ىػػذا مػػف بػػاب ارتكػػاب أىػػوف الضػػرريف، ألفَّ لوقػػوع فػػي الزنػػا بسػػبب غمبػػة الشػػيوةا
مػف ضػرر الزنػا، وىػذا مػا كػاف يػراه  سػتمناء( أخػؼ بكثيػرٍ ضرر ارتكاب العػادة السػرية )اال

 .ابف عباس رضي هللا عنو
ويأخػػػذ ظػػػروؼ سػػػفِّ الشػػػػباب  ،وفػػػي الحقيقػػػة ىػػػذا الػػػرأي رأٌي وجيػػػٌو يراعػػػػي الواقػػػعَ 

مػػف عمػػره، وال  عشػػرةأو الخامسػػة الرابعػػة ي أيامنػػا ىػػذه ينضػػج فػػي باالعتبػػار. فالشػػاب فػػ
ف بيتػو ونفقػات  ،تأديػة الخدمػة العسػكريةوينتيػي مػف  ،يتزوج إال بعد أف يكمؿ دراستو ويػؤمِّ



زواجػػػو، أي إنػػػو يتػػػزوج فػػػي حػػػدود الثبلثػػػيف مػػػف عمػػػره، وىػػػذا يعنػػػي أنػػػو يتعػػػرض لقصػػػؼ 
 عامًا!  16وعصؼ الشيوة أكثر مف 

وربما كاف اإلخوة القرَّاء يتفقوف معي عمػى أفَّ بنػاء عبلقػاٍت عاطفيػٍة وجنسػيٍة غيػر  
بًل في كؿ الػببلد، ويمكػف لمشػاب الػذي يريػد أف يقضػَي شػيوتو مػع شرعيٍة أصبح اليـو سي

 فتاٍة أف يجد مبتغاه بيسٍر ودوف تكمفٍة ُتذكر!
يف، ننصػػحو بالصػػـو والصػػبلة والرياضػػة وعػػدـ البقػػاء فػػي ونحػػف كػػدعاٍة ومصػػمحيف ومػػربّ 

كينيا لكفَّ الشيوة غالبًا ما تكوف أقػوى مػف نصػائحنا ىػذه، فػإذا لجػأ إلػى تسػو البيت وحيدًا، 
كػػاف فػػي عممػػو ىػػذا أقػػرَب إلػػى التقػػوى واالنضػػباط، ألنػػو يفرمػػؿ  ،عػػف طريػػؽ العػػادة السػػرية

ىء نػػار الجػػنس التػػي تسػػتعر بػػيف جنبيػػو، وييػػرب مػػف الزنػػا إلػػى  وسػػاوس الشػػيطاف، وييػػدِّ
 عبلقٍة وىميٍة يقيميا بينو وبيف نفسو!

فسػػي والجسػػدي، قػػد يكػػوف فػػي اإلسػػراؼ فػػي ممارسػػة العػػادة السػػرية شػػيٌء مػػف الضػػرر الن
مػا ال شػؾَّ فيػو ىػو أفَّ فػي الزنػا مػف األضػرار النفسػية والمخػاطر الجسػدية مػا ىػو  ولكف..

أكبػػر بكثيػػٍر مػػف أضػػرار تمػػؾ العػػادة، إضػػافًة إلػػى أفَّ هللا تعػػالى حػػرَّـ الزنػػا تحريمػػًا صػػريحًا 
االسػػػتمناء أو مػػػا يسػػػّمى لكػػػفَّ و وواضػػػحًا فػػػي نصػػػوٍص قطعيػػػة الثبػػػوت وقطعيػػػة الداللػػػة، 

نمػػػا يسػػػتند يحرِّميػػػا، و  نػػػصّّ صػػػحيح وصػػػريح سػػػرية لػػػـ يػػػرد بخصوصػػػيادة الالعػػػاب الفقيػػػاء ا 
بػػأف عمػػى  1)والػػذيف ىػػـ لفػػروجيـ حػػافظوف( :الػػذيف يحرمونيػػا إلػػى تأويػػؿ قػػوؿ هللا تعػػالى

: )فمػف ابتغػى المسمـ الحفاظ عمى فرجو حتى مف العبث بيده، ألف ذلؾ يدخؿ تحػت قولػو
وىػػػذا رأٌي فقيػػػٌي وتأويػػػٌؿ ظنػػػيّّ أليػػػُؽ وأكمػػػؿ وأجػػػدر ، 2وراء ذلػػػؾ فأولئػػػؾ ىػػػـ العػػػادوف(
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لكنػػو لػػيس حكمػػًا شػػرعيًا قاطعػػًا، ولػػيس فػػي ىػػذا الموضػػوع و بالمسػػمـ أف يأخػػذه ويعمػػؿ بػػو، 
 .1ـ العادة السرية عمى وجو اإلطبلؽيحرّ  ،قاطع جاـزنٌص 

*                       *                       * 
 الزوجة:حكـ استمناء الزوج بيد 

كثيػػػرًا مػػػا ُأسػػػأؿ مػػػف قبػػػؿ بعػػػض الزوجػػػات: ىػػػؿ يجػػػوز لمػػػزوج أف يسػػػتمني بيػػػد زوجتػػػو، أو 
 الزوجة بيد زوجيا؟ 
 بػػداًل مػػف المعاشػػرة الزوجيػػة الكاممػػة ألسػػباب مرضػػيةٍ  زوجػػاف إلػػى ذلػػؾأقػػوؿ: قػػد يضػػطر ال

بػػيف الػػزوجيف، ذلػػؾ  الفقيػػاءد أجػػاز أو شػػرعية، كػػأف تكػػوف الزوجػػة حائضػػًا أو نفسػػاء، وقػػ
والػذيف ىػـ لفػروجيـ ) تعػالى: الكريمػة فػي قػوؿ هللا مف التمتع الذي أباحتو اآلية ألنو نوعٌ 

حػافظوف إال عمػى أزواجيػػـ أو مػا ممكػت أيمػػانيـ فػإنيـ غيػر ممػػوميف فمػف ابتغػػى وراء 
 .2ف(ذلؾ فأولئؾ ىـ العادو

               *      *         * 

 رأي الطب في االستمناء )العادة السرية(:
 الرأي الطبي في ىذا الموضوع؟ مناء، ولكف.. ما ىوالستىذا رأي الشرع في ا 

 مراض التناسمية:الدكتور مازف حيدر االختصاصي في األ يقوؿ
%  مػػػػػف الشػػػػػباب يمارسػػػػػوف العػػػػػادة 95إلػػػػػى  90أشػػػػػارت بعػػػػػض اإلحصػػػػػائيات إلػػػػػى أفَّ (

يدة، قػػد تظيػػر مضػػار شػػدالسػػرية! وممػػا ال شػػؾ فيػػو بػػأف لئلفػػراط فػػي ممارسػػة تمػػؾ العػػادة 
، ذلػػؾ ألف مػػع الزوجػػة قػػد تكػػوف عبلقػػًة سػػيئةً مػػف تمػػؾ المضػػار أفَّ العبلقػػة  فػػي المسػػتقبؿ.

 المستمني يعتاد أف يعتمد عمى ذاتو، فيقع بعد الزواج في ما يسمى بالنرجسية الجنسية.
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ت الفكر وضياع التركيز، وقػد يػؤدي كما يؤدي اإلفراط في ممارسة العادة السرية إلى تشتّ 
لػى اإلصػابة بػبعض األمػراض كالتيػاب إل ى الضعؼ الجنسي وضعؼ الذاكرة والبصػر، وا 

 .)البروستات المزمف أو التياب البروستات الحاد وآالـ أسفؿ الظير وغير ذلؾ
 ويتابع الدكتور مازف حيدر قائبًل:

وىذه األضرار تصيب مف يفرط في ممارسة العادة السػرية بشػكؿ دائػـ، إال أنػو ال يمكننػا (
ننكػػػر أف لمعػػػادة السػػػرية أحيانػػػًا بعػػػض الفوائػػػد الطبيػػػة إذا مورسػػػت بشػػػكؿ مؤقػػػت وفػػػي  أف

 حاالت الضرورة. 
ومما ال شؾ فيو بأف لمعادة السرية أحيانًا بعض الفوائد الطبية، وُينصح بيا عنػد اإلصػابة 
بػػػبعض األمػػػراض كالتيػػػاب البروسػػػتات المػػػزمف أو احتقػػػاف البروسػػػتات أو عنػػػد اإلصػػػابة 

ففػػػي ىػػػذه الحػػػاالت ُينصػػػح المػػػريض بممارسػػػة  واالحتقانػػػات الجنسػػػية الشػػػديدة، اتبالتييجػػػ
حتى يفرِّغ جسده مػف السػوائؿ التػي كػاف مػف المفػروض  ،العادة السرية بيف الفينة واألخرى

 أف تخرج منو باالحتبلـ، ويساعَد نفسو عمى التخمص مف ىذه األمراض.
ص مػػف رية بػػيف الفينػػة واألخػػرى لمػػتخمّ وليػػذا أقػػوؿ: يمكػػف لمشػػباب أف يمارسػػوا العػػادة السػػ

بعػػػػض الضػػػػغوط الجنسػػػػية ومػػػػف بعػػػػض االحتقانػػػػات التػػػػي قػػػػد يتعرضػػػػوف ليػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ 
 .)بالفساد المشاىد اليومية في ىذا المجتمع الذي بات يعجّ 

 :(حياتنا الجنسية)أما الدكتور صبري القباني فيقوؿ في كتابو 
العنانػػػػة، انييػػػػار األعصػػػػاب، فقػػػػداف يقػػػػاؿ: إفَّ مػػػػف نتػػػػائج االسػػػػتمناء: الجنػػػػوف، (

 يامات ال تمّت لمواقع بصمة!الحيوية، الشمؿ، إلى ما ال نياية! وكؿ ىذه االتّ 
االسػتمناء وسػػيمة إلراحػػة الجسػـ فيمػػا لػػو أحسػف المػػرء اسػػتخدامو، وىػو ال يػػؤثر سػػمبًا عمػػى 

ط فػػي عنػػدما يمارسػػو اإلنسػػاف بشػػكٍؿ معتػػدؿ، ولكػػفَّ الضػػارَّ بالصػػحة ىػػو اإلفػػرا ،الصػػحة
ممارسػػػة االسػػػتمناء، وكػػػذلؾ اإلفػػػراط فػػػي الجمػػػاع، ألنػػػو يضػػػعؼ الغػػػدد الجنسػػػية والجيػػػاز 



العصبي، وليذا فإف مف الواجب أال يحدث االستمناء أكثر مػف مػرٍة واحػدٍة فػي كػؿ بضػعة 
 .)أياـ
وتجنػػب األطعمػػة الدسػػمة والكتػػب  ،لحمامػػات الفػػاترة واأللعػػاب الرياضػػيةا عمػػى كػػؿ حػػاؿ، 

، إضافًة إلى المثابرة عمى العبادة والطيارة وتقوى هللا تعالى، كميػا ر المثيرةواألفبلـ والصو 
تساعد الشباب عمى السػيطرة عمػى الشػيوة والغريػزة، وتسػيـ فػي ضػبط عمميػة العػادة  أمورٌ 

 .السرية
                         *                        *             * 

 المعاشرة الزوجية ولو بدوف نزوؿ المنّي. السبب الثاني مف أسباب الجنابة:
اشػػػرة والمػػػراد بالمعاشػػػرة الزوجيػػػة التػػػي تتسػػػبب فػػػي حػػػدوث الجنابػػػة وتوجػػػب الغسػػػؿ، المع

، ولػو لػـ ينػزؿ المنػيّ  ،الزوجية الكاممة، أي: الِجماع، وعندما يحصؿ الجماع يجب الغسػؿ
توجب الغسؿ لقػوؿ النبػي ف ىذه المعاشرة الكاممة تعتبر بحّد ذاتيا مف أسباب الجنابة، و أل
:  والختػاف ىنػا كنايػٌة عػف العضػو التناسػمي . 1الختاف الختاف فقد وجػب الغسػؿ إذا مّس

دخػػاؿ ، أي تغييػػب نايػػة عػػف الجمػػاعكىنػػا عنػػد الػػذكر واألنثػػى، والمػػسُّ  حشػػفة الػػزوج فػػي وا 
الزوجػػة، أمػػا المبلمسػػة السػػطحية دوف إدخػػاؿ فػػبل توجػػب الغسػػؿ إال إذا حصػػؿ معيػػا فػػرج 

 إنزاؿ لممنّي. 
فػػػي حالػػػة كثيػػػروف ىػػػـ األزواج الػػػذيف ال يعممػػػوف ىػػػذا، ويظنػػػوف أف نػػػزوؿ المنػػػّي 

وربمػػػا تعاشػػػرا دوف أف ُينػػػزال )أو دوف أف ىػػػو وحػػػده الػػػذي يوجػػػب الغسػػػؿ، تغييػػػب الحشػػػفة 
 بػػيف وىمػػا ال يعممػػاف، ويصػػمياف ويتعّبػػداف دوف أف يغتسػػبل!!فيصػػبحاف جنُينػػزؿ أحػػدىما(، 

 وىذا تصرٌؼ غير صحيح، والعبادة باطمٌة في ىذه الحالة!
              *                     *                     * 
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 انتياء المعاشرة الزوجية:مدة مف نزوؿ المنّي بعد 
 ىناؾ مشكمة تشتكي منيا بعض النساء. 

مػػػاء  نػػػي ظممػػػت أرىمػػػف المعاشػػػرة الزوجيػػػة اغتسػػػمت، ولكداىّف: عنػػػدما انتييػػػت تقػػػوؿ إحػػػ
 أخرى؟ يوجب عمّي االغتساؿ مرةً  نيّّ طواؿ النيار، فيؿ ىذا مَ  متدفقًا يخرج منِّي

عقب المعاشرة الزوجيػة،  وعمى شكؿ دفقاتٍ  عٍ متقطّ  ىذا الماء الذي يخرج مف المرأة بشكؿٍ 
لػيس مػف منػّي المػرأة، بػؿ ىػو منػّي  وجػود الشػيوة، وىػوف ال يوجب الغسػؿ ألنػو يخػرج بػدو 

نمػػا  يجػػب عمييػػا الغسػػؿ فػػي ىػػذه الحالػػة، الػػزوج المتبقّػػي فػػي رحميػػا إثػػر المعاشػػرة، وال وا 
 يكفييا الوضوء.

*                      *                 * 
 الزوج: حقن رحم الزوجة بمنيّ 

 ىؿيح الصناعي مف أجؿ اإلنجاب: تتساءؿ بعض النساء المواتي يجريف عممية التمق
 زوجيا؟ بمنيّ  رحميا حقف بعد المرأة عمى الغسؿ يجب

أقوؿ: موضوع التمقيح الصناعي مف المواضيع المستجدة، ولذلؾ لـ يتعرض لو الفقياء 
القدامى، وقد بحث بعض الفقياء المعاصريف ىذه المسألة، واستنبطوا ليا حكمًا شرعيًا، 

 عمى الغسؿ يجب الأنو ص رأييـ في ، ويتمخّ اإلفتاء في الكويتقطاع ومف ىؤالء لجنة 
 . لمغسؿ موجباً  جماعاً  ليس ألنو رحميا، في زوجيا منيّ  بحقف ةأ المر 

                *                    * 
 ما يحـر عمى الجنب مف الرجاؿ والنساء:

كسػػجدة ) أـ غيػػر كاممػػةٍ  كاممػػةً  يحػػـر عمػػى الجنػػب الصػػبلة، سػػواء كانػػت صػػبلةً  -1
ف كنػتـ : لقولػو تعػالى ،، وسواء كانػت فرضػًا أو نفػبلً (التبلوة وصبلة الجنازة وا 

1جنبًا فاطَّيروا
. 
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الطػػواؼ حػػوؿ البيػػت : يحػػـر عمػػى الجنػػب الطػػواؼ حػػوؿ الكعبػػة لقػػوؿ النبػػي  -2
 .1صالٌة إال أنكـ تتكمموف فيو، فمف تكمـ فيو فال يتكممفَّ إال بخير

2ال يمسػػو إال المطيػػروف المصػػحؼ لقولػػو تعػػالى: يحػػـر عمػػى الجنػػب مػػّس  -3
 ،

 قػػاؿ:أنػػو رضػػي هللا عنػػو  ، وقػػد ورد عػػف عمػػيٍ وتحػػـر عميػػو قػػراءة القػػرآف الكػػريـ
3إال أف يكوف جنبًا. قرؤنا القرآف عمى كؿ حاؿٍ يُ  كاف النبي 

 

بػو لسػانو دوف ؾ أو أف يحػرّ  ،ويجوز لممرأة والرجؿ الجنب أف يتمو القرآف الكػريـ بقمبػو 
، ال عمػػى عمػػى سػػبيؿ الػػذكر والػػدعاء يػػاتاآلجػػوز تػػبلوة بعػػض سػػمع نفسػػو، كمػػا تأف يُ 

)الحمػد هلل عنػد االنتيػاء مػف تنػاوؿ الطعػاـ:  السبيؿ التعبػد بػالتبلوة، كػأف يقػوؿ الجنػب
سػػػبحاف ): ذلػػػؾ مػػػا شػػػابو وأ يقػػػوؿ عنػػػد ركػػػوب الدابػػػة أو السػػػيارة وأ ،4رب العػػػالميف(

)ربنػا آتنػا فػي الػدنيا حسػنًة : أو أف يقػوؿ ،5مقػرنيف(الذي سخر لنا ىذا وما كنا لػو 
)ربنػا ال تػزغ قموبنػا بعػد إذ ىػديتنا وىػب : أو، 6وفي اآلخرة حسنًة وقنا عذاب النػار(

 ، إلى آخر ما يشبو ذلؾ مف اآليات التي ليا صيغة الدعاء.7لنا مف لدنؾ رحمًة(
 ى سبيؿ الدعاء، كمػا أجػازسورة الفاتحة عمأف يقرأ مجنب ل الحنفية والمالكية وقد أجاز
اإلخػػبلص وآيػػة الكرسػػي، وذلػػؾ عنػػد ذتيف و سػػور المعػػوِّ لمجنػػب أف يقػػرأ أيضػػًا المالكيػػة 
، كما يجوز  الخوؼ نفسػو  مف القرآف، ليرقػيَ  اً يسير لو عندىـ أف يقرأ شيئًا أو عند النـو

 مف األلـ أو مف شر الشيطاف والسحرة والحسدة.
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، ولػو كػاف ذلػؾ باتفػاؽ الفقيػاء بػبل عػذرٍ يحـر عمى الجنب المكث فػي المسػجد  -4
ال ُأحػػػؿ  : صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمـالنبػػػي  بحػػػديثعمػػػى ذلػػػؾ واسػػػتدلوا حظػػػات، لم

 1المسجَد لحائٍض وال جنب.
ويخػػرج مػػف آخػػر، فجػػائز عنػػد  أمػػا عبػػور المسػػجد والمػػرور منػػو، كػػأف يػػدخؿ مػػف بػػابٍ  

أييػػا الػػذيف آمنػػوا ال تقربػػوا يػػا  بقولػػو تعػػالى: عمػػى ذلػػؾ ، واسػػتدلواالشػػافعية والحنبميػػة
الصػػػالة وأنػػػتـ سػػػكارى حتػػػى تعممػػػوا مػػػا تقولػػػوف، وال جنبػػػًا إال عػػػابري سػػػبيؿ حتػػػى 

ف كنػػتـ جنبًا؟؟؟؟؟؟؟تغتسػػمو  2تكممػػة االيػػةا وا 
 ، النيػػي عػػف قربػػاف وحسػػب رأييػػـ فػػإف

فػبل  جد،االمسػ مواضع الصػبلة، وىػيالنيي عف قرباف الصبلة لمسكارى والجنب تعني 
 مكث فيو.دوف أف ي سبيؿمل اً عابر فيو  همرور لمكث في المسجد، ويجوز لمجنب ايجوز 

كػػانوا يمشػػوف فػػي  صػػمى هللا عميػػو وسػػمـاب رسػػوؿ هللا أفَّ أصػػح جػػابرعػػف وقػػد روي 
 .3المسجد وىـ جنب

ف المسػػجد، وقػػد فسػػروا قولػػو إلػػى حرمػػة عبػػور الجنػػب مػػ المالكيػػة والحنفيػػةبينمػػا ذىػػب 
ََُُْمتوا َمتا تَقُولُتوَن يَا أَيَُّها الَِّذيَن  تعالى: آَمنُوا ََل تَْقَربُوا الصَََّلةَ َوأَْنتتُْم سُتَااَرح َحتَّتى تَ

َوََل ُجنُبًتتا إَِلَّ َاتتابِِرب َستتبِيٍل َحتَّتتى تَْوتَِستتُُوا
4
 ، :يػػا أييػػا الػػذيف آمنػػوا ال بػػأف المػػراد منػػو

إذا كنػػتـ عػابري سػػبيٍؿ، حتػػى تغتسػموا، إال  وا وأنػتـ سػػكارى، وال تصػموا وأنػػتـ جنػبٌ تصػمّ 
 ـ تجدوا ماًء، فيجوز لكـ التيمـ عند ذاؾ، وال يشترط االغتساؿ.لو أي: مسافريف، 

   *  *  * 
 ما ال يحـر عمى الجنب فعمو:

 ىؿ يحـر عمى الجنب جميع أنواع العبادات؟ 
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 ما الذي يجوز لمجنب فعمو؟! وما الذي ال يحـر عميو؟!
الجسػػػد، أمػػػا النجاسػػػة التػػػي ب طػػػاىر ُنػػػاألشػػػياء، ألف الجُ ال يحػػػـر عمػػػى الجنػػػب لمػػػس -1

، وىػػػذه النجاسػػػة حسػػػيةً  اعتباريػػػة، وليسػػػت نجاسػػةً  معنويػػػةٌ  فيػػػي نجاسػػةٌ تمنعػػو مػػػف العبػػػادة 
   قبؿ أف يغتسؿ لـ ينّجسو. تزوؿ باالغتساؿ، ولو لمس الجنب أي شيءٍ 

 حذيفػػة حذيفػػة فػي الطريػػؽ، فحػادلقػي  صػػمى هللا عميػو وسػػمـىػػذا أف النبػي فػي  ورد
جنبػًا، وفػي  فقػاؿ: يػا رسػوؿ هللا كنػتُ  وذىػب فاغتسػؿ ثػـ جػاء، ولـ يسمِّـ عميو عنو

إفَّ المسػػػمـ ال : فقػػػاؿ النبػػي . أف أجالسػػؾ وأنػػػا عمػػػى غيػػر طيػػػارة : كرىػػػتُ روايػػةٍ 
 1ينجس.

وقػت الصػبلة، فػبل يجػب  مػا لػـ يخػرج ر مػف الجنابػةى الجنب تأخير التطيّػال يحـر عم-2
 الوقػػػػت لمغسػػػػؿ ثػػػػـ الصػػػػبلة، ولكػػػػفَّ  مػػػػف إذا كػػػػاف ىنػػػػاؾ متسػػػػعٌ  ،مباشػػػػرةً ر يتطيّػػػػ عميػػػػو أف
النبػي  ة بسػبب الجنابػة، وينسػى قػوؿَ الصػبل ة تبػرز عنػدما يتراخػى ويتيػاوَف ويضػيعالمشكم

 .2أىمو ُوتر )فَقد(مف فاتتو صالٌة فكأنما : صمى هللا عميو وسمـ

يتكاسػػموف عػػف صػػبلة الصػػبح بسػػبب غسػػؿ الجنابػػة، الػػذيف مػػف األزواج  أسػػمع عػػف كثيػػرٍ  
يـ عمػػى ثّ مػػا يػػردعيـ عػػف التكاسػػؿ، ويحػػأف يكػػوف فػػي قمػػوب المػػؤمنيف  يجػػبوالحقيقػػة أنػػو 

 لميػؿ، ألف الثػواب عمػػى قػدر المشػػقة،ولػو كػاف ذلػػؾ فػي جػػوؼ ا ،المسػارعة إلػى طاعػػة هللا
في ذمة هللا، فال  ى الصبح فيومف صمّ : صمى هللا عميو وسػمـوأذّكر ىؤالء بحديث النبي 

 .3بشيء يطمبّنكـ هللا مف ذمتو
وأراد النػـو أو  وكاف ىناؾ متسع مف الوقػت لمصػبلة، ويستحب لمجنب إذا أّخر االغتساؿ،

قػػد سػػئمت السػػيدة عائشػػة رضػػي هللا و لمصػػبلة، فألكػػؿ ومػػا إلػػى ذلػػؾ، أف يتوضػػأ كوضػػوئا
                                                 

1
 .16عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 
2
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ًظخد حُٔغخؿذ ٝٓٞحػغ  -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل4/412ٚٓغ٘ذ ؿ٘ذد حُزـ٢ِ: -طل٤ق. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙكذ٣غ  

رخد ٓخ ؿخء  -ًظخد حُلظٖ -، ٝأخشؽ حُظشٓز١ ك٢ ع1/454ٚ٘٘رخد كؼَ ط٬س حُؼشخء ٝحُظزق ك٢ ؿٔخػش: -حُظ٬س

٠ كذ٣غ ؿ٘ذد، ًٝزُي حرٖ ٓخؿٚ ك٢ شخٛذحً ُٚ ػٖ أر٢ ٛش٣شس ٝأشخس اُ 4/465ٖٓ ط٠ِ حُظزق كٜٞ ك٢ رٓش هللا :

 ٖٓ كذ٣غ عٔشس رٖ ؿ٘ذد.2/1301رخد حُٔغِٕٔٞ ك٢ رٓش هللا: -ًظخد حُلظٖ -ع٘٘ٚ



و ينػػػاـ قبػػػؿ أف يغتسػػػؿ؟ يغتسػػػؿ قبػػػؿ أف ينػػػاـ، أ صػػػمى هللا عميػػػو وسػػػمـأكػػػاف النبػػػي  عنيػػػا:
 1كؿ ذلؾ كاف يفعمو، ربما اغتسؿ وناـ، وربما توضأ وناـ.فقالت: 

 ،2ال تػدخؿ المالئكػة بيتػًا فيػو جنػب قػاؿ: صػمى هللا عميػو وسػمـأما ما روي مف أف النبي 
 صػمى هللا عميػو وسػمـما رواه مسمـ عف عائشة أف النبػي اختمؼ في صحتو، و فيو حديث 

 تػأخير االغتسػاؿعمى جواز  كاؼٍ  دليؿٌ  كاف يؤخر االغتساؿ مف الجنابة إلى ما بعد النـو
 .لمصبلة مف الوقت كاف ىنالؾ متسعٌ  إذا ،بدوف كراىة

، بػػػػؿ لجنػػػػب االسػػػػتماع إلػػػػى القػػػػرآف الكػػػػريـ وتػػػػبلوة األذكػػػػار واألدعيػػػػةال يحػػػػـر عمػػػػى ا -3
 .يستحب لو ذلؾ

، وىػػذا غيػػر ـٌ عمػػى الجنػػبواألدعيػػة محػػرّ يظنػػوف أف تػػبلوة األذكػػار بعػػض النػػاس 
كاف يذكر هللا في كؿ  (كما تروي السيدة عائشػة) صمى هللا عميو وسمـالنبي  صحيح، ألفَّ 

لػػذكر هللا تعػػالى وال  الطيػػارة مػػف الجنابػػة أو مػػف الحػػيض والنفػػاسإذ ال تشػػترط ، 3أحيانػػو
 .لدعائو

ب بسػػب الفجػػر جنابتػػو قبػػؿ حصػػمت لػػـ يغتسػػؿ، سػػواء يصػػح صػػـو الجنػػب ولػػو -4
وىػو موضػوع   بسبٍب خارٍج عف إرادتو )كاالحتبلـ(. ، أو بعد الفجر الجماع أو االستمناء

وال عمػى جنابػة،  وففػي رمضػاف عمػى جنابػٍة أو يسػتيقظ وفينام الذيف بعض الناسيجيمو 
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، 1/249رخد ؿٞحص ّٗٞ حُـ٘ذ ٝحعظلزخد حُٞػٞء ُٚ: -ًظخد حُل٤غ -طل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

 -ًظخد كؼخثَ حُوشإٓ -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ، 1/58رخد ك٢ حُـ٘ذ ٣ئخش حُـغَ: -ًظخد حُطٜخسس -ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ

رخد رًش ح٫ؿظغخٍ هزَ  -ًظخد حُطٜخسس -ٓط٫ًٞ، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز 5/183٠رخد ٓخ ؿخء ٤ًق ًخٕ هشحءس حُ٘ز٢ 

 . 1/199حُّ٘ٞ:
2
رخد  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع :1/83ٚ٘٘ٓغ٘ذ ػ٢ِ  -ٓخظظش ٖٓ كذ٣غ كغٖ. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ 

، ٝطللٚ 1/141رخد ك٢ حُـ٘ذ ارح ُْ ٣ظٞػؤ: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/58٠٘ذ ٣ئخش حُـغَ:ك٢ حُـ

، ُٝلظٚ:" ٫ طذخَ ح٬ُٔثٌش ر٤ظخً ك٤ٚ ًِذ ٫ٝ طٞسس ٫ٝ ؿ٘ذ". ر٤٘ٔخ 1/278، ٝحُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى:4/5حرٖ كزخٕ:

 ػؼّق ح٧ُزخ٢ٗ ٛزح حُلذ٣غ.
3
، ٝأرٞ 1/282رخد رًش هللا طؼخ٠ُ ك٢ كخٍ حُـ٘خرش ٝؿ٤شٛخ: -ًظخد حُل٤غ -ٚطل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لكذ٣غ  

 -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/5ٚ٘٘رخد ك٢ حُشؿَ ٣زًش هللا طؼخ٠ُ ػ٠ِ ؽٜش: -ًظخد حُطٜخسس -دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ

رخد ٓخ ؿخء إٔ  -صًظخد حُذػٞح -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/110ٚ٘٘رخد رًش هللا ػض ٝؿَ ػ٠ِ حُخ٬ء ٝحُخخطْ ك٢ حُخ٬ء:

 . 5/436دػٞس حُٔغِْ ٓغظـخرش:



: لضػػيؽ الوقػػت أو تكاسػػبًل ومػػا شػػابو، وال يعػػرؼقبػػؿ الفجػػر  يػػتمّكف أحػػدىـ مػػف االغتسػػاؿ
   صحيٌح أـ غير صحيح؟!ىؿ صيامو 

، فقػػد روترطشػػلػػيس مػػف الجنابػػة عمػػى أفَّ االغتسػػاؿ  الفقيػػاء اتفػػؽوقػػد   ًا لصػػحة الصػػـو
يصػػبح جنبػػًا كػػاف  صػػمى هللا عميػػو وسػػمـفَّ رسػػوؿ هللا أـ سػػممة رضػػي هللا عنيمػػا أعائشػػة و 

 1.في رمضاف ثـ يصـو غير احتبلـٍ جماع مف 
حيتػػػو وشػػػاربو، ويحمػػػؽ شػػػعر رأسػػػو وليجػػػوز لمجنػػػب أف يقػػػّص أظػػػافره ويقّصػػػر شػػػعر  -5 

 اء والصبغة وما شابو.تو، كما يجوز لو أف يخضب شعره بالحنّ إبطو وعان
 أف تزيؿ شعر جسدىا وىي جنب.ة الجنب أف تفعؿ ذلؾ، وليا أيضًا كما يجوز لممرأ 

( أنػػػو قػػػاؿ فػػػي ىػػػذا مفتػػػي مكػػػة)عطػػػاء بػػػف أبػػػي ربػػػاح  التػػػابعيِّ روى اإلمػػػاـ البخػػػاريّّ عػػػف 
ف لـ يتوضأ ،ويحمؽ رأسو ،ويقّمـ أظافره ،تجـ الجنبيح :الموضوع  .2وا 

 

                                                 
1
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2
رخد حُـ٘ذ ٣خشؽ ٣ٝٔش٢ ك٢ حُغٞم  -ًظخد حُـغَ -أػش طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ٓؼِوخً ك٢ طل٤لٚ 

 .2/164، ٝٝطِٚ حرٖ كـش ك٢ طـ٤ِن حُظؼ٤ِن:1/109ٝؿ٤شٙ:



 سؿالغُ  أحكاـُ 
رغـ أفَّ الناس جميعًا منذ بموغيـ سفَّ التكميؼ وحتى وفاتيـ، يحتاجوف لمعرفة األحكاـ 
التي تتعمؽ بالغسؿ، ألفَّ في معرفتيا ضمانة لصحة عباداتيـ، إال أفَّ كثيرًا منيـ تفوتو 

 أحكاـَ  في ىذا الموضوع. لذلؾ رأيُت أف أبحث في ىذه الصفحات ميمةمعرفة تفاصيؿ 
 :الغسؿ

 ما ىو الغسؿ المفروض؟ -
 ؟مندوبغسؿ الالما ىو و  -

 ما ىي موجبات الغسؿ؟ و   -
 ؟وسننو  فرائض الغسؿ وما ىي -

*  *   * 
 معنى الغسؿ:

 عؿ االغتساؿ.ىو فِ و  ،بمعنى واحدٍ في المغة الُغسؿ والَغسؿ 
ما  إفاضة الماء الطاىر عمى جميع البدف بنية التطير مف حدثٍ  :ىو سؿ شرعاً الغُ و 

 ما )كاالنتقاؿ مف الكفر إلى اإلسبلـ(. )كالجنابة(، أو لحدوث أمرٍ 

  :موجبات الغسؿ

 أصغر. أكبر، وما يوجب الوضوء حدثاً  حدثاً  ى ما يوجب الغسؿَ يسمّ 
 أمور: موجبات الغسؿ خمسةو 

 الموت. -انتياء النفاس -الحيضانتياء  -الجنابة -إسالـ الكافر

                 *                    * 



 :إسالـ الكافر الُغسؿ بسبب
إلى وجوب الغسؿ عمى الكافر إذا أسمـ، واستدلوا بما الحنبمية )وقوٌؿ عند المالكية( ذىب 

أف  صمى هللا عميو وسمــ فأمره النبي أنو أسمرواه قيس بف عاصـ رضي هللا عنو، 
 .1يغتسؿ

إلى  جميور الفقياء )الشافعية والحنفية والمالكية في الصحيح عندىـ(بينما ذىب 
استحباب غسؿ الكافر إذا أسمـ، وال يجب عميو الغسؿ إال إذا حصؿ ما يوجبو قبؿ 

اإلسبلـ، كالجنابة أو الحيض والنفاس، واستدلوا بما روي عف إسبلـ كثيٍر مف الصحابة، 
أمرىـ بالغسؿ، أما األحاديث التي ورد فييا األمر  هللا عميو وسمـصمى رد أفَّ النبي ولـ ي

 بالغسؿ، فحمموىا عمى االستحباب.

    *  *  * 

 :الجنابةالغسؿ مف  
بيذا والمراد  ،يةزوجب ىو غير الطاىر، بسبب إنزاؿ المني أو بسبب المعاشرة النُ والجُ 

 سو.ينجّ  فإنو الفإذا لمس الُجُنُب شيئًا  الحسية، الوية لطيارة المعنا

ألف إنزاؿ المني أو المعاشرة الزوجية تبعده عف الصموات وتبلوة  ،سمي الجنب جنباً و 
 ، حتى يغتسؿ.القرآف ودخوؿ المسجد

 وُيطمؽ لفُظ الُجُنِب عمى الرجؿ والمرأة، فيقاؿ: رجٌؿ جنٌب وامرأٌة جنب.
ـْ قولو تعالى: في  ووجوب الغسؿ مف الجنابة ورد ْف ُكْنُت   .2ُجُنبًا َفاطَّيَُّروا{}َواِ 
                                                 

1
رخد ك٢  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع5/61ٚ٘٘ػخطْ:ٓغ٘ذ ه٤ظ رٖ  -كذ٣غ كغٖ. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ 

رخد ٓخ رًش ك٢ ح٫ؿظغخٍ ػ٘ذٓخ ٣غِْ  -ًظخد حُظ٬س -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/38ٚ٘٘حُشؿَ ٣غِْ ك٤ئٓش رخ٫ؿظغخٍ:

، 1/109رخد ٓخ ٣ٞؿذ حُـغَ ٝٓخ ٫ ٣ٞؿزٚ:  -ًظخد حُطٜخسس -ٝكّغ٘ٚ، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ 2/502حُشؿَ: 

 .1/126، ٝحرٖ خض٣ٔش:4/45خٕ: ٝطللٚ حرٖ كز
2
 6عٞسس حُٔخثذس: آ٣ش  



. 1إذا التقى الختاناف فقد وجب الغسؿ: صمى هللا عميو وسمـكما ورد في قوؿ النبي 
وقوِلو:  ،2ؿالغس وجب فقد ،الختافَ  الختافُ  ومسَّ  األربع بياعَ شُ  بيف جمس إذاوقوِلو: 

بمجرد ، وىذا الحديث صريٌح في وجوب الغسؿ 3ِمف المذِي الوضوُء، ومف المنيِّ الغسؿ
 .4نزوؿ المني، ولو لـ يكف ىناؾ معاشرٌة زوجية

*  *  * 
 :انتياء الحيض الغسؿ عند 

}َوال َتْقَرُبوُىفَّ َحتَّى َيْطُيْرَف لقولو تعالى: يجب عمى المرأة االعتساؿ عند انتياء حيضيا 
ـُ اّللَُّ{ َفِإَذا َتَطيَّْرَف َفْأُتوُىفَّ ِمْف َحْيُث َأَمَرُك

الفرؽ بيف قولو تعالى: لنبلحظ ىنا و  ،5
صيغة  يىيف قولو: )فإذا تطيَّرف(، و وب والتي تدؿ عمى انتياء الحيض، )يطُيرف(،

منو لـ  بحيث ال يبقى جزءٌ  ،مبالغة، وتدؿ عمى االغتساؿ بتعميـ جميع البدف بالماء
 يصمو الماء. 

 َأْقَبَمتِ  ِإَذا :قاؿ لفاطمة بنت حبيش صمى هللا عميو وسمـ النَِّبىّ  أفالحديث الصحيح وفي 
اَلَة، َفَدِعى اْلَحْيَضةُ  َذا الصَّ َـ  َعْنؾِ  َفاْغِسِمى َأْدَبَرتْ  َواِ   6.يَوَصمِّ  الدَّ

                                                 
1
ٓغ٘ذ  -طللٚ حرٖ كزخٕ ٝحرٖ حُوطخٕ، ٝطلق ح١ُٝٞ٘ أطِٚ. كوذ أخشؿٚ رٜزح حُِلع أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙكذ٣غ  

، 1/199رخد ٓخ ؿخء ك٢ ٝؿٞد حُـغَ ارح حُظو٠ حُخظخٗخٕ: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع6/239ٚ٘٘ػخثشش:

رخد  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/45ٚ٘٘رخد ٝحؿذ حُـغَ ارح حُظو٠ حُخظخٗخٕ: -ك٢ حُٔٞؽؤٝأخشؽ ٗلٞٙ ٓخُي 

. ٝٗوَ حرٖ كـش ػٖ ح١ُٝٞ٘ هُٞٚ: أطِٚ طل٤ق 3/456، ٝطللٚ حرٖ كزخٕ:1/180ارح حُظو٠ حُخظخٗخٕ ٝؿذ حُـغَ:

 (. 1/134)حٗظش حُظلخط٤َ ك٢ طِخ٤ض حُلز٤ش:
2
رخد ٗغخ حُٔخء ٖٓ حُٔخء ٝٝؿٞد حُـغَ رخُظوخء حُخظخ٤ٖٗ:  -ًظخد حُل٤غ -طل٤لٚطل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ كذ٣غ  

1/271. 
3
رخد حُٞػٞء  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع :1/109ٚ٘٘ٓغ٘ذ ػ٢ِ  -طل٤ق.أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙكذ٣غ  

ٝهخٍ : كذ٣غ كغٖ  1/193رخد ٓخ ؿخء ك٢ ح٢ُ٘ٔ ٝحُٔز١:  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/168ٖٚ٘٘ٓ حُٔز١:

 طل٤ق.
أجمع العمماء عمى وجوب الغسؿ عمى الرجؿ والمرأة متى غاب َذَكُره في فرجيا، ولو لـ يحدث إنزاؿ لممني. أما ما  4

رخَّص ليـ في الوضوَء فقط إذا لـ يكف ىناؾ  مف أفَّ النبي صمى هللا عميو وسمـورد في صحيح البخاري ومسمـ 
 اْلَمْرأَةَ  َجاَمعَ  ِإَذاعف الرجؿ  سأؿ النبيَّ صمى هللا عميو وسمـ َكْعبٍ  ْبفُ  ُأَبىُّ يروى فيو أفَّ إنزاؿ، وذلؾ في الحديث الذي 

َـّ  ِمْنُو، اْلَمْرأَةَ  َمسَّ  َما َيْغِسؿُ  فأجابو: ُيْنِزؿْ  َفَمـْ  أُ  ُث : إنما الماء مف النبي صمى هللا عميو وسمـ ي، أو في قوؿَوُيَصمِّ  َيَتَوضَّ
  .اف في بداية اإلسبلـ، ثـ نيي عنو، وأفَّ ذلؾ كةمنسوخ اتفؽ الفقياء عمى أف ىذه األحاديث، فقد الماء

 .222سورة البقرة: آية  5
6
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                *                   * 
 سؿ المرأة الجنب إذا حاضت:غُ 

قبؿ أف تغتسؿ مف إذا حاضت ممرأة الُجُنب ل تتساءؿ بعض النساء عف الحكـ الشرعي
 ؟ مف الجنابة يجب عمييا الغسؿ الجنابة، ىؿ

وجواب ىذه المسألة ىو: ال يجب عمييا االغتساؿ حتى تطير مف الحيض، ويكفييا 
 غسٌؿ واحٌد عف الحيض والجنابة، تنوي فيو رفَع الحدِث األكبر.

*  *  * 
  :انتياء النفاس سؿ عندالغُ 

انتياء  عندالغسؿ وجوب و يجب عمى المرأة النفساء أف تغتسؿ عند انتياء نفاسيا، 
جماِع العمماء عمى وجوبو، قياسًا عمى وجوب  النفاس مستنٌد إلى فعؿ الصحابياِت وا 

 الغسؿ عند انتياء الحيض.
وىنا سؤاٌؿ قد يطرحو البعض: إذا ولدت المرأة دوف أف ترى دمًا، فيؿ ىي نفساء، وىؿ 

 يجب عمييا غسؿ النفاس؟! 
توجب الغسؿ،  إلى أفَّ مجرَد الوالدةجميور الفقياء )الشافعية والحنفية والمالكية( ذىب 
عقب الوالدة إذا لـ تر دمًا، وعند انتياء أياـ النفاس إذا رأت أف تغتسؿ عمى المرأة  فيجب
 الدـ.

إلى أنيا طاىرٌة ال يجب عمييا غسٌؿ إذا لـ تَر الدـ، وال تسمى الحنابمة بينما ذىب 
ألفَّ النفاس ىو الدـ الذي تراه المرأة عقب الوالدة، وطيُر المرأة متعمٌؽ بعدد أياـ نفساء، 

 رؤيتيا لمدـ، كما ذكرنا عند بحثنا ألحكاـ النفاس.
والسؤاؿ المطروح: ىؿ يمكف لممرأة أف تمد دوف أف ترى دماء، أـ أف ىذا لـ يحدث وال 

 يمكف أف يحدث؟ وما ىو رأي الطب في ىذا؟ 
 ورة ربا األسدي: والدة المرأة دوف رؤية الدماء أمر مستبعد طبيًا.تقوؿ الدكت



ولذلؾ نقوؿ: بحث الفقياء ليذا الموضوع كاف مبنيًا عمى ما اعتادوه مف افتراض مسائؿ 
 ُيحتمؿ حدوثيا، ومحاولة استنباط الحكـ الشرعي ليذه المسائؿ.. 

*  *   
  :سؿ الميتغُ 

صمى هللا عميو وه لقوؿ النبي مالمسمميف أف يغسّ إذا مات المسمـ وجب عمى األحياء مف 
 1اغسموه بماٍء وِسدٍر.في الرجؿ الذي وقصتو ناقتو:  وسمـ

    *  *  * 
    :المتفؽ عمييا فرائض الغسؿ

 ىو وجوب تعميـ الجسد بالماء الطيور. ،لمغسؿ فرٌض واحٌد متفٌؽ عميو
ويجب  وظفٍر، عرٍ وشَ  رةٍ شَ جسد بما عميو مف بَ الجميع  ىو إيصاؿ الماء إلى ـيعموالت

تبميغ الماء إلى أصوؿ شعر الرأس والشارب والمحية والحاجبيف والجسد، بحيث يصؿ إلى 
 .كاف الشعر خفيفا أـ كثيفاً  سواءً البشرة التي تحتو، 

ىو ما يحصؿ بو تعميـ البدف بالماء عمى الوجو  ،مف الماء أو الكافي القدر المجزئو 
 ،أي قدر يستخدمو المرءيكفي ، و ومن أو حدّّ أدنى مفروٌض  ليس ىنالؾ قدرٌ ، و المطموب

جميع أجزاء يكفي إليصاؿ الماء إلى أف  فيو، ىو الشرط الوحيدو  ،أـ كثيراً كاف   قميبلً 
 . جسدال

صمى هللا سألت النبي  ، حيفهللا عنياواستدؿ الفقياء عمى ذلؾ بحديث أسماء رضي 
 َوِسْدَرَتَيا َماَءَىا ِإْحَداُكفَّ  َتْأُخذُ  والحيض، فقاؿ: غسؿ الجنابةكيفية عف  عميو وسمـ

                                                 
1
ٝك٢ ٓٞحػغ أخشٟ،  1/425رخد حٌُلٖ ك٢ ػٞر٤ٖ: -ًظخد حُـ٘خثض -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

رخد  -ًظخد حُـ٘خثض -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع2/865ٚ٘٘ٓخ ٣لؼَ رخُٔلشّ ارح ٓخص:رخد  -ًظخد حُلؾ -ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ

، ٝحُظشٓز١ 2/1030رخد حُٔلشّ ٣ٔٞص: -ًظخد حُٔ٘خعي -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع3/219ٚ٘٘حُٔلشّ ٣ٔٞص ٤ًق ٣ظ٘غ رٚ:

 -خعي حُلؾًظخد ٓ٘ -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز3/286٠رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُٔلشّ ٣ٔٞص ك٢ اكشحٓٚ: -ًظخد حُلؾ -ك٢ ع٘٘ٚ

 .5/144رخد طخ٤ٔش حُٔلشّ ٝؿٜٚ ٝسأعٚ:



َـّ  ،الط ُيورَ  َفُتْحِسفُ  ،يَّرُ َفَتطَّ   ُشُئوفَ  َتْبُمغَ  َحتَّى َشِديًدا َدْلًكا َفَتْدُلُكوُ  َرْأِسَيا َعَمى َتُصب   ُث
َـّ  ،َرْأِسَيا  1.اْلَماءَ  َعَمْيَيا َتُصب   ُث

جميور عند  سنفليس مف الفرائض، بؿ ىو مف الوتخميؿ الشعر باألصابع  الرأسِ  دلؾُ و 
، فإذا تمّكف المغتسؿ مف تعميـ الذيف ذىبوا إلى فرضية الدلؾالفقياء، ما عدا المالكية 

جميع جسده بالماء، دوف أف يدلؾ رأسو، ويخمَؿ شعره فغسمو صحيح، وىو أمٌر ميّسٌر 
النبي  ولكفَّ ينغمس في بركة الحماـ أو المسبح، اليـو لمف يغتسؿ تحت الدوش، أو لمف 

 ةٍ وسنَّ  فرضٍ  مف فييابما ، طريقة في االغتساؿذكر ألسماء ىذه ال صمى هللا عميو وسمـ
تبّمغ فييا الماء إلى جميع جسدىا بأقؿ ما يمكف مف الماء،  ليدّليا عمى أفضؿ طريقةٍ 

 ناؾ إلى االقتصاد في استعمالو.نظرًا لقمة الماء في الجزيرة العربية، واحتياج الناس ى
مف  كاف يغتسؿ بصاعٍ  صمى هللا عميو وسمـالنبي  أفَّ  ورد في السنة الصحيحةفقد 
 .تقريباً  ربعو غ ك 2، والصاع ىو ما يقارب اليـو 2الماء

*  *  * 
 نقض المرأة لضفائرىا عند الغسؿ:

ٍٍ مف الزينة البمداففي بعض  المرأة لشعرىا فرُ ضَ  يشيعُ   ضفرعممية الو ؿ، والتجمّ ، كنوٍع
ة كما قد يظف البعض، بؿ تحتاج إلى ميارٍة ووقٍت لصنع الضفائر سيم تليس ذهى

ب إلى اذىوغالبًا ما تستعيف المرأة بغيرىا، وفي بعض األحياف تضطر لم ،الكثيرة والرفيعة
، فيؿ يجب عمييا نقض ضفائرىا عند كؿ غسٍؿ حبلقة لتفعؿ ىذا الضفرالصالونات 
مف حاجياتيا المعتبرة في  الشرع اعتبر ىذه الزينة بالنسبة لممرأة حاجةً  أـ أفمفروض؟! 

 تخفيؼ وتشريع الّرخص دفعًا لمحرج.ال
                                                 

1
رخد حعظلزخد حُٔـظغِش ٖٓ حُل٤غ كشطش ٖٓ  -ًظخد حُل٤غ -طل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚؽشف ٖٓ كذ٣غ  

، ٝأكٔذ ك٢ 1/210رخد ك٢ حُلخثغ ٤ًق طـظغَ: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/261ٚ٘٘ٓغي ك٢ ٓٞػغ حُذّ:

 . 6/147ٓغ٘ذ ػخثشش:  -ٓغ٘ذٙ
2
ًظخد  -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل1/84ٚرخد حُٞػٞء رخُٔذ: -ًظخد حُٞػٞء -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

رخد ٓخ ٣ـضة ٖٓ حُٔخء  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع1/258ٚ٘٘رخد حُوذس حُٔغظلذ ك٢ ؿغَ حُـ٘خرش: -حُل٤غ

 .1/23ك٢ حُٞػٞء:



 يا ائمة:ق صمى هللا عميو وسمـسألت أـ سممة النبي التالية:  ب نجده في الحادثةالجوا
 فأ يكفيؾ إنما ،ال :قاؿ الجنابة؟ لغسؿ فأنقضوأ ، رأسي ضفر أشدُّ  امرأةٌ  إني ،هللا رسوؿ
 2.فتطيريف عميؾ تفيضيف ثـ ،حثياٍت  ثالث رأسؾ عمى 1تحثي
َـّ سممةَ  صمى هللا عميو وسمـ النبيلـ يأمر  ،إذف نما أمَ ىابنقض ضفائر  أ رىا أف تحثي ، وا 

 ثبلث مرات، ثـ تصبو عمى رأسيا ،تغرؼ بيدىا الماء أي أف ثبلث حثيات، عمى رأسيا
 .الماء عمى سائر جسدىا فيضثـ تُ 
إلى  الشريؼ عمى ىذا الحديث بناءً  )المالكيةػ الحنفيةػ الحنبمية(الفقياء  جميورذىب  وقد

، والنفاس أنو ال يجب عمى المرأة نقض ضفائر شعرىا في غسؿ الجنابة أو الحيض
، وال يجب عمييا إيصاؿ الماء إلى بشرط أف يصؿ الماء إلى بشرة الرأس وأصوؿ الشعر

خؿ الشعر المضفور، إذ لو وجب ذلؾ ألمر النبي أـ سممة بفّؾ ضفائرىا لعدـ القدرة دا
 عمى تبميغ الماء إلى جميع الشعر إال بنقضو.

 فذىبوا إلى التفصيؿ في ذلؾ، فقالوا: الشافعيةأما 
 ىناؾ احتماالف:

أف يصؿ الماء إلى باطف الشعر المضفور وظاىره، بأف يكوف الضفر رخوًا غير  - أ
 فيجوز في ىذه الحالة الُغسؿ بدوف نقض الضفائر. مشدود،

أف ال يصؿ الماء إلى باطف الشعر بسبب شّد الضفائر وكثافتيا، وفي   - ب
 ىذه الحالة يجب نقض الضفائر لتبميغ الشعر بالماء. 

بحيث يصؿ ماء  ،رخوةبؿ  ضفائرىا لـ تكف مشدودةً  لوا حديث أـ سممة بأفَّ وأوَّ  
 .وطنالشعر وباظاىر الغسؿ إلى 

                                                 
1
 حثيت التراب وحثوتو: إذا قبضتو ورميتو.  
2
 -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع1/259ٚ٘٘رخد كٌْ ػلخثش حُٔـظغِش: -ًظخد حُل٤غ -طل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

رخد ٓخ ؿخء  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/65ٚ٘٘رخد ك٢ حُٔشأس َٛ ط٘وغ شؼشٛخ ػ٘ذ حُـغَ: -ًظخد حُطٜخسس

، 1/175ط٘وغ حُٔشأس شؼشٛخ ػ٘ذ حُـغَ: رخد َٛ -، ٝحُظشٓز١ ك٢ حُطٜخسس1/198ك٢ ؿغَ حُ٘غخء ٖٓ حُـ٘خرش:

 . 1/131رخد رًش طشى حُٔشأس ٗوغ ػلش سأعٜخ ػ٘ذ حؿظغخُٜخ ٖٓ حُـ٘خرش: -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠



واستدلوا بحديث عائشة حيف قدمت مكة وىي حائض، وكانت قد أىّمت بعمرٍة، ولـ تطؼ 
 ،صمى هللا عميو وسمـ هللا رسوؿ إلى ذلؾ فشكت ولـ تسَع بيف الصفا والمروة، ،بالبيت
  1ذلؾ. ففعمت ،العمرة ودعي بالحج يوأىمّ  ،وامتشطي رأسؾ انقضي :فقاؿ

                     *   *  * 
 المختمؼ فييا: الغسؿ فرائض 

 اختمؼ الفقياء في فرضية عدة أمور، وىي:
 النية. -0

 واالستنثار. المضمضة واالستنشاؽ  -2

 .الدلؾ والمواالة  -3

              *                     * 
 حكـ نّية الُغسؿ:
 أو النفاس. ضمف الجنابة أو الحي االغتساؿَ  وىي أف ينوي المغتسؿُ 

ذىب بينما  ،إلى فرضية النية الفقياء )الشافعية والمالكية و الحنبمية( جميورذىب وقد 
  يتيا.إلى سنّ الحنفية 

عند البدء بغسؿ  تكوفو  ، ويمكف التمفظ بيا جمعًا بيف القمب والمساف،محؿ النية القمب
 مف البدف.  أوؿ جزءٍ 
 أو رفعَ  االغتساؿ، فرَض  الُغسؿأف ينوي مف يريد ك ،بعدة صيغٍ النية أف تكوف ويمكف 

  .مف الحيض أو مف النفاس أو االغتساؿ مف الجنابة أوالحدث األكبر، 
الذيف ذىبوا  الفقياء ة، وجميوربيف الحنفية الذيف ذىبوا إلى أف النية سنّ  الخالؼ ثمرة

                                                 
1
ٝك٢ ٓٞحػغ  2/563رخد ٤ًق طَٜ حُلخثغ ٝحُ٘لغخء: -ًظخد حُلؾ -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

، 2/870رخد اكشحّ حُ٘لغخء ٝحعظلزظخد حؿظغخُٜخ ُ٪كشحّ ًٝزح حُلخثغ:  -ُلؾًظخد ح -أخشٟ، ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ

رخد رًش ح٧ٓش  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز2/153٠رخد اكشحد حُلؾ: -ًظخد حُٔ٘خعي -ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ

 . 1/132رزُي ُِلخثغ ػ٘ذ ح٫ؿظغخٍ ُ٪كشحّ:



تتذكر أنيا  تظير عندما تغتسؿ المرأة مف أجؿ النظافة، وبعد أف تغتسؿ يتيا،إلى فرض
الذي أجرتو بنية فغسميا  ،ليا أنيا انتيت مف الحيض أو مف النفاس تبيفي جنب، أو

عند الجميور، الذيف يا ئيجز ال ، و ةعند الحنفيويجزئيا النظافة ال بنية رفع الحدث يكفييا 
 يوجبوف النية لصحة األغساؿ المفروضة.

                  *                      * 

 مسألة:
 الحدث األكبر أو رفعَ نوي لـ يخطر في باليا أف تو  ،كانت تسبح في بركةامرأٌة 

ذكرت تبعد أف خرجت مف بركة السباحة و  ،النفاس وأالجنابة  وأمف الحيض  االغتساؿَ 
 فيؿ يجزئيا ذلؾ عف الغسؿ؟ ،مفروضاً  عمييا غسبلً  أفَّ 

يجب عمييا فقط، ألفَّ النية عندىـ سنَّة، و  الحنفية يا عندئيجز والجواب عف ىذا السؤاؿ: 
 . ، ألفَّ النية فرٌض عندىـأف تعيد غسميا بسبب تركيا لمنية الفقياءجميور عند 

           *                        * 
 :في الُغسؿ واالستنثار المضمضة واالستنشاؽ حكـ

الشافعية عند  ، وسنةٌ الحنفية والحنابمة دعن فرٌض  واالستنثار المضمضة واالستنشاؽ
 .والمالكية

 ثـ يقذفو.كو يحرّ ف ،ىي أف يضع المغتسؿ في فمو ماءً  المضمضةُ 
 . يدخمو إلى أنفوو  ماءً  يضع في يدهأف  و:االستنشاؽ ىو 
 .نؼاألمف  الماء جاخر إ ىو: االستنثارو 

 هللا قوؿب واالستنثار فرضية المضمضة واالستنشاؽ عمىالحنفية والحنابمة استدؿ وقد 
ـْ ُجُنبًا تعالى ف ُكنُت زيادة في تدؿ عمى الصيغة مبالغة،  (روايَّ اطَّ لفظة )و  ،1َفاطَّيَُّروْا{: }َواِ 

صمى هللا فة غسؿ النبي عميو كؿ األحاديث التي ذكرت ص ، كما استدلوا بأفَّ التطير
                                                 

1
  6حُٔخثذس: آ٣ش عٞسس  



 المضمضة واالستنشاؽ.ورد فييا  عميو وسمـ
واالستنثاَر سنٌة بحديث  المضمضة واالستنشاؽعمى أفَّ الشافعية والمالكية بينما استدؿ 
 غسؿ الجنابةكيفية عف  صمى هللا عميو وسمـسألت النبي  ، حيفهللا عنياأسماء رضي 

َـّ  الط ُيورَ  َفُتْحِسفُ  َفَتَطيَّرُ  َوِسْدَرَتَيا َماَءَىا ِإْحَداُكفَّ  َتْأُخذُ  والحيض، فقاؿ:  َعَمى َتُصب   ُث
َـّ  َرْأِسَيا ُشُئوفَ  َتْبُمغَ  َحتَّى َشِديًدا َدْلًكا َفَتْدُلُكوُ  َرْأِسَيا ، كما استدلوا 1اْلَماءَ  َعَمْيَيا َتُصب   ُث
عف نقِض  صمى هللا عميو وسمـالنبي رضي هللا عنيا حيف سألت أـ سممة  بحديث

 تفيضيف ثـ حثياتٍ  ثالث رأسؾ عمى تحثي فأ يكفيؾ ضفائرىا عند االغتساؿ فقاؿ:
ممضمضة وردا في معرض التعميـ، وليس فييما ذكٌر ل، وىذاف الحديثاف 2فتطيريف عميؾ

 ، مما يدؿ عمى عدـ فرضيتيما.واالستنشاؽ
            *                   * 

 : في الُغسؿ الدلؾ والمواالةحكـ 
 .عمى العضو الذي ُيغسؿ أو خرقةٍ  مف ليفةٍ وما شابو الدلؾ: ىو إمرار اليد 

، فمو الفقياء )الشافعية والحنفية والحنبمية( جميورعند  ، وسنةٌ المالكيةعند  فرٌض  الدلؾُ و 
صبَّ المغتسُؿ الماَء عمى جسده ولـ يدلكو، لـ يصح غسمو عند المالكية، لتركو فرضًا 

 مف فرائض الغسؿ، ويصح عند الجميور، ألف الدلؾ عندىـ سنة ال فرض.
، فيي بدوف فاصٍؿ طويؿٍ  ىي متابعة غسؿ األعضاء بعضيا إثر بعضٍ و المواالة أما 

 .لجميورسنٌَّة عند ا ،أيضاً  المالكيةفرٌض عند 
المختمؼ حوليا: النية، المضمضة واالستنشاؽ، المواالة الغسؿ فرائض ىذه إذف  

  والدلؾ.
*  *  * 

                                                 
1
 .224عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 
2
 225عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 



 :شروط صحة الغسؿ
يخرجوف لكنيـ و الغسؿ وسننو، وف فرائض ؤديف ،مفروض غسؿٌ  ـبعض مف عميييغتسؿ 
  !ىذا؟ يكوف كيؼ !اـ وغسميـ غير صحيحمف الحمَّ 

 إلى األظافر، ويحوؿيمنع وصوؿ الماء ىو حائٌؿ ، و ىاأظافر عمى  تضع المرأة طبلءً قد 
 .. ودوف صحة العبادات المتوقفة عمى الطيارة ،الغسؿ المفروض دوف تماـ

وقد يعمؿ الرجؿ في طبلء الجدراف )الدىاف(، فيغتسؿ وبقٌع مف الدُّىاف تغطي أجزاء مف 
ري أفَّ الدىاف مادٌة تعزؿ وصوؿ الماء إلى ما تحتو، وال يدري أيضًا جسده، وىو ال يد

 أفَّ غسمو مف الجنابة غير صحيح!
 يمنع وصوؿ الماء إلى ما تحتو مف شعرٍ  لذلؾ يجب لصحة الغسؿ إزالة كؿ حائؿٍ  

 )كالدىاف وطبلء األظافر(. وظفرٍ  وبشرةٍ 
الخباز  ، أورعواالش وتزفيت يعمؿ في تسفيؿ ، أو مفافلدىَّ كمينة ابعض الميف  ىناؾ

جمده يزيؿ عف أف  ى صاحبياقد يصعب عم .. ىذه الميفبز والعجيفالذي يعمؿ في الخَ 
.. وىذه المواد تمنع وصوؿ الماء إلى فيالعج، الزفت ،الدىافتمؾ المواد العازلة:  

 ؟ أرباب ىذه الميف ماذا يفعؿف  البشرة،
أرباب ىذه  الذيف قالوا: يعفىالمالكية  مفبعض الفقياء المجتيديف عند والجواب نجده 

وذلؾ بسبب ويقاس عميو طبلء الجدراف،  ،القميؿ مف العجيف أو الزفت الميف عف
 إزالتيا دائمًا وبشكٍؿ كامؿ.صعوبة 

جزٌء مف جسده صدفًة، فعميو تنظيؼ  الذي ال يعمؿ بيذه الميف، ويتموث بيا أما اإلنساف
 .ىذا الجزء تنظيفًا تاماً 

                  *                  * 
 اليديف والقدميف مف صحة الغسؿ؟خضاب أو  ىؿ يمنع خضاب الشعر



في  أنواع الصبغات الموجودة اليـوب وأموضوع صبغ الشعر بالميش  عفكثيًرا ما ُأسأؿ 
 الصيدليات أو في محبلت مستحضرات التجميؿ.

ىذه والحقيقة أفَّ يمنع وصوؿ الماء إلى الشعر،  مانعاً  اتىذه الصبغ عتبري الناس عضب
مانًعا  ال تعدُّ  ،ياي اليؼ وجميع أنواع الصبغاتالميش و كالالمواد التي يصبغ بيا الشعر 

نما ىي مجرد ألوافٍ  ليست و  تتخمؿ الشعر، غيةٍ اصب يمنع وصوؿ الماء إلى الشعر، وا 
ىذا الكبلـ عندما تحدثنا عف وقد تعرضنا لؤلدلة الشرعية عمى ، طبقًة عازلًة تكسوه

 ، ولكني أقوؿ ىنا باختصار:1شروط صحة الوضوء
أو  بصبغات الشعر التجارية الموجودة في األسواؽ، المرأة التي صبغت شعرىا سؿُ غُ 

 .ال غبار عميو صحيحٌ  ، ُغسؿٌ اءخضبت يدييا وقدمييا بالحنّ 
*  *  * 

 :صمى هللا عميو وسمـالنبي  سؿِ صفة غُ 
 حديثاً  اكثيرة، انتقيت لكـ مني أحاديث صمى هللا عميو وسمـالنبي  سؿِ في صفة غُ وردت 
 :واحداً 

 َبَدأَ  اْلَجَناَبةِ  ِمفَ  اْغَتَسؿَ  ِإَذا َكافَ  صمى هللا عميو وسمـالنبي  روت أـ المؤمنيف عائشة أفَّ 
َـّ  ، َيَدْيوِ  َفَغَسؿَ  أُ  ُث أُ  َكَما َيَتَوضَّ اَلةِ  َيَتَوضَّ َـّ  ، ِلمصَّ  ِبَيا َفُيَخمِّؿُ  ، اْلَماءِ  ِفى َأَصاِبَعوُ  ُيْدِخؿُ  ُث
َـّ  ،َشَعرِهِ  ُأُصوؿَ  َـّ  ، ِبَيَدْيوِ  ُغَرؼٍ  َثاَلثَ  َرْأِسوِ  َعَمى َيُصب   ُث  ِجْمِدهِ  َعَمى اْلَماءَ  ُيِفيُض  ُث
 2.ُكمِّوِ 
ما ىو تشتمؿ عمى كؿِّ ىذا الحديث في  صفة غسؿ النبي عميو الصبلة والسبلـو 

 .مسنوفو  ومستحبٌ  مفروٌض 

                                                 
1
 حٗظش ص؟؟ 
2
 –، ٝٓخُي ك٢ حُٔٞؽؤ1/99رخد حُٞػٞء هزَ حُـغَ: -ًظخد حُـغَ -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

رخد رًش ٝػٞء حُـ٘ذ  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/44٠رخد حُؼَٔ ك٢ ؿغَ حُـ٘خرش:  -ًظخد حُطٜخسس

 . 1/134هزَ حُـغَ:



*  *  * 
 و:ومستحبات سؿغُ سنف ال 

، ولـ يتركيا إال صمى هللا عميو وسمـالسنف ىي السنف المؤكدة التي واظب عمييا النبي 
، ولكنو قد تاركيا ال يعاقب، و فاعميا يثابحكميا أفَّ و نادرًا لمتنبيو عمى عدـ فرضيتيا.. 

عمى فعمو، إذا كاف تركو   عميو وسمـصمى هللايبلـ يـو القيامة لتركو ما واظب النبي 
 لمسنة دوف مبرر وبشكؿ دائـ.

 حكميا:و  ،ولكنو لـ يواظب عميو، صمى هللا عميو وسمـوالمستحبات ىي ما فعمو النبي 
 . ، وال يبلـ يـو القيامةوال يعاقب تاركيا ،فاعميا يثاب

                    *               * 

 سنف الغسؿ:
 . بأف يقوؿ: بسـ هللا الرحمف الرحيـ بداية الغسؿالبسممة في  -
مراٍت قبؿ البدء باالغتساؿ، وخصوصًا إذا أراد  غسؿ الكفيف إلى الرسغيف ثبلث -

االغتراؼ مف وعاء، لمتأكد مف نظافتيما وطيارتيما قبؿ أف يمّسا ماء الوعاء.. 
اليما اإلناء، إذ واالغتساؿ اليـو تحت الدوش ال تتحقؽ معو حكمة غسؿ الكفيف قبؿ إدخ

 ال وجوَد لئلناء في ىذه الحاؿ.
 .إمعانًا في التأكد مف نظافتيما وطيارتيما غسؿ محؿ السبيميف -

 الوضوء قبؿ أف يبدأ باالغتساؿ. -
، والحكمة مف ذلؾ إيصاؿ الماء إلى بشرة الرأس تخميؿ أصوؿ الشعر باليد -

 وأصوِؿ الشعر بأقؿ كميٍة ممكنٍة مف الماء.
 ىذا الترتيب ىو فرٌض و  ،القدميف في الغسؿو اليديف و تيب بيف الرأس يسف التر  -

 . باتفاؽ الفقياء في الغسؿ في الوضوء، ولكنو سنةٌ 
يحب التيامف في  صمى هللا عميو وسمـ النبيوقد كاف  ،التثميث والبدء باليميف -



 ثـ ،ثبلثاً رأسو غسؿ يبدأ ب، فكاف غسموو  وضوئوو  ومِ ترجُّ و  ومِ في تنعُّ  :أموره كميا
 الجانبثـ  ،ثبلثاً مف األماـ والخمؼ األيمف  يبدأ بالجانب يغسؿ شقو األعمى،

 . ، ثـ يغسؿ شقو األسفؿ األيمف ثبلثًا ثـ األيسر ثبلثاً األيسر ثبلثاً 
، أمامو مف وعاءٍ  غرؼألنو كاف ي ،يفعؿ ىذا صمى هللا عميو وسمـكاف النبي قد و 

فيصعب عمييـ اإلتياف ش، و تحت الد وفيغتسمباتوا اليـو كثيرًا مف الناس  ولكفَّ 
، ويمكف أف نقوؿ: يفعميا صمى هللا عميو وسمـ كثير مف السنف التي كاف النبيب

 تركيـ ليا. إنيـ معذوروف في

                 *                   * 

 مستحبات الغسؿ: 
 استقباؿ القبمة. -
 ترؾ الكبلـ إال لحاجة. -
أشيد أف ال إلو إال  سؿ بالدعاء التالي:أف يدعو بعد الغُ  الشافعيةيستحب عند  -

هللا وحده ال شريؾ لو، وأشيد أف محمًدا عبده ورسولو، الميـ اجعمني مف التوابيف 
سبحانؾ الميـ وبحمدؾ، أشيد أف ال إلو إال أنت،  ،واجعمني مف المتطيريف
 أستغفرؾ وأتوب إليؾ.

ليـ في الدعاء  الحنفيةولكفَّ .. الشافعية ندىذا الدعاء مف مستحبات الغسؿ عو 
 داـ ما هبعد الذكر والدعاء أثناء االغتساؿ أو رأٌي مختمؼ، إذ يكره عندىـ

 ..في الحماـ المغتسؿ
نما  ليس ىناؾ دليؿٌ و   مف السنة الشريفة ينيى عف الذكر والدعاء أثناء االغتساؿ، وا 

في الحماـ، ومف األدب عندىـ  ي المغتسؿبسبب تعرّ  إلى كراىية ذلؾ الحنفية ذىب
 أف يتحاشى اإلنساف ذكر هللا ودعاءه عندما ال يكوف في وضٍع الئٍؽ، إضافًة إلى أفَّ 

 لنجاسات أو القاذورات.اشيٌء مف  فيو وجدي قد الحماـ مكافٌ 



فذىبوا إلى أفَّ ذكر هللا مطموٌب  والحنبمية والمالكية(، الشافعيةجميور الفقياء: ) أما
ومكاٍف وآٍف، ولـ يرد في منع الذكر أو الدعاء في الحماـ دليٌؿ صحيح،  في كؿ حاؿٍ 

كاف  صمى هللا عميو وسمـالنبي  أفَّ رضي هللا عنيا السيدة عائشة  بؿ لقد ورد عف
 .1يذكر هللا عمى كؿ أحايينو

أف يذكر هللا وىو في  وقد رجح كثير مف أىؿ العمـ ىذا الرأي، فأجازوا لممغتسؿ
 و. أو بعد االنتياء من فعؿ ىذا أثناء االغتساؿالحماـ، سواًء 
باتفاؽ ، فيو مكروه ذكر هللا عز وجؿ أثناء قضاء اإلنساف لحاجتوعمى خبلؼ 

 الخبلء خرج إلى إذاكاف  صمى هللا عميو وسمـالنبي  ، والدليؿ عمى ذلؾ أفَّ الفقياء
عميو محمد رسوؿ  نقوشاً وكاف م ،خاتمو ( وضعأي المكاف المعد لقضاء الحاجة)

 2.هللا
 ..جداً  ـّ يم موضوعٌ  ذاوى، االقتصاد في استعماؿ الماءومف المستحبات أيضًا:  -

بسبب قمة  صمى هللا عميو وسمـبًا زمف النبي مستحكاف ىذا : يقوؿالناس بعض 
فمماذا نقتصد  ،بكثرٍة وسيولة الماء يتوفر فيو زمافٍ  الحمد هلل فيو  ناولكن ،الماء

 في الوضوء أو الغسؿ؟!
مف البمداف اليـو  اً كثير  ألفَّ مف حيث المبدأ،  ىذا الكبلـ أقوؿ: مع تحفظ الكثيريف عمى

د في االقتصا فَّ فإ ،، ولكف عمى فرض وجود الماء بكثرةوحِّ شُ و تعاني مف قمة الماء 
،استعمال   مكروه. واإلسراؼ في استخدامو  و مستحبّّ

                                                 
1
 .228طخش٣ـٚ ك٢ صعزن  
2
ك٤غ أخشؿٚ أرٞ دحٝد  .حخظِق ح٧ثٔش ك٢ طلش ٛزح حُلذ٣غ، كْٜٔ٘ ٖٓ طلّلٚ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ حٗظوذ ٓظ٘ٚ ٝأػِّٚ رخُشزٝر 

ٝهخٍ:ٌٓ٘ش،ٝحٌُٔ٘ش ػ٘ذٙ ٓخ طلّشد رٚ  1/5رخد حُخخطْ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ رًش هللا ٣ذخَ رٚ حُخ٬ء: -ًظخد حُطٜخسس -ك٢ ع٘٘ٚ

، 1/110رخد رًش هللا ػض ٝؿَ ػ٠ِ حُخ٬ء ٝحُخخطْ ك٢ حُخ٬ء: -ًظخد حُطٜخسس -ٚسح٣ٝٚ، ٝأخشؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘

 -ٝكّغ٘ٚ، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ 4/229رخد ٓخ ؿخء ك٢ ُزظ حُخخطْ ك٢ ح٤ٔ٤ُٖ: -ًظخد حُِزخط -ٝحُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ

، ٝحُلخًْ 4/261ٝ 10/88ٝهخٍ ٓللٞظ، ٝطللٚ حرٖ كزخٕ:8/178رخد ٗضع حُخخطْ ػ٘ذ دخٍٞ حُخ٬ء: -ًظخد حُض٣٘ش

 .31ٝ 1/26ٝ طٜز٣ذ ٓخظظشأر٢ دحٝد ُِٔ٘زس107:١. حٗظش حُظِخ٤ض حُلز٤ش:1/298حُٔغظذسى:ك٢ 



يغتسؿ أو المرء ولو كاف ، اإلسراؼ في استخداـ الماء يةىا كر  عمى ءالفقياوقد أكد 
 ..يجار النير ال ماء أو مفالبحر يتوضأ مف ماء 
يور وفي يعتدوف في الطَّ  سيكوف قوـٌ : صمى هللا عميو وسمـالنبي وفي ىذا يقوؿ 

ما  ووىفي الوضوء أو الغسؿ،  رفي التطيُّ  ةبالغالميور ىو االعتداء في الطَّ و  .1الدعاء
في  فيظؿ الوسواس،إلى درجة بعض الكثيريف، وربما يصؿ األمر بالنجده اليـو لدى 

زمنًا طويبًل، وىو يسكب الماء عمى سائر جسده، ومع ىذا يظؿ الخوُؼ مف عدـ الحماـ 
و، فتراه يفتح صنبور الماء فوؽ الوعاء الذي تبميغ جميع الجسد بالماء يمتمؾ عقمو ولبّ 

الماء مف جوانبو خشية أف يتموث برذاذ الماء المتساقط مف  يغتسؿ منو، حتى يفيض
يى عنو النبي عميو الصبلة الذي ن عتداء في الطيورنوٌع مف اال ه المبالغةىذو  جسده،

 والسبلـ. 
ر يسّ يأف  ،وسواس الخوؼ مف النجاسة أو وسواس الطيارةو لدي مفأنا أنصح ف لذلؾو 

أف يذّكر نفسو بصفة غسؿ النبي عنو، و  منييّّ  فعمو أمرٌ يما  عرؼ أفَّ يوأف  ،عمى نفسو
ويغتسؿ  ،تقريباً  الكيمو غراـ نصؼوىو ما يعادؿ ، دّ إذ كاف يتوضأ بالمُ ووضوئو، 

 .كغ وربع تقريباً  2يعادؿ  بالصاع، وىو ما
    *  *  * 
 :د مف المباس أثناء االغتساؿالتجرّ حكـ 

 آخر موضوعٍ  في أف نبحث أرى مف المناسب ،بعد أف انتيينا مف مستحبات الغسؿ
 ىو موضوع التجرد مف المباس أثناء االغتساؿ..و ، يتعمؽ بالغسؿ

 البعض يقوؿ: ىذا حراـ، والبعض يقوؿ: ىذا جائز.. 
 فما ىو الحكـ الشرعي في ىذا؟ 

  حكـ التجرد مف المباس:
                                                 

1
 .99عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 



 ،عاـٍ  في مكافٍ المرء إف كاف  ،عمى وجوب ستر العورة أثناء االغتساؿالفقياء اتفؽ 
بعيدًا  بو خاصٍ  اغتسؿ في مكافٍ في حكـ ما إذا  واواختمف كحماـ السوؽ أو برؾ السباحة،

 !أف ينظر إلييا؟ىؿ يجوز و  ؟ىؿ يجوز لو أف يكشؼ عورتو عف أعيف الناس:
 إلى جواز ذلؾ، واستدلوا( )الشافعية والمالكية والحنبمية والحنفية :جميور الفقياء ذىب 

 ،يشفى مف مرضولأيوب عميو السبلـ لما أمره هللا تعالى أف يغتسؿ نبي هللا  بقصة
هللا، فقد ورد في الحديث الصحيح أفَّ النبي يراه إال  ، ولـ يكف ىنالؾ أحدٌ اغتسؿ عرياناً ف

 َفَجَعؿَ  َذَىٍب، ِمفْ  َجَرادٌ  َعَمْيوِ  َفَخرَّ  ُعْرَياًنا َيْغَتِسؿُ  َأي وبُ  َبْيَنا: قاؿ صمى هللا عميو وسمـ
 َبَمى :َقاؿَ  ؟َتَرى َعمَّا َأْغَنْيُتؾَ  َأُكفْ  َأَلـْ  َأي وُب، َيا :َرب وُ  َفَناَداهُ  َثْوِبِو، ِفى َيْحَتِثى َأي وبُ 
 . 1َبَرَكِتؾَ  َعفْ  ِبى ِغَنى الَ  َوَلِكفْ  ،َوِعزَِّتؾَ 
نما عاتبو عمى جمع الجراد مف عمى أيوب ولـ يعاتب هللا تعالى   االغتساؿ عريانًا، وا 

عف أعيف  بعيدٍ  في مكافٍ كاف المغتسؿ إذا  تعّريز الاجو ىذا دليٌؿ عمى ، و الذىب
 الناس.

ه، لقوؿ ى أحدىما أماـ اآلخر، وأف ينظر إلى كامؿ جسدكما يجوز لمزوجيف أف يتعرّ 
 . 2احفظ عورتؾ إال مف زوجتؾ أو ما ممكت يمينؾ: صمى هللا عميو وسمـالنبي 

 إلى حرمة التعّري مطمقًا. 3ابف ليمى()ومنيـ  بينما ذىب بعض العمماء
معكـ مف ال يفارقكـ  فإفَّ  ،يكـ والتعرّ اإيّ : صمى هللا عميو وسمـالنبي  قوؿواستدلوا ب 

                                                 
1
، 1/107رخد ٖٓ حؿظغَ ػش٣خٗخً ٝكذٙ ك٢ حُخِٞس: -ًظخد حُـغَ -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

ٓغ٘ذ أر٢  -، ٝأكٔذ ك٢ ٓغ٘ذ1/200ٙح٫عظظخس ػ٘ذ ح٫ؿظغخٍ:رخد  -ًظخد حُطٜخسس -ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠

 .2/314ٛش٣شس:
2
ًظخد  -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع4/40ٚ٘٘رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُظؼش١: -ًظخد حُطٜخسس -كذ٣غ كغٖ. أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ 

 5/97حُؼٞسس:رخد ٓخ ؿخء ك٢ كلع  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/618ٚ٘٘رخد حُظغظش ػ٘ذ حُـٔخع:  -حٌُ٘خف

، ٝطللٚ حُلخًْ ك٢ 5/313ٗظش حُٔشأس ا٠ُ ػٞسس صٝؿٜخ: -ك٢ اط٤خٕ حُ٘غخء -ٝكغ٘ٚ، ٝحُ٘غخث٢ ه٢ حٌُزشٟ

 حُٔغظذسى. 

3
 ىجرية. وسبعيف نيؼ سنة ولد وقاضييا، الكوفة مفتي، ليمى أبي بف الرحمف عبد بف محمدىو  



)يعني  فاستحيوىـ وأكرموىـ ،أىموإلى الرجؿ  فضيأو حيف ي ،إال عند الغائط
 1.(المبلئكة

 ادوال يتجرّ  ،فميستتر إذا أتى أحدكـ أىمو: صمى هللا عميو وسمـ وقولكما استدلوا ب
 .2د العيريفتجرّ 

الندب ال  عمى جميور الفقياءىذيف الحديثيف، وحمميما الحديث  وقد ضّعؼ عمماء
صمى النبي  ما ورد عف، لعمى الوجوب، فيندب لممغتسؿ أف ال يتعّرى ولو كاف وحده

 اغتسؿ فإذا ،الستر و الحياء يحب يرٌ ستِّ  حييٌ  تعالى هللا إف: أنو قاؿ هللا عميو وسمـ
 .3فميستتر أحدكـ

*  *  * 
 األغساؿ المسنونة:

شطر  :صمى هللا عميو وسمـي سب قوؿ النباإلسبلـ ديف الطيارة كما نعمـ، والطيور ح
ألفَّ الطيارة شرٌط لصحة الكثير مف فعؿ التطير ىو نصؼ اإليماف،  إفَّ  أي ،4اإليماف

الفرص يستثمر و  يتحّيف المناسبات صمى هللا عميو وسمـيذا نجد النبي العبادات.. ول
 في اإلسبلـ.األغساؿ المسنونة  نا كانتومف ى ،عمى النظافة والطيارة ليحثّ 

 ومف األغساؿ المسنونة:
 .غسؿ العيديف -
 .بالحج أو العمرة غسؿ اإلحراـ -

                                                 

 
1
ٝهخٍ كذ٣غ 5/112رخد ٓخ ؿخء ك٢ ح٫عظظخس ػ٘ذ حُـٔخع: -ًظخد ح٧دد -كذ٣غ ػؼ٤ق. أخشؿٚ حُظشٓز١ ك٢ ع٘٘ٚ 

ػٖ حرٖ حُوطخٕ ػؼق اع٘خدٙ رغزذ ٤ُغ رٖ أر٢ ع٤ِْ، ٝحُظشٓز١  3/126ؿش٣ذ، ٝهذ ٗوَ حُٔ٘خ١ٝ ك٢ ك٤غ حُوذ٣ش:

  ٗلغٚ ٣ؼؼّق حرٖ أر٢ ع٤ِْ.
2
. ٝػؼق حٌُ٘خ٢ٗ اع٘خدٙ 1/618رخد حُظغظش ػ٘ذ حُـٔخع: -ًظخد حٌُ٘خف -ػؼ٤ق. أخشؿٚ حرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚكذ٣غ  

ٌُٖ اع٘خدٙ  5/118رغزذ ح٧كٞص رٖ ك٤ٌْ حُؼ٘غ٢ حُلٔظ٢ . ُٝٚ شخٛذ ٖٓ كذ٣غ حرٖ ٓغؼٞد ػ٘ذ حُزضحس ك٢ ٓغ٘ذٙ:

 ػؼ٤ق ُؼؼق ٓ٘ذٍ رٖ ػ٢ِ، هخٍ حُزضحس ك٤ٚ: أخطؤ ٓ٘ذٍ ك٢ سكؼٚ ٝحُظٞحد أٗٚ ٓشعَ.  
3
، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ 4/35رخد ح٢ُٜ٘ ػٖ حُظؼش١: -ًظخد حُلٔخّ -٘خد. أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚطل٤ق ح٩عكذ٣غ  

ٓغ٘ذ ٣ؼ٠ِ رٖ أ٤ٓش:  -، ٝٗلٞٙ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذ1/200ٙرخد ح٫عظظخس ػ٘ذ ح٫ؿظغخٍ: -ًظخد حُـغَ ٝحُظ٤ْٔ -حُٔـظز٠

 : سؿخٍ اع٘خدٙ سؿخٍ حُظل٤ق.1/317. ٝهخٍ حُشًٞخ٢ٗ ػ٘ٚ ك٢ ٤َٗ ح٧ٝؽخس: 4/224
4
 .6عزن طخش٣ـٚ ص 



 .الغسؿ لدخوؿ مكة المكرمة -
 .لموقوؼ بعرفةغسؿ ال -
 أياـ التشريؽ.الغسؿ لرمي الجمار في كؿ يوـٍ مف  -

*                 *                * 
  :مؤكدة سّنة سؿ الجمعةغُ 

األحاديث الصحيحة  لورود يكره تركو بدوف عذرٍ ، و جميور الفقياءعند  مؤكدةٌ  وىو سنةٌ 
 التي تحث عميو، ومقتضى الكراىية أف يثاب مف يترؾ المكروه، وال يعاقب مف يفعمو.

يريد حضور صبلة الجمعة، ولو لـ تكف مفروضًة في حقو، وغسؿ الجمعة مشروٌع لمف 
 كالنساء واألطفاؿ والمسافريف والمرضى.

ال يغتسػل رجػل يػوم اجلمعػة ويتطهػر مػا »: بقوله الجمعة عمى سنية غسؿ استدؿَّ الفقياء و 
استطاع من طهر, ويّدىن من دىنو أو ميس من طيػب بيتػو, خي جػرال فػال يفػّرا بػي اثنػي, خي 

 .1«إال غفر لو ما بينو وبي اجلمعة األخرى ،ا كتب لو, خي ينصت إذا تكلم اإلماميصلي م

، 2إذا أتى أحدكـ الجمعة فميغتسؿ: صمى هللا عميو وسمـقوؿ النبي أما األمر الوادر في 
ـٍ  ُكؿِّ  َعَمى َواِجبٌ  اْلُجُمَعةِ  َيْوـَ  اْلُغْسؿُ  :وقولو  المؤّكدندب عمى ال فقد حممو الفقياء .3ُمْحَتِم

مف توضأ  :صمى هللا عميو وسمـقوؿ فيو النبي ، يآخر حديٍث ورود ل ،ال عمى الفرضية
   4.سؿ أفضؿ، ومف اغتسؿ فالغُ تيـو الجمعة فبيا ونعم

                                                 
1
 .1/301رخد: حُذّٖٛ ُِـٔؼش  -ًظخد حُـٔؼش -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  
2
 -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤ل1/299ٚكؼَ حُـغَ ٣ّٞ حُـٔؼش: -ًظخد حُـٔؼش -طل٤ق. أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

 -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/94ٚ٘٘حُـٔؼش:رخد ك٢ حُـغَ ٣ّٞ  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع2/579ٚ٘٘:-ًظخد حُـٔؼش

رخد ٓخ ؿخء  -ًظخد ًظخد حُـٔؼش -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/346ٚ٘٘رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُـغَ ٣ّٞ حُـٔؼش: -ًظخد اهخٓش حُظ٬س

 .3/93رخد ح٧ٓش رخُـغَ ٣ّٞ حُـٔؼش: -ًظخد حُـٔؼش -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز2/364٠ك٢ ح٫ؿظغخٍ ٣ّٞ حُـٔؼش:
3
رخد ٝػٞء حُظز٤خٕ ٝٓظ٠ ٣ـذ ػ٤ِْٜ حُـغَ  -ًظخد ح٧رحٕ -خخس١ ك٢ طل٤لٚطل٤ق. أخشؿٚ حُزكذ٣غ  

رخد ٝؿٞد ؿغَ حُـٔؼش ػ٠ِ ًَ رخُؾ  -ًظخد حُـٔؼش -ٝك٢ ٓٞحػغ أخشٟ، ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ 1/293ٝحُطٜٞس: 

ٝحرٖ ، 1/94رخد ك٢ حُـغَ ٣ّٞ حُـٔؼش: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع2/580ٖٚ٘٘ٓ حُشؿخٍ ٝر٤خٕ ٓخ أٓشٝح رٚ:

 -ًظخد حُـٔؼش -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ ع1/346ٚ٘٘رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُـغَ ٣ّٞ حُـٔؼش:  -ًظخد اهخٓش حُظ٬س -ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ

 .3/93رخد ا٣ـخد حُـغَ ٣ّٞ حُـٔؼش:
4
رخد  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع5/16ٚ٘٘ٓغ٘ذ عٔشس رٖ ؿ٘ذد: -كغٖ. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙكذ٣غ  

رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُٞػٞء ٣ّٞ  -ًظخد حُـٔؼش -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع1/97ّٚ٘٘ٞ حُـٔؼش:حُشخظش ك٢ طشى حُـغَ ٣



               *                *  
 وقت غسؿ الجمعة:

 في وقت غسؿ الجمعة:اختمؼ الفقياء وقد 
غسؿ الجمعة يبدأ بدخوؿ وقت الفجر، واألفضؿ وقت  إلى أفوالحنبمية  الشافعيةذىب ف

أف يكوف الغسؿ قبيؿ الذىاب إلى صبلة الجمعة، ألنو أبمغ في حصوؿ المقصود مف 
 الغسؿ، وىو تطييب رائحة المجتمعيف لمصبلة.

لميـو ال لحضور صبلة سؿ غأف ال إلى ،حنفيةأبي اإلماـ تمميذ  محمد بف الحسف، وذىب
 الجمعة، ولو بعد الصبلة فقد أتى بالسنة.فمف اغتسؿ يوـ ، الجمعة

، إلى أف االغتساؿ مشروٌع لحضور حنفيةأبي اإلماـ تمميذ  أبو يوسؼ،بينما ذىب 
الجمعة، فمف اغتسؿ قبؿ وقت صبلة الجمعة، ثـ فعؿ ما ينقض وضوءه، لـ يأت 

 بالغسؿ المسنوف.
*               *               * 

  :سّنة سؿ الميتسؿ مف غَ الغُ 
صمى هللا عميو النبي ث يحد قد حمؿ الفقياءال واجب، و  سؿ الميت سنةٌ مف غَ لوالغسؿ 

، وليس عمى عمى الندب ،1ومف حممو فميتوضأ ،ؿ الميت فميغتسؿمف غسّ : وسمـ

                                                                                                                                                 

. 3/94رخد حُشخظش ك٢ طشى حُـغَ ٣ّٞ حُـٔؼش: -ًظخد حُـٔؼش -ٝكّغ٘ٚ، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز٠ 2/369حُـٔؼش:

 .ُِٝلذ٣غ شٞحٛذ ػٖ أٗظ ٝػخثشش ٝأر٢ ٛش٣شس 
1
 -ٝك٢ ٓٞحػغ أخشٟ، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚ ٢2/280 ٛش٣شس:ٓغ٘ذ أر -كغٖ ُـ٤شٙ. أخشؿٚ أكٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙكذ٣غ  

رخد ٓخ ؿخء ك٢ حُـغَ ٖٓ  -ًظخد حُـ٘خثض -، ٝحُظشٓز١ ك٢ ع3/201ٚ٘٘رخد ك٢ حُـغَ ٖٓ ؿغَ ح٤ُٔض: -ًظخد حُـ٘خثض

ٝٓخ رؼذٛخ. ٝحُلذ٣غ 1/300رخد ك٢ حُـغَ ٖٓ ؿغَ ح٤ُٔض: -ٝكّغ٘ٚ، ٝحُز٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ حٌُزشٟ 318/ 3ؿغَ ح٤ُٔض:

ًِْٜ ٖٓ ؽشم طذٝس ػ٠ِ ع٤َٜ رٖ أر٢ طخُق ػٖ أر٤ٚ ػٖ أر٢ ٛش٣شس. ٝهذ طٌِّْ ك٢ ع٘ذ حُلذ٣غ، ٝحٗظُوذ  ػ٘ذْٛ

ٝحخظِق ػ٤ِٚ. ٌُٖ ُِلذ٣غ ؽشهخً أخشٟ ػٖ أر٢ ٛش٣شس  ع٬٤ًٜ طذٝم طـ٤ش ك٢ آخش ػٔشٙ،طلغ٤ٖ حُظشٓز١ ُٚ، ٧ٕ 

.هخٍ حُلخكع حرٖ كـش ك٢ حُظِخ٤ض حُلز٤ش:" ٝك٢ حُـِٔش ٛٞ رٌؼشس ؽشهٚ أعٞأ أكٞحُٚ إٔ ٣ٌٕٞ  ٝػٖ ؿ٤شٙ ًِٜخ ٓ٘ظوذس

 (    1/137كغ٘خً". )طِخ٤ض حُلز٤ش:



ا ومنّ  ،ا مف يغتسؿفمنّ  ،ؿ الميتكنا نغسّ قوؿ عمر رضي هللا عنو: الفرض أو الواجب، ل
 . 1مف ال يغتسؿ
  3ابنًا لسعيد بف زيد، ثـ حممو وصّمى ولـ يتوضأ. 2حّنط أنو ابف عمر وورد عف

 
 

                                                 
1
 -، ٝحُذحسهط٢٘ ك٢ ع1/306ٚ٘٘رخد ػذّ حُـغَ ٖٓ ؿغَ ح٤ُٔض : -أػش طل٤ق. أخشؿٚ حُز٤ٜو٢ ك٢ ع٘٘ٚ حٌُزشٟ 

. ٝهخٍ ػ٘ٚ حُلخكع حرٖ كـش ك٢ طِخ٤ض 5/423زـذحد١ ك٢ طخس٣خ رـذحد:. ٝحُخط٤ذ ح2/72ُحُظغ٤ِْ ك٢ حُـ٘خصس ٝحكذ:

"سٝحٙ  حُخط٤ذ ك٢ طشؿٔش دمحم رٖ ػزذ هللا حُٔخش٢ٓ . . .ٝٛزح اع٘خد طل٤ق، ٝٛٞ أكغٖ ٓخ ؿٔغ رٚ 1/138حُلز٤ش: 

 ر٤ٖ ٓخظِق أكخد٣غ حُزخد".
2
 وحنَّطو: وضع عميو الحنوَط، أي الطيب. 
3
، 1/422رخد ؿغَ ح٤ُٔض ٝٝػٞثٚ رخُٔخء ٝحُغذس: -ًظخد حُـ٘خثض -ؼِوخً ك٢ طل٤لٚطل٤ق . أخشؿٚ حُزخخس١ ٓأػش  

 .2/459ٝٝطِٚ حرٖ كـش ك٢ طـ٤ِن حُؼ٤ِن:



 
 ـالتيم                               

في  اإلسبلمية ، يبيف لنا يسر الشريعةـ  يم موضوعٍ  ىنا سوؼ يكوف عفحديثنا 
 مبدأً  عف الناس المشقة والحرج فعَ رَ  هللا تعالى تكميؼ الناس بالعبادات، حيث جعؿ

ىذا المبدأ العديد مف اآليات القرآنية الكريمة،  ، وأّكدالتشريع اإلسبلمي مف مبادئ
ـُ اْلُعْسَر{ تعالى: وقولومنيا  ـُ اْلُيْسَر َوال ُيِريُد ِبُك )وما وقولو تعالى:  ،1}ُيِريُد اّللَُّ ِبُك

 .2جعؿ عميكـ في الديف مف حرج(
*  *   * 

، وجعؿ الطيارة سبلـمف أركاف اإل ركناً وجعميا عمى المسمميف، فرض هللا تعالى الصبلة 
مف الوضوء إلنساف ا قد ال يتمكفبعض األحياف في  ..، ولكفتياصحل اً والوضوء شرط

 ، فماذا يفعؿ؟ ولاستعماال يستطيع  مريضاً  أوالماء، ال يجد  مسافراً يكوف  كأف، أو الغسؿ
 عف الماء حتى يجده؟ أف يبحث  ى المسافرعميجب ىؿ 

ليس لديو إال القميؿ مف الماء الذي يحممو، ليشرب أو ليطبخ منو،  وىؿ يجب عمى مف
 أف يستيمكو في الوضوء؟ 

في  اً في المرض أو تأخر  زيادةً ولو سبَّب لو  ،ؿ الماءاستعمض امريال يجب عمىىؿ و 
 !الشفاء؟
، أـ أفَّ لو حبًل شرعيًا يتيح لو أف يؤدي عباداتو ى ىذا وذاؾ أف يترؾ الصبلةأـ أفَّ عم

   مفروضة عميو دوف أف ييمؾ أو يؤذي نفسو؟!ال
الشريعة اإلسبلمية رحمًة ال جعؿ أقوؿ ىنا: مف تماـ فضؿ هللا تعالى عمى عباده، أف 

 نقمًة، ويسرًا ال عسرًا.

                                                 
1
 185حُزوشس: آ٣ش عٞسس  
2
 78حُلؾ: آ٣ش عٞسس  



 عند فقد الماء أو تعذر استخدامو. سؿالغُ و عف الوضوء  ؿٌ يوبد لممضطر، التيمـ رخصةٌ ف
 ؟اإلنساف تيمـوكيؼ ي يباح؟تى مو  ما ىو التيمـ؟ولكف..  

 ..ا البحثإف شاء هللا في ىذ عرفوكؿ ىذا سوؼ ن
*  *  *  

 مشروعية التيّمـ:
 مف الوضوء أو الغسؿ.  تشتمؿ عمى مسح الوجو واليديف بدالً  ترابيةٌ  التيمـ: ىو طيارةٌ 

ـْ َمْرَضى : في سورة النساء تعالى وقولإحداىما  دليؿ مشروعيتو آيتاف، ْف ُكْنُت َأْو َعَمى }َواِ 
ـْ َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَُّموا َصِعيدًا  ـُ النَِّساَء َفَم ـْ ِمَف اْلَغاِئِط َأْو الَمْسُت َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد ِمْنُك

ـْ ِإفَّ اّللََّ َكاَف َعُفّوًا َغُفورًا{ ـْ َوَأْيِديُك َطيِّبًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُك
1. 

ف ُكنتـُ مَّْرَضى َأْو َعَمى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكـ دة: والثانية قولو تعالى في سورة المائ }َواِ 
ـْ َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّموْا َصِعيدًا َطيِّبًا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِىُكـْ  ـُ النَِّساء َفَم َف اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُت  مِّ

ْنُو َما ُيِريُد اّلّلُ ِلَيْجَعَؿ َعَمْيُكـ ـْ  َوَأْيِديُكـ مِّ َـّ ِنْعَمَتُو َعَمْيُك ـْ َوِلُيِت ْف َحَرٍج َوَلػِكف ُيِريُد ِلُيَطيََّرُك مِّ
ـْ َتْشُكُروَف{ َلَعمَُّك

2.  
 في يصؿّ  لـ معتزالً رأى رجبًل  صمى هللا عميو وسمـالنبي أف الصحيح الحديث ورد في و 

 أصابتني ،هللا رسوؿ يا :فقاؿ ؟القوـ في تصمي أف منعؾ ما فالف يا :لو فقاؿ القـو
 .3يكفيؾ فإنو عيدبالصّ  عميؾ :قاؿف !ماء وال جنابة

، كما سنرى لدى الحديث عّما والصعيد يطمؽ عمى األرض، ويطمؽ عمى التراب أيضاً 
 .. يجوز التيمـ بو
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 43حُ٘غخء: آ٣ش عٞسس  
2
 6حُٔخثذس: آ٣ش عٞسس  
3
 -، ٝٓغِْ ك٢ طل٤لٚ ٓط٫ًٞ 1/134رخد حُظ٤ْٔ ػشرش: -ًظخد حُظ٤ْٔ -طل٤ق.أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

رخد حُظ٤ْٔ  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/475٠رخد هؼخء حُظ٬س حُلخثظش: -ًظخد حُٔغخؿذ ٝٓٞحػغ حُظ٬س

 .  1/171رخُظؼ٤ذ:



                 *                          *                         * 
 متى ولمف يباح التيمـ؟!

ف ُكنتـُ مَّْرَضى َأْو َعَمى َسَفٍر َأْو َجاء  السفر والحضر، لقولو تعالى: فييباح التيمـ  }َواِ 
ـْ َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّموْا َصِعيدًا َطيِّباً  ـُ النَِّساء َفَم َف اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُت وذلؾ في ، (َأَحٌد مَّنُكـ مِّ

 الحاالت التالية:
 :في السفر الماء حقيقةً  اففقد عندـ يباح التيمّ 
 :حاالت فقد الماء في السفرول
لمكاف الذي ىو في الماء اوجود  المسافر أو يغمب عمى ظنو عدـ تأكدي أف -أ

 .فيو
ُـّ التأكد بطريقٍة أو بأخرى، وقد كاف   أو  بنيافٍ  عدـ وجوديروف في القدامى الفقياء ويت

ويباح لممسافر في ىذه الحالة ، عمى عدـ وجود الماء دليبلً  أو حيواناتٍ  طيورٍ أو  خضرةٍ 
 أف يتيمـ دوف أف يبحث عف الماء، ألفَّ ىذا الدليؿ يكفي لمتيّقف مف عدـ وجوده.

في  رى خضرةً كأف ي لسبٍب أو آلخر، ظف وجود ماء قريب،يأو المسافر عمـ ي أف -ب 
عند ذاؾ أف  جب عميوعدو، فيت رى حيواناتٍ أو يفي السماء،  مؽتح طيوراً  أوالمكاف، 

بشرط األمف عمى نفسو ومالو، وعدـ خوؼ فوات الرفقة، وعدـ خوؼ  يبحث عف الماء
 فوات وقت الصبلة.

أفَّ المسافريف الذيف معو سوؼ  عمـ، ويمف األخطار عمى نفسوالمسافر عندما يأمف ف
وال  الماء، بحث عفعميو أف يف الحاضرة، مصبلةل كاؼٍ  ىناؾ وقتٌ  ويكوف، ينتظرونو

 لو أف يتيمـ قبؿ ذلؾ. يجوز
بحث يوربما يضطر المسافر لقطع مسافٍة كبيرٍة، وىو ، اً يكوف الماء بعيد ولكف أحياناً 

ميما  فيؿ عميو أف يظؿ يبحث ويبحث حتى يجد الماء وقد يجده وقد ال يجده، ،عنو
 بُعدت مسافتو؟!



إلى وجوب بحث المسافر عف الماء، إف ظفَّ وجوده في مسافٍة قريبٍة، وىذه الفقياء  ذىب
بما دوف الميؿ )والميؿ يساوي واحد ونصؼ كيمو متر(، الحنفية المسافة القريبة حّددىا 

ونصؼ كيمو متر(، فإف غمب عمى ظف  4بما دوف ثبلثة أمياؿ ) الشافعيةوحددىا 
يجز لو التيمـ حتى يبحث عنو، وذلؾ إذا المسافر وجود الماء في تمؾ المسافة، لـ 

توفرت الشروط التي ذكرناىا مف أمف الطريؽ وعدـ خوؼ االنقطاع عف الرفقة، ووجود 
متسع لوقت الصبلة، فإف لـ يجد الماء في تمؾ المسافة، أو لـ تتوفر لو الشروط 

 المذكورة، جاز لو التيمـ عند ذلؾ.
دود المسافة التي ذكرناىا، جاز لو التيمـ أما إف غمب عمى ظنو عدـ وجود الماء في ح

 دوف أف يبحث عف الماء.
 قرينةٍ  لعدـ وجود ،في مسافٍة قريبةٍ  جود الماءمدى إمكانية و  المسافر يجيؿ أحياناً  -ج
 ال يجب، و الماء بحث عفأف ي الحنفيةعند و ندب ليفي ىذه الحالة وحي لو بوجوده، فت

  عميو ذلؾ.
                           *                     *                              * 

 :فقداف الماء شرعاً عند ـ يباح التيمّ  
ى سمّ وت و،، ولكف المرء ال يستطيع أف يستخدماً الماء موجوديكوف في بعض األحياف 

 أنواع:وىي عمى عدة ، فقداف الماء شرعاً باالصطبلح الفقيي  ه الحالة فيىذ
 بسبب حبٍس أو خوٍؼ:رغـ وجوده  الماء فقد القدرة عمى استعماؿيباح التيمـ عند 

أو  خائؼ مف عدوٍ وال ،مو بسبب حبسواستخداال يستطيع  ،ماءٌ فيو  س في مكافٍ و حبفالم 
ًٍ لمماء شرعًا،، إف ذىب إلى مكاف الماء حيوافٍ    ..يباح لو التيمـو  يعتبر فاقدًا

 تكوف فيو أو نفساء،  اً تكوف حائض كأف ،المرأة أحوااًل تعتريس عمى ىذا يقيمكف أف ن
تتأكد مف انتياء حيضيا أو نفاسيا، وفي تمؾ الحالة يجب ، عندما خارج منزليا مكافٍ 

، بسبب وجودىا خارج الماء رغـ وجود عمييا االغتساؿ، ولكنيا ال تستطيع االغتساؿ



  !في ىذه الحالة؟ فماذا تفعؿ، الوقت خروجقبؿ  صعوبة عودتياو  منزليا
أف تتيمـ  يجب عمى المرأة، و الماء شرعاً  اففقد يمكف اعتبار ىذه الحالة مندرجًة تحت

أف  (عند الشافعية) في ىذه الحالةيجب عمييا و وتصمي، تتوضأ  غسؿ، ثـعف ال بدالً 
 المفروض. غسؿال وتغتسؿَ  ،تعيد صبلتيا بعد أف تعود إلى منزليا

                        *                *                       * 
 :الحاجة إلى الماء لمطعاـ والشراب

يحتاج إليو المرء لمطعاـ أو  قميؿٌ  ( أف يوجد ماءٌ حضرالأو )سفر الفي قد يحدث 
، وبما أفَّ الماء ضرورٌي لمبقاء وحفظ النفس، وبما أفَّ حفظ النفس مف المقاصد الشراب

األساسية لمتشريع اإلسبلمي، والمخاطرة بيا مف المحرمات، فإف عمى مف يريد الصبلة 
في تمؾ الحالة أف يحافظ عمى الماء ويبقيو لبلستعماؿ األىـ، فيتيمـ بداًل عف الوضوء 

 لجنابة أو الحيض أو النفاس. أو الغسؿ المفروض، كغسؿ ا
العمراف، ولكف توفر الماء بكثرٍة في بسبب  اً في الحضر نادر قد يكوف حدوث ىذه الحالة 

الفجر، فبل تجد ماًء ، وتستيقظ المرأة مف أجؿ صبلة مكف أف ينقطع الماء ليبلً ف المم
يا أف تتيمـ في ىذه الحالة يجوز لو  لمغسؿ، وربما تجد قميبًل مف الماء المّدخر لمشرب،

مف  لدييا ما يكفي لموضوء، مما يفيض عف حاجتيا عف الغسؿ، وتتوضأ إف كاف بدالً 
 .عف الوضوء بدالً أيضًا تتيمـ  فإف خافت أف ال يكفي، جاز ليا أف، الشربماء 

ربما يقوؿ البعض: ال يجوز التيمـ في ىذه الحالة، ألف الماء متوفر لدى الجيراف، أو 
 !!وبإمكانيا أف تجمبوكف العامة، في األما

ولكف الواقع اليـو يثبت أف في طمب الماء مف الجيراف ليبًل حرجًا ومشقة، إذا أخذنا بعيف 
االعتبار أف البعض ال يستيقظ ألداء الفجر في المسجد، وربما يؤخره إلى قبيؿ طموع 

ال  أو ربماأف توقظ زوجيا،  ممرأةال يتيسر لقد ، و الشمس، أو ربما ال يصميو مطمقاً 
 الماء مف األماكف العامة.يجمب ليا ل ،يتجاوب معيا إف أيقظتو



وىنا أعود ألؤكد عمى أفَّ اإلسبلـ يتبّنى رفع الحرج والمشقة عف الناس، وال يكمؼ هللا 
الوضوء، وعندما الغسؿ و نفسًا إال وسعيا، وعندما يكوف الحصوؿ عمى الماء سيبًل يجب 

رىا  ؽ، يجوز التيمـ.يتعذر الحصوؿ عميو إال بمشقٍة وا 
                *                     *                     *  

 حكـ ما إذا كاف الماء الموجود يكفي لغسؿ بعض األعضاء:
وجب  إذا وجد المرء ماًء يكفي لغسؿ بعض أجزاء مف جسده في الوضوء أو الغسؿ، 

عميو أف يغسؿ مف جسده بقدر الماء المتوفر، ثـ يتيمَّـ تيممًا كامبًل بداًل عف غسؿ باقي 
يكفي  التيمـأف إلى  األحناؼ والمالكية، بينما ذىب الشافعيةأعضاء جسده، وىذا عند 

 ، إذ ال داعَي لمجمع بيف األصؿ وبدلو في عمٍؿ واحد.وحده
                                  *       *                    * 

)في  شدة البرد وبرودة الماء، وخوؼ حصوؿ الضرر باستعمالوعند يباح التيمـ 
 سؿ(:الغُ 

حصوؿ ضرٍر صحٍي يخاؼ المصمي  ، ولكفَّ وكافياً  اً الماء موجودوفي ىذه الحالة يكوف 
 إذا استخدمو، بسبب برودتو وبرودة الطقس وعجزه عف تسخينو.

وتندرج ىذه الحالة تحت فقداف الماء شرعًا ال حقيقة، فيجوز لو التيمـ بدؿ االغتساؿ 
ويشترط ىنا أف يكوف الخوؼ ، ؟تخريج)وال تمقوا بأيديكـ إلى التيمكة(لقوؿ هللا تعالى: 

 مف الضرر الصحي خوفًا حقيقيًا، وليس نوعًا مف الكسؿ والتراخي!
لحضر.. ولكف.. ماذا لو كاف المصمي في بيتو، وغالبًا ما يكوف ىذا في السفر ال في ا

واحتاج إلى غسؿ مفروض، وعجز عف تسخيف الماء لفقداف ما يمكف تسخيف الماء بو 
مف كيرباٍء أو غاٍز وما إلى ذلؾ، أو ُوجدت طريقة لمتسخيف، ولكفَّ ما تبّقى مف وقت 

لقاء النفس في الصبلة ال يكفي ليذا؟ أال يعتبر ىذا عذرًا يبيح التيمـ بدؿ الغسؿ  وا 
 التيمكة؟!



 في قصة عمرو بف العاص التالية ما يؤيد ىذا. 
 إف فأشفقتُ  ،السبلسؿ ذات غزوة في باردةٍ  ليمةٍ  في احتممتُ يقوؿ عمرو رضي هللا عنو: 

صمى هللا  لمنبي ذلؾ فذكروا ،الصبح بأصحابي صميتُ  ثـ فتيممتُ  ،أىمؾ أف اغتسمتُ 
 مف منعني بالذي فأخبرتو جنب؟ وأنت بأصحابؾ صميتَ  ،عمرو يا:  فقاؿ عميو وسمـ
 بكـ كاف هللا إف أنفسكـ تقتموا وال): يقوؿتعالى  هللا سمعت إني:  وقمت االغتساؿ

  2.شيئاً  يقؿ ولـ صمى هللا عميو وسمـ هللا رسوؿ فضحؾ، 1(رحيما
                      *                        *                     * 

 :عند استعماؿ الماءمنو ر الشفاء أو تأخّ  هازديادُيخشى  وجود مرضٍ عند يباح التيمـ 
َوإِْن اُْنتُْم َمْرَضى أَْو َاَُى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحدٌ ِمْناُْم ِمَن اْلوَائِِط أَْو  }فاهلل تعالى يقوؿ: 

يدًا َِ ُموا َص َ  ََلَمْستُُم النَِّساَء فََُْم تَِجدُوا َماًء فَتَيَمَّ َطيِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهاُْم َوأَْيِدياُْم إِنَّ اَّللَّ

ا َغفُوًرا  مف حيث المبدأ. باح لممريضيالتيمـ  وىذه اآلية تدؿُّ عمى أف ،3{ َااَن َافُوًّ
في زيادة المرض أو في الوضوء أو الغسؿ  يؤثر ، والمرض خفيفاً اليكوف  قد ولكف..

فيؿ ىذا ، الزائد يقاعسو عف االغتساؿ أو الوضوءخوؼ المريض  تأخر الشفاء، ولكفَّ 
 جائز؟
          *                * 

 ـ:حّد المرض المبيح لمتيمّ 
  ؟ما ىو المرض الذي يبيح التيمـ

  !الرأس يبيح التيمـ؟ألـ اإلصبع أو  ألـىؿ و مرض؟  أيّ  ىو ىؿ

                                                 
1
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المرض أو تأخر الشفاء إف  زيادةأف يخشى المريض  لجواز التيمـ الفقياء اشترط 
ذلؾ  عرؼوي (،العمميات الجراحيةو  الحروؽو  األمراض الجمديةبعض ) أاغتسؿ أو توضّ 
، أو أف مينتوفي  وماىرٌ  غير مسمـ، ولكنو عدؿٌ  ماىر، أو طبيٍب  مسمـٍ  بإخبار طبيٍب 

مرضو أو  المرض، وازداد نفساعتراه فييا ، سابقةٍ  ب ىذا في مرةٍ قد جرّ  المريض يكوف
 بسبب غسمو أو وضوئو. تأخر شفاؤه

            *                   * 
 عف الغسؿ والوضوء:يجزئ ـ واحد تيمّ 

إذا كاف عمى المريض غسؿ مفروض، يجزئو تيمـٌ واحٌد بداًل مف الغسؿ والوضوء، إذا 
 كاف يضّره استعماؿ الماء.

الوضوء، فعميو في ىذه الحالة  وأما إذا كاف المريض يتضرر مف الغسؿ، وال يتضرر مف
 )إف كاف بحاجٍة إلى الغسؿ( أف يتيمـ بداًل مف الغسؿ، ثـ يتوضأ.

                    *                         *                 * 
 :ة والمسح عمى األعضاء المريضةغسؿ األعضاء السميم

بمرٍض  مصابٌ  منو اً عضو  المريض كميا سميمة، ولكفَّ ء كوف أعضاتفي بعض الحاالت 
  كحرٍؽ في يده أو كسٍر في قدمو! ،يؤذيو استعماؿ الماء

ذكرنا في باب قد عف االغتساؿ أو الوضوء، و  يجوز لو أف يتيمـ بدالً ال في ىذه الحالة 
، ة مف جسموضع الصحيحاغسؿ المو أف ي عمى ىذا المريض المسح عمى العصائب، أفَّ 

و إف غسم مف بدالً بيده المبتمة بالماء  عميويمسح  ،وعندما يصؿ إلى الموضع المصاب
 . 1أمكنو ذلؾ

            *             * 

                                                 
1
 ص؟؟؟؟ حٗظش  



 :مصاباً إذا كاف أكثر جسده المريض  كيفية تيمـ
  ؟فقطبدنو  أجزاءبعض السميـ ىو و  ،المريض مصاباً جسد ماذا لو كاف أكثر  ولكف..

 إذا كاف أكثر بدفإلى جواز التيمـ بداًل عف الوضوء والغسؿ  والمالكية الحنفيةذىب  
لما في ىذا مف مشقة  أف يغسؿ الموضع الصحيح،ليس عميو ، و مصاباً  المريض
 وحرج..
إلى أفَّ عميو أف يغسؿ األجزاء الصحيحة مف جسده، ويمسح األجزاء  الشافعية وذىب

ؾ، فإف لـ تكف مربوطة فبل مسح المريضة إذا كانت مربوطًة بعصابٍة، وأف يتيمـ بعد ذل
 عميو، بؿ يكفيو التيمـ.

لى وجوب غسؿ األجزاء الصحيحة مف الجسد والتيمـ بدؿ المريضة المصابة ذىب   وا 
، مع وجود فارؽ بينيـ وبيف الشافعية مف حيث القوؿ بكفاية المسح عمى الحنبمية

المجروح، بينما  العصابة، دوف أف يضـ إلييا التيمـ في حاؿ وجود رباط عمى العضو
يكوف التيمـ واجبًا في حالة ما إذا لـ يكف ىناؾ رباط عمى العضو المجروح، فيمسح 

 .1العضو المصاب إف أمكنو، ويتيمـ بداًل عف غسمو
                                *                    *                       * 

ى المريض الذي يريد عم يصعب، و يركوف موضع الجراحة في البطف أو في الظي قد
االغتساؿ أف يغسؿ صدره أو رقبتو مثبًل، بسبب خشيتو مف وصوؿ الماء إلى بطنو أو 

التيمـ  األحناؼظيره، أو بسبب صعوبة حركتو.. وفي ىذه الحالة أيضًا يجوز لو عند 
  بدؿ االغتساؿ.

*  *  * 
 عميو الحركة: ذي تشؽّ المريض ال

مف أجؿ الوضوء أو بمفرده  الحركة ه، ولكفّ مماء ال يضرّ لؿ المريض ايكوف استعم أحياناً 
                                                 

1
 حٗظش رلغ حُـزخثش ٝحُؼظخثذ ص؟؟؟؟  



 !في ىذه الحالة؟يفعؿ ماذا ف، وما شابو أو المشموؿعميو، كالمريض المقعد  تشؽّ  الغسؿ
 ؟أو يوّضئوه كمما احتاج إلى ذلؾموه عمى أىمو أف يحمموه إلى الحماـ، وأف يغسّ يجب ىؿ 
أو يعجز عف الحركة  ،المريض الذي تشؽ عميو الحركةإلى أف  اإلماـ أبو حنيفة ذىب

في مكانو الذي يمكث فيو، إذا لـ يجد خادمًا يعينو عمى  يجوز لو أف يتيمـبنفسو، 
الوضوء والغسؿ.. وال يجب عميو الغسؿ والوضوء بوجود أحٍد مف أىمو كالولد أو الزوجة، 

 لما في ىذا مف تكميٍؼ ليـ بما يشّؽ عمييـ.  

إلى أف المريض الذي يعجز عف الحركة بنفسو، إذا وجد مف يناولو  ورالجميوذىب 
ف لـ يجد مف يعينو ويساعده، جاز لو التيمـ.  الماء، وجب في حقو الوضوء والغسؿ، وا 

ف شّؽ   إف شّؽ عمى المريض الغسؿ والوضوء معًا، تيمـ تيممًا واحدًا بداًل عنيما، وا 
 لغسؿ ثـ توضأ.عميو الغسؿ دوف الوضوء، تيمـ بداًل عف ا

    *  *  * 
 عجز المريض عف الحركة:

قد يتساءؿ البعض: ماذا يفعؿ المريض الذي ال يضّره استعماؿ الماء، ولكنو يعجز عف 
 الحركة عجزًا كامبًل؟ 

ىؿ يجب عميو الوضوء إذا وجد مف يعينو، حتى ولو كاف في وضوئو حرٌج ومشقٌة عميو 
وثيابو بالماء، وأرىقتو وأرىقت أىَمو المشقُة إثر كؿ وعمى مف يعينو، وحتى لو ابتؿ فراشو 

 وضوء؟!
ىذا سؤاٌؿ وجيو، ولكني بكؿ أسؼ لـ أجد جوابًا لو في كتب الفقو التي اطمعُت عمييا، 

وأرى أفَّ مف المفترض أف يباح التيمـ ليذا المريض، ألنو عاجز عف الحركة، وقد يؤذيو 
رض لو مف ابتبلؿ فراشو وثيابو بالماء، وما استعماؿ الماء وىو في فراشو، بسبب ما يتع

قد يسببو ىذا مف احتماؿ إصابتو بالمرض، أو تكميؼ أىمو بما يشؽ عمييـ في كؿ وقت 
 وضع المريض الذي يضّره استعماؿ الماء.قاس وضعو ىذا عمى صبلة، في



    *  *  * 
 ـ:عجز عف الوضوء والتيمّ يمف 

المريض عف الحركة مطمقًا، ولـ يجد مف  سؤاٌؿ آخر قد يطرحو البعض: ماذا لو عجز
 يعينو عمى الوضوء أو التيمـ؟

يمكف قياس ىذه الحالة عمى فاقد الطيوريف: الماِء والتراب، وىي حالٌة بحثيا الفقياء، 
الصبلُة ولو بدوف طيارٍة احترامًا لموقت، ثـ الشافعية والحنبمية ويجب في ىذه الحالة عند 
عند التمكف مف الوضوء أو التيمـ، فإف توفي قبؿ تمكنو مف  يعيد فاقد الطيوريف الصبلة

 ذلؾ، يكوف قد أدى صبلتو حسبما يستطيع، وال يكمؼ هللا نفسًا إال وسعيا.
فبل يجوز لفاقد الطيوريف، العاجز عف استخداـ الماء وعف  اإلماـ أبي حنيفةأما عند 

و، وأف يقضييا إف التيمـ أف يصمي، وعميو أف يؤخر الصبلة حتى يجد ما يتطير ب
 فاتتو بعد أف يتطّير ويتوضأ.

 فذىبوا إلى أفَّ الصبلة تسقط عف فاقديف الطيوريف أداًء وقضاًء.المالكية أما 
    *  *  * 

 ـ لمصالة:إعادة المتيمّ 
أف يعيد  ،الغسؿ عف الوضوء أو عمى المصمي الذي صمى بالتيمـ بدالً يجب ىؿ 

 ؟ الماء واستخداموعندما يتمّكف مف الحصوؿ عمى  صبلتو
عمى أف المسافر الذي تيمـ لفقد الماء ال يجب عميو إعادة صبلتو، إذا  الفقياءاتفؽ 

في عيد النبي وجد الماء بعد خروج وقت الصبلة، واستدلوا عمى ىذا بحادثٍة حدثت 
بَلةُ  َفَحَضَرتْ  ، َسَفرٍ  ِفي فِ َرُجبَل  ، إذ خرجصمى هللا عميو وسمـ  َماٌء، َمَعُيَما َوَلْيَس  الصَّ

َـّ  َصمََّيا،ثـ  َفَتَيمََّما  اْلُوُضوءَ  َأَحُدُىَما َفَأَعادَ  ،الصبلة َوْقتقبؿ انتياء  اْلَماءَ  َوَجَدا ُث
بَلةَ  َـّ  اآْلَخُر، ُيِعدْ  َوَلـْ  َوالصَّ  َفَقاؿَ  َذِلَؾ، َلوُ  َفَذَكَرا صمى هللا عميو وسمـ اّللَِّ  َرُسوؿَ  َأَتَيا ُث



نَّةَ  َأَصْبت :ُيِعدْ  َلـْ  ِلمَِّذي  َلؾ: وضوءه وصالتو َأَعادَ  ِلمَِّذي َوَقاؿَ ، َصاَلُتؾ َوَأْجَزَأْتؾ الس 
 .1َمرََّتْيفِ  اأْلَْجرُ 

 الشافعيةذىب بعض التفاصيؿ المتعمقة بيذا الموضوع، ف اختمفت آراء الفقياء فيوقد 
كاف  إذاإال  متيممًا،وات التي صبلىا يعيد الصم ال يجب أفإلى أف المسافر المتيمـ 

أف يغتسؿ،  إلى مكاف إقامتو عميو عندما يعودو  شدة البرد،تيممو بداًل عف الغسؿ بسبب 
وات التي أّداىا متيممًا ألي سبٍب مف الصمفإفَّ عميو إعادة المقيـ  ، أمايعيد صبلتوثـ 

ريض إال إذا كاف تيممو بسبب المرض؛ ألف تكميؼ الم األسباب التي ذكرناىا سابقًا،
 46أو  يوماً  26 متيمماً ربما يصمي  ، إذعميو يشؽّ  أمرعندما يشفى بإعادة الصبلة 

تكميفو بإعادة الصبلة التي أداىا في في و  ،حتى يبرأ مف المرض أو أكثر مف ذلؾ يوماً 
والمشقة الذي  مبدأ رفع الحرج بحثنا عففي بداية  وقد تحدثنا، تمؾ الفترة مشقٌة عميو

 ألخذ بو ما استطاعوا.جنح الفقياء إلى ا
ال يعيد الصبلة إال إذا  (المسافر أو المقيـ)المتيمـ  إلى أفَّ  الحنفية والمالكيةذىب بينما 

، وليس بسبب المرض أو عميو بسبب العباد )كالمحبوس والخائؼ( كاف فقده لمماء واقعاً 
 .. البرد أو عدـ وجود الماء

أو الوضوء بسبب البرد أو المرض، أو  وبناء عمى ىذا، فإف مف تيّمـ بداًل عف الغسؿ
 بسبب فقداف الماء، ال تجب عميو اإلعادة حسب ىذيف المذىبيف.

فمـ يوجبوا عمى المتيمـ إعادة الصموات إذا تيمـ لعذر مقبوؿ شرعًا، سواًء  الحنابمةأما 
 كاف مسافرًا أو مقيمًا.

                                                 
1
، ٝحرٖ 93/ 1رخد حُٔظ٤ْٔ ٣ـذ حُٔخء رؼذ ٓخ ٣ظَ ك٢ حُٞهض: -ًظخد حُطٜخسس -كغٖ. أخشؿٚ أرٞ دحٝد ك٢ ع٘٘ٚكذ٣غ  

ًظخد حُـغَ  -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/185٠رخد ٓخ ؿخءك٢ حُٔغق رـ٤ش ٝهظٜخ: -ًظخد حُطٜخسس -ٓخؿٚ ك٢ ع٘٘ٚ

. ٝسٝحٙ أرٞ دحٝد 1/286، ٝطللٚ حُلخًْ ك٢ حُٔغظذسى:1/213حُظ٤ْٔ ُٖٔ ٣ـذ حُٔخء رؼذ حُظ٬س:رخد  -ٝحُظ٤ْٔ

ٝحُ٘غخث٢ ٓشع٬ً، كوخٍ أرٞ دحٝد : "ٝرًُش أر٢ عؼ٤ذ ك٢ ٛزح حُلذ٣غ ٤ُظ رٔللٞظ ٝٛٞ ٓشعَ " أ١ سؿق سٝح٣ش 

ػٔشٝ رٖ حُلخسع ٝؿ٤شٙ ٝٛٞ ػوش ، ح٩سعخٍ، ٌُٜ٘خ ػِش ؿ٤ش هخدكش، كبٕ سٝح٣ش حُٞطَ أخشؿٜخ حرٖ حُغٌٖ ٖٓ سٝح٣ش 

ٝٓؼِّٞ إٔ حُلذ٣غ ارح ٝسد ٓشع٬ً ٝٝسد ٓظظ٬ً ٖٓ كذ٣غ ػوش، كخُشحؿق سٝح٣ش حُٞطَ، ٝػ٤ِٚ كخُلذ٣غ ٓظظَ ٝهللا 

 (301أػِْ )حٗظش اػ٬ّ ح٧ٗخّ ص 



أف يتبع ما يشاء مف ىذه والمسألة اجتيادية، ولكؿ مذىب أدلتو المعتبرة، ويجوز لممقمد 
 المذاىب.

*  *  * 
 :بو ـما يجوز التيمّ 

 ؟ المسمـشيء يجوز أف يتيمـ  بأيّ 
 مـ بيا؟ يالتأـ أف ىناؾ أدوات أخرى يجوز  ،التراب حصراً  استخداـ ىؿ يجب عميو

  !؟الطيب ما ىو الصعيدف، }َفَتَيمَُّموا َصِعيدًا َطيِّبًا{اآلية الكريمة: تقوؿ 
 تفسير الصعيد.. اختبلفيـ في عمى  فيما يجوز التيمـ بو بناءً  الفقياءاختمؼ 

 الطريؽ. -بالترا -: وجو األرضفي المغة لفٌظ يطمؽ عمى عدة معافٍ  الصعيدو 
الوارد في الصعيد وا فسر إلى أف التيمـ ال يكوف إال بالتراب، و  الشافعية والحنبميةذىب ف

ْمَنا: صمى هللا عميو وسمـبحديث النبي ىذا  عمىاستدلوا و لتراب، اباآلية الكريمة   َعَمى ُفضِّ
 ،َمْسِجًدا َياُكم   اأَلْرُض  َلَنا َوُجِعَمتْ  ،اْلَماَلِئَكةِ  َكُصُفوؼِ  ُصُفوُفَنا ُجِعَمتْ  :ِبَثاَلٍث  النَّاسِ 
ـْ  ِإَذا َطُيوًرا َلَنا ُتْرَبُتَيا َوُجِعَمتْ   .1اْلَماءَ  َنِجدِ  َل

 في ؾفتمعّ  ،سفرٍ  في أجنب رضي هللا عنو، أنو ياسر بف عمار عفكما استدلوا بما روي 
 كاف إنما ،عمار يا :فقاؿ أخبره صمى هللا عميو وسمـ النبي أتى فمما ،لبطف ظيراً  التراب
 إلى وكفيؾ وجيؾ بيما تمسح ثـ ،فييما تنفخ ثـ ،التراب في بكفيؾ تضرب أف يكفيؾ

 .2الرسغيف
التيمـ بكؿ ما ىو مف جنس األرض، فيجوز عندىـ إلى جواز الحنفية والمالكية  ذىبو 

والرخاـ وغيره، بشرط أف يكوف طاىرًا،  الجّص و  الصخرو الحجر و الرمؿ و  الترابالتيمـ ب

                                                 
1
 ًظخد -، ٝحُ٘غخث٤ل٢ حٌُزش1/371ًٟظخد حُٔغخؿذ ٝٓٞحػغ حُظ٬س: -طل٤ق. أخشؿٚ ٓغِْ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

 .5/5رخد عٞسس حُزوشس: -كؼخثَ حُوشإٓ
2
. ٝأشخس ا٠ُ طلشد حرٖ ؽٜٔخٕ رشكؼٚ 1/183رخد حُظ٤ْٔ: -ًظخد حُطٜخسس -أخشؿٚ حُذحسهط٢٘ ك٢ ع٘٘ٚ، كذ٣غ ػؼ٤ق 

  ٝا٠ُ اسعخٍ ٛزٙ حُشٝح٣ش.



 أف يكوف مف وجو األرض، ووجو األرض يحتمؿالوارد في اآلية بأنو فسروا الصعيد و 
 .ذلؾ أو غير الصخر أوالجص،  وأالحجر، أف يكوف مف يحتمؿ كما التراب، 

ولكف الذي استدؿ بو الشافعية والحنبمية،  استدؿ الحنفية والمالكية بحديث عمار نفسوو 
 أف يكفيؾ كاف إنما وفييا أف النبي قاؿ لعمار: الصحيحيف،الواردة في رواية حسب ال
 . 1وكفيؾ وجيؾ بيما تمسح ثـ ،فختن ثـ ،األرض بيديؾ تضرب

ما أخرجو غيرىما في كتب البخاري ومسمـ أصح م افاإلماممف المعموـ أف ما أخرجو و 
 .الدارقطني السنة، ىذا فضبًل عما قرره عمماء الحديث مف ضعؼ الرواية التي أخرجيا

ـْ  ِإَذا َطُيوًرا َلَنا ُتْرَبُتَياُجعمت لنا : عف األرض صمى هللا عميو وسمـأما قوؿ النبي   َنِجدِ  َل
ذي استدؿ بو الشافعية والحنبمية الشتراط التراب في التيمـ، فقد ورد في الو ، 2اْلَماءَ 

رواياٍت أخرى صحيحٍة ما يفيد أفَّ األرض كميا مسجٌد وطيوٌر ألمة اإلسبلـ، ومنيا ما 
 َأَحدٌ  ُيْعَطُيفَّ  َلـْ  َخْمًسا ُأْعِطيتُ رواه اإلماـ البخاري أفَّ النبي صمى هللا عميو وسمـ قاؿ: 

 ِمفْ  َرُجؿٍ  َفَأي َما َوَطُيوًرا، َمْسِجًدا اأَلْرُض  ِلىَ  َوُجِعَمتْ  َشْيٍر، َمِسيَرةَ  ِبالر ْعبِ  ِصْرتُ نُ  :َقْبِمى
اَلةُ  َأْدَرَكْتوُ  ُأمَِّتى ، الصَّ ـُ  ِلىَ  َوُأِحمَّتْ  َفْمُيَصؿِّ  َوُأْعِطيتُ  َقْبِمى، أَلَحدٍ  َتِحؿَّ  َوَلـْ  اْلَمَغاِن

َفاَعَة، ًة، َقْوِموِ  ِإَلى ُيْبَعثُ  النَِّبى   َوَكافَ  الشَّ  .3َعامَّةً  النَّاسِ  ِإَلى َوُبِعْثتُ  َخاصَّ
بكؿ ما ىو مف  الحنفية والمالكية في جواز التيمـ مذىبوقد رجح كثير مف أىؿ العمـ 

 .ـلقوة أدلتيجنس األرض 
    *  *  * 

                                                 
1
 -طل٤لٚ، ٝٓغِْ ك٢ 1/129رخد حُٔظ٤ْٔ َٛ ٣٘لخ ك٤ٜٔخ: -ًظخد حُظ٤ْٔ -طل٤ق.أخشؿٚ حُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ  

ًظخد  -، ٝحرٖ ٓخؿٚ ك٢ ع1/88ٚ٘٘رخد حُظ٤ْٔ: -ًظخد حُطٜخسس -، ٝأرٞ دحٝد ك٢ ع1/280ٚ٘٘رخد حُظ٤ْٔ: -ًظخد حُل٤غ

رخد حُظ٤ْٔ ك٢ حُلؼش:  -ًظخد حُطٜخسس -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/188٠رخد ك٢ حُظ٤ْٔ ػشرش ٝحكذس: -حُطٜخسس

1/165. 
2
 261عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 
3
، ٝٓغِْ  :1/128كِْ طـذٝح ٓخء رخد هٍٞ هللا طؼخ٠ُ: -ًظخد حُظ٤ْٔ -ُزخخس١ ك٢ طل٤لٚكذ٣غ طل٤ق. أخشؿٚ ح 

رخد حُظ٤ْٔ  -ًظخد حُـغَ ٝحُظ٤ْٔ -، ٝحُ٘غخث٢ ك٢ حُٔـظز1/370٠ك٢ طل٤لٚ ًظخد حُٔغخؿذ ٝٓٞحػغ حُظ٬س:

 . 1/250ٓغ٘ذ ػزذ هللا رٖ ػزخط: -، ٝأكٔذ ك٢ ٓغ٘ذ1/210ٙرخُظؼ٤ذ: 



 مسألة:
 طاولٍة؟!أو  جدارٍ أو  عمى ثوبٍ موجوٍد  يتمـ بغبارٍ ما حكـ ال
  الجواب:

 ؛ ألف الغبار مف جنس التراب.جميع المذاىب ىدل صحيحٌ  ىذا التيمـ
*  *  * 

  مسألة:
ظير أثر التراب في ، ثـ مسح بيما وجيو ويديو، بحيث كفيو في الترابغمس متيمـ 

 أعضائو، فيؿ ىذا التيمـ صحيح؟
 الجواب:

كفيو في التراب، كما يكره أف يظير  يكره لممتيمـ أف يغمسمو صحيح، إال أنو نعـ تيمّ  
كفيو بعد أف يضرب بيما األرَض  نفخ فيي أفلممتيمـ  ستحبيو  أثر التراب في أعضائو،

عمَّـ عمارًا  صمى هللا عميو وسمـألفَّ النبي  ،يديوو وجيو بيما ثـ يمسح  ضربًا خفيفًا،
 بيما تمسح ثـ نتفخ ثـ ،األرض بيديؾ تضرب أف يكفيؾ كاف إنما التيمـ فقاؿ لو:

 .1وكفيؾ وجيؾ
    *  *  * 

 مسألة:
امرأة مريضة ال تستطيع االغتساؿ، فأحضر ليا ابنيا ببلطة، فضربت بيدييا عمى ىذه  

 ىؿ يجزئيا ذلؾ؟ ثـ صّمت، مت،الببلطة، وتيمّ 
 الجواب:

ف لـ يكف عمييا غبار أجزأىا باتفاؽ الفقياءبلطة غبار أجزأىا التيمـ إف كاف عمى البَ  ، وا 
 .ألف الببلط مف جنس األرض ،المالكية والحنفية التيمـ عند

                                                 
1
 262عزن طخش٣ـٚ ك٢ ص 



*            *                * 
 :ـفروض التيمّ 

 .مسح اليديف -ػ مسح الوجو فروض التيمـ المتفؽ عمييا ثبلثة: النية
    *  *  * 

فيقوؿ المتيمـ:  ،ضرب اليديف عمى التراب أوؿ مرة دعنفي القمب ومحميا : التيمـ نية
نويُت التيمـ لمصبلة، أو: نويُت التيمـ الستباحة الصبلة، أو نويت التيمـ الستباحة 

 . سواء كاف التيمـ بداًل عف الوضوء أو الغسؿ رض الصبلة، أو نويت فرائض التيمـ،ف
أو  ، )وىو ما يوجب الغسؿ(،رفع الحدث األكبرالتيمـ: نية أف تكوف الحنفية  عند يجوزو 

)وىو ما يوجب الوضوء(، ألف التيمـ عندىـ يرفع الحدث طالما ، األصغررفع الحدث 
 وجد العذر.

، رفع الحدثتال  ية،ضرور  التيمـ طيارةٌ  ، ألفالفقياء جميور عندوال تكفي ىذه النية  
 فإذا وجد الماء بطؿ التيمـ.

فرٍض، فإف الإلى اشتراط نية استباحة فرض الصبلة لمف يريد صبلة  الشافعية وذىب
احة الصبلة دوف أف ينوي استباحة فرض الصبلة، لـ يجز لو أف يصمي بيذا نوى استب

  التيمـ سوى النوافؿ.
ومف فقد الماء واحتاج إلى التيمـ، وعميو غسٌؿ مفروٌض، يكفيو تيمـٌ واحٌد بداًل عف 

 .استباحة فرض الصبلة أو فرض التيمـ الغسؿ والوضوء، وينوي بو
    *  *  * 

 :(مع االستيعاب)مسح الوجو واليديف 
يصاؿ المسح إلى جميع البشرة الظاىرة مما ال ، بالمسح الوجو كامبلً  استيعاب ويجب وا 

لحيتو أف يمسح ظاىر الّرجؿ يكفي شعر عميو، ويكفي مسح ظاىر شعر الحاجبيف، كما 



و، وال يجب إيصاؿ التراب إلى ما تحت ذلؾ مف بشرة، كما ال يجب تخميؿ المحية شاربو 
 ..سحوالشارب بالم

وقد تعددت آراء الفقياء بخصوص مسح اليديف، فمنيـ مف قاؿ إفَّ المسح يجب أف 
ؿ في ىذا  يكوف إلى المرفقيف، ومنيـ مف رأى أفَّ مسحيما إلى الرسغيف يكفي، وسأفصِّ

 عند الحديث عف فرائض التيمـ المختمؼ فييا.
*  *  * 

 جميف أو الرأس:ـ مسح لمرِّ ليس في التيمّ 

القدميف  عف غسؿ بدالً  أو الرأس في التيمـ  مقدميفل اً مسح أف ىناؾيعتقد البعض 
واضحٌة  وىذا خطأ، ألف آية التيمـ الواردة في سورة النساءفي الوضوء،  ومسح الرأس

ـْ {: صريحةٌ و  ـْ َوَأْيِديُك فميس فييا ذكٌر لمرأس ، 1}َفَتَيمَُّموا َصِعيدًا َطيِّبًا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُك
 جميف.أو الرِّ 

    *  *  * 
 ـ واحدة بداًل عف الوضوء والغسؿ:طريقة التيمّ 

ىناؾ بعٌض آخر يعتقد أف التيمـ ال يصحُّ بداًل عف الُغسؿ، ألف اآلية تحدثت عف التيمـ 
وىذا خطٌأ أيضًا، فقد ورد في  ،2كبديٍؿ عف الوضوء، ولـ تتعرض لمتيمـ بداًل عف الغسؿ

بداًل عف الغسؿ، وأفَّ النبي  أنو تمّرغ في الترابالحادثة التي ذكرىا عمار بف ياسر 
وىذا دليٌؿ واضٌح عمى فيمسح وجيو ويديو، ، 3عمَّمو كيؼ يتيمـ صمى هللا عميو وسمـ

والنفاس  جواز التيمـ بداًل عف االغتساؿ مف الجنابة، ويقاس عميو االغتساؿ مف الحيض
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والردة والكفر وغير ذلؾ، كما أنو دليؿ عمى أف طريقة التيمـ واحدة سواء كانت بداًل عف 
 الوضوء أو الغسؿ.

وأؤكد ىنا عمى ضرورة أف تتوفر الشروط التي تبيح التيمـ، والتي بدأُت بيا الحديث في 
 ىذا البحث.

                         *  *  * 
 ا:ـ المختمؼ فييفروض التيمّ 

 اختمؼ الفقياء في فرضية عدة أمور، وىي:
 الضربة الثانية لمسح اليديف. –مسح اليديف إلى المرفقيف  –المواالة  –الترتيب 

 :الترتيب  -5
، بينما ذىب الشافعية والحنبميةفرض عند  يديو، والترتيبقبؿ  ووجيالمتيمـ مسح في 

 . إلى أنو سنة الحنفية والمالكية
 :المواالة -2

فاصٌؿ طويٌؿ، قدَّره الفقياء بزمٍف لو كاف فيو اليديف و فصؿ بيف مسح الوجو يال أي أف  
الجميور )الشافعية والحنابمة العضو الممسوح مغسواَل لجّؼ، والمواالة سنٌَّة عند 

 .المالكيةفرٌض عند و (، حنفيةوال
 : مسح اليديف إلى المرفقيف -3
بخصوص المحؿ المفروض حوؿ فرضية مسح اليديف، ولكنيـ اختمفوا الفقياء اتفؽ 

ىؿ يجب مسحيما أثناء التيمـ إلى الرسغيف، أـ إلى المرفقيف كما ىو  :فمسحو مف اليدي
 الحاؿ في الوضوء؟

، )مع االستيعاب( إلى المرفقيف فيديإلى وجوب مسح ال الحنفية والشافعية ذىبف
ىو أف التيمـ (، واستدلوا عمى ذلؾ بالعظـ الذي يجمع الذراع مع العضد :والمرفؽ ىو)
، فيجب أف يفعؿ المتيمـ عند مسح اليديف في التيمـ ما يفعمو بيما في عف الوضوء ؿٌ يبد



 .الوضوء
 :والرسغ ىو)إلى الرسغيف،  ذىبوا إلى أف الواجب ىو مسح الكفيففالمالكية والحنبمية أما 

ستدلوا (، أما المسح إلى المرفقيف فيو سنة ال فرض، وابالذراع العظـ الذي يصؿ الكؼّ 
، ولـ تحدد شيئًا 1عمى ذلؾ بأفَّ اآلية الكريمة قالت: )فامسحوا بوجوىكـ وأيديكـ(

كما . 2بخصوص مسح اليديف، في حيف حددت آية الوضوء غسؿ اليديف )إلى المرفقيف(
 تضرب أف يكفيؾ كاف إنما: قاؿ لعمار بف ياسر صمى هللا عميو وسمـاستدلوا بقوؿ النبي 

وكممة )كفيؾ( صريحة في  ،3وكفيؾ وجيؾ بيما تمسح ثـ ،فختن ثـ ،األرض بيديؾ
 إمكانية االكتفاء بمسح اليديف إلى الرسغيف أثناء التيمـ.

وقد رجح كثير مف أىؿ العمـ ىذا المذىب لقوة دليمو ووضوحو، ويمكف لممرأة بشكٍؿ 
 خاٍص أف تأخذ بو في حاؿ وجود رجاٍؿ أجانب في مكاف التيمـ.

 :لمسح اليديفالضربة الثانية  -4
ىؿ يجب عمى مف يريد التيمـ أف  ،عدد ضربات المسحبخصوص  الفقياءاختمؼ  
يضرب مسح بيا وجيو، ثـ يثـ  ،ضرب بيا األرضاألولى يضربة الضرب ضربتيف، ي

 لموجو واليديف؟ ةٌ واحد و ضربةٌ تكفي، أـ اليديفمسح لضربة أخرى 
ف: ضربة لموجو وضربة ابتضر التيمـ الفرض في  إلى أفَّ الحنفية والشافعية ذىب ف

لموجو  ضربةٌ  ،التيمـ ضربتاف :عميو اً بف عمر موقوفاعف  ورد مابلميديف، واستدلوا 
 .4لميديف وضربةٌ 
أما لموجو واليديف،  واحدةٌ  ضربةٌ أف الفرَض في التيمـ إلى المالكية والحنابمة ذىب بينما 

 صمى هللا عميو وسمـبقوؿ النبي  واستدلواالضربة الثانية فيي سنٌة مف سنف التيمـ، 
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 تمسح ثـ ،فختن ثـ ،األرض بيديؾ تضرب أف يكفيؾ كاف إنما لعمار، وىو يعمِّمو التيمـ:
ولو كاف المفروض في التيمـ أف يضرب ضربتيف، لبّيف النبي  ،1وكفيؾ وجيؾ بيما

 ذلؾ لعمار. صمى هللا عميو وسمـ
لقوة في االكتفاء بضربٍة واحدٍة، مذىب المالكية والحنابمة وقد رجح كثير مف أىؿ العمـ 

 الدليؿ الذي اعتمدوا عميو.
*  *  * 

 و:ومستحبات ـالتيمّ  سنف
 عند البدء بالتيمـ.التسمية  -

 في المسح. ػ تقديـ اليمنى عمى اليسرى
 .مسح اليديف أثناءػ تخميؿ األصابع 

الشافعية ، بينما ذىب الحنفية والمالكيةعند في تقديـ مسح الوجو عمى اليديف ػ الترتيب 
  .إلى فرضية الترتيب والحنبمية

 .المالكية فرض عندو  الجميور وىو سنة عند المواالة  -
مسح اليديف إلى المرفقيف زيادة عف المسح المفروض، الذي ينتيي بالرسغيف، وىو  -

 ضيتو.إلى فر  الشافعية والحنفية، بينما ذىب الحنبمية والمالكيةسنة عند 
 الشافعية والحنفية، بينما ذىب الحنبمية والمالكيةالضربة الثانية لمسح اليديف سنة عند  -

 إلى فرضيتو.
 االنتياء مف مسح الوجو واليديف.بعد تشيُُّد ػ استقباؿ القبمة، وال
  و.أو نفخ وبنفضعالؽ باليديف ػ تخفيؼ التراب ال

 الوجو واليديف، خبلفًا لمتثميث المسنوف في الوضوء. ػ ال يسف تكرار مسح
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                 *  *  *   
 :ـنواقض التيمّ 
 .1تفصيبلت النواقض في بحث الوضوء ذكرنا ، وقدلمتيمـ لموضوء ناقٌض  كؿ ناقضٍ 

ضافًة إلى ما ذكرناه ىناؾ، فإفَّ  فالمسافر  ينقض التيمـ، زواؿ العذر عف المتيمـ وا 
قد الماء، يبطؿ تيممو لدى توفر الماء، والمريض الذي يتيمـ بسبب خوفو المتيمـ بسبب ف

 مف زيادة المرض أو تأخر الشفاء، يبطؿ تيممو حاؿ شفائو.
    *  *  * 

 مالحظات:
 يبدأ في صبلتو. قبؿ أف و  ،بعد تيممو يبطؿ تيمـّ المسافر إذا توفر الماء -
، وعند الشافعية والمالكيةر الماء أثناء أدائو لمصبلة عند تصح صبلة المتيمـ إذا توفّ  -

 جده قبؿ أف يقعد لمتشيد األخير.ينتقض إف و الحنفية 
تصح صبلة المتيمـ إذا توفر الماء بعد االنتياء منيا، وال يجب عميو إعادة الصبلة،  -

دة وىو ما ذكرناه في بحث )إعا يوجب إعادة الصبلة عمى المتيمـ، وذلؾ عند مف ال
 .2 المتيمـ لمصبلة(

                        *  *  * 
 شروط صحة التيمـ:

، أـ أفَّ التيمـ صحيٌح دائمًا إذا التـز لصحة التيمـ ىؿ ىنالؾ مف شروطٍ قد يسأؿ سائٌؿ: 
 المتيمـ بما ذكرناه سابقًا؟

 ؟ؿ وقت الصبلةو أف يتيمـ قبؿ دخلممصمي ىؿ يمكف و  
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بشرط بقاء العذر المبيح لمتيمـ قائمًا إلى  لممتيمـ أف يتيمـ قبؿ دخوؿ الوقت الحنفية أجاز
  ما بعد دخوؿ الوقت، قياسًا عمى الوضوء ألنو بدؿ عنو.

، فبل يصح ؿ وقت الصبلةو دخ )الشافعية والمالكية والحنبمية( الجميور اشترطبينما 
 تقّدر بقدرىا. ةيألف التيمـ طيارة ضرور عندىـ التيمـ قبؿ دخوؿ الوقت، 

                          *  *  * 
أف ال يكوف عمى العضو ما يشترط لصحة الوضوء، وىو كما يشترط لصحة التيمـ 

 .1ىافإلى البشرة أو الظفر، كالشمع وطبلء األظافر والدّ  المسحيمنع وصوؿ  حائؿٌ 
    *  *  *   

 مو:ما يباح لممتيمـ أف يصميو بتيمّ 
 الصموات بيذا التيمـ؟  ما يشاء مف المتيمـ أف يصمييصح ىؿ 
منيا شاء مف الفرائض، سواء يمو ما مّ ييصمي بتأف ـ ممتيمّ لإلى أف الحنفية  ذىب

 ،شاء مف النوافؿيما بتيممو ىذا أف يصمي  يجوز لو أيضاً  كماأو الفائتة،  الحاضرة
)أي: ما لـ  2.يجزئو التيمـ ما لـ ُيحدث عف المتيمـ: قوؿ الحسف البصريب واستدلوا

 ُيحدث ما ينقض وضوءه(.
يصمي أف  لممتيمـ فذىبوا إلى أف الفقياء )الشافعية والمالكية والحنبمية( جميورأما 
وعميو أف يعيد تيّممو إذا أراد أف يقضي ما وما يشاء مف النوافؿ،  ،واحداً  فرضاً مو بتيمّ 

أو إذا أراد أف يصمي الفرض الثاني في حالة جمع الصبلة تقديمًا أو ، فاتو مف صموات
فو  يتيمـ لكؿ صالةٍ  :رضي هللا عنيما بف عمرال قوؿٍ استدلوا بو تأخيرًا،   3لـ ُيحدث. ا 

وليس في ىذه المسألة حديٌث نبوٌي صحيٌح، األمر الذي يدؿ عمى أف اختبلؼ الفقياء 
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استنباط الحكـ الشرعي، وبناء عمى ىذا يمكف في ىذه المسألة يعود إلى اجتيادىـ في 
اء أف يقمدوا مف ىذه المذاىب ما يتناسب مع حالتيـ ومتطمباتيـ دوف أي لئلخوة القرّ 

 حرج.
 *  *  * 

 ـ عند الحنفية:مسائؿ تتعمؽ بالتيمّ 
ر صبلتو قدر ر الماء قبؿ خروج وقت الصبلة، أف يؤخّ يستحب لمذي يتوقع أف يتوفّ  -

 ويصمي، فإف خاؼ أف يفوتو الوقت، أمكنو أف يتيمـ ويصمي. اإلمكاف ليتوضأ
 ال يعتبر خوؼ المصمي فوات وقت الصبلة إف انشغؿ بالوضوء عذرًا مبيحًا لمتيمـ. -
يجوز لمف يخاؼ فوات صبلة الجنازة إف انشغؿ بالوضوء أف يتيمـ، لكراىية تكرار  -

 صبلة الجنازة عند الحنفية، إذا كانت األولى جماعة.
*  *  * 

إخوتي القّراء بيذا القدر مف المواضيع التي تتعمؽ بأحكاـ  الطيارة أنيي الجزء 
الثاني مف كتاب فقو المرأة، وسوؼ أتناوؿ بإذف هللا تعالى في الجزء الثالث 

 المواضيع المتعمقة بأحكاـ الصبلة.
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 مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج للشربيين.
 ملي.هناية احملتاج إىل شرح املنهاج للرّ 

 المجموع لمنووي.
 روضة الطالبيف وعمدة المفتيف لمنووي.

 الحنبمي:الفقو 
 المغني لعبد هللا بف أحمد بف قدامة المقدسي.

 الشرح الكبير لعبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي.
 شرح منتيى اإلرادات لمبيوتي.

 كشاؼ القناع عف متف اإلقناع لمبيوتي.
 في فقو اإلماـ ابف تيمية:
 مجموع فتاوى ابف تيمية.



 الفتاوى الكبرى البف تيمية.
 العمدة في الفقو البف تيمية.شرح 

 كتب معاصرة في الفقو:
الموسوعة الفقيية الكويتية لمجموعة مف العمماء تحت إشراؼ وزارة األوقاؼ 

 في الكويت.
 الفقو اإلسبلمي وأدلتو لمدكتور وىبة الزحيمي.

 جمباب المرأة المسممة لؤللباني.
 حجاب المرأة المسممة لؤللباني.

 الرد المفحـ لؤللباني.
 والموسيقا في ضوء القرآف والسنة لمدكتور يوسؼ القرضاوي. فقو الغناء

 كتب ومواقع متخصصة في الفتوى:
 فتاوى األزىر.

 فتاوى المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء في السعودية.
 فتاوى الشيخ ابف جبريف.

 مجموع فتاوى الشيخ ابف باز.
 مجموع فتاوى الشيخ ابف عثيميف.

 معاصرة لمدكتور يوسؼ القرضاوي.فتاوى 
 الشرعية والبحوث اإلفتاء قطاع عن الصادرةفتاوى قطاع اإلفتاء في الكويت: 

 يف وزارة األوقاف يف الكويت.
 جملة اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي.

 اإلسالمية الشبكة مبوقع الفتوى مركز من فتاوى فتاوى الشبكة اإلسالمية.
www.islamweb.net الفقيه عبدهللا.د بإشراف. 

 فتاوى يسألونك حلسام الدين عفانة.



 املوقع االلكرتوين للدكتور يوسف القرضاوي.
 املوقع االلكرتوين للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي.

 املوقع االلكرتوين ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.
 املوقع االلكرتوين جملمع الفقه اإلسالمي.

 االلكرتوين: اإلسالم اليوم للدكتور سلمان العودة.املوقع 
 كتب يف التفسري:

طق.  ،هللا عبد أبو القرطبً فرح بن بكر أبً بن أحمد بن دمحم ،القرآن ألحكام الجامع

 .البردونً العلٌم عبد أحمد
 .الفداء أبو الدمشقً كثٌر بن عمر بن إسماعٌلطلغ٤ش حرٖ ًؼ٤ش، 

 .جعفر أبو الطبري خالد بن ٌزٌد بن جرٌر بن دمحم ،القرآن آي تأوٌل عن البٌان جامع

 كتب يف احلديث الشريف:
، دمحم رٖ اعٔخػ٤َ أرٞ ػزذ هللا حُزخخس١ حُـؼل٢، طق. د. ٓظطل٠ د٣ذ طل٤ق حُزخخس١

  حُزـخ. 

 طل٤ق ٓغِْ، ٓغِْ رٖ حُلـخؽ أرٞ حُلغ٤ٖ ح٤ُ٘غخرٞس١، طق. دمحم كئحد ػزذ حُزخه٢.

عٖ٘ أرٞ دحٝد، ع٤ِٔخٕ رٖ ح٧شؼغ أرٞ دحٝد حُغـغظخ٢ٗ ح٧صد١، طق. دمحم ٓل٢ حُذ٣ٖ ػزذ 

 حُل٤ٔذ. 

 عٖ٘ حُظشٓز١، دمحم رٖ ػ٤غ٠ حُغ٢ِٔ حُظشٓز١ حُغ٢ِٔ، طق. أكٔذ دمحم شخًش ٝآخشٕٝ. 

 عٖ٘ حرٖ ٓخؿٚ، دمحم رٖ ٣ض٣ذ أرٞ ػزذ هللا حُوض٢٘٣ٝ، طق. دمحم كئحد ػزذ حُزخه٢.

حُٔـظز٠(، أكٔذ رٖ شؼ٤ذ أرٞ ػزذ حُشكٖٔ حُ٘غخث٢، طق. ػزذ حُلظخف أرٞ عٖ٘ حُ٘غخث٢ )

 ؿذس. 

 .الشٌبانً عبدهللا أبو حنبل بن أحمدٓغ٘ذ أكٔذ، 

 ٓٞؽؤ ٓخُي، ٓخُي رٖ أٗظ أرٞ ػزذ هللا ح٧طزل٢، طق. دمحم كئحد ػزذ حُزخه٢.

طق د.ٗٞس اػ٬ّ ح٧ٗخّ ششف رِٞؽ حُٔشحّ ٖٓ حكخد٣غ ح٧كٌخّ، حرٖ كـش حُؼغو٢ٗ٬، 

 حُذ٣ٖ ػظش.

عٖ٘ حُذحس هط٢٘، ػ٢ِ رٖ ػٔش أرٞ حُلغٖ حُذحس هط٢٘ حُزـذحد١، طق. حُغ٤ذ ػزذ هللا  

 ٛخشْ ٣ٔخ٢ٗ حُٔذ٢ٗ.

عٖ٘ حُز٤ٜو٢ حٌُزشٟ، أكٔذ رٖ حُلغ٤ٖ رٖ ػ٢ِ رٖ ٓٞع٠ أرٞ رٌش حُز٤ٜو٢، طق. دمحم ػزذ 

 .حُوخدس ػطخ

 دمحم، تح. الزٌلعً الحنفً دمحم أبو ٌوسف بن عبدهللا، الهداٌة ألحادٌث الراٌة نصب

 .البنوري ٌوسف



حُٔغظذسى ػ٠ِ حُظل٤ل٤ٖ، دمحم رٖ ػزذ هللا أرٞ ػزذ هللا حُلخًْ ح٤ُ٘غخرٞس١،طق. ٓظطل٠ 

 ػزذ حُوخدس ػطخ.

، طق. العسقالنً حجر بن دمحم بن علً بن أحمد، البخاري صحٌح علىطـ٤ِن حُظؼ٤ِن 

 .القزقً موسى الرحمن عبد سعٌد
 كزخٕ، دمحم رٖ كزخٕ رٖ أكٔذ أرٞ كخطْ حُظ٢ٔ٤ٔ حُزغظ٢، طق. شؼ٤ذ ح٧سٗئٝؽ.طل٤ق حرٖ 

 .المناوي الرؤوف عبد، الصغٌر الجامع شرح القدٌر فٌض

  .األعظمً الرحمن حبٌب، تح. الصنعانً همام بن الرزاق عبد بكر أبوحُٔظ٘ق، 

ٓغ٘ذ حُذحس٢ٓ حُٔؼشٝف رغٖ٘ حُذحس٢ٓ، ػزذ هللا رٖ ػزذ حُشكٖٔ أرٞ دمحم حُذحس٢ٓ، طق. 

  العلمً. السبع خالد,  زمرلً أحمد فواز

 شمس براهٌم، طق. ادمحم أبو المنذري القوي عبد بن العظٌم عبدحُظشؿ٤ذ ٝحُظش٤ٛذ، 

 الدٌن
 الفضل أبو حجر بن علً بن أحمد ،الكبٌر الرافعً أحادٌث فً طِخ٤ض حُلز٤ش

 .المدنً الٌمانً هاشم عبدهللا السٌد، طق. العسقالنً

 العسقالنً الفضل أبو حجر بن علً بن أحمدكظق حُزخس١ ششف طل٤ق حُزخخس١، 

 .الخطٌب الدٌن محب,  عبدالباقً فؤاد دمحم، تح. الشافعً
 سلٌم حسٌن، تح. التمٌمً الموصلً ٌعلى أبو المثنى بن علً بن أحمدٓغ٘ذ أر٢ ٣ؼ٠ِ، 

 .أسد

طل٤ق حرٖ خض٣ٔش، دمحم رٖ اعلخم رٖ خض٣ٔش أرٞ رٌش حُغ٢ِٔ ح٤ُ٘غخرٞس١، طق. د. دمحم 

 ٓظطل٠ ح٧ػظ٢ٔ.

، طق. الفضل أبو العسقالنً حجر بن علً بن أحمد ، الهداٌة أحادٌث تخرٌج فً الدراٌة

 .المدنً الٌمانً هاشم هللا عبد السٌد
حُشكٖٔ حُ٘غخث٢، طق. د. ػزذ حُـلخس ع٤ِٔخٕ حُغٖ٘ حٌُزشٟ، أكٔذ رٖ شؼ٤ذ أرٞ ػزذ 

 حُز٘ذحس١، ع٤ذ ًغش١ٝ كغٖ.

 ٓـٔغ حُضٝحثذ، ػ٢ِ رٖ أر٢ رٌش ح٤ُٜؼ٢ٔ.

 الرحمن حبٌب ، تح.هللا عبد أبو المرزوي واضح بن المبارك بن هللا عبدحُضٛذ، 
 .األعظمً

 كمال ، تح.الكوفً شٌبة أبً بن دمحم بن هللا عبد بكر أبو، واآلثار األحادٌث فً المصنف
 .الحوت ٌوسف
 الحسن أبو مهدي بن أحمد بن عمر بن علً،النبوٌة األحادٌث فً الواردة العلل

 .السلفً هللا زٌن الرحمن محفوظ. د، طق. البغدادي الدارقطنً

 عبدالمجٌد بن حمدي، تح. الطبرانً القاسم أبو أٌوب بن أحمد بن سلٌمانحُٔؼـْ حٌُز٤ش، 

 .السلفً
 بن هللا عوض بن طارق، تح. الطبرانً أحمد بن سلٌمان القاسم أبوحُٔؼـْ ح٧ٝعؾ، 

 .الحسٌنً إبراهٌم بن المحسن عبد , دمحم
 .النووي شرف بن ٌحٌى زكرٌا أبو ،النووي بشرح مسلم صحٌح



 ٓظزخف حُضؿخؿش، أر٢ رٌش رٖ اعٔخػ٤َ حٌُ٘خ٢ٗ، طق. دمحم حُٔ٘ظو٢ حٌُش٘خ١ٝ.

 عؼ٤ذ رٖ ٓ٘ظٞس، طق. عؼذ رٖ ػزذ هللا رٖ ػزذ حُؼض٣ض آٍ ك٤ٔذ.عٖ٘ عؼ٤ذ رٖ ٓ٘ظٞس، 

 طٜز٣ذ ٓخظظش أر٢ دحٝد ُِٔ٘زس١

 دمحم بن علً بن دمحم ،األخبار منتقى شرح األخٌار سٌد أحادٌث من ٤َٗ ح٧ٝؽخس
 .الشوكانً

  .الزهري البصري هللا عبد أبو منٌع بن سعد بن دمحم ، الكبرى حُطزوخص 

 البر عبد بن هللا عبد بن ٌوسف عمر أبو ،واألسانٌد المعانً من الموطأ فً لما حُظ٤ٜٔذ
 .البكري الكبٌر عبد دمحم , العلوي أحمد بن مصطفى، طق. النمري

 ح٠ٌُ٘ ٝح٧عٔخء ُِذ٫ٝر٢.

 أحمد عامر، طق. البغدادي الجوهري الحسن أبو عبٌد بن الجعد بن علً ٓغ٘ذ حرٖ حُـؼذ،

 .حٌدر
 حُؼ٬ٓش حُوخػ٢ أرٞ حُلؼَ ػ٤خع ح٤ُلظز٢أًخٍ حُٔؼِْ ششف طل٤ق ٓغِْ، 

 ، تح. أبو الوفا.ٌوسف أبو األنصاري إبراهٌم بن ٌعقوبح٥ػخس، 

 بن إسماعٌل اس،الن ألسنة على األحادٌث من اشتهر عما اإللباس ومزٌل ق حُخلخءًش
 .القالش أحمد، الجراحً العجلونً دمحم

حرٖ حُِٔوٖ عشحؽ ، طخش٣ؾ ح٧كخد٣غ ٝح٧ػخس حُٞحهؼش ك٢ حُششف حٌُز٤شك٢ حُزذس ح٤ُ٘ٔش 

 ٓظطل٠ أرٞ حُـ٤ؾ ، رٖ أكٔذ حُشخكؼ٢ حُٔظش١ حُذ٣ٖ أرٞ كلض ػٔش رٖ ػ٢ِ

 .هللا رٖ ع٤ِٔخٕ ٣ٝخعش رٖ ًٔخٍ ػزذٝ

 
 

 
 

 

 



 

 َصدََر لُداتورة لينة الحمصي

 
 

 تاريخ الفتوح في اإلسَلم
الشرعٌة، والفرق بٌن المفتً والفقٌه  كتاب ٌتحدث عن الفتوى وأحكامها

والمجتهد، ومن ٌجوز له اإلفتاء ومن ٌحرم علٌه، وما هً آالت الفتوى ومستلزماتها 
 األساسٌة.

 كما ٌتحدث عن تارٌخ الفتوى فً اإلسالم منذ العهد النبوي وحتى العهد العثمانً.
 ن.لبنا –سورٌة. مؤسسة اإلٌمان بٌروت  –منشورات دار الرشٌد دمشق 

 
 المفتون الَامُّون في سورية )ونماذج من فتاواهم في األمور المستجدَّة(

كتاب ٌستعرض سٌرة المفتٌن العامٌن، الذٌن تولَّوا منصب اإلفتاء العام فً 
م، وهم الشٌخ دمحم عطا الكسم، 0995سورٌة منذ انتهاء العهد العثمانً وحتى عام 

الٌسر عابدٌن، والشٌخ عبد الرزاق والشٌخ دمحم شكري االسطوانً، والشٌخ أبو 
 الحمصً، والشٌخ أحمد كفتارو.

وٌناقش الكتاب بعض الفتاوى المستجدّة التً أصدرها هؤالء المفتون، ومنها: 
فتوى فً التأمٌن، وفتوى فً التلقٌح االصطناعً وأطفال األنابٌب، وفتوى فً أخذ الربا 

 لموتى واالنتفاع بأعضابهم.من المصارف األجنبٌة، وفتوى فً جواز تشرٌح جثث ا
 سورٌة. -منشورات دار العصماء  دمشق

 
 مسيرة النور لُمسُمين والمسيحيين اُى مّرِ الَصور

كتاٌب ٌتحدث عن التعامل مع المسٌحٌٌن فً حٌاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ثم فً عهد الصحابة 
جباتهم والقواسم وإبَّان الفتوحات اإلسالمٌة، كما ٌتحدث عن حقوق أهل الذمة ووا

المشتركة بٌن المسٌحٌة واإلسالم، وٌستعرض فً خاتمته بعض مشاهٌر المسٌحٌٌن 
 الذٌن بحثوا عن الحقٌقة فوجدوها فً اإلسالم.

 لبنان. –سورٌة. مؤسسة اإلٌمان بٌروت  –منشورات دار الرشٌد دمشق 
 

 المسيحية واإلسَلم: ديٌن واحدٌ وشرائع شتَّى
غوص فً عالم مقارنة األدٌان، ٌتحدث عن المسٌح كتاب أكادٌمً جامعً ٌ

والمسٌحٌة كما وردا فً القرآن الكرٌم، وعن العقٌدة المسٌحٌة الحالٌة، ومقارنتها 
بالمسٌحٌة العٌسوٌة األصلٌة، وٌورد شهاداٍت لمسٌحٌٌن كبار ٌنكرون ألوهٌة المسٌح 

ولس الرسول، ومن سار علٌه السالم، كما ٌبٌّن التحرٌف الذي لحق بالمسٌحٌة على ٌد ب
 بسٌره من المسٌحٌٌن.



ماذا تعنً عقٌدة التثلٌث والتوحٌد؟ وما معنى عقٌدة التجسد والفداء؟ وما هً 
 المجامع المسكونٌة؟ وما هً مصادر العقٌدة المسٌحٌة؟

 كل هذا تقرؤونه فً هذا الكتاب..
 سورٌة. –منشورات دار العصماء دمشق 

  
 اَلستثمار ورأُب الشرع فيهاالفوائد المصرفية وشهادات 

كتاب ٌتحدث عن البنوك الربوٌة فً البلدان اإلسالمٌة، وٌستعرض آراء العلماء 
المختلفة وقرارات المجامع الفقهٌة فً الفوابد المصرفٌة الربوٌة وشهادات االستثمار، 

ثم  وٌركّز على الشبهات التً استند إلٌها مبٌحو الفوابد المصرفٌة وشهادات االستثمار،
 ٌسلط الضوء على تفنٌد العلماء لهذه الشبهات بإسهاب ووضوح.

كما ٌستعرض آراء العلماء فً فوابد المصارف األجنبٌة، وآراءهم فً االقتراض 
بالفابدة، وٌبٌن الفرق بٌن من ألجأته الحاجة إلى االقتراض بالفابدة، وبٌن من ٌرٌد 

 توسٌع أمالكه وأرباحه عن طرٌق االقتراض الربوّي.
 لبنان. -منشورات مؤسسة اإلٌمان بٌروت 

 
 همسات )الجزءان األول والثاني(

كتاب ٌحتوي على الهمسات التً قدمتها الدكتورة لٌنة الحمصً على شاشة 
 الرسالة الفضابٌة فً برنامجٍ اجتذب المشاهدٌن من كافة األعمار والمٌول.

والعلمٌة، وتناقش مواضٌع هذه الهمسات تتراوح ما بٌن االجتماعٌة والوعظٌة 
الكثٌر مما ٌقع بٌن الناس كل ٌوم، وتحللّه تحلٌالً مبسّطاً، ٌكتشف العٌوب وٌوضح 

 األخطاء وٌطرح الحلول.
 لبنان. –سورٌة. مؤسسة اإلٌمان بٌروت  –منشورات دار الرشٌد دمشق 

 
 همسات )فّن التواصل الزوجي(.

الهمسات التً همست بها وهو الجزء الثالث من كتاب همسات، وٌحتوي على 
الدكتورة لٌنة الحمصً على شاشة الرسالة الفضابٌة، فً برنامج ٌومً اجتذب 

 المشاهدٌن من كافة األعمار والمٌول.
مواضٌع هذا الجزء تتناول القضاٌا الزوجٌة الشابكة والشابقة بأسلوب قصصً 

جها بسالسة جذّاب وبسٌط، ٌسلّط الضوء على المشاكل الزوجٌة الشابعة، ثم ٌعال
وعذوبة، من خالل الحدٌث عن كٌفٌة التواصل الزوجً واعتباره فنّاً ٌفوق فّن الموسٌقا 

 فً عذوبته وفّن الطبخ فً حالوته وفّن الرٌاضة فً مرونته..
 لبنان. –سورٌة. مؤسسة اإلٌمان بٌروت  –منشورات دار الرشٌد دمشق 

 



 باقات رمضانية
لفزٌونً الذي قدمته الدكتورة لٌنة كتاب ٌحتوي على نصوص البرنامج الت

الحمصً على شاشة الرسالة الفضابٌة، وٌشتمل على مواضٌع وعظٌة إٌمانٌة تختّص 
بشهر رمضان المبارك،  طرحت بأسلوب لطٌف، ٌتحدث عن الصابمٌن الذٌن لم ٌفهموا 
من رمضان سوى أنه شهر الطبخ والنفخ والبٌع والشراء والسهر فً الخٌام الرمضانٌة 

األركٌلة والشٌش بٌش ووورق اللعب.. شهِر التباري بٌن البرامج والمسلسالت  مع
 التلفزٌونٌة المسلٌّة التً تكتظّ بها القنوات الفضابٌة احتفاالً بهذا الشهر الكرٌم..

ٌبٌّن هذا الكتاب للناس معنى اغتنام رمضان.. وعلى من تتنّزل فٌه النفحات.. 
 . وماذا ٌجب أن ٌفعل الصابمون بعد رمضان!!ومن هم عتقاء هللا فً هذا الشهر.
 سورٌة. –منشورات دار غار حراء دمشق 

 
 صحابيّات

ل من عمٍل تلفزٌونًٍ بثّت حلقاته الثالثون على قناة الرسالة  الفضابٌة،  كتاب تحوَّ
 إلى كلماٍت مكتوبٍة ال تذهب مع األثٌر..

د، فٌسرد سٌرة وهو ٌتحدث عن نساٍء عظٌماٍت فً تارٌخنا اإلسالمً المجٌ
زوجات النبً ملسو هيلع هللا ىلص وبناته وبعِض الصحابٌات الجلٌالت اللوتً كان لهّن دور كبٌر فً 
خدمة المجتمع على جمٌع األصعدة وفً جمٌع المجاالت، ثم ٌستلهم من خالل ذلك 

 كٌفٌة صناعة النساء العظٌمات فً زماننا الحاضر وفً مستقبلنا القرٌب..
 . سورٌة -دمشق -ار حراءمنشورات دار غ

 
..  يحاى أنَّ

ًّ شاهد المالٌٌن قصصه على قناة الرسالة الفضابٌة عبر برنامجٍ  كتاب قصص
تلفزٌونً مؤلّف من ثالثٌن حلقة، وهو ٌهدف إلى غرس القٌم والفضابل ومكارم 
األخالق، من خالل القصص التارٌخٌة المستقاة من حٌاة أناٍس تركوا بصماٍت واضحةً 

 تارٌخنا المجٌد.فً 
 سورٌة. -منشورات دار طٌور الجنة دمشق

 
 الخُيفة الَادل امر بن ابد الَزيز

ً رابعة من حٌاة الخلٌفة عمر بن عبد العزٌز  كتاب للناشبة، ٌستعرض قصصا
 بأسلوب مبّسط وجذّاب، ٌستمتع بها وٌستفٌد منها الكبار والصغار..

الح ورأفة ورحمة عمر بن هذه القصص تروي شٌباً من عدل وورع وتقوى وص
عبد العزٌز رضً هللا عنه، الذي أجمع المؤرخون على اعتباره خامس الخلفاء 

 الراشدٌن.
 لبنان. –سورٌة. مؤسسة اإلٌمان بٌروت  –منشورات دار الرشٌد دمشق 

 



 ابتَُته أمرياا 
كتاب قصصً للناشبة، ٌدخل إلى صمٌم المجتمع، فٌعكس واقعاً مجسّداً من 

 وٌعالج الخلل برفق، وٌبرز الجمال ببراعة.الحٌاة، 
شخوص القصص فً هذا الكتاب أفراد من الواقع، ٌتحدّثون عن همومهم 
وأفراحهم ومشاكلهم وأمنٌاتهم، ومن خاللهم ٌتّم التركٌز على القٌم واألخالق والصالح، 

 ة..وهو كتاب ٌفٌد األب واألم واألبناء والمعلم والتالمٌذ، وتحتاجه كل أسرة ومدرس
 لبنان.       –سورٌة. مؤسسة اإلٌمان بٌروت  –منشورات دار الرشٌد دمشق 

                                     
 حاايا الناس                            

.. شاهد المالٌٌن قصصه على قناة الرسالة الفضابٌة عبر برنامجٍ  ًّ كتاب قصص
 تلفزٌونً مؤلّف من ثالثٌن حلقة.. 

هم مواضٌعه من واقع الناس ومشاكلهم وهمومهم، وٌحاول معالجتها بأسوب ٌستل
قصصً جذّاب، ٌعتمد على القرآن الكرٌم والسنة الشرٌفة لتصحٌح حٌاة الناس 

 وإرشادهم إلى ما فٌه الخٌر والصالح والرشاد..
 سورٌة. -منشورات دار طٌور الجنة دمشق

 
 يوميات فهيم وسرحان

العاشرة فما فوق، تتحدث عن شخصٌتٌن متناقضتٌن: قصص للصغار فً سن 
ًّ ممتع ومحبّب إلى قلوب األطفال، وٌتّم من  فهٌم وسرحان، فً قالب درامً فكاه
خالل التركٌز على المفارقة بٌن هاتٌن الشخصٌتٌن زرعُ المبادئ السامٌة والقٌم 

 األخالقٌة..
 سورٌة. -منشورات دار غار حراء دمشق
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 244                            النقاء من الدم فً فترة النفاس      

 245                           التلفٌق فً أٌام النفاس              

 ملخص البحث:

 246           التلفٌق فً المذهب المالكً والشافعً والحنبلً   

 247             حكم التلفٌق فً المذهب الحنفً                  

 248               فترة الطهر بٌن النفاس والحٌض            

 249                      أحكام الدّم عقب اإلجهاض           



 250                        ما ٌحرم على الحابض والنفساء    

 252               والنفساء الصالة والصٌام      ٌحرم على الحابض

 253               هل تقضً الحابض والنفساء الصالة والصٌام؟      

 254               ٌحرم على الحابض والنفساء الطواف حول الكعبة  

 255                حكم طواف الحابض والنفساء عند الضرورة      

 256            والنفساء مّس المصحف الشرٌفٌحرم على الحابض 

 258              ٌحرم على الحابض والنفساء قراءة القرآن الكرٌم  

 266          حكم دخول الحابض والنفساء إلى المسجد والمكث فٌه

 262                     حكم دخول الحابض والنفساء إلى المصلّى    

 263      المعاشرة الزوجٌة )الِجماع( ٌحرم على الحابض والنفساء 

 264            الحكمة من تحرٌم معاشرة الزوجة الحابض أو النفساء

 264      المدّة التً تحرم فٌها معاشرة الزوجة الحابض أو النفساء

 265             حكم المعاشرة الزوجٌة فً فترة الحٌض والنفاس   

 266لزوجته الحابض أو النفساء    كٌفٌة التوبة من معاشرة الزوج 

 267      معاشرة الزوجة الحابض أو النفساء فً فترة انقطاع الدم  

 268     حكم مباشرة الحابض والنفساء فٌما دون المعاشرة الكاملة  

 269        حكم إتٌان الزوجة من الخلف )المعاشرة الشّرجٌة(      

 270            الزوجٌن     األضرار الصحٌة للمعاشرة الشرجٌة بٌن

 272       ما ال ٌحرم على الحابض والنفساء فعله            

 272        حكم تأخٌر الصابمة لغسل الحٌض والنفاس           

 274                                      الجنابة                     

 274          معنى الجنابة وأسبابها                                    



؟                                ًّ  275                        ما هو المن

 275                                          حكم االحتالم                      

 276                                            االستمناء )العادة السّرٌة(       

 277                                 حكم االستمناء بالٌد )العادة السرٌة(       

 279                      الجنسٌة والصور اإلباحٌة       حكم مشاهدة األفالم 

 297العفّة؟  كٌف ٌتجنَّب الشباب سلوك طرٌق الفاحشة، وكٌف ٌسلكون طرٌق

 286                 الحكم الشرعً للعادة السرٌة إذا كانت لتسكٌن الشهوة   

 283                       حكم استمناء الزوج بٌد الزوجة                      

 283                      رأي الطب فً االستمناء )العادة السرٌة(              

ًّ   السبب الثانً من   285أسباب الجنابة: المعاشرة الزوجٌة ولو بدون نزول المن

ًّ بعد مدة من انتهاء المعاشرة الزوجٌة          286                    نزول المن

 ًّ  286                           الزوج                      حقن رحم الزوجة بمن

 286             ما ٌحرم على الجنب من الرجال والنساء                       

 288                                 ما ال ٌحرم على الجنب فعله                

 292أحااُم الوُسل                                                              

 292                                                   معنى الغسل وموجباته     

 293                                 الغُسل بسبب إسالم الكافر                  

 293                                          الغسل من الجنابة                  

 294                                          الغسل عند انتهاء الحٌض        

 295                                      غُسل المرأة الجنب إذا حاضت      

 295                                   الغُسل عند انتهاء النفاس               

 296                                     غُسل المٌت                          



 296                                    فرابض الغسل المتفق علٌها        

 297                                نقض المرأة لضفابرها عند الغسل       

 299                             فرابض الغسل المختلف فٌها                

 299                                                       حكم نٌّة الغُسل     

 366                       حكم المضمضة واالستنشاق واالستنثار فً الغُسل

 360                                حكم الدلك والمواالة فً الغُسل            

 362                                              شروط صحة الغسل         

 362هل ٌمنع خضاب الشعر أو خضاب الٌدٌن والقدمٌن من صحة الغسل؟  

 363                          صفة غُسِل النبً ملسو هيلع هللا ىلص         

 364                                     سنن الغُسل ومستحباته                

 367                                  حكم التجّرد من اللباس أثناء االغتسال  

 369                                     األغسال المسنونة                    

 306                                         غُسل الجمعة سنّة مؤكدة        

 300                                                وقت غسل الجمعة        

 300                                            الغُسل من َغسل المٌت سنّة  

م                                353                                        التيمُّ

 304                                        مشروعٌة التٌّمم                  

 305                                               متى ولمن ٌباح التٌمم؟!     

 305                            ٌباح التٌّمم عند فقدان الماء حقٌقةً فً السفر   

 306                                 ٌباح التٌّمم عند فقدان الماء شرعاً        

 307                                      الحاجة إلى الماء للطعام والشراب   



 308            حكم ما إذا كان الماء الموجود ٌكفً لغسل بعض األعضاء 

 ٌباح التٌمم عند وجود مرٍض ٌُخشى ازدٌاده أو تأّخر الشفاء منه عند استعمال

             309                     الماء                                                 

 309                       حدّ المرض المبٌح للتٌّمم                         

 326                          تٌّمم واحد ٌجزئ عن الغسل والوضوء      

 326         غسل األعضاء السلٌمة والمسح على األعضاء المرٌضة   

 320                 كٌفٌة تٌمم المرٌض إذا كان أكثر جسده مصاباً      

 320                   المرٌض الذي تشّق علٌه الحركة                   

 322                      عجز المرٌض عن الحركة                        

 323                     من ٌعجز عن الوضوء والتٌّمم                   

 323                             إعادة المتٌّمم للصالة                   

 325                                  ما ٌجوز التٌّمم به                 

 328                                         فروض التٌّمم             

جلٌن أو الرأس   329                             لٌس فً التٌّمم مسح للّرِ

 329                     طرٌقة التٌّمم واحدة بدالً عن الوضوء والغسل 

 336                             فروض التٌّمم المختلف فٌها             

 332                                  سنن التٌّمم ومستحباته             

 333                                           نواقض التٌّمم               

 333                                       شروط صحة التٌمم            

 334                             ما ٌباح للمتٌمم أن ٌصلٌه بتٌّممه       



 335                                   مسابل تتعلق بالتٌّمم عند الحنفٌة   

 333فهرس المصبدر والمراجع                                        

 345                        َصدََر لُداتورة لينة الحمصي               

                                          


