ملخـ ـ ـ ــص متـ ـ ــن زاد المستقنـ ـ ــع

على صيغة سؤال وجواب للحجاوي المقدسي رحمه اهلل
) السؤال ) ما نسب مؤلف متن زاد المستقنع ؟

( الجواب ) هو الشيخ اإلمام العالم العالمة الحبر البحر الفهامة المعول عليه في الفقه بالديار الشامية،

مفتي الحنابلة بدمشق ،وشيخ اإلسالم بها ،شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن

عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الدمشقي

حجة) بفتح الحاء المهملة وبعدها جيم مشددة وآخرها هاء تأنيث
َّ
والحجاوي ) نسبة إلى ( ّ
) من قرى نابلس (

والمقدسي بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال والسين المهملتين  :نسبة إلى بيت المقدس ،وهي البلدة

المشهورة التي ذكرها اهلل تعالى في القرآن في غير موضع ،وفيها المسجد األقصى
( والصالحي ) نسبة إلى (الصالحية) وهي قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في ِ
لحف جبل قاسيون من غوطة
دمشق ...وأكثر أهلها ناقلة البيت المقدس على مذهب أحمد بن حنبل وهي اآلن تابعة لمدينة دمشق.

) السؤال ) ما أصل متن زاد المستقنع ؟

ط يذكر فيه مؤلِّ ُفه القولين ،وال ِّروايتين ،والوجهين ،واالحتمالين
متوس ٌ
كتاب ِّ
( الجواب ) كتاب المقنع وهو ٌ
في المذهب ،ولكن بدون ِذ ْك ِر األدلَّة أو التَّعليل إِال نادرا.
) السؤال ) ما تعريف المتن في االصطالح ؟

( الجواب ) هو برنامج مختصر يجمع المبادئ األساسية لفن من الفنون نظما كان أو نثرا ،بإيجاز وإجمال
في األلفاظ ،مع كثرة المعاني وسهولة اللفظ وحسن العبارة.
( السؤال ) ما وظيفة الشرح ؟

) الجواب ) شرح ألفاظ المتن كاملة ،وتفصيل مجمله ،وبيان ما فيه من مسائل.
) السؤال ) ما وظيفة الحاشية ؟

)الجواب ) التعليق على الشرح ،وبيان بعض غوامضه  ،واالستدراك عليه في بعض المسائل.
) السؤال ) ما وظيفة التقريرات ؟

( الجواب ) وظيفة التقريرات تفصيل الغامض فيها ،أو االستدراك عليها .

) السؤال ) ما أصول مذهب الحنابلة ؟

)الجواب ) خمسة أصول.

األصل األول  :النصوص الثابتة وهي الكتاب _ والسنة.
األصل الثاني  :فتاوى الصحابة.

مخالف له فيها ،لم يَتجاوزها إلى غيرها،
فإن أحمد إذا وج َد لبعضهم فتوى ،ال يُعرف منهم
ٌ
ولم يَ ُقل إن ذلك إجماع ،بل ِمن َوَر ِعه في العبارة يقول :ال أعلم شيئا يدفعه ،أو نحو هذا،
وكان إذا وجد هذا النوع عن الصحابة ،لم يُقدم عليه عمال وال رأيا وال قياسا
األصل الثالث  :إذا اختلف الصحابة ،تخيَّر من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ،ولم يخرج عن
أقوالهم .فإن لم يتبين له موافقة أحد األقوال ،حكى الخالف فيها ،ولم يجزم بقول
األصل الرابع  :األخذ بالمرسل والحديث الضعيف ،إذا لم يكن في الباب شيءٌ يدفعه،

رجحه على القياس .وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ،وال المنكر،
وهو الذي َّ

قسيم الصحيح،
وال ما في روايته متهم بحيث ال يسوغ الذهاب إليه ،والعمل به .بل الحديث الضعيف عنده ُ

وقسم من أقسام الحسن

األصل الخامس  :القياس ,فإذا لم يكن عند اإلمام أحمد في المسألة نص
وال قول الصحابة  ،أو واحد منهم ،وال أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى األصل الخامس وهو
(القياس) فاستعمله للضرورة.
الرِح ِ
يم _ )
قَ َ
الر ْح َم ِن َّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
لم بدأ المؤلف كتابه بالبسملة ؟
) السؤال ) َ

)الجواب ) اقتداء بالكتاب العزيز ،فإن فيه (بسم اهلل الرحمن الرحيم
وكذلك اقتداء بالسنة القولية والفعلية.

السنة القولية  :قول النبي صلى اهلل عليه وسلم كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهلل
والحديث حسن لغيره

السنة الفعلية  :ما ثبت في الصحيحين من كتاب رسول اهلل عليه الصالة والسالم إلى هرقل عظيم الروم ،فإنه
حمد عبد اهلل ورسوله إلى هرقل عظيم الروم .فشرع النبي صلى
كتب فيه  :بسم اهلل الرحمن الرحيم :من ُم َّ

اهلل عليه وسلم بالبسملة فيه

) السؤال ) هل البدء بالبسملة من سنن االنبياء ؟

( الجواب ) نعم قال تعالى عن ملكة سبأ{ :قالت يا أيها المألُ إني أُلقي إلى كتاب كريم ،إنه من سليمان

وإنه بسم اهلل الرحمن الرحيم

( السؤال ) ما الفرق بين الرحمن والرحيم ؟
اسم من أسماء اهلل وصفةٌ من صفاته الذاتية
) الجواب ) الرحمن ٌ

الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخالئق في الدنيا وللمؤمنين في اآلخر

وأما الرحيم فهو اسم من أسماء اهلل وصفة من صفاته الفعلية وهو أخص من الرحمن

فهو خاص بالمؤمنين .

( السؤال ) ما الدليل أن الرحمن ذو الرحمة الشاملة لجميع الخالئق ؟
استَ َوى َعلَى ال َْع ْر ِ
الر ْح َم ُن .
شَّ ,
( الجواب ) قوله تعالى:ثُ َّم ْ

الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَ َوى .
وقوله َّ :
ش ْ

( السؤال ) ما الشاهد من هذه اآلية على أن الرحمن ذو الرحمة الشاملة ؟

( الجواب ) أن اهلل ذكر االستواء باسمه "الرحمن" ليعم جميع خلقه برحمته فكما أن العرش يعم جميع

مخلوقاته فرحمته تتسع لجميع المخلوقات .

ما الدليل أن الرحيم خاصة بالمؤمنين ؟
( الجواب ) قَ وله تعالى  :وَكا َن بِال ِ ِ
ين َرِحيما ( فخص المؤمنين باسم الرحيم .
ْم ْؤمن َ
ُ
ُ
َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ إِ َّن الحم َد هلل _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
الح ّمد ؟
( السؤال ) لماذا َش َ
المؤلف بِذك ِر َ
رع ُ
( الجواب ) الق رآن _ والسنة .

القرآن  :اقتداء بالكتاب العزيز ،فإن أول آية في القرآن {الحمد هلل رب العالمين
فالحمد يشرع للمسلم أن يفتتح كالمه به

الستة  :ما ورد في سنن أبي داود وابن ماجه أن النبي عليه الصالة والسالم قال:

كل أمر ذي بال ال يبدأ (بالحمد هلل فهو أقطع  .ضعفه الشيخ األلباني في إرواء الغليل

( السؤال ) ما تعريف الحمد ؟

( الجواب ) قال ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد  :الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه

وإجالله وتعظيمه .

) السؤال ) ما معنى ذكر محاسن المحمود ؟

الجواب ) أي فضائله  ،خيراته  ،ما عنده من الصفات الحميدة واألفعال الطيبة ،هذا كله يسمى حمدا.
ض َل َما يَ ْنبغِي أن يُ ْح َم َد _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َح ْمدا ال يَ ْن َف ُد أف َ
ال ُ
( السؤال ) ما المراد بقول المؤلف حمدا ال ينفد ؟
( الجواب ) أي نفس الحمد ال ينفد  .أما قول الحامد فإنه سينفد بنفاده وموته ،فإنه ينقطع حمده لكن هذه
المحاسن وهذه الفضائل ،هذه الصفات التي يتصف اهلل بها ال تنفد ،فهي صفات ال تنفد،

فاهلل عز وجل ال يزال متصفا بصفات الكمال ولن يزال على ذلك.
( السؤال ) الفرق بين الحمد والشكر ؟
( الجواب ) هناك بعض الفرقات .

الفرق األول  :أن الحمد يكون في مقابل نعمة  ،ويكون بدونها  ،بخالف الشكر ال يكون إال في مقابل
نعمة

الفرق الثاني  :أن الحمد يختص باللسان  ،بخالف الشكر  ،فهو باللسان والقلب والجوارح
( السؤال ) ما الدليل أن الشكر يكون باللسان ؟
ِّث }
ك فَ َحد ْ
( الجواب ) قوله تعالى { َوأ ََّما بِنِ ْع َم ِة َربِّ َ
) السؤال ) ما الديل أن الشكر يكون بالجنان ؟
) الجواب ) قوله تعالى { َوَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن اللَّ ِه } أي :اعتقدوا أنها من اهلل
) السؤال ) ما الدليل أن الشكر يكون بالجوارح ؟

ود ُشكْرا }
) الجواب ) قوله تعالى { :ا ْع َملُوا َ
آل َد ُاو َ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
وسلَّ َم _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َو َ
صلَّى اهلل َ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما معنى الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟

الجواب ) الصالة من اهلل عز وجل هي الثناء؛ عليه في المأل األعلى كما قال ذلك أبو العالية
الرحمة ،ومن المالئكة
) السؤال ) هناك من يقول أن الصالة على النبي صلى اهلل عليه وسلم َّ

االستغفار ،ومن اآلدميين  :الدُّعاء هل هذا صحيح ؟

الجواب ) خط أ:

( السؤال ) ما الدليل على أنه خطأ ؟

) ( الجواب ) لقول اهلل تعالى { :أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة}

( السؤال ) ما وجه االستدالل من اآلية على أنه خطأ ؟

أحدهما على اآلخر .جاء بالواو واالصل أن الواو تقتضي المغايرة أي
( الجواب ) ألن اهلل عز وجل قد عطف ُ

أن هناك فرق بين الصالة والرحمة .
( السوال ) ما معنى السالم ؟

) الجواب ) السالم من السالمة وهي البراءة من النقائص والعيوب واآلفات.

فيكون المعنى أي أنه يدعو اهلل بأن يسلمه من كل نقص وعيب ال يليق به أي اآلدمي ومن كل آفة
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ على ِ
صطََف ْي َن _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
الم ْ
أفضل ُ
ال ُ

) السؤال ) من هم أفضل المصطفين ؟

( الجواب ) أولو العزم من الرسل .وهم مذكورون في القرآن الكريم في موضعين :

في سورة األحزاب {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم}
وفي الشورى{ :شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى

وعيسى}
محم ٍد _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

) السؤال ) ما أسم النبي صلى اهلل عليه وسلم كامال ؟

الجواب ) محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب
بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد
بن عدنان.ﷺ ﷺ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وعلى آلِ ِه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

) السؤال ) ما معنى آل النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟

) الجواب ) آل النبي صلى اهلل عليه وسلم لهم إطالقان

األول  :إطالق خاص.
الثاني  :وإطالق عام.

( السؤال ) ما اإلطالق الخاص ؟

( الجواب ) زوجاته وذريته وسائر قرابته من المؤمنين هم آله.
) السؤال ) ما اإلطالق العام ؟

( الجواب ) فهم أتباعه عامة من قرابته المؤمنين ،ومن ذريته المؤمنة ومن زوجاته ومن سائر أتباعه من
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

( السؤال ) ما الدليل على اإلطالق الخاص ؟

ٍ
محمد ال تَحل
علمت أن آل
( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال (أما
َ
لهم الصدقة.
وما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا
أي بيته خاصة فهم آله هنا.

) السؤال ) ما الدليل على اإلطالق العام ؟

ِ
آل فِ ْر َع ْو َن أَ َش َّد
اعةُ أَ ْد ِخلُوا َ
وم َّ
َّار يُ ْع َر ُ
الس َ
ضو َن َعلَْي َها غُ ُد ًّوا َو َعشيًّا ۖ َويَ ْوَم تَ ُق ُ
الجواب ) قول اهلل تعالى  :الن ُ
ال َْع َذ ِ
اب.
فهنا ال شك أن آل فرعون ليس أهله خاصة ،وإنما أهله ومن اتبعه على ِ
رع ْون.
باطلِ ِه فَ ُهم ُ
آل فِ َ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
وأص َحابِ ِه _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ْ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما تعريف الصحابي ؟
) الجواب ) هو من لقي النبي صلى اهلل عليه وسلم مؤمنا به ،ومات على ذلك .

السؤال ) لو أن رجال لقي النبي صلى اهلل عليه وسلم مؤمنا به ونظر إليه ،لكنه ارتد ثم رجع إلى اإلسالم
بعد موت النبي صلى اهلل عليه وسلم هل يعد صحابيا ؟

( الجواب ) نعم صحابي ألن هذا الوصف ثابت فيه  ،فقد لقي النبي صلى اهلل عليه وسلم

وهو مؤمن به ،وإن طرأ على ذلك ردة .

( السؤال ) من لقي النبي صلى اهلل عليه وسلم وجالسه لكنه لم يكن مؤمنا به ثم آمن بعد ذلك لكنه لم

يسعد برؤيته هل يكون صحابيا ؟

( الجواب ) ال يكون صحابيا وإنما يكون تابعيا .

( السؤال ) من منعت رؤيته للنبي صلى اهلل عليه وسلم مانع كأن يكون أعمى ال يبصر هل يعد صحابيا ؟
( الجواب ) نعم هو صحابي ألن الذي منع من الرؤية إنما كونه أعمى وليس المقصود هو مجرد الرؤية
فحسب بل اللُّقيا ثابتة له فيكون صحابيا أيضا.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َوَم ْن تَ َعبَّ َد _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما تعريف العبادة ؟
ومفهوم خاص.
مفهوم عام
) الجواب ) للعبادة مفهومان
ٌ
ٌ
) السؤال ) ما المفهوم العام للعبادة ؟

( الجواب ) التذلل هلل محبة وتعظيما بفعل أوامره ،واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه

السؤال ) ما المفهوم الخاص للعبادة ؟

الجواب ) ما ذكره شيخ اإلسالم إبن تيمية رحمه اهلل اسم جامع لكل ما يحبه اهلل ويرضاه من األقوال
واألفعال الظاهرة والباطنة.
ف رِحمه اللّه ( _ فهذا م ْختصر فِي ِ
الفقه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
َ ٌَ
ال ُ
) السؤال ) ما المختصر ؟

) الجواب ) ما قَل لفظُه وَكثر معناه .

) السؤال ) ما الفقه لغة ؟

واحلُل عقدة من لساني يف َق ُهوا قولي) أي يفهموا قولي
) الجواب ) الفهم ومنه قوله تعالىْ ( :
) السؤال ) ما تعريف الفقه اصطالحا ؟

) الجواب ) هو معرفة األحكام الشرعية التكليفية العملية من أدلتها التفصيلية
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ من ُم ْقن ِع ا ِإل ِ
الم َوفَّق أبي ُم َح َّمد _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
مام ُ
ال ُ
( السؤال ) من صاحب كتاب المقنع ؟

( الجواب ) موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي رحمه اهلل
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) السؤال ) ما مؤلفات ابن قدامة المقدسي رحمه اهلل بالتدرج ؟
) _ الجواب ) ( _ أربعة _ كتب (

الكتاب األول  :كتاب العمدة

( السؤال ) ما منهاج كتاب العمدة ؟ (

( الجواب ) هذا المؤلف ال يذكر فيه الخالفات في المذهب وإنما يكتفي بقول واحد وربما ذكر الدليل
أحيانا ليتمرس الطالب على معرفة األدلة الشرعية

الكتاب الثاني  :كتاب المقنع .

) السؤال ) ما منهاج كتاب المقنع ؟

والروايتين ،والوجهين ،واالحتمالين
متوس ٌ
كتاب ِّ
ط يذكر فيه مؤلِّ ُفه القولينِّ ،
( الجواب ) هو ٌ
في المذهب ،ولكن بدون ِذ ْك ِر األدلَّة أو التَّعليل إِال نادرا .

الكتاب الثالث  :كتاب الكافي .

( السؤال ) ما منهاج كتاب الكافي ؟

( الجواب ) وهو على طريقة المقنع ،لكن فيه زيادة أدلة وتعليالت فيضيف األدلة والتعليالت التي تركها في
كتاب المقنع

الكتاب الرابع  :كتاب المغني .

) السؤال ) ما منهاج كتاب المغني ؟

الجواب ) يذكر أقوال الحنابلة ويذكر أقوال الشافعية وغير ذلك من أقوال أهل العلم فهو في الفقه المقارن
 ،ويذكر أدلة هؤالء وهؤالء ويستدل للحنابلة فهو كتاب واسع
ف رِحمه اللّه ( _ على قَ وٍل و ِ
الر ِ
اج ُح _ )
قَ َ
اح ٍد ،وهو َّ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ْ َ
ال ُ
( السؤال ) ما الراجح في مذهب أحمد ؟

الجواب ) إذا تعددت الروايات في مذهب أحمد فإنهم يتحرون ويجتهدون في ترجيح ما الراجح عند اإلمام
أحمد نفسه فأحيانا يصلون في بعض المسائل إلى تحديد الراجح عنده بدون إشكال
وأحيانا يحصل بينهم الخالف في بعض المسائل

( السؤال ) ما المذهب في االصطالح ؟
الجواب ) ما قاله المجته ُد ٍ
بدليل ،ومات قائال به  ،فلو تغيَّر قولُه فمذهبه األخير .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ْت ِم ْنهُ مسائِل نَ ِ
ت َما على ِمثْلِه يُعتَمد_ )
اد َرَة الوقُ ِ
وع ،وِز ْد ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ُ
قَ َ ُ
وربَّما َح َذف ُ َ َ َ
) السؤال ) ما منهاج اإلمام الحجاوي في هذا المتن ؟
الجواب ) يتمثل منهج المصنف في ثالثة أمور .

أوال  :أن المصنف اقتصر على القول الواحد الراجح عند اإلمام أحمد .
ثانيا  :انه حذف مسائل نادرة الوقوعثا .

ثالثا  :وزدت ما على مثله يُعتمد .
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ إذ الهمم قد قصرت ،واألسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما سبب أختصار المؤلف لهذا الكتاب ؟
) الجواب ) ذمر المؤلف رحمه اهلل سببان .

السبب األول  :إذ الهمم قد قصرت .

السبب الثاني  :األسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ت_)
المر ِاد قد َكثُ َر ْ
ص َر ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _إِذ ال ِه َم ُم قَد قَ ُ
ت ،واألسباب المثبِّطَة عن نيل ُ
قَ َ ُ

) السؤال ) ما معنى كالم المؤلف بهذه العبارة ؟

( الجواب ) أن هذه ميزة أخرى للكتاب أنه مع أن حجمه صغير إال أنه حوى ما يغني عن التطويل بحيث

إذا ألم اإلنسان بمفردات مسائل الزاد حصل له خير عظيم وتمرس في الفقه وأصبح طالبا ناضجا يستطيع أن
يفهم كالم أهل العلم وأهل االختصاص في هذا الفن .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ومع صغَر حجمه َح َوى ما يُغْني عن التَّط ِويل _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما المراد بقوله حوى ؟
( الجواب ) حوىَ :ج َم َع .

قال اإلمام العثيمين  :وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه اهلل دليل الطَّالب ،و دليل الطَّالب أحسن من
هذا ترتيبا؛ ألنه يذكر ُّ
مفصل.
الشروط ،واألركان ،والواجبات ،والمستحبَّات ،على وجه َّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وال َح ْو َل وال قُ َّوةَ إِالَّ بِاهلل _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما معنى قول ال حول وال قوة إال باهلل ؟

) الجواب ) أختلف أهل العلم في معناها على أقوال فمنها .

القول األول  :أنها كلمة استسالم وتفويض إلى اهلل تعالى واعتراف باإلذعان له ،وأنه ال صانع غيره وال راد
ألمره،

وأن العبد ال يملك شيئا من األمر،

القول الثاني  :ال حول للعبد في دفع شر ،وال قوة في تحصيل خير إال باهلل،

القول الثالث  :ال حول عن معصية اهلل إال بعصمته ،وال قوة على طاعته إال بمعونته ،وحكي هذا عن ابن
مسعود رضي اهلل عنه

ذكر هذه المعاني اإلمام النووي رحمه اهلل تعالى في شرحه على صحيح مسلم وقال :وكله متقارب
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وهو َحسبُ نَا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال) ما معنى الحسب ؟

كل من توَّك َل على اهلل فهو َح ْسبُه .
ب بمعنى الكافي ،و ُّ
( الجواب ) َ
الح ْس ُ
قال تعالىَ { :وَم ْن يَتَ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه فَ ُه َو َح ْسبُهُ} ومن ال يتوَّكل عليه فليس اهلل َح ْسبَه ،بل هو موكول إلى من
توَّكل عليه .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
ِ
يل _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ون ْع َم الْ َوك ُ
( السؤال ) ما معنى الوكيل ؟

تفويض افتقار وحاجة؛
ض إليه األمر .فيكون تفويضنا األمر إلى اهلل
َ
( الجواب ) هو الذي فُ ِّو َ
ألنه هو الذي منه اإلعداد وا ِإلمداد ،كما أنَّه هو الذي منه ا ِإليجاد
َّ ِ
ال لَ ُهم الن ِ
َّاس قَ ْد َج َم ُعوا لَ ُك ْم
ونظير هذا في القرآن قوله تعالى { :الذ َ
َّاس إ َّن الن َ
ين قَ َ ُ ُ
قال العالمة العثيمين ُ :
ِ
َّ ِ
يل }
فَا ْخ َش ْو ُه ْم فَ َز َ
اد ُه ْم إِ َ
يمانا َوقَالُوا َح ْسبُ نَا اللهُ َون ْع َم ال َْوك ُ
ُلقي في النَّار
اهيم عليه َّ
الصالة َّ
قال ابن عباس رضي اهلل عنهما :قالها إبر ُ
والسالم حين أ َ
دفعا للمكروه ،وطلبا للمحبوب وهو النَّجاة.
ِ
اب الطَّه ارة
كتَ ُ

( السؤال ) ما تعريف الكتاب لغة ؟

( الجواب ) الضم والجمع ،ومن ذلك قولهم :تكتب بنو فالن ،إذا اجتمعوا.

ومنه سميت الكتيبة " وهي جماعة الخيل " سميت كتيبة الجتماعها.

فيكون المعنى هنا :الجامع ألحكام الطهارة.

فهذا المكتوب هنا قد جمع فيه المؤلف ما يحتاج إليه في مسائل الطهارة.

( السؤال ) لماذا ُس ّم َي الكتاب كتابا ؟

( الجواب ) الجتماع حروفه بعضها إلى بعض.
ِ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
وهي ارتَِفاعُ الْح َد ِ
ث_)
َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ ْ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما تعريف الطهارة لغة ؟

( الجواب ) النظافة والنزاهة عن األقذار سواءٌ كانت هذه األقذار حسية أو معنوية.
) السؤال ) ما تعريف الطهارة شرعا ؟

( الجواب ) فعل ما تُستباح به الصالة أو ما في حكمها كالوضوء لمن كان غير متوضئ ،والغسل لمن وجب
عليه الغسل ،وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان.

( السؤال ) ما تعريف الحدث ؟

( الجواب ) وصف يقوم بالبدن يمنع من الصالة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة كمس المصحف والطواف
عند جمهور أهل العلم ونحوه مما تشترط فيه الطهارة.

( السؤال ) اذكر مثاال على رفع الحدث ؟

الجواب ) إذا توضأ المسلم الوضوء الشرعي وكان قد أحدث قبل ذلك  ،فإن هذا الوضوء يرفع الحدث

الذي قام به.

والغسل كذلك فالجنب مثال قد قام به الوصف بالجنابة وهذا الوصف ليس شيئا محسوسا قام به يمنعه من
الصالة وإنما شيء معنوي فإذا اغتسل ذهب منه هذا الوصف فأصبح طاهرا.

( السؤال ) هل الحدث شيء َمحسوس أم شيء معنوي ال يُرى باألبصار ؟

( الجواب ) شيء معنوي لذلك قال في تعريفة وصف ولم يقل عين ؟
ال الم َؤلِّ ُ ِ
وما في َم ْعنَاهُ _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) م ا تعري ف معنى الح دث ؟

الح َدث ،أو ال تكون عن َح َدث.
يحصل بها رفع َ
( الجواب ) كل طهارة ال ُ
( السؤال ) أذكر صورا على قول المؤلف وما في معناه ؟
) الجواب ) هناك عدة صور فمنها.

بح َدث؛
 -1غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل ،فهذا واجب ،ويُ َّ
سمى طهارة ،وليس َ
الصالة.
الح َدث ،فلو غُسلت األيدي ما جازت َّ
ألنَّه ال يرتفع به َ

وضوء ،فال يكون فيه ارتفاع للحدث ألنه غير محدث
وءه  ،أي توضَّأ وهو على ُ
رجل ُ
وض َ
 -2لو َج ّدد ٌ
سمى طهارة ؛ ألنَّه في معنى ارتفاع الحدث
أصال وهو مع ذلك يُ َّ
 -3صاحب َسلَ ِ
الوضوء حصل به معنى ارتفاع الحدث؛
س البول لو توضَّأ من البول ليُصلِّ َي  ،فيكون هذا ُ
ألن البول لم يزل.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ال ال َخب ِ
ث_)
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َوَزَو ُ َ
قَ َ ُ
(السؤال ) لماذا قال الحجاوي وزوال الخبث ولم يقل وإزالة الخبث ؟

( الجواب ) ألن النجاسة ال تحتاج إلى نية.

ومث ال ذل ك  :إذا فرضنا أن أرضا نجسة بالبول ثم جاء المطر وطَهَّرها ،فِإنها تَطْهر بدون ٍ
إزالة ِمنَّا
ُُ
َ
ولو َّ
متنجسا بتغيُّر رائحته  ،ثم زالت الرائحة بنفسها طَ ُه َر ولو كان عندنا َخ ْم ٌر ثم تخلَّل بنفسه
أن عندنا ماء ِّ
صار طاهرا.
( السؤال ) ما تعريف زوال الخبث ؟

( الجواب ) زوال النجاسة أو زوال حكمها باالستجمار أو التيمم.

( السؤال ) لماذا بدأ المؤلف كتابه بالطهارة ؟
ف بالطَّهارة لسببين :
( الجواب ) بدأ المؤلِّ ُ

األول َّ :
أن الطَّهارة تخلية من األذى
الثاني َّ :
والصالة آك ُد أركان اإلسالم بعد َّ
الشهادتين.
الصالة َّ ,
أن الطَّهارة مفتاح َّ
ِ
َّ
َّ
َّجس،
ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم اهلل بكتاب الطهارة  ,والطهارة تحتاج إلى شيء يُتطه ُ
َّر به  ،يُ َزال به الن ُ
الحدث وهو الماء.
رفع به
ُ
ويُ ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
ث_)
الح َد َ
ور ال يَ ْرفَ ُع َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ المياهُ ثالثةٌ :طَ ُه ٌ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما أنواع المياه ؟
( الجواب ) طَهور وطاهر ونجس.
اسم أم تعريف أم حكم ؟
) السؤال ) كلمة طهور هل هي ٌ
)الجواب ) هذا اسم :

( السؤال ) ما تعريف الماء الطُهور ؟

ِ
خلقته حقيقةَ أو حكما.
( الجواب ) ما نزل من السماء أو نبع من األرض وبقي على أصل
( السؤال ) ما حكم الماء الطُهور ؟

) الجواب ) ال يرفع الحدث وال يزيل النجس الطارئ غيره.

( السؤال ) ما حكم الماء الطاهر عند الحنابلة ؟
) الجواب ) طاهر في ذاته غير مطهر لغيره.

( السؤال ) ما تعريف الماء النجس ؟
ٍ
يحه.
عمه  ،أو لَونُه  ،أو ِر ُ
( الجواب ) ما تغيَّر بنجاسة  ،بحيث يتغيَّ ُر بها طَ ُ
( السؤال ) ما حكم الماء النجس ؟
يحل شربه ,وال استعماله في طبخ ونحوه ,وال
( الجواب ) ال يحل الوضوء وال الغسل بالماء النجس ,وال ُّ

يطهر به ثوب نجس وال مكان نجس؛ ألنه فقد وصف الطهورية ,فصار كالخمر.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
س الطَّا ِر َئ غَْي ُرهُ _ )
يل الن َ
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وال يُ ِز ُ
َّج َ
( السؤال ) ما تعريف النجاسة الطارئة ؟

( الجواب ) هي التي تطرأ على محل طاهر ،كنجاسة البول والعذرة وسائر النجاسات الطارئة.
( السؤال ) هل تطهر النجاسة الطارئة ؟

( الجواب ) تزول إذا غُسلت بالماء وذهبت عالماتها من رائحة أو طعم أو لون.
( السؤال ) ما تعريف النجاسة العينية ؟

( الجواب ) هي التي ال تمكن إزالتها ،كنجاسة الكلب والخنزير.
( السؤال ) هل تطهر النجاسة العينية ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل.

القول األول  :وهو المعتمد عند الحنابلة رحمهم اهلل ال تطهر أبدا ،ال يطهرها ال ماء وال غيره؛ كالكلب ،فلو
غسل سبع مرات إحداهن بالتراب فإنه ال يطهر؛ ألن عينه نجسة.

القول الثاني  :ذكر العالمة المرداوي في كتاب اإلنصاف إلى أن النجاسة العينية إذا استحالت طهرت كما لو
أوقد بالروث فصار رمادا؛ فإنه يكون طاهرا ،وكما لو سقط الكلب في مملحة فصار ملحا؛ فإنه يكون طاهرا،
ألنه تحول إلى شيء آخر ،والعين األولى ذهبت ،فهذا الكلب الذي كان لحما وعظاما ودما ،صار ملحا،

فالملح قضى على العين األولى.

( السؤال ) هل تزول النجاسة بغير الماء ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في هذه المسألة.

القول األول  :مذهب الحنابلة ال تزول النجاسة إال بالماء وهذا قول الشافعي ،وهو أحد القولين
في مذهب مالك وأحمد.

( السؤال ) ما الدليل أن النجاسات ال تزول إال بالماء ؟

( الجواب ) ما روى األئمة الستة في كتبهم واللفظ لمسلم من حديث هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت
المنذر بن الزبير عن جدته أسماء بنت أبي بكر  ،قالت  { :جاءت امرأة إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم

فقالت  :إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به ؟

قال  :تحته ثم تقرصه بالماء  ،ثم تنضحه  ،ثم تصلي فيه } انتهى
( السؤال ) ما وجه الداللة من هذا الحديث ؟

( الجواب ) قوله تحته ثم تقرصه بالماء ( هنا ) خصص الماء.

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى اهلل

عليه وسلم :دعوه وأريقوا على بوله سجال من ماء ،أو ذنوبا من ماء ،فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

رواه البخاري.

( السؤال ) ما وجه الداللة من هذا الحديث ؟

( الجواب ) قوله وأريقوا على بوله سجال من ماء فتحديد الماء دليال على عدم إجزاء غيره.

القول الثاني  :ذهب فقهاء األحناف :إلى أن الماء ليس فقط هو المزيل للنجاسة ،بل أي شيء تزول به

النجاسة؛ فإن المحل يطهر ،كأن يزول بالتراب أو بمرور الزمن ونحو ذلك مما تزول به النجاسة بالشمس

وغير ذلك ،فمتى زالت النجاسة ولم يبق لها أثر يمكن إزالته فإنها حينئذ تطهر،
( السؤال ) ما دليل من قال أن إزالة النجاسة ال يشترط لها الماء ؟
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة نذكر منها.

الدليل األول  :ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى اهلل عليه وسلم الثابت إذا وطئ أحدكم األذى في

نعله فإن التراب لها طهور.

( السؤال ) ما وجه الداللة من هذا الحديث ؟
( الجواب ) جعل النبي صلى اهلل عليه وسلم التراب طهورا للنعل إذا أصابها األذى.

الدليل الثاني  :ما ثبت في سنن أبي داود ،أنه عليه الصالة والسالم ،قال :إذا جاء أحدكم إلى المسجد
فلينظر فإذا رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ثم يصل فيهما.

الدليل الثالث  :القاعدة المشهورة :الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
فإذا ثبتت العلة ثبت الحكم ،وإذا انتفت العلة انتفى الحكم.

) السؤال ) ما الجواب عما أستدل به من قال أن إزالة النجاسة يُقتصر بها على الماء ؟

( الجواب ) قال العالمة العثيمين رحمه اهلل  :ذكر الماء في التطهير في األدلة السابقة ال يدل تعيينه على

تعينه؛ ألن تعيينه لكونه أسرع في اإلزالة ،وأيسر على المكلف.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َو ُه َو الْبَاقِي على ِخ ْل َقتِ ِه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الماء الباقي على أصل خلقته ؟

( الجواب ) هو الماء الذي بقي على أصل خلقته ،ولم يتغير عنها لونه ،أو طعمه ،أو رائحته ،سواءٌ نزل

من السماء أم نبع من األرض ،مثل :ماء المطر ،وماء البحر ،وماء العيون ،وغيرها من مصادر ماء الطهارة.

) السؤال ) ما الماء الطهور غير المكروه عند الحنابلة ؟

( الجواب ) ذكر صاحب الزاد رحمه اهلل خمسة أنواع.

 -1المتغير بالمكث متغير.

 -2المتغير بما يشق صون الماء عنه متغير.
 -3المتغير بالمجاورة متغير.

 -4الماء المسخن بالشمس غير متغير.
 -5أو بطاهر غير متغير.

( السؤال ) ما الماء الطهور المكروه ؟
( الجواب ) ذكر صاحب الزاد أربعة أنواع.

 -1المتغير بغير ممازج متغير.

 -2المتغير بالملح المائي متغير.

 -3المسخن بالنجس غير متغير.

 -4المستعمل في طهارة مستحبة غير متغير.

( السؤال ) ما حكم رفع الحدث والخبث بماء زمزم ؟
( الجواب ) يجوز ذلك.

( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى الج واز ؟

( الجواب ) ق ول ه سبحانه وتعالى ﴿ فَ لَ ْم تَ ِج ُدوا َماء فَ تَ يَ َّم ُموا ﴾ وهذا ماء طهور ،فال يجوز التيمم مع

وجوده ،وقد توضأ الصحابة من الماء الذي نبع من أصابع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع كونه ماء مباركا.
وأما جواز رفع الخبث ،فألنه ال يوجد ما يمنع منه ،وكونه ماء مباركا فهذا وحده غير ٍ
كاف ،وجنس الماء في
نفسه مطعوم ،ومن المال ،ومع ذلك يزال به الخبث ،واهلل سبحانه وتعالى أنزل الماء ليطهرنا ،ولم يفرق بين

ماء وآخر ،ومن منع فعليه الدليل ،والحل هو األصل.
ازج َك ِقطَع َكافُور _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ فَِإ ْن تَ غَيَّ َر بغير ُم َم ٍ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما المراد بقطع الكافور ؟

( الجواب ) نوع من الطيب يكون قطعا ،ودقيقا ناعما غير قطع ،فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها
تغير طعمه ورائحته ،ولكنها ال تمازجه ،أي :ال تخالطه ،أي :ال تذوب فيه.

( السؤال ) ما حكم الماء المتغير بشئ طاهر ؟

( الجواب ) إن تغير الماء بشيء ال يمازجه كقطع الكافور فإنه طهور مكروه.
( السؤال ) فإن قيل :كيف يكون طَ ُهورا وقَ ْد تغير؟

( الجواب ) إن هذا التغير ليس عن ممازجة ،ولكن عن مجاورة ،فالماء هنا لم يتغير ألن هذه القطع مازجته،

ولكن ألنها جاورته.

) السؤال ) فإن قيل :لماذا يكون الماء مع أنه لم تسلبه الطهورية مكروها ؟

الجواب ) ذكر المرداوي في اإلنصاف أن بعض العلماء يقول :إنه طاهر غير مطهر

فيرون أن هذا التغير يسلبه الطهورية فصار التعليل بالخالف ،فمن أجل هذا الخالف كره.

( السؤال ) هل ما قاله الحنابلة أن الخروج من الخالف صحيح ؟

( الجواب ) استنكر الشيخ العثيمين على الحنابلة استحبابهم وتعليلهم لبعض األحكام بالخروج من الخالف
في الشرح الممتع قائال  :التعليل بالخالف ليس علَّة شرعية ،وال يُقبل التَّعليل بقولك :خروجا من الخالف؛

َّ
ألن التَّعليل بالخروج من الخالف هو التَّعليل بالخالف واألحكام ال تثبت إالَّ بدليل ،ومراعاة الخالف ليست
األحكام ،فيقال :هذا مكروه ،أو غير مكروه.
تثبت به
دليال شرعيا ُ
ُ

( السؤال ) إذا كان الخالف له حظ من النظر هل يمكن أن نعلل به ؟

الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :إن كان لهذا الخالف حظ من النظر ،واألدلة تحتمله ،فنكرهه؛ ال ألن فيه
خالفا ،ولكن ألن األدلة تحتمله ،فيكون من باب دع ما يريبك إلى ما ال يريبك.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو ُد ْه ٍن _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) إذا وضع إنسان ُدهنا في ماء ،وتغير به هل يسلبه الطهورية ؟
( الجواب ) ال يسلبه الطهورية ،بل يبقى طهورا.
( السؤال ) لماذا قالوا هنا ال يسلبه الطهورية ؟

( الجواب ) ألن الدهن ال يمازج الماء فتجده طافيا على أعاله ،فتغيره به تغير مجاورة ال ممازجة.
ْح َمائِ ٍّي _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو بمل ٍ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الملح المائي ؟

( الجواب ) هو الملح الذي يوضع في األطعمة وهو المستخرج من المياه.
( السؤال ) لماذا قيده المؤلف بالملح المائي ؟

( الجواب ) احترازا من الملح المعدني ،وهو ما يستخرج من باطن األرض فهذا يسمى ملحا معدنيا.
( السؤال ) ما حكم الماء إذا وضع فيه ملح فغيّره وأوجد فيه طعم الملوحة ؟

( الجواب ) فإنه حينئذ يكون شبيها بماء البحر الذي قال فيه النبي صلى اهلل عليه وسلم  :هو الطهور ماؤه

الحل ميتته.

وكذلك إن هذا المغيِّر أصله من الماء فليس بمؤثر.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ْأو ُسخِّن بنَ َج ٍ
س ُكره _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما حكم الماء المسخن بنجس ؟

( الجواب ) إذا سخن الماء بنجاسة فإن الحنابلة يعتبرونه طهور ولكنه مكروه.
( السؤال ) لماذا الحنابلة يعتبرونه طهورا مكروها ؟
( الجواب ) ألن التغير هنا عن طريق المجاورة.

( السؤال ) ما علة كراهة الماء المسخن بنجاسة ؟

( الجواب ) قال وا  :ألنه ال يؤمن أن تنتقل إليه أجزاء من الدخان المنبعث من النجاسة فألجل هذا األمر

جعلوه مكروها.

( السؤال ) إذا كان الغطاء محكما أيكون الماء مكروها ؟
( الجواب ) غالب الحنابلة يرون ذلك.
( السؤال ) ما تعليلهم عل ى الكراهة ؟

( الجواب ) عللوا الكراهة بأنه ال يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه.
( السؤال ) ماذا يلزم على هذا التعليل ؟

( الجواب ) يلزم على هذا التعليل التفريق بين ما اذا كان الحائل حصينا او ال.

كر أن هذا التعليل هو طريقة بعض
وذكر شيخ االسالم تعليال آخر للكراهة وهو انه سخن بوقود نجس َوذَ َ

الحنابلة وان التعليل االول هو طريقة آخرين من الحنابلة.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وإِ ْن تَ غَيَّر بمكثِ ِه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما صورة الماء المتعير بطول المكث ؟

الجواب ) إذا طال ركود الماء في المكان  ،تغير إما في لونه أو طعمه أو ريحه،ويسمى :الماء اآلجن أو

اآلسن.

( السؤال ) ما حكم الماء المتغير بطول المكث ؟

( الجواب ) ذهب األئمة األربعة إلى أنه ماء مطلق ،طهور غير مكروه.
قال ابن تيمية :أما ما تغير بمكثه ومقره  ،فهو ٍ
باق على طهوريته باتفاق العلماء.

وقال ابن المنذر :أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء اآلجن جائز سوى ابن سيرين.
( السؤال ) ما حكم الماء المتغير باألدم والنحاس ؟

( الجواب ) الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم األدم وهي تغير أوصاف الماء عادة ،ولم يكونوا

يتيممون معها ،قاله في الشرح .انتهى

وقيل  :يكره استعماله ،وهو وجه في مذهب الحنابلة.

شق صو ُن ِ
قَا َل الم َؤلِّ ُ ِ
الماء عنه من ٍ
نابت فيهَ ،وَوَر ِق َش َج ٍر _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أو بما يَ ُّ َ ْ
ُ

( السؤال ) ما صورة الماء المتغير بما يشق صون الماء من نابت فيه ؟
( الجواب ) ماء نابت بجواره أشجار كثيرة ،فإذا َحركت ال ِرياح األشجار تساقطت األوراق،
فتقع تلك األوراق في الماء فيتغير بها.

أو نبت في الماء طحلب فتغير بسببه ،فهنا تغير الماء بشيء طاهر وليس بنجس ،وهذا الطاهر يصعب

االحتراز منه.

شب أو طُحلب ؟
( السؤال ) ما حكم الماء الذي نبت فيه ُع ٌ

( الجواب ) اختلف الفقهاء في ذلك هل يسلبه الطهورية أم ال.

القول األول  :أنه طهور وهو مذهب الجمهور.
( السؤال ) ما دليل من قال أن الماء طهور ؟
( الجواب ) ذك روا عدة أدلة فمنها :

أوال  :نقل اإلجماع على طهوريته.

ثانيا  :أن التحرز منه يشق  ،فمعفي عنه ؛ لقوله تعالى َ { :وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم فِي الدِّي ِن ِم ْن َح َر ٍج}

ثالثا :قدمت الخالف في أقسام المياه ،وأن وجود ماء طاهر غير مطهر ال يثبت من حيث األدلة ،وأن الماء
قسمان طهور ونجس ،وال ثالث لهما ،فكل دليل ذكرته في تلك المسألة يصلح أن يكون دليال لهذه المسألة،

واهلل أعلم.

القول الثاني  :يسلبه الطهورية ،وال فرق في ذلك بين ما يشق التحرز منه ،وما ال يشق ،وهو قول في مذهب
المالكية.

( السؤال ) لماذا قال وا بذل ك ؟

( الجواب ) ألن العلة هي التغير بشيء طاهر ،وقد حصل ،وذلك أن الحكم بتغير الماء حكم وضعي ،فكما
أن النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرته ،يكون نجسا ،ال فرق بين نجاسة يشق التحرز عنها وبين غيرها،

فكذلك الطاهر إذا وقع في الماء فإنه يسلبه الطهورية ،ال فرق بين ما يشق وبين ما ال يشق
ال الم َؤلِّ ُ ِ
بم َج َاوَرةِ َم ْي ٍتة _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أو ُ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما المقصود من التغير بالمجاورة ؟

الجواب ) اختلف العلماء في المقصود من التغير بالمجاورة.

القول األول  :المقصود إذا تغيرت رائحة الماء فقط ،وال يشمل تغير الطعم واللون؛ ألنه لو تغير لونه أو طعمه
بمجاورة النجاسة ،لعلمنا علما مؤكدا بأن النجاسة حلت فيه ،وبالتالي يكون التغير عن ممازجة ،وليس عن
مجاورة.

القول الثاني  :ال فرق بين تغيره بالرائحة ،وبين تغير الطعم واللون ،وهو قول في مذهب المالكية ،قال

الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير :بل لو فُرض تغير الثالثة يقصد الطعم واللون والرائحة ال يضر ،وإنما

اقتصر المؤلف على الريح لكونه الشأن

( السؤال ) ما حكم الماء إذا تغيرت رائحته بمجاورة النجاسة ؟

( الجواب ) طهور ،قوال واحدا ،وهو مذهب الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة.
( السؤال ) ما الدليل على طهارته ؟
) الجواب ) اإلجماع _ والتعليل :

اإلجماع  :نقل اإلجماع عدد من العلماء ،منهم الحطاب من المالكية والنووي من الشافعية وابن مفلح
الصغير وصاحب الشرح الكبير من الحنابلة.

التعليل  :قالوا :إن هذا التغير حصل بالمجاورة ،ولم يحصل عن ممازجة ،وما كان تغيره عن مجاورة لم يؤثر

في الماء ،فال يلزم من انتقال الرائحة انتقال جزء من الميتة ،فهذا الطيب تجد ريحه ينتشر في المكان ،وعينه

باقية لم تنتقل.

ومع كونه طهورا باإلجماع إال أن التنزه عنه أفضل متى وجد غيره؛ ألن الماء قد ال يسلم من تلوثه ببعض

الميكروبات التي قد تضر بعض الناس ،واهلل أعلم.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِّن َّ
بالشمس _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أو ُسخ َ
قَ َ ُ

( السؤال ) ما صورة الماء المشمس ؟
( الجواب ) شخص في ِّ
ليس ُخ َن فاغتسل به.
الشتاء وضع الماء في الشمس ْ
( السؤال ) ما حكم الماء المسخن بالشمس أو بطاهر عند الحنابلة ؟

( الجواب ) إذا سخن الماء بالشمس أو سخن بطاهر كالحطب فإنه يبقى طهور بال كراهة.
( السؤال ) ما الدليل على طهورية الماء المسخن بالشمس أو بطاهر ؟

الجواب ) أن الصحابة دخلوا الحمامات وهي األماكن العامة التي وضعت لالغتسال واغتسلوا .بالماء الذي

فيها للتنظيف والتبريد والتطهر يعني غسل الجنابة ومن المعلوم أن المياه التي في الحمامات العامة تسخن قبل

أن يتناولها المغتسل.

اعتبر أن الماء المسخن طهور بال كراهة.
واإلمام أحمد من أصوله األخذ بما ورد عن الصحابة ولذلك كله َ
ف رِحمه اللّه ( _ وإِن است ع ِمل في طهارةٍ مستحبَّ ٍة كتجديد وض ٍ
لة ثَا ٍ
وء ،وغُسل جمعةٍ ،وغَس ٍ
نية،
قَ َ
ُ ُ
ُ َْ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ْ ُ َُ
ْ
ال ُ
ُْ َ
ٍ
وثالثة ُك ِرَه _ )
( السؤال) ما المراد بالماء المستعمل ؟

( الجواب ) الماء الذي اغَتسل به اإلنسان أو توضأ به  ،يقال له  :الماء المستعمل فهو الماء المتساقط من
األعضاء بعد غسلها  ،وليس هو الماء الباقي في اإلناء الذي يغترف اإلنسان منه وإِن كان على طهارة فهذا
ماء مستعمل في طهارة مستحبة.

) السؤال ) ما الماء المستعمل في طهارة مستحبة ؟

( الجواب ) صلى إنسان بوضوئه األول ثم دخل وقت الصالة األخرى ،فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان
على طهارة فهذا الماء المستعمل في هذه الطهارة طهور لكنه يكره.

( السؤال) ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة ؟
( الجواب ) حكمه طهور مكروه.

( السؤال) لماذا قالوا أن الماء المستعمل طهورا ؟
يحص ْل ما ينقله عن الطَّهورية.
( الجواب ) ألنه لم ُ
( السؤال) لماذا قالوا أن الماء المستعمل مكروه ؟
( الجواب ) للخالف في سلبه الطَّهورية ؛ ألن بعض العلماء قال  :لو استُ ْعمل في طهارة مستحبَّة فِإنه يكون

مطهر.
طاهرا غير ِّ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
اقي تقريبا ،فَخالَطَْتهُ نجاسةٌ غَير ِ
آدمي ،أو َع ِذرته
بول ٍّ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وهما َخمسمائة َرط ٍْل عر ٍّ
قَ َ ُ
ُ
ِ
المائعة ،فلم تغيِّرهُ _ )
( السؤال) ما مقدار القلتين باللتر في عصرنا ؟

( الجواب ) هي تساوي في المقاييس المشهورة ثالثة وتسعون صاعا نبويا وثالثة أرباع الصاع النبوي.
( السؤال ) ما مقدار القلتين باللتر؟

( الجواب ) تساوي في المقايس الحاضرة مئتان وسبعون لترا.
( السؤال ) ما مقدار القلتين بالذراع ؟

( الجواب ) مساحة القلتين ذراع وربع طوال وعرضا وعمقا بذراع اآلدمي وهو شبران تقريبا،
المدور كرأس البئر فهي ذراع عرضا وذراعان ونصف طوال.
وأما مساحتهما في ّ

( السؤال ) ما ضابط الماء القليل والكثير؟

( الجواب ) ضابط الكثير هو ما بلغ القلتين،وما نقص عن ذلك فهو القليل هذا هو أصل المسألة.
) السؤال ) ما حكم الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة عند الحنابلة ؟

( الجواب ) إذا وقعت نجاسة ،أيا كانت هذه النجاسة سواء في قربة أو قربتين أو ثالث دون القلتين فإن

الماء ينجس وإن لم تغير رائحته أو طعمه أو لونه.

( السؤال ) ما حكم الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في هذه المسألة.

القول األول  :المقرر في مذهب الحنابلة إذا كان الماء كثيرا فإنه ال ينجس إال بالتغير.
سوى بول اآلدمي وعذرته فإنهما ينجسان الماء كما لو كان قليال بمجرد المالقاة.

لكن يستثنى من ذلك إن شق نزحه بأن شق إخراج الماء من هذه البئر أو البركة لكثرته فإنه إن شق نزحه أي

استخراجه حتى يتغير ويوضع مكانه ماء آخر فإنه حينئذ يكون طهورا لمشقة ذلك والمشقة تجلب التيسير.
( السؤال ) ما الدليل على استثناء بول اآلدمي وعذرته المائعة ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :
ال يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري ،ثم يغتسل فيه.

النبي صلّى اهلل عليه وس ّلم عن
وقال في رواية مسلم  :ثم يغتسل منه سواء كان الماء قلتين أو أكثر فنهى ُّ
البول ثم االغتسال.

( السؤال ) ما وجه الداللة على التفريق بين بول اآلدمي وعذرته المائعة وغيرها من النجاسات ؟

( الجواب ) أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  :أطلق في الماء الذي ال يجري ،فيدخل في ذلك الماء الكثير

والماء القليل ،فدل ذلك على أن البول إذا وقع على الماء الدائم الذي ال يجري سواء كان كثيرا أو قليال فإنه
ينجس ،وال فرق بين أن يتغير أو ال يتغير بل قد أطلق النبي صلى اهلل عليه وسلم ذلك.

القول الثاني  :ال فرق بين بول اآلدمي وعذرته ،وبين سائر النجاسات.ذهب إلى هذا القول بعض فقهاء
الحنابلة وهو المشهور عند المتأخرين منهم.

( السؤال ) ما الجواب عما أستدل به أصحاب القول األول ؟

( الجواب ) أن هذا الحديث ال يدل على ما قلتموه ،فإن الحديث ليس فيه أن الماء ينجس بذلك

بل قد نهى النبي صلى اهلل عليه وسلم عن هذا ألمرين اثنين:

األمر األول  :أن ذلك ذريعة لتنجيسه ،فإن الماء الدائم الذي ال يجري ،إذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة التي

ال تغيره ثم أهمل ذلك ولم ينه عنه فتكرر ذلك فإن ذلك سوف يؤول إلى تنجيس هذا الماء وهو ماء دائم ال

يجري ليس كاألنهار أو كالبحار التي تجري وهي كثيرة بحيث أن مثل ذلك ال يؤثر فيه.

األمر الثاني  :قُ ْبح الجمع بين األمرين ،بين أن يبول فيه وبين أن يغتسل منه أو فيه ،وذلك كقول النبي

صلى اهلل عليه وسلم في المتفق عليه :ال يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم بجامعها فالجمع بين األمرين

قبيح وليس فيه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم حكم على هذا الماء بالتنجس ،فحينئذ ال فرق بين بول

اآلدمي وعذرته وبين غيرهما من النجاسات.

ومما يدلل على بطالن هذا القول يلزم منه أن يكون بول الكلب والخنزير أو نحو ذلك أنه ليس له هذا

الحكم ،وبول اآلدمي له هذا الحكم وهذا ال شك باطل.

( السؤال ) ما حكم الماء القليل إذا سقطت فيه نجاسة ؟
( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمه اهلل في ذلك.

القول األول  :مذهب الحنابلة والشافعية  :أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة فإن كان دون القلتين
فإنه ينجس بمجرد المالقاة.

( السؤال ) ما دليل من قال أن الماء القليل ينجس بمجرد مالقاة النجاسة ؟
( الجواب ) ما رواه الخمسة بإسناد صحيح أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :إذا كان الماء قلتين لم

يحمل الخبث.

( السؤال ) ما وجه االستدالل من الحديث ؟

( الجواب ) أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه ال يحمل الخبث ،قالوا :ومفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه

يحمل النجاسات واألخباث فيكون حينئذ نجسا خبيثا.

القول الثاني :مذهب مالك واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين.
وهو مذهب بعض الحنابلة كابن عقيل.

قالوا ال فرق بين قليل الماء وكثيره ،بمعنى :أن الماء ال ينجس إال بالتغيير قليال كان أو كثيرا ،فإذا وقعت
النجاسة في الماء فإننا ننظر فإن حملها وتنجس بها وظهرت رائحة النجاسة فيه

أو طعمها أو لونها ،فإن الماء يكون نجسا وإال فهو طاهر ال فرق بين قليل أو كثير بلغ القلتين أو لم يبلغهما.
( السؤال ) ما دليل من قال ال فرق بين الماء الكثير والقليل إال بالتغير ؟

( الجواب ) ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي ،وصححه اإلمام أحمد وهو كما قال ،أن النبي

صلى اهلل عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة ،وهي بئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكالب والنتن ،فقال النبي

صلى اهلل عليه وسلم :إن الماء طهور ال ينجسه شيء.

( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث ؟

( الجواب ) النبي صلى اهلل عليه وسلم قد أثبت للماء الطهورية وأنه ال ينجسه شيء أي إال ما غيره
وبدله ،فعلَّق النبي عليه الصالة والسالم الحكم بالطهورية وجعل الماء متصفا بهذه الصفة مالزما لها ال ينجسه
شيء ولم يربط ذلك بتحديد بقلتين وال بغيرهما.

( السؤال ) ما الجواب عما استدل به أصحاب القول األول ؟

( الجواب ) يقال :أن الحديث الذي استدللتم به حديث ضعيف ،فقد رواه مجاهد عن ابن عمر موقوفا من
قوله وهذا الحديث لم يشتهر عن غير ابن عمر وهو أمر عظيم فيه تحديد في المياه ،فينبغي أن يشتهر
كالتحديد في الزكاة ونحوها.

( السؤال ) ما الجواب عما قالوه من أن الحديث موقوف ؟

الجواب ) تعليلهم بالوقف له فهو ضعيف؛ ألنه قد رواه عنه ليث بن أبي سليم ،وليث ضعيف.

لصح أن يكون أيضا مرفوعا إذ اإلسنادان كالهما صحيح ال
ثم إنه هنا ال يعلل رفعه بوقفه ،فلو صح موقوفا ّ
مرجح ألحدهما على اآلخر.

ومادام أنه ال مرجح ألحدهما على اآلخر فإننا نقبله مرفوعا وموقوفا.
( السؤال ) ما الجواب عما قالوه من أن الحديث لم يشتهر ؟

( الجواب ) التعليل بعدم الشهرة ،فنقول :هذا حديث ثابت صحيح رواه كثير من األئمة في كتبهم وصححه
جماعات كثيرة من أهل العلم ،فال يشترط فيه الشهرة المقصودة المطلوبة.

( السؤال ) ما الجواب الصحيح على ما استدلوا به من الماء إن كان دون القلتين ينجس بمجرد المالقاة ؟
( الجواب ) ذكر أهل العلم رحمهم اهلل عدة أجوبة.

أوال  :أن هذا الحديث ليس فيه أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ينجس.

وإنما فيه إثبات أن الماء إذا بلغ القلتين فإنه ال يحمل الخبث لكثرته وقوته وأنه إذا كان دون القلتين فإنه قد

يحمل الخبث لضعفه.

ثانيا  :لو كان فيه كما قالوا أن الماء ينجس بمجرد المالقاة إن كان دون القلتين فإنه مفهومه ،وداللة

المنطوق مقدمة على داللة المفهوم؛ ألن قوله إن الماء طهور ال ينجسه شيء منطوقه أنه سواء كان قليال أو
كثيرا فإنه ال ينجس إال بالتغير ،فهذه داللة منطوق.

وأما الحديث فإنه داللة مفهومه على القول تدل على أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويتنجس
بذلك فهذه داللة مفهوم ،وداللة المنطوق مقدمة عليها.

ثالثا  :ثم إن النبي صلى اهلل عليه وسلم في هذا الحديث قد علّق األمر وأناطه بالحمل فقال

لم يحمل الخبث  ،فدل على أن مناط الحكم هو حمل الخبث ،وهذا يدل على القاعدة الشرعية التي تقول:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما  ،فهنا النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :لم يحمل الخبث  ،فدل على

أن مناط الحكم هو حمل الخبث.
ور _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ُ
الم َؤلِّ ُ
ش ُّق نَ ْز ُحه َك َ
مصانع طَ ِر ِيق َم َّكةَ فَطَ ُه ٌ
ال ُ
( السؤال ) ما المقصود بمصانع طريق مكة ؟

( الجواب ) أحواض المياه التي كانت موضوعة في طريق مكة من العراق ،كانت هناك مصانع أي مجابي
للمياه ،وأحواض للمياه يردها الحجاج وهي مياه كثيرة يشق نزحها.

( السؤال ) استثنى المؤلف من الماء الكثير إذا وقعت فيه بول آدمي أو عذرته المائعة مسألتان فما هما ؟

( الجواب ) م ا يل ي :
ش َّق نَ ْز ُحه  ،أي  :يشق إخراج النجاسة من هذا الموضع.
المسألة األولى  :إِال أن يَ ُ
وصورة هذه المسألة  :أن يكون الموضع ألقيت فيه نجاسة ولم يمكن إخراج هذه النجاسة عن ذلك الموضع
كما في اآلبار والبرك  ،ويشق نزح هذه النجاسة  ،فإن شق النزح فالقاعدة  :أن المشقة تجلب التيسير.

( السؤال ) ما الدليل على هذه المسألة ؟
ف اللَّهُ نَ ْفسا إَِّال ُو ْس َع َها}.
( الجواب ) قوله تعالى{ :ال يُ َكلِّ ُ

ما دام أن الناس ليس بوسعهم أن يزيلوا هذه النجاسة فيخفف عنهم في التطهر بهذا الماء.

ويقال :إن األمر إذا ضاق اتسع ،وال يكلفهم اهلل إال بما في وسعهم.

المسألة الثانية  :أن يكون الماء كثيرا وضرب المؤلف مثاال كمصانع طريق مكة.
ث َر ُج ٍل _ )
قَ َ
ث َر ُج ٍل وال يَ ْرفَ ُع َح َد َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وال يَ ْرفَ ُع َح َد َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) كم قيد في هذه العبارة ؟
( الجواب ) َسب ع قُيود.

ث:
 -1وال يَ ْرفَ ُع َح َد َ
َ -2ر ُج ٍل:
ور:
 -3طَ ُه ٌ

سير:
 -4يَ ٌ

ت به امرأة:
َ -5خلَ ْ
 -0لطَ َهارةٍ َك ِاملَ ٍة:
 -7عن ح َد ٍ
ث:
َ
الرجل أن يُزيل بالماء الذي خلت به المرأة عن بدنه أو ثوبه هل تطهر؟
( السؤال ) لو أراد َّ

طهور من وجه أخر.
( الجواب ) نعم يجوز إزالة النجاسة به ولذلك قالوا هو طاهر من وجه ٌ
( السؤال ) لو أرادت امرأة أخرى أن تتوضأ بما خلت به المرأة أو تغتسل هل يجوز ؟

( الجواب ) نعم يجوز ألن المؤلف اشترط ذلك في الرجل فقال وال يرفع حدث رجل خرج بذلك المرأة.
( السؤال ) هل يجوز للصبي أن يتوضأ بما خلت به المرأة ؟

( الجواب ) نعم ألن الصبي غير مكلف والخطاب في قول النبي صلى اهلل عليه وسلم  :إذا استيقظ أحدكم

فقوله أحدكم  :خطابا للمكلفين.

( السؤال ) هل يجوز للخنثى الوضوء بما خلت به المرأة ؟

( الجواب ) ال يجوز له الوضوء به فحكمه حكم الرجل هنا.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
سير _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ طَ ُه ٌ
ور يَ ٌ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما حد اليسير ؟

( الجواب ) هو ما دون القلتين.

( السؤال ) إذا كان الماء كثيرا وتوضأت به المرأة أو اغتسلت به هل يرفع حدث الرجل ؟

( الجواب ) نعم ألن المؤلف اشترط أن يكون الماء يسيرا.
ت به امرأةٌ لطَ َهارةٍ َك ِاملَ ٍة عن ح َد ٍ
ث_)
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َخلَ ْ
الم َؤلِّ ُ
َ
ال ُ
( السؤال ) هل يحل للمرأة أن تتطهر بالماء الذي خلت به ؟
( الجواب ) نع م.

( السؤال ) ما تفسير الخلوة عند المذهب ؟

( الجواب ) للعلماء تفسيران للخلوة عند الحنابلة.
الر ُج ِل
ث َّ
فع َح َد َ
ور َ
تخلو به عن مشاهدة مميِّز ،فِإن شاهدها مميِّ ٌز زالت الخلوةُ َ
األول  :أن َ
الثاني  :تخلو به أي  :تنفرد به بمعنى تتوضَّأ به  ،ولم يتوضَّأ به أح ٌد غيرها

قال العالمة العثيمين  :وهذا أقرب إِلى الحديث ؛ َّ
النبي صلّى اهلل عليه
ألن ظاهره العموم  ،ولم يشترط ُّ

تخلو به.
وسلّم أن َ

وقال بعض أهل العلم  :وسبب الترجيح أن هذه الرواية ألصق بالحديث فإن الحديث يشترط فيه أن تتوضأ
المرأة فقط فلم يتعرض فيه لقضية المشاهدة.

( السؤال ) لو خلت به امرأة بعض طهارتها هل يرفع حدث رجل ؟

الجواب ) نعم يرفع فلو كان لبعض طهارة كأن تكون غسلت وجهها ويديها وبقي غسل الرجلين فإنه حينئذ
ال يدخل في هذه المسألة.

لتغسل ثوبها من نجاسة ،
ت به
( السؤال ) لو أن هذه المرأة تطه ْ
ضوء أو َخلَ ْ
للو ُ
َّرت تجديدا ُ
َ

لتستنجي به  ،هل يرفع حدث الرجل ؟
أو
َ

الرجل فلو خلت به عن غسل نجاسة أو لغسل جمعة أو غيره من األغسال
يرفع َح َدث َّ
الجواب ) نعم ُ
المستحبة فإنه ال يدخل في ذلك.

( السؤال ) لماذا ذكر المؤلف رحمه اهلل هذا النوع من المياه في قسم الطهور مع أنه ال يرفع حدث الرجل

وقد عرف الطهور بأنه  :الذي يرفع الحدث ؟

( الجواب ) ألنه يرفع حدث المرأة فهو بهذا يعتبر من أقسام الطهور.
( السؤال ) ما دليل الحنابلة أن المرأة إذا خلت بماء ال يرفع حدث الرجل ؟

( الجواب ) ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى اهلل عليه
وسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا

جميعا.

وعند الخمسة بإسناد صحيح من حديث الحكم بن عمرو أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  :نهى أن يتوضأ

الرجل بفضل طهور المرأة.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
يحه _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وإِن تغيَّر لونُه ،أو ْ
طع ُمه ،أو ر ُ
قَ َ ُ

( السؤال ) ما المقصود بالتغير هل المقصود التغير اليسير أم التغير الذي يسلبه اسم الماء ؟

طعم الماء أو تغيَّر أكثر أوصافه.
( الجواب ) المراد به التغير الكثير الذي ال يُذا ُق معه ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ بطَْب ٍخ _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما صورة تغير الماء بالطبخ ؟

( الجواب ) كأن يوضع في الماء فيه ورق شاي أو حب قهوة أو نحو ذلك.

ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو َساقِ ٍط فِيه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما مراد المؤلف بقوله أو ساقط فيه ؟

( الجواب ) كأن تسقط فيه ثمرة أو يسقط فيه ورق أو نحو ذلك أو يسقط فيه زعفران وغيره مما قد يسقط

في الماء.

( السؤال ) ما حكم الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه أو سقط فيه شئ من الطاهرات ؟
( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.

القول األول  :طاهر غير مطهر ،فهو طاهر في نفسه ليس بنجس لكنه ليس بمطهر ،وهذا هو المذهب وهو
مذهب جمهور أهل العلم.

( السؤال ) ما دليل المذهب أن الماء طاهر غير مطهر ؟
الجواب ) قالوا :ألن الماء ليس بماء مطلق بل هو ماء أضيف إليه شيء فهو ليس ماء مطلقا بل ماء مضاف
إليه مادة أخرى ،هذا هو قول المذهب وهو مذهب الجمهور.

القول الثاني  :وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن اإلمام أحمد بل قال شيخ اإلسالم.
إن أكثر نصوص أحمد على هذا أي على القول :بأنه طهور.

وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم من المحققين.
( السؤال ) ما تعليلهم عل ى ذلك ؟

( الجواب ) قالوا :الماء طهور ،فكما أنه طاهر في نفسه فهو مطهر لغيره ما دام باقيا على مسماه.

( السؤال ) عندنا ماء طبخ فيه شيء طاهر كاللحم فتغيّر طعمه  ،أو لونه  ،أو ريحه  ,تغيُّرا كثيرا بيِّنا ما

حكمه ؟

مطهر.
( الجواب ) طاهرا غير ِّ
ث_)
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ْأو ُرفِ َع بقليله َح َد ٌ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الماء المستعمل في طهارة مستحبة ؟

( الجواب ) إذا استعمل الماء في رفع حدث أكبر أو أصغر فتساقط الماء من أعضائه فاجتمع في إناء،
فهذا هو الماء المستعمل في رفع حدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر.

( السؤال ) ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة ؟

( الجواب ) المعتمد عند الحنابلة أنه طاهر فهو ال يرفع الحدث ،بل طاهر وليس بطهور.
( السؤال ) ما الدليل أنه طاهر غير مطهر ؟

الجواب ) ما ثبت في مسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :ال يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو
جنب.

( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث ؟
( الجواب ) ذلك لكون الماء المغتسل فيه عن حدث يتأثر بهذا الغسل فيه وينتقل من الطهورية إلى غيرها.
( السؤال ) لماذا لم يقولوا أنه ماء نجس ؟

صب على جابر من وضوئه.
)الجواب ) لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ّ

( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث ؟

صب عليه منه ،قالوا :فهو ماء طاهر.
( الجواب ) لو كان نجسا لما ّ
( السؤال ) لو أن أحدا مسح رأسه بفضل يديه فهل يجزئ أم ال ؟
( الجواب ) قوالن ألهل العلم :

القول األول  :ال يجزئ ذلك.

( السؤال ) ما تعليلهم على عدم اإلجزاء ؟

( الجواب ) ألن الماء طاهر وليس بطهور هذا هو مذهب الحنابلة.

القول الثاني  :ذهب اإلمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ،وهو أشهر إحدى الروايتين عن اإلمام مالك ،وأحد
قولي الشافعي ،وهو قول ابن المنذر واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وغيره من المحققين ،أن الماء طهور

وليس بطاهر.

( السؤال ) ما دليلهم على اإلجزاء ؟
( الجواب ) أستدلوا بعد أدلة.

 -1ما روى أبو داود وأحمد بإسناد جيد أن النبي صلى اهلل عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء في يديه ،
فهنا الماء الذي في يديه ماء مستعمل ،وقد مسح به رأسه.

 -2األصل ،فاألصل أن هذا الماء طهور يتطهر به وهو ماء داخل في عموم ق وله تع ال ى :

}فلم تجدوا ماء{

( السؤال ) ما الجواب عما أستدل به أصحاب القول األول ؟
( الجواب ) أجابوا بعدة أجوبة:

أوال  :أن الحديث إنما فيه نهي المسلم أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب وليس فيه أن الماء ينتقل إلى
الطاهرية فهذه مسألة أخرى.

ثانيا  :إن التعليل الصحيح في فهم الحديث أن يقال أن ذلك ذريعة إلى تقذيره وإفساده فإن الماء إذا اغتسل
فيه من الجنابة ومن األحداث ونحوها فإن ذلك يودي إلى تقذيره ،فهو ماء دائم ثابت فإذا تكرر الغسل فيه

من األحداث الكبرى أو الصغري فإن ذلك يؤدي إلى تقذيره.

ثالثا  :أن الماء عندما يوضع على المرفق وهو يجري على بقية اليد فإنه يرفع حدث الجزء األعلى حتى يصل
إلى أطراف األصابع ،فعندما ينتقل من جهة إلى جهة إلى أسفل اليد فإنه يكون في نزوله بآخر اليد فهو في

الحقيقة ماء قد استعمل في أعلى اليد ثم نزل إلى أسفلها.
اقض لوض ٍ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو غُ ِمس فِيه يَ ُد قَ ٍ
ائم ِم ْن نَ ْوِم ٍ
وء _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ليل نَ ٍ ُ
ال ُ
َ
( السؤال ) ما صورة المسألة ؟
( الجواب ) رجل قام من النَّوم في الليل  ،وعنده قِ ْد ٌر فيه ماء قليل  ،فغمس يده إِلى َح ِّد ِّ
الذراع فيكون
مطهر.
طاهرا غير ِّ
( السؤال ) ما الدليل أن الماء ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده
( السؤال ) ما وجه االستدالل من الحديث ؟

( الجواب ) الحديث نهى عن غمس اليد بعد االستيقاظ إال بعد غسلها ثالثا ،واألصل في النهي التحريم إال

لصارف ،وال صارف هنا.

س َر ُج ٌل ِر ْجلَهُ أو ذراعه بعد استيقاظه من نوم الليل في اإلناء فما الحكم ؟
( السؤال ) لو غَ َم َ
المؤلف قال ي ٌد أي اشترط اليد.
( الجواب ) الماء طَهورا ألن
َ

كافر يده بعد استيقاظه من نوم الليل في اإلناء هل ينتقل الماء من الطهورية
( السؤال ) لو غمس ٌ

إلى الطاهرية ؟

( الجواب ) ال ينتقل فإن الماء يبقى طهور.

( السؤال ) ما الدليل أنه ال ينتقل إلى الطاهرية ؟

( الجواب ) ما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :إذا

استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده.
( السوال ) ما وجه االستدالل بهذا الحديث ؟

( الجواب ) قال وا َّ :
ألن قوله  :أحدكم المخاطبون مسلمون  ،فهذا شرط اإلسالم  ،وقوله :أحدكم ال
يخاطب إِال المكلَّف والكافر غبر مخاطب بفروع الشريعة.
( السؤال ) لو غَمس المجنون أو الصغير يده هل يُصبح الماء طاهرا أم طهورا ؟
غير مكلفين.
( الجواب ) طَهورا ألن المجنون
والصبي َ
َ

( السؤال ) ما حكم غسل اليدين في اإلناء من نوم النهار ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل  :هل غسل اليدين لمن استيقظ من النوم خاص بنوم الليل أو
هو عام في نوم الليل والنهار ؟ على قولين.

القول األول  :مذهب جمهور أهل العلم رحمهم اهلل  :أن الحكم عام في نوم الليل والنهار
( السؤال ) ما دليل الجمهور أن الحكم عام في الليل والنهار ؟

( الجواب ) قال العراقي رحمه اهلل في طرح التثريب احتج الجمهور بعموم قوله ( :من نومه)
على أنه ال فرق في ذلك بين الليل والنهار.

القول الثاني  :خالف في ذلك أحمد وداود  ،فخصصا هذا الحكم بنوم الليل.
( السؤال ) ما دليلهم عل ى ذل ك ؟

( الجواب ) قوله في آخر الحديث  :أين باتت يده  ،ولرواية أبي داود وابن ماجه  :إذا قام أو استيقظ
أحدكم بالليل.

وقال الشوكاني رحمه اهلل تعالى  :ويؤيد ما ذهب إليه أحمد وداود ما في رواية الترمذي  ،وابن ماجه  ،وأخرجه

أبو داود  ،وساق مسلم إسنادها إذا استيقظ أحدكم من الليل.

وما في رواية ألبي عوانة ساق مسلم إسنادها أيضا إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح.

لكن التعليل بقوله فإنه ال يدري أين باتت يده يقتضي إلحا َق نوم النهار بنوم الليل  ،إنما خص نوم الليل

بالذكر للغلبة.

القول الثالث  :رواية عن اإلمام أحمد قال النووي رحمه اهلل  :وحكي عن أحمد في رواية أنه إن قام من الليل

كره له كراهة تحريم  ،وإن قام من النهار كره له كراهة تنزيه  .قال  :ومذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم

ليس مخصوصا بالقيام من النوم  ،بل المعتبر الشك في نجاسة اليد  ،فمتى شك في نجاستها كره له غمسها

في اإلناء قبل غسلها  ،سواء كان قام من نوم الليل  ،أو النهار  ،أو شك " انتهى
اقض لوض ٍ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ِم ْن نَ ْوِم ٍ
وء _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ليل نَ ٍ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على اشتراط أن يكون النوم ناقضا للوضوء ؟

( الجواب ) لقوله صلى اهلل عليه وسلم( :من نومه) واألصل في النوم أن يكون ناقضا للوضوء.
) السؤال ) إذا نام نوما يسيرا في اللَّيل ثم غمس يده في اإلناء أيكون الماء طهورا أم طاهرا ؟

الجواب ) يكون طهورا ألن المؤلف اشترط أن يكون نوما ناقضا للوضوء والنوم اليسير ليس ناقضا للوضوء.
( السؤال ) هل العلة تعبدية في غسل اليد إذا استيقظ من نوم الليل أم ال ؟

( الجواب ) العلة تعبدية وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ٍ
اهر _ )
آخر غَ ْسلَة زالت بها النجاسة فَطَ ٌ
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ْأو كان َ
( السؤال ) ما ص ورة المسألة ؟

السادسة نجس ؛
( الجواب ) رجل يغسل ثوبه من نجاسة فالذي ينفصل من الماء من الغسلة األولى إِلى َّ

مح ٍّل نجس وهو يسير ،فيكون قد القى النَّجاسة وهو يسير ،وما القى النَّجاسة وهو يسير
ألنه انفصل عن َ
بمجرد المالقاة.
فِإنه ينجس َّ
مطهر ؟
السابعة يكون طاهرا غير ِّ
( السؤال ) لماذا قالوا أن المنفصل في الغسلة َّ
المحل صار كالمستعمل في رفع َح َدث.
( الجواب ) ألنه أثَّر شيئا وهو التطهير ،فلما طَ ُه َر به
ُّ
( السؤال ) لماذا لم يقولوا أن الماء المنفصل عن الغسلة السابعة نجسا ؟
( الجواب ) ألنَّه انفصل عن ٍ
محل طاهر.

( السؤال ) لماذا قالوا أن المنفصل عن الغسلة الثامنة طهور ؟
( الجواب ) ألنَّه لم يؤثِّر شيئا ولم ي ِ
الق نجاسة.
ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ٍ
بنجاسة _ )
َّجس ما تغيَّ َر
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ والن ُ
( الجواب ) يعني تغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنَّجاسة  ،وهذا بإجماع أهل العلم.

فقد أجمع أهل العلم على أن الماء المتغير بالنجاسة أنه نجس سواء كان قليال أو كثيرا فهو ماء نجس ال يحل

التطهر به.

( السؤال ) هل يستثنى من هذه االوصاف الثالثة شيء وهي اللون الطعم الريح ؟
جم ٌع عليه.
( الجواب ) نعم يُستثنى الماء المتغيِّر ِّ
بالريح ما إِذا تغيَّر بمجاورة ميتة ،وهذا الحكم ُم َ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
يسير _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ْأو الَقَ َ
اها ،وهو ٌ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما الدليل أن الماء إذا القا النجاسة وهو يسير ينجس بمجرد المالقاة ؟
ينج ْسه شيء.
( الجواب ) قوله صلّى اهلل عليه وسلّم  :إِذا بلغ الماء قُلَّتين لم ِّ
( السؤال ) م ا وج ه الدالل ة من الحديث ؟

( الجواب ) مفهوم قوله أنه إن كان دون القلتين فيحمل الخبث.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
اس ٍة قَ ْب َل زوالها _ )
ص َل َع ْن ِّ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أ ِو ان َف َ
محل نَ َج َ
قَ َ ُ
( السؤال ) م ا صورة هذه المسألة ؟
نطهر به ثوبا نجسا  ،والنَّجاسة زالت في الغسلة األولى وزال أثرها نهائيا في الغسلة الثانية،
( الجواب ) ماء ِّ

والسادسة ،فالماء المنفصل من هذه الغسالت نجس
فغسلناه الثَّالثة والرابعة والخامسة َّ

محل النَّجاسة قبل زوالها حكمها.
ألنه انفصل عن ِّ
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ فِإن ِ
يف إِلى الماء الن ِ
كثير _ )
قَ َ
أض َ
َّجس طَ ُه ٌ
ور ٌ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
( السؤال ) ما طرق تطهير الماء النجس عند المؤلف ؟
( الجواب ) ذكر ثالث طُ ٍ
رق في تطهير الماء النَّجس.

الطريقة األولى  :في تطهير الماء النجس  :أن يضيف إِليه طَهورا كثيرا غير تراب ونحوه.
ومثال ه  :عندنا إِناءٌ فيه ماء نجس مقداره نصف قُلَّة  ،وهذا ا ِإلناء كبير يأخذ أكثر من قُلَّتين ،

نطهره نأتي ب ُقلَّتين ثم نفرغ ال ُقلَّتين على نصف ال ُقلَّة  ،فنكون قد أضفنا إِليه ماء كثيرا  ،فيكون
فِإذا أردنا أن ِّ
طَ ُهورا إِذا زال تغيُّره ،فِإن أضفنا إِليه قُلَّة واحدة  ،وزال التغيُّر فِإنَّه ال يكون طَ ُهورا  ،بل يبقى على نجاسته ؛
يطهره  ،وال بُ َّد أن تكون إِضافة الماء متَّصلة  ،ألنَّنا إِذا أضفنا
ألنه القى النَّجاسة وهو يسير فينجس به وال ِّ
المضاف أن يكون طَ ُهورا كثيرا،
نصف قُلَّة  ،ثم أتينا بأخرى يكون األول قد َّ
َ
تنجس  ،وهكذا فيُشترط في ُ

والمضاف إِليه ال يُشترط فيه أن يكون كثيرا أو يسيرا  ،فإذا كان عندنا إِناءٌ فيه قُلَّتان نجستان ولكنَّه يأخذ أربع
ُ
قِالل  ،وأضفنا إِليه قُلَّتين وزال تغيُّره فِإنَّه يَط ُْهر مع أن النَّجس قُلَّتان
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ غير تر ٍ
اب ،ونح ِوه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
ُ
( السؤال ) ما حكم تطهير الماء النجس بالتراب ؟
( الجواب ) فيه وجهان.

األول :أنه ال يطهر ،قال في اإلنصاف :على الصحيح من المذهب؛ ألن النجاسة عندهم ال تزال إال بالماء
المطلق.

قال ابن عقيل :التراب ال يطهر؛ ألنه يستر النجاسة بخالف الماء.

الثاني :يطهر بذلك؛ ألن علة نجاسته التغير وقد زال ،فيزول الحكم بنجاسته كما لو زال بمكثه.
النجس الكثير ِ
ِ
بنفس ِه _ )
ال تغيُّ ُر
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ْأو َز َ
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
النجس الكثير ِ
ِ
بنفسهِ.
ال تغيُّ ُر
الطريقة الثانية  :في تطهير الماء النجس ْ :أو َز َ

ومثال ه  :ماء في إناء يبلغ قلتين وهو نجس ،ولكنه بقي يومين أو ثالثة وزالت رائحته ولم يبق للنجاسة أثر،
ونحن لم نضف إليه شيئا ،فيكون طهورا ،ألن الماء الكثير يقوى على تطهير غيره ،فتطهير نفسه من باب

أولى.

ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
كثير غَْي ُر ُمتغي ٍر طَ ُه َر _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ْأو نُز َ
ِح منه فَ بَق َي بعده ٌ
قَ َ ُ
ِ
كثير غَْي ُر ُمتغي ٍر طَ ُه َر.
الطريقة الثالثة  :في تطهير الماء النجس ْ :أو نُز َ
ِح منه فَ بَق َي بعده ٌ
مثال ه  :رجل عنده بركة فيها ماء فوقع في طرفها نجاسه فأخذ لينزح من الماء ويخرج حتى لم يبق أثر

للنجاسة في هذه البركة ،فحينئذ يصبح الماء طهورا؛ ألنه بهذا النزح أصبح الماء المتبقي طهورا غير متغير.
نجاسة ٍ
ِ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َش َّ
ماء ،أو غي ِرهْ ،أو طهارته بَنَى على اليَ ِقي ِن _ )
ك في
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على أنه البد من البناء على اليقين ؟

( الجواب ) ما ثبت الصحيحين عن عبد اهلل بن زيد أنه شكى إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الرجل

يجد الشيئ في الصالة أو يُخيّل إليه الشيئ ،فقال :ال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
( السؤال ) ما مثال ال َش ِّ
ك في النَّجاسة ؟

تنجس ؛ ثم وجدت فيه روثة ال تدري أروثة بعير ،أم روثة
( الجواب ) لو كان عندك ماء طاهر ال تعلم أنَّه َّ
الروثة  ،فحصل شك هل هو نجس أم طاهر ؟ فيُقال :ابْ ِن على اليقين  ،واليقين
حمار ،والماء متغيِّر من هذه َّ

أنه طَ ُهور أي األصل  ،فتطهَّر به وال حرج.

) السؤال ) أذكر مسألة األصل فيها النجاسة ؟

( الجواب ) لو كان عنده ماء نجس يعلم نجاسته ؛ فلما عاد إليه َّ
شك هل زال تغيُّره أم ال ؟ فيُقال األصل

بقاء النَّجاسة ،فال يستعمله.

( السؤال ) ما الدليل أنه البد أن يَبنى على اليقين فيما كان أصله الطهارة أو النجاسة ؟
( الجواب ) ذكر أهل العلم عدة أدلة منها.

َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم
الدليل األول  :ما ثبت في الصحيحن من حدبث عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه أن الن َّ
الشيء في بطنه ؛ فيُشكل عليه  ،هل خرج منه شيءٌ أم ال ؟ فقال
الرجل يج ُد
ُش ِك َي إِليه َّ
َ
ال ينصرف حتى يسمع صوتا ،أو يج َد ريحا.
( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث؟

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم بالبناء على األصل ،وهو بقاء الطَّهارة.
أمر ُّ
( الجواب ) َ

الصحابة رضي اهلل عنهم قالوا  :يا رسول اهلل  ،إِ َّن قوما يأتونا باللَّحم ال
الدليل الثاني  :ما ثبت في البخاري أن َّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّمَ ( :س ُّموا أنتم وُكلُوه ) قالت عائشة رضي
ندري أذكروا اسم اهلل عليه أم ال ؟ فقال ُّ

اهلل عنها وهي راويةُ الحديث فكان القوم حديثي عهد بالكفر

( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث؟
النبي
( الجواب ) أنَّه يغلب على ِّ
يأمرهم ُّ
اسم اهلل لحداثة عهدهم بال ُكفر ومع هذا لم ْ
الظن هنا أنَّهم لم يذكروا َ
صلّى اهلل عليه وسلّم بالسؤال وال البحث.
الدليل الثالث  :ما رواه مالك في الموطأ َّ
مر هو وعمرو بن العاص بصاحب
أن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه َّ
صاحب الحوض  :هل هذا نجس أم ال ؟
حوض فسأل عمرو بن العاص
َ

فقال له عمر :يا صاحب الحوض ال تخبرنا.

وفي رواية  :أن الذي أصابهم ماء ميزاب  ،فقال عمر :يا صاحب الميزاب ،ال تخبرنا.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ٍ
بنجس َح ُرَم استِ ْع َمالُ ُه َما _ )
ور
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وإِن ا ْشتَبَهَ طَ ُه ٌ
قَ َ ُ

( السؤال ) إذا إشتبه على المسلم مائين أحدهما طهور واآلخر نجس ،وهو يريد أن يتطهر وال يدري الطاهر
من النجس فما الحكم ؟

( الجواب ) يحرم عليه استعمالهما  :فيحرم عليه أن يستعمل أيا من المائين.
( السؤال ) لم اذا قال وا بالتحريم ؟

( الجواب ) ألن استعمال الماء النجس محرم ،واستعماله لهما كليهما متضمن الستعمال الماء النجس ،هذا

إذا استعملهما كلهما.

قال اإلمام العثيمين  :وربما يُ ُّ
الر ُجل يرمي صيدا فيقع في
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم قال في َّ
ستدل عليه بأن َّ
سهمك؟
تأكل ،فِإنك ال تدري ،الماءُ قَ تَله أم ُ
الماء :إن وجدته غريقا في الماء فال ْ
وقال :إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فال تأكل ،فِإنَّك ال تدري أيُّهما قتله فأمر باجتنابه  ،ألنّه ال يُدرى هل
هو من الحالل أم الحرام ؟
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ولم يَتَ َح َّر _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) إذا إشتبه على المسلم مائين أحدهما طهور واآلخر نجس ،وهو يريد أن يتطهر وال يدري الطاهر
من النجس هل له أن يتحرى ؟

( الجواب ) المشهور من المذهب ال ينظر أيُّهما الطَّهور من النَّجس وعلى هذا فيتجنَّبُ ُهما

حتى ولو مع وجود قرائن.

( السؤال ) إذا كان في قلبه قرينة تقوي أن هذا الماء هو الطهور وأن اآلخر هو النجس هل له أن يتحرى ؟
( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل.

القول األول  :ذهب بعض أهل العلم وهو مذهب الشافعية والرواية الثانية في مذهب الحنابلة
إلى أنه يتحرى الطهور منهما فيستعمله.

( السؤال ) ما دليل الشافعية ؟

( الجواب ) أستدلوا رحمهم اهلل بالدليل والتعليل.

الدليل  :ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :

في مسألة الشك في الصالة وإذا شك أحدكم في صالته فليتحر الصواب ثم ليبن عليه فهذا دليل أثري في
ثبوت التحري في المشتبهات.

التعليل  :ألن ما يعجز عن اليقين فيه فإنه يلجأ إلى الظن الغالب ،ونحن قد عجزنا أن نتيقن أن هذا الماء
الذي نستعمله طهور فحينئذ :يلجأ إلى الظن الغالب فنرجح أحدهما.

كما أن الرجل إذا اشتبهت عليه القبلة وغلب على ظنه إحدى الجهتين فإنه يرجح إحداهما.

هذا هو مذهب الشافعية.

القول الثاني  :مذهب الحنابلة على عدم جواز التحري ولو وجد قرائن.
( السؤال ) ما الدليل على ذل ك ؟

( الجواب ) قالوا يكون الترجيح حيث كانت الضرورة؛ ألنه إذا رجح فقد يقع في األمر المحرم من استعمال

النجس ،فقد يقع فيه وإن كان يظن أنه لم يقع فيه وإعمال الظن إنما يكون عند الضرورة ،وأما هنا فال ضرورة

فإنه بحكم غير الواجدين للماء فحينئذ يلجأ إلى التيمم ،وال حاجة إلى أن يتحرى وإنما يلجأ إلى التيمم.

القول الثالث  :ذكره اإلمام ابن قدامة في المغني إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما أخذ به
( السؤال ) ما دليلهم أصحاب هذا القول ؟

الجواب ) قاسوه على ما إذا اشتبهت القبلة على اإلنسان؛ ونظر إلى األدلة فلم يجد شيئا،
فقالوا :يصلي إلى الجهة التي تطمئن إليها نفسه .فهنا أيضا يستعمل ما اطمأنت إليه نفسه،

قال العثيمين رحمه اهلل  :وال شك أن استعمال أحد الماءين في هذه الحال فيه شيء من الضعف؛ لكنه خير

من العدول إلى التيمم.
هما ،وال َخ ْلطُ ُه َما _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وال يُ ْشتَ َر ُ
الم َؤلِّ ُ
ط للتيمم إِراقتُ َ
ال ُ
( السؤال ) رجل عنده إناءان أحدهما طهور ،واآلخر نجس ،وشك أيهما الطهور؛ ماذا عليه أن يفعل ؟

( الجواب ) يجب عليه اجتنابهما.

( السؤال ) فإن قال :فماذا أعمل إذا أردت الصالة؟

( الجواب ) نقول :تيمم؛ ألنك غير قادر على استعمال الماء؛ الشتباه الطهور بالنجس؛
فيشمله قوله تعالى{ :فلم تجدوا ماء فتيمموا}.
( السؤال ) ماذا يفعل إن أراد الصالة ؟

تيمم ؛ ألنه غير قادر على استعمال الماء؛ الشتباه الطَّهور بالنَّجس ؛
( الجواب ) َّ
فيشمله قوله تعالى { :فَ لَ ْم تَ ِج ُدوا َماء فَ تَ يَ َّم ُموا}
للتيمم إراقتهما أو خلطهما ؟
( السؤال ) هل يُشترط ُّ
( الجواب ) قوالن ألهل العلم.
للتيمم إراقتهما أو خلطهما.
القول األول  :يُشترط ُّ

( السؤال ) ما تعليلهم أنه البد من إراقتهما أو خلطهما ؟

( الجواب ) لكي يكون عادما للماء حقيقة فإنه إذا خلطهما فأصبحا كليهما نجسا أو كان منه أن إراقهما

فإنه ال يكون واجدا للماء.

القول الثاني  :أن ذلك ليس بشرط وهذا المعتمد عند الحنابلة.
( السؤال ) ما دليل المذهب أنه ال يشترط إراقتهما ،وال خلطهما ؟

( الجواب ) ألن العاجز عن استعمال الماء كعادمه ،فهذا الرجل عاجز عن الماء أو جاهل،

فتيم ُموا صعيدا طيبا وهذا غير
أيهما الطهور من النجس فهو كالعادم للماء وقد قال تعالى :فلم تجدوا ماءا َّ

واجد للماء حكما ال حقيقة ،وال يشترط أن يكون عادما للماء حقيقة.

لذا نفي المؤلف لإلشتراط إنما هو دفع للقول الضعيف الذي يقول بإشتراط ذلك.

( السؤال ) إذا كان عنده ماءان أحدهما طهور واآلخر نجس ويمكنه أن يضيف أحدهما إلى اآلخر فيطهران
بذلك هل له أن يلجئ إلى التيمم ؟
( الجواب ) ال يجوز له أن يلجأ إلى التيمم؛ ألنه يمكنه أن يحول هذين الماءين إلى ماء طهور.

( السؤال ) إذا كان عندهما ماءان أحدهما قليل واآلخر كثير ،والقليل قد نجس بالمالقاة أو كال الماءين

كثير وقد تنجس لكنه يشق وليس عنده استطاعة على تمييز الطهور من النجس كأن يكون أعمى أو نحو ذلك

؟

( الجواب ) يضيف أحدهما إلى اآلخر ويطهران بذلك وال يجوز له أن يتيمم.
ضوءا واحداِ ،م ْن هذا غَ ْرفَةٌ  ،ومن هذا
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وإِن اشتَبَه بطَاهر تَ َو ّ
منهما ُو ُ
ضأ َ
ال ُ
وصلَّى صالة واحدة _ )
غَرفةٌ َ ،
( السؤال ) إذا اشتبه عليه ماءان أحدهما طاهر واآلخر طهور وال يدري أيهما الطاهر من الطهور؟
( الجواب ) أختلف أهل العلم عليهم رحمة اهلل.

القول األول  :المعتمد عند الحنابلة قالوا يتوضأ منهما وضوءا واحدة من هذه غرفة ومن هذا غرفة
ومع صالة واحدة.

( السؤال ) فإن قيل لماذا ال يتوضَّأ من هذا وضوءا كامال  ،ومن اآلخر كذلك ؟
يصح لوجهين.
( الجواب ) ال ُّ

يصح التردُّد في النيَّة.
ضوء وهو شاك فيه  ،وال ُّ
األول :أَنه لو فعل ذلك لكان يخرج من ِّ
كل ُو ُ
األول َّ ،
ضوءا كامال من الثَّاني الذي هو
ضوءا كامال من َّ
وقدرنا أنَّه هو الطَّهور ثم توضَّأ ُو ُ
الثاني  :أَنه إِذا توضَّأ ُو ُ
َّ
ضوء األول  ،أو يغلب على ظنِّه أنَّه استعمل الطَّهور في غسل اليدين والطَّاهر في
الو ُ
فربَّما يجزم في ُ
الطاهر ُ ،
ضوء الثاني أنه استعمل الطَّاهر في غَ ْس ِل اليدين والطَّهور في غَ ْسل الوجه  ،فيكون
الو ُ
غسل الوجه  ،وفي ُ
غَ ْس ُل الوجه  ،الذي حصلت به الطَّهارةُ بعد غَ ِ
إخالل بالتَّرتيب وال يُقال  :إِنه باجتماعهما
ٌ
سل اليدين وذلك
اليقين ؛ ألن أحدهما حين فعله كان شاكا فيه غير ِّ
متيقن  ،ويُصلِّي صالة واحدة.
حصل
ُ
القول الثاني  :ذكر العالمة المرداوي في اإلنصاف أنه يتوضَّأ أوال ثم يُصلِّي  ،ثم يتوضَّأ ثانيا ثم يُصلِّي
ألجل أن َّ
يتيقن بالفعلين أنه توضَّأ وضوءا صحيحا ،وصلَّى صالة صحيحة.
( السؤال ) أيهما أصح القول األول أم الثاني ؟

أصح؛ ألنه إذا فعل الطريقة األخرى فإنه يكون في نيته غير جازم ،فإنه في كال
( الجواب ) القول األول ّ
الوضوءين غير جازم أنه يستخدم ما تصح به الطهارة.

والواجب أن تكون النية في الوضوء جازمة وهو حينئذ ال يكون جازما بارتفاع حدثه في كال الغسلين أو

الوضوءين بخالف ما إذا كان الوضوء واحدا.

( السؤال ) إذا احتاج ألحد الماءين للشرب فماذا يفعل ؟

( الجواب ) يتحرى فيبقى الماء الطاهر لشربه ويتوضأ بالماء الطهور.

وليس هذا بيقين .لذا قالوا :فيحتاج حينئذ أن يتيمم مع ذلك.

وفي هذا نظر بل األظهر أنه إذا احتاج إلى الماء للشرب فإنه ليس له أن يتوضأ من اآلخر بل يكتفي بالتيمم.

لكن هذه المسألة كلها كما تقدم مبنية على القول بتقسيم الماء إلى طاهر وطهور ونجس والصحيح خالف

ذلك.

ٍ
بنجسة _ )
قَ َ
ثياب طاهرةٌ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وإِن ا ْشتَبَ َه ْ
الم َؤلِّ ُ
ت ٌ
ال ُ

( السؤال ) رجل له ثوبان أحدهما نجاسته متيقنة ،والثاني طاهر ثم أراد أن يلبسهما فشك في الطاهر من

النجس ماذا عليه أن يفعل ؟

( الجواب ) يصلي بعدد النجس ويزيد صالة؛ ألن كل ثوب يصلي فيه يحتمل أن يكون هو النجس ،فال

تصح الصالة به ،ومن شروط الصالة أن يصلي بثوب طاهر ،وال يمكن أن يصلي بثوب طاهر يقينا إال إذا فعل

ذلك.فإن كان عنده ثالثون ثوبا نجسا وثوب طاهر ،فإنه يصلي واحدا وثالثين صالة كل وقت ،وهذا فرضا،
وإال فيمكن أن يغسل ثوبا ،أو يشتري جديدا ،هذا ما مشى عليه المؤلف
بمحر ٍ
ثوب صالة ِ
كل ٍ
وزاد
بعدد النَّجس أو
قَ َ
َّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو َّ
الم َؤلِّ ُ
مة صلَّى في ِّ
المحرمَ ،
ال ُ
ص الة _ )
( السؤال ) ما حكم الصالة في ثوب مسروق أو مغصوب ؟

( الجواب ) من صلى في قميص مسروق أو مغصوب أثم ولم تصح صالته في مذهب اإلمام أحمد
وذهب الجمهور إلى صحة صالته مع اإلثم ،وذلك النفكاك الجهة هنا ،فالمصلي مأمور بستر عورته ألجل

الصالة ،وهو منهي عن لبس الثوب المحرم في الصالة وغيرها

( السؤال ) إذا لم يجد إال ثوبا مغصوبا أو مسروقا فهل يصلي فيه أو يصلي عريانا ؟
( الجواب ) إذا لم يجد إال ثوبا مغصوبا أو مسروقا يقال هذا فيه تفصيل.
أن كان صاحب الثوب يرضى بذلك لزمه أن يصلي فيه.

إن لم يكن يرضى فال يلزمه أن يصلي فيه.

أما إذا لم يجد الرجل إال ثوب حرير فإنه يلبسه ويصلي فيه.

والفرق بين الحرير وبين المغصوب والمسروق أن الحرير حق هلل تعالى ,فيلبسه إذا لم يجد غيره ويصلي فيه,

أما المسروق والمغصوب فهو حق للمخلوق ,فال يلبسه ويصلي فيه إذا كان صاحبه ال يرضى بذلك كما تقدم.
ب ـ ـ ـ ــاب اآلن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية

)السؤال ) ما تعريف الباب لغة ؟

) الجواب ) هو المنفذ بين الشيئين يتوصل به أحدهما إلى اآلخر ،من ٍ
داخل إلى خارج والعكس .
) السؤال ) ما تعريف الباب اصطالحا ؟

الجواب ) اسم لجملة من العلم ،تحته فصول ومسائل غالبا .
)السؤال ) لماذا ُسميت مباحث العلم أبوابا ؟

( الجواب ) ألن اإلنسان يتوصل من خارج وهو :الجهل بها ،إلى ٍ
داخل وهو :العلم بما فيها ،فمن قرأ شيئا
من هذه األبواب فقد أدرك العلم الذي فيها ،كمن دخل البيت فإنه يدرك ما فيه ،ويرتفق بمنافعه .

) السؤال ) ما مناسبة ذكر باب اآلنية بعد المياه ؟

( الجواب ) الماء جوهر سيَّال ال يمكن حفظه إال بِإناء؛ ولذلك ذكروا باب اآلنية بعد باب المياه.
( السؤال ) هل األصل باآلنية الحل أم المنع ؟
( الجواب ) األصل في اآلنية ِ
الح ُّل .

( السؤال ) ما الدليل أن األصل باآلنية الحل ؟
( الجواب ) القرآن _ والسنة .

القرآن  :عموم قوله تعالىُ { :ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما فِي األ َْر ِ
ض َج ِميعا}
ومنه اآلنية ألنها مما ُخلِ َق في األرض

السنَّة  :ما صححه األلباني أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال ما أحل اهلل في كتابه فهو حالل،وما حرم فهو
ُّ
ك نَ ِسيًّا }
حرام،وما سكت عنه فهو عفو ،فاقبلوا من اهلل عافيته { َوَما َكا َن َربُّ َ
) السؤال ) إِذا كان في اإلناء شيء يوجب تحريمها ،كما لو اتُّخذت على صورة حيوان مثال
فما حكمها ؟

محرمةٍ .
) الجواب ) تحرم ال ألنها آنية ولكن ألنها صارت على صورة َّ

السؤال ) ما األصل في العبادات المنع أم الحل ؟
ِ
ع اللَّهُ َوَر ُسولُهُ .
( الجواب ) ال َْم ْن ُع؛ فَالَ يُ ْش َرعُ م ْن َها إِالَّ َما َش َر َ
( السؤال ) ما الدليل أن األصل في العبادات المنع ؟
) الجواب ) الكتاب _ والسنة .

الدليل من الكتاب  :قوله تعالى ﴿ :أ َْم لَ ُه ْم ُش َرَكاءُ َش َر ُعوا لَ ُهم ِّم َن الدِّي ِن َما لَ ْم يَأْذَن بِ ِه اللَّهُ ﴾

الدليل من السنة  :ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضى اهلل عنها أن النبي -صلى اهلل عليه وسلم قال :
ِ
س َعلَْي ِه أ َْم ُرنَا؛ فَ ُه َو َرد .
َم ْن َعم َل َع َمال لَْي َ
) السؤال ) هل هناك فرق بين األواني الصغيرة والكبيرة في ِ
الحل ؟
فالصغير والكبير مباح،
( الجواب ) ال فرق في إِباحة اآلنية بين أن تكو َن األواني صغيرة أو كبيرةَّ ،
قال تعالى عن نبيه سليمان صلّى اهلل عليه وسلّم {ي ْعملُو َن لَهُ ما ي َشاء ِمن محا ِريب وتَماثِ ِ ٍ
ْج َو ِ
اب
يل َوج َفان َكال َ
َ َ
َ َ ُ ََْ َ ََ َ
ِ
اسي ٍ
ات}[سبأ13 :
] َوقُ ُدوٍر َر َ
ف رِحمه اللّه ( _ ُك ُّل إِ ٍ
ناء طَ ِ
اه ٍر ،ولو ثَ ِمينا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما األواني الثمينة ؟
مرد ،والماس ،وما شابه ذلك فإنه مباح اتَّخاذه واستعماله .
) الجواب ) مثل الجواهرُّ ،
والز ُّ
) السؤال ) ما حكم األواني الثمينة من غير الذهب والفضة ؟

( الجواب ) مذهب جمهور الفقهاء وهو أحد قولي الشافعي الذي اختاره أصحابه أن األوعية الثمينة من
الجواهر والزمرد أنها مباحة ال حرج فيها .

) السؤال ) ما دليل من قال بالجواز ؟

( الجواب ) الدليل كالتالي .

الدليل األول  :األصل في األشياء اإلباحة ،قال سبحانه وتعالى ﴿ ُه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما فِي ْاأل َْر ِ
ض َج ِميعا ﴾
ِِ ِ
ادهِ والطَّيِّب ِ
ِ ِ
الرْز ِق ﴾
ات ِم َن ِّ
وقال سبحانه وتعالى  ﴿ :قُ ْل َم ْن َح َّرَم ِزينَةَ اللَّه الَّتي أَ ْخ َر َج لعبَ َ َ

ص َل لَ ُك ْم َما َح َّرَم َعلَْي ُك ْم ﴾
وقال تعالىَ ﴿ :وقَ ْد فَ َّ

الدليل الثاني  :تخصيص النبي صلى اهلل عليه وسلم المنع بالذهب والفضة يقتضي إباحة ما عداهما .
الدليل الثالث  :حكي اإلجماع على جواز استعمال األواني من غير الذهب والفضة .

قال ابن جحر في الفتح  :وقد نقل ابن الصباغ في الشامل اإلجماع على الجواز ،وتبعه الرافعي ومن بعده .

الدليل الرابع  :أن العلة في الذهب والفضة هي الخيالء وكسر قلوب الفقراء ،وهي غير موجودة هنا؛ إذ
الجوهر ونحوه ال يعرفه إال خواص الناس .

القول الثاني  :يحرم األكل والشرب واالستعمال في األواني التي يكثر ثمنها؛ لنفاسة جوهرها .
) السؤال ) ما دليل من قال بأن األواني الثمينة محرمة ؟

الس َرف والخيالء ،فيمنع في األواني
( الجواب ) قالوا إن علة المنع في استعمال أواني الذهب والفضة هي َ

الثمينة للعلة ذاتها .

الس َرف والخيالء صحيحة ؟
) السؤال ) هل تعليلهم أن العلة هي َ

)الجواب ) ال وذلك بأن علة المنع في الذهب والفضة مختلف فيها واإلسراف يختلف من بلد
إلى بلد ،ومن وقت آلخر ،والتحريم ليس لذات األواني،بخالف الذهب والفضة

القول الثالث  :يكره استعمالها ،وهو قول في مذهب المالكية .
) السؤال ) ما دليل من قال بكراهة استعمال األواني الثمينة ؟

الس َرف ،فال يقتضي ذلك التحريم؛ وإنما ذلك فقط حقه أن
( الجواب ) قالوا ما دام أن العلة في النهي هي َ

يكون مكروها واهلل أعلم .

)السؤال ) ما الفرق بين لو _ وحتى _ وإن .

( الجواب ) قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اهلل (لو) للخالف القوي و (حتى) للخالف المتوسط و
(إ ْن) للخالف الضعيف .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
واستع َمالُه _ )
اح اتخاذُهُ ْ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ يُبَ ُ
قَ َ ُ

) السؤال ) ما الفرق بين االتخاذ واالستعمال ؟

( الجواب ) االستعمال التلبس باالنتفاع ،بينما االتخاذ يعني أن يقتنيه دون أن ينتفع به ،كأن يتخذه إما

للزينة أو لغيرها .
ب وفض ٍ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ إال آنيةَ َذ َه ٍ
َّة _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل على تحريم األكل والشرب في آنية الذهب والفضة ؟

( الجواب) ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال
ال تشربوا في آنية الذهب والفضة وال تأكلوا في صحافها ،فإنها لهم في الدنيا ،ولكم في اآلخرة
وثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي اهلل عنها أن النبي صلى اهلل عليه وسلم

قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم .

) السؤال ) ما معنى قول النبي صلى اهلل عليه وسلم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ؟

) الجواب ) إنما يُصب في جوفه نار جهنم ،والجرجرة :هي صوت الشراذب الواقع في الجوف

أو المتحرك في الحلق .

والصحفة ِ
والمئكلة ؟
السؤال ) ما الفرق بين ال َقصعة َّ
( الجواب ) كالتالي .

القصعة  :ما تَكفي العشرة .

الصحفة  :ما تُشبع الخمسة .
َّ

المئكلة  :تُشبع األثنين والثالثة .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ضبَّبا بهما _ )
وم َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ُ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما تعريف الضبة ؟

الصح َفةُ من الخشب يخرزونها خرزا
( الجواب ) شري ٌ
ط يَ ْج َم ُع بين طرفي المنكسر ،فِإذا انكسرت َّ

وقال الجوهري :الضبة حديدة عريضة ،يضبب بها الباب ،ثم تستعمل من غير الحديد ،وفي غير الباب.
لم سمي بالمضبب ؟
) السؤال ) َ

) الجواب ) ألن الضبة تضب كسره ،أو شقه ،فينضب.
) السؤال ) ما حكم المضبب بالذهب والفضة ؟
( الجواب ) مح رم ة.

( السؤال ) ما الدليل على تحريم المضبب ؟

) الجواب ) أن الشارع إذا نهى عن الشيء فإنه يدخل في النهي أجزاء ذلك الشيء.
) السؤال ) ما حكم تمويه اآلنية بالذهب والقضة ؟

( الجواب ) اختلف العلماء في جواز ذلك.

القول األول  :مذهب الحنفية ،والراجح من مذهب المالكية ،واألصح عند الشافعية ،وقول عند الحنابلة أنه
يجوز استعمال اآلنية المموهة بذهب أو فضة؛ سواء في األكل أو الشرب أو غير ذلك.

( السؤال ) ما أدلة القائلين بجواز اآلنية المموهة بالذهب والفضة ؟
) الجواب ) استدل أصحاب القول األول بما يأتي.

الدليل األول  :أن المموه ليس إناء ذهب وال فضة ،وقال بعضهم نظرا لباطنه والطلي تبع.

وقالوا  :ألنه ال يتجمع منه شيء إذا صهر على النار.

الدليل الثاني  :أن عمران بن حصين وأنس بن مالك كانا يشربان في اإلناء المفضض.
وهو حديث حسن ألن رواته كلهم ثقات  ،إال عمران أبي العوام فإنه صدوق يهم.
وقد تعضد بحديث أنس الوارد في البخاري وغيره.

الدليل الثالث  :أن هذا القدر من الذهب أو الفضة الذي على اإلناء تابع له والعبرة للمتبوع دون التابع
كالثوب المعلم والجبة المكفوفة والجبة بالحرير.

الدليل الرابع ُ :واستدل بزوال علة التحريم؛ وهي الفخر والخيالء.

القول الثاني  :المشهور عند الحنابلة أنه يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطلى بذهب أو فضة.
( السؤال ) ما دليل الحنابلة على تحريم اآلنية المموهة بالذهب والفضة ؟
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها.

الدليل األول  :ما روى ابن عمر أن رسول اهلل قال من شرب من إناء ذهب أو فضة ،أو إناء فيه شيء من
ذلك ،فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

) السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث ؟

( الجواب ) قول النبي صلى اهلل عليه وسلم أو فيه شيء من ذلك .

الدليل الثاني  :ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي بسنديهما عن ابن عمر أنه كان ال يشرب من قدح فيه حلقة
فضة وال ضبة فضة .

صححه النووي  .وقال ابن حجر أخرجه البيهقي بسند على شرط الصحيح.

الدليل الثالث  :ما روى ابن أبي شيبة بسنده عن أم عمرو بنت عمر قالت  :كانت عائشة تنهانا أن نتحلى
الذهب أو نضبب اآلنية أو نحلقها بالفضة ،فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى الذهب ،وما
أذنت لنا وال رخصت لنا أن نحلق اآلنية أو نضببها بالفضة.

) السؤال ) ما صحة أثر عائشة ؟

( الجواب ) قال النووي  :أثر عائشة حسن ،رواه الطبراني والبيهقي بمعناه.

الدليل الرابع  :أن العلة التي ألجلها حرم وهي الخيالء وكسر قلوب الفقراء ،وتضييق النقدين موجودة في

المموه ،ونحوه.

) السؤال ) ما صورة اإلناء المموه بالذهب والفضة ؟

( الجواب) أن يؤتى باإلناء ثم يوضع في إناء قد صهر فيه ذهب أو فضة فتتموه ويأخذ من لون الذهب

والفضة.

أو هو طالء ا إلناء المصنوع من نحاس أو حديد أو نحوهما بماء الذهب أو الفضة  .مثل أن تطلى األباريق،
أو فناجيل الشاي ،أو نحو ذلك من األواني.

) السؤال ) ما صورة اإلناء المطلي بالذهب والفضة ؟

) الجواب ) أن يجعل الذهب والفضة كهيئة الورق ثم بعد ذلك يلصقها باإلناء.

( السؤال ) ما الفرق بين اإلناء المموه والمطلي بالذهب والفضة ؟

( الجواب ) التمويه ،والطالء بمعنى واحد عند الحنفية والمالكية والشافعية.

ال الم َؤلِّ ُ ِ
يحرُم اتخاذُها واستعمالُها _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ فإنه ُ
) السؤال ) ما تعريف المحرم لغة ؟

( الجواب ) الممنوع .

) السؤال ) ما تعريف المحرم اصطالحا ؟
( الجواب ) ماطلب َّ
الشارِعُ تركه طلبا جازما .
) السؤال ) ما حكم المحرم ؟

) الجواب ) ما يثاب تاركه امتثاال ويستحق العقاب فاعله .

) السؤال ) متى يؤجر العبد على تركه للحرام ؟
ِ
أي لنَ ْه ِي َّ
الش ْر ِع عنه (
) الجواب ) يُ ْؤ َج ُر العبد على اجتنابِه للحرام إذا تركه امتثاال ( ْ
لخوف أو ٍ
ٍ
حياء أو عج ٍز عن المحرم فال يثاب .
ليس
) السؤال ) كيف يكون استعمال اآلنية ؟

( الجواب ) االستعمال يكون كاإلدهان ،واالكتحال ،والتطيب ،والوضوء واتخاذ األقالم
وأدوات المكتب ،ونحوها من الذهب والفضة .

( السؤال ) ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير األكل والشرب ؟
( الجواب ) يحرم ،وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
( السؤال ) ما دليل من قال بالتحريم ؟

( الجواب ) قال وا  :إن اهلل سبحانه وتعالى إنما حرم األكل والشرب؛ ألنه نوع من االستعمال واالنتفاع بها،
وذكر األكل والشرب ال يدل على التخصيص؛ ألنه خرج مخرج الغالب.

) السؤال ) ما حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة عند الحنابلة ؟

( الجواب ) االتِّخاذ على المذهب حرام ،وفي المذهب قول آخر.
( السؤال ) ما دليل من قال أن اتخاذ أواني الذهب والفضة حرام ؟
) الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها.

الدليل األول  :أن كل ما ال يجوز استعماله ال يجوز اتخاذه كآالت اللهو والموسيقى.
الدليل الثاني  :أن االتخاذ ذريعة إلى االستعمال ،وسد الذريعة واجب.

الدليل الثالث :أن العلة في تحريم االستعمال هو السرف والخيالء ،وهي موجودة في االتخاذ.
الدليل الرابع  :قوله صلى اهلل عليه وسلم :فإنها لهم في الدنيا ،ولكم في اآلخرة

مفهومه أنها ليست لكم في الدنيا ،وهو دليل على تحريم االتخاذ واالستعمال.

القول الثاني  :ال يحرم ،وهو مذهب الحنفية وقول في مذهب المالكية الشافعية والحنابلة.
) السؤال ) ما دليل من قال بجواز االتخاذ ؟

( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها .

الدليل األول  :أن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في األكل والشرب ،فال يتعداه إلى
غيره .

الدليل الثاني  :كل دليل استدلوا به على جواز االستعمال ،فقد استدلوا به على جواز االتخاذ؛ ألنه ال يمكن
أن يستعملها إال وقد اتخذها.

الدليل الثالث  :قال ابن قدامة في المغني  :يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة؛ قياسا على جواز اتخاذ ثياب
الحرير ،فإنها مع كونها يحرم استعمالها للرجال ،فإنه يجوز للرجل أن يتخذها ،ويتاجر فيها.
( السؤال ) هل استداللهم بجواز اتخاذ األنية قياسا على ثياب الحرير صحيح ؟

الجواب ) ال ثياب الحرير ال تحرم مطلقا ،فإنها تباح للنساء ،بينما آنية الذهب والفضة تحرم على الرجال

والنساء ،وإنما أبيح التحلي في حق المرأة؛ لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل له ،وهذا مقصور على الحلي،

فتختص اإلباحة به .وقد نقل النووي اإلجماع على تحريم آنية الذهب والفضة على الجنسين :الرجل والمرأة .
القول الثالث  :الكراهة اختار هذا القول بعض الحنابلة.

) السؤال ) ما دليل من قال بكراهة اتخاذ آنية الذهب والفضة ؟

( الجواب ) حملوا أدلة من قال بالمنع أن المنع لكراهة التنزيه ،وأن العلة عندهم ما دامت من أجل السرف

والخيالء ،فال تصل للتحريم.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ولو على أنثى _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما الدليل على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة على النساء ؟
ولكم في اآلخرةِ.
لهم في الدُّنياْ ،
) الجواب ) دل على ذلك قوله عليه الصالة والسالم :فإنَّها ْ
) السؤال ) ما وجه االستدالل من هذا الحديث ؟

نص عليه شراح الحديث ،وهي
( الجواب ) قال اإلمام محمد المختار الشنقيطي  :هذه الجملة تعليلية؛ كما ّ

تدل على أن تحريم هذه األواني عام شامل للجنسين ،دون تفريق بينهما.
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ وتَ ِ
ص ُّح الطهارةُ منها _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
) السؤال ) هل تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة ؟

( الجواب ) جماهير العلماء على صحة الوضوء واالغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم

االتخاذ واالستعمال وممن قال هذا :مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وابن المنذر .وهو أحد الوجهين في
مذهب أحمد .

وقال داود ال يصح التطهر بها ومنها .وهو وجه في مذهب أحمد اختاره أبو بكر األثرم.
( السؤال ) ما المراد أن الطهارة تصح في آنية الذهب والفضة وبها ،وفيها ،وإِليها ؟
) الجواب ) توضيح ذلك كالتالي:

 -1منها بأن يغترف من اآلنية.

فيصب على رجليه ،أو ذراعه.
يصب بها ،أي :يغرف بآنية من ذهب
ُّ
 -2بها أي يجعلها آلة ُّ
 -3فيها أن تكون واسعة ينغمس فيها.

 -4إليها بأن يكون الماء الذي ينزل منه؛ ينزل في إِناء من ذهب.
( السؤال ) ما تعريف الحاجة ؟

( الجواب ) أن يتعلق بها غرض غير الزينة ،وإن كان غيرها يقوم مقامها.

فإذا ضبب اإلناء تضبيبا جائزا فله استعماله مع وجود غيره من اآلنية التي ال فضة فيها.

قال النووي :وهذا ال خالف فيه ،صرح به إمام الحرمين وغيره.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :معنى الحاجة أن يحتاج إلى تضبيب اإلناء سواء كانت الضبة من فضة أو حديد

أو نحاس فأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن ال يقوم غيرها مقامها فتباح وإن كان كثيرا ولو كان من الذهب.
ٍ
ضبَّة يسيرة من ٍ
لحاجة _ )
فضة
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ إال َ
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل أن الضبة اليسيرة جائزة للحاجة ؟

( الجواب ) ما ثبت في البخاري من حديث أنس بن مالك أنه كان عنده قدح النبي صلى اهلل .
عليه وسلم فانكسر فاتخذ مكان َّ
الشعب سلسلة من فضة.
) السؤال ) ما شروط اتخاذ الضبة عند الحنابلة ؟

ط الجواز أربعةٌ.
) الجواب ) شرو ُ
أوال  :أن تكون من ضبة.
ثانيا  :أن تكون يسيرة.

ثالثا  :أن تكون من ٍ
فضة.
رابعا  :أن تكون لحاجة.

السؤال ) ما الدليل على هذه الشروط ؟

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم انكسر
( الجواب ) ما ثبت في البخاري من حديث أنس رضي اهلل عنه أن قدح ِّ
فاتَّخذ مكان َّ
الش ْعب سلسلة من فِضَّة .
( السؤال ) فإن قيل :من أين أخذتم اشتراط كونها يسيرة ؟

( الجواب ) هذا هو الغالب في القدح ،يعني كونه صغيرا ،والغالب أنَّه إِذا انكسر ،فِإنه ال يحتاج إلى شيء
كثير ،واألصل التَّحريم ،فنقتصر على ما هو الغالب.

( السؤال ) فإن قيل :أنتم قلتم ضبَّة ،وهي ما يُ ْجبَ ُر بها ا ِإلناء ،فلو جعل اإلنسان على خرطوم ا ِإلبريق فِضَّة؛
فَلِ َم ال يجوز؟
ضبَّة ،بل زيادة وإِلحاق من غير حاجة.
) الجواب ) أن هذا ليس لحاجة ،وليس َ
الذهب على ِ
) السؤال ) فإن قيل :لماذا اشترطتم كونها من فضَّة  :لِم ال تقيسون َّ
الفضَّة ؟
َ
النص لم يرد إِال في ِ
الفضَّة.
) الجواب ) إِن َّ
( السؤال ) ما دليل اشتراط الحاجة ؟

َّخذها إِال لحاجة ،وهو الكسر .
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم لم يت ْ
) الجواب ) ألن َّ
ف رِحمه اللّه ( _ وتُكْره مباشرتُها لغير ٍ
حاجة _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما تعريف المكروه عند الفقهاء ؟
( الجواب ) ما نُهي عنه ال على سبيل ا ِإللزام بالتَّرك.
( السؤال ) ما حكم المكروه ؟

ثاب تارُكه امتثاال ،وال يَستحق العقاب فاعلُه.
( الجواب ) يُ ُ
) السؤال ) ما حكم مباشرة َّ
الضبَّة لغير حاجة ؟

( الجواب ) تُكره إذا كانت لغير حاجة وهذا اختيار المذهب.

وقال العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه اهلل أنه ليس بمكروه ،وله مباشرتها

( السؤال ) ما الذي حمل العثيمين على القول بعدم الكراهة في جواز استعمالها ؟
( الجواب ) م ا يل ي :

 -1ألن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي ،وما دام ثبت بمقتضى حديث أنس المتقدم
أنها مباحة ،فما الذي يجعل مباشرتها مكروهة ؟

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم كان يتوقَّى هذه الجهة من قدحه
 -2ولم يرد أن َّ

( السؤال ) ما الحاجة التي تُ ّجوز مباشرة الضبة ؟

) الجواب ) أن يكون اإلناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة ،أو جعل اإلناء على النار

وصارت الجهة التي ليست فيها الضبة حارة ال يستطيع أن يشرب منها ،وشرب من الجهة الباردة التي فيها

الضبة ،فهذه حاجة فله أن يشرب ،وال كراهة فإن لم يحتج فكالم المؤلف صريح في أنه تكره مباشرتها.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
اح آنيةُ ال ُك َّفا ِر _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وتُبَ ُ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما تعريف المباح لغة ؟

المعلن والمأذون فيه  ،يقال  :باح فالن بسره  :أظهره  ،وأباح الرجل ماله
) الجواب ) ُ
أذن في األخذ والترك واستباح الناس العشب أقدموا على رعيه .

) السؤال ) ما تعريف المباح اصطالحا ؟

( الجواب ) ما ال يتعلق به أمر وال نهي لذاته .
) السؤال ) ما حكم المباح ؟

( الجواب ) ما ال ثواب في فعله وال عقاب في تركه .

وهذا مذهب جمهور األصوليين  ،والمراد بذلك  :المباح الباقي على وصف اإلباحة .

أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه  ،فهذا حكمه حكم " ما كان وسيلة إليه

) السؤال ) ما كيفية معرفة المباح ؟

) الجواب ) اإلباحة تعرف بطرق منها .

 -1النص على التخيير بين الفعل والترك ،كقوله صلى اهلل عليه وسلم في لحوم الغنم  :إن شئت فتوضأ
وإن شئت فال تتوضأ.

 -2نفي اإلثم والمؤاخذة ،مثل اآلية في البقرة :إِنَّما ح َّرم َعلَي ُكم الْميتةَ والدَّم ولَحم ال ِ
ْخ ْن ِزي ِر َوَما أ ُِه َّل بِ ِه لِغَْي ِر
َ َ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ ْ َ
اد فَ َال إِثْم علَي ِه إِ َّن اللَّه غَ ُف ِ
ضطَُّر غَْي ر ب ٍاغ وَال َع ٍ
يم.
اللَّ ِه فَ َم ِن ا ْ
َ َْ
َ ٌ
ور َرح ٌ
ََ َ
 -3النص على الحل ،مثل :قوله تعالى  { :أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم }
 -4األمر الوارد بعد الحضر.

 -5كون الفعل مسكوتا عنه .فإن األصل في األشياء المنتفع بها الحل.

) السؤال ) ما حكم استعمال آنية الكفار ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.
القول األول  :يكره استعمال أواني المشركين وثيابهم قبل غسلها ،وهو مذهب الحنفية.

) السؤال ) ما دليل من قال بكراهة استعمال أنية الكفار والمشركين ؟
ْت  :يَا نَبِ َّي اللَّ ِه  ،إِنَّا بِأ َْر ِ
ض قَ ْوٍم ِم ْن
( الجواب ) ما رواه البخاري ومسلم َع ْن أَبِي ثَ ْعلَبَةَ الْ ُخ َشنِ ِّي قَ َ
ال  :قُل ُ
ِ
ت ِمن أَ ْه ِل ال ِ
أَ ْه ِل ال ِ
ْكتَ ِ
ْكتَ ِ
يها ،
اب أَفَ نَأْ ُك ُل فِي آنِيَتِ ِه ْم ؟ قَ َ
اب فَِإ ْن َو َج ْدتُ ْم غَْي َرَها فَال تَأْ ُكلُوا ف َ
ال  :أ ََّما َما ذََك ْر َ ْ
ِ
ِ
يها.
َوإِ ْن لَ ْم تَ ِج ُدوا فَا ْغسلُ َ
وها َوُكلُوا ف َ
القول الثاني  :يباح استعمالها حتى يعلم نجاستها ،وهو المشهور من مذهب الحنابلة.
( السؤال ) ما دليل من قال يباح استعمال آنية المشركين؟
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها.

الدليل األول  :ما رواه مسلم ،من حديث عن عبداهلل بن مغفل قال :أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال:
فالتزمته .فقلت :ال أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا .قال :فالتفت فإذا رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم متبسما .ورواه البخاري وهذا اللفظ لمسلم .
) السؤال ) ما وج ه الدالل ة من الحديث ؟

) الجواب ) الجراب آنية من آنياتهم ،ولو كان غسل اإلناء واجبا لنجاسته ،لتنجس الظرف وما فيه

الدليل الثاني  :ما أخرجه البخاري بسنده من حديث أبي هريرة ،في قصة وضع اليهود السم للرسول صلى اهلل
عليه وسلم وفيه :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم؟ ،قالوا :نعم.

سما ؟  ،قالوا :نعم .قال :ما حملكم على ذلك ؟  ،قالوا :أردنا إن كنت كاذبا
قال :هل وضعتم في هذه الشاة ًّ
نستريح منك ،وإن كنت نبيًّا لم يضرك.

) السؤال ) ما وج ه الدالل ة من الحديث ؟

الجواب ) أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان يأكل من طعامهم في آنيتهم.

الدليل الثالث  :ما رواه أحمد ،بإسناد حسن ،والحديث صحيح لغيره عن جابر ،قال :كنا نغزو مع رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم ،فنستمتع بها ،فال يعاب علينا

الدليل الرابع  :ما أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل ،وقد جاء فيه أن النبي وأصحابه شربوا
من مزادة امرأة مشركة ،وأن أحد الصحابة كان مجنبا فاغتسل من ذلك الماء .والحديث في صحيح مسلم

دون قصة اغتسال الجنب.

( السؤال ) ما الجواب عما أستدل به من قال بالكراهة ؟

) الجواب ) أجابوا عن ذلك بوجهين.

األول  :أن الغُسل هو من باب االحتياط واالستحباب.

الثاني  :أن حديث أبي ثعلبة الخشني في قوم كانوا يأكلون في آنيتهم الميتة والخنزير ،ويشربون فيها الخمر؛
ولذا أمر بغسلها إن لم يوجد غيرها ،أما من يعلم أنهم ال يأكلون فيها الميتة وال يشربون فيها الخمر ،فآنيتهم

كآنية المسلمين.
تحل ذَبَائِ ُح ُهم _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ولو لم َّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) من الكفار الذين تحل ذبائهم ؟

ِ
( الجواب ) هم اليهود والنَّصارى فقط .لقوله تعالى{ :وطَع َّ ِ
اب ِحل لَ ُك ْم }.
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ َُ
ام الذ َ
ِ
( السؤال ) ما المراد بطعامهم المذكور في قوله تعالى  :وطَع َّ ِ
اب ِحل لَ ُك ْم ؟
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ َُ
ام الذ َ
ِ
ِ
الجواب ) ذبائحهم لقول اهلل تعالى  { :وطَع َّ ِ
اب حل لَ ُك ْم } .
ين أُوتُوا الْكتَ َ
َ َُ
ام الذ َ
يعني ذبائحهم .
قال البخاري  :قال ابن عباس  :طعامهم ذبائحهم  .وكذلك قال مجاهد وقتادة.

وروي معناه عن ابن مسعود.

( السؤال ) ما حكم صيد أهل الكتاب ؟

( الجواب ) أكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم قال ذلك عطاء  ،والليث  ،والشافعي  ،وأصحاب الرأي .

وال نعلم أحدا حرم صيد أهل الكتاب إال مالكا  ،أباح ذبائحهم  ،وحرم صيدهم وال يصح ألن صيدهم من

طعامهم  ،فيدخل في عموم اآلية  ،وألن من حلت ذبيحته  ،حل صيده  ،كالمسلم

( السؤال ) هل هناك فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب ؟

الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل فعن ابن عباس  :رضي اهلل عنه ال تؤكل ذبيحة األقلف
أي الذي لم يختتن وعن أحمد مثله.

والصحيح إباحته ; فإنه مسلم  ،فأشبه سائر المسلمين  ،وإذا أبيحت ذبيحة القاذف والزاني وشارب الخمر ،
مع تحقيق فسقه  ،وذبيحة النصراني وهو كافر أقلف  ،فالمسلم أولى.

) السؤال ) هل هناك فرق بين الكتابي العربي وغيره في حل ذبائحهم ؟

الجواب ) ال فرق ،إال أن في نصارى العرب اختالفا وسئل مكحول عن ذبائح العرب فقال :
أما بهراء وتنوخ وسليح  ،فال بأس  ،وأما بنو تغلب فال خير في ذبائحهم .

والصحيح إباحة ذبائح الجميع لعموم اآلية فيهم.

) السؤال ) هل يحل ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم ؟
) الجواب ) إن ذبحه لهم مسلم  ،فهو مباح .

( السؤال ) أتحل ذبيحة المجوسي الذي يذبح إللهه ؟

( الجواب ) قال أحمد  ،وسفيان الثوري  ،في المجوسي يذبح إللهه  ،ويدفع الشاة إلى المسلم يذبحها

فيسمي  :يجوز األكل منها.

وقال إسماعيل بن سعيد  :سألت أحمد عما يقرب آللهتهم  ،يذبحه رجل مسلم  ،قال  :ال بأس به .وإن
ذبحها الكتابي  ،وسمى اهلل وحده  ،حلت أيضا ; ألن شرط الحل وجد.
تحل َذبَائِ ُح ُهم _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ولو لم َّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما حكم لباس ثياب الكفار ؟

) الجواب ) ثيابهم فما لم يلبسوا أو عال من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر

( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى أن ه ط اه ر ؟
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار.
( الجواب ) ألن النبي َ
( السؤال ) ما حكم الصالة فيما القى عوراتهم كالسراويل والثوب السفالني ؟
) الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .

القول األول  :قال اإلمام أحمد رحمه اهلل  :أحب إلى أن يعيد .يعني من صلى.

( السؤال ) هل كالم اإلمام أحمد رحمه اهلل يدل على الوجوب أم على االستحباب ؟
) الجواب ) يحتمل وجهين :

األول  :وجوب اإلعادة وهو قول القاضي.

الثاني :ال يجب ،وهو قول أبي الخطاب ألن األصل الطهارة فال تزول بالشك .
) السؤال ) ظاهر كالم أحمد رحمه اهلل تعالى على ماذا يدل ؟

( الجواب ) يدل على الوجوب مثل قول القاضي ،فإنه قال في المجوس :ال يؤكل من طعامهم إال الفاكهة،
ألن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة في أطعمتهم فأشبهت السراويالت من ثيابهم .انتهى

القول الثاني  :مذهب المالكية ال تجوز الصالة في ثوب الكافر كتابيا أو غيره إال إذا حصل يقين بطهارتها أو
غلب ذلك على الظن ،قال خليل في مختصره :وال يصلى بلباس كافر.

) السؤال ) هل يجوز للكافر أن يصلي في ثوبه إن أسلم أم البد من غسله ؟

( الجواب ) قال الدسوقي في حاشيته :ال يجوز حتى لذلك الكافر إذا أسلم أن يصلي في ذلك اللباس حتى
يغسله ،كما رواه أشهب عن مالك ثم إن محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك في

الطهارة أما لو تحققت طهارته أو ظنت فإنها تجوز الصالة فيها .انتهى.

ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وثيابهم إن جهل حالها _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
السؤال ) ما مراد المؤلف إن ُجهل َحالُها ؟

( الجواب ) يقول اإلمام العثيمين رحمه اهلل  :هذه لها مفهومان.

األول  :أن تُعلَ َم طهارتُها.

الثاني  :أن تُعلَ َم نجاستُها.
لمت طهارتُها فال إِشكال ،ولكن ا ِإلشكال فيما إِذا
ت نجاستُها فِإنها ال تُستعمل حتى تُغسل .وإِن عُ ْ
فإن ُعلِ َم ْ
ُجهل الحال( ،فهل نقول) إِن األصل أنهم ال يَتَ َوقَّ ْو َن النَّجاسات وإِنَّها حرام ،أو نقول
إِن األصل الطَّهارة حتى يتبيّن نجاستها ؟ الجواب هو األخير.
ف رِحمه اللّه ( _ وال يطْهر ج ْل ُد ٍ
باغ _ )
قَ َ
ميتة بِ ِد ٍ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ
َ ُ
) السؤال ) ما تعريف الدبغ ؟
( الجواب ) تنظيف األذى وال َق َذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تُضاف إلى الماء.
( السؤال ) هل تطهر جلود الميتة بعد الدبغ ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم في هذه المسألة.

القول األول  :المشهور في مذهب الحنابلة وهو إحدى الراويتين عن اإلمام أحمد.
وهو كذلك المشهور في مذهب المالكية وهو أن جلد الميتة مطلقا ال يطهر بدباغه سواء كان مأكول اللحم
كالشاة ونحوها ،أو لم يكن مأكوله.

( السؤال ) ما الدليل أن جلد الميتة إذا دبغ ال يطهر بذلك ؟
صلَّى اهلل عليه وسلم ونحن بأَرض
كتاب رسول اهلل َ
( الجواب ) حديث عبد اللّه بن ُع َك ْيم قال :قُ ِر َئ علينا ُ
ُج َه ْي نَةَ :أَ ْن الَ تَ ْستَ ْمتِعُوا ِم َن ال َْم ْيتَ ِة بِ َشي َء ِم ْن إِ َه ِ
صٍ
ب.
اب َوالَ َع َ
ْ
َّ
صلى اهلل عليه وسلم
جاءنا كتاب رسول اهلل َ
وقد روي عن عبد اللّه بن عكيم من غير وجه ،وفي بعضها يقولَ " :
قبل وفاته بشهر  :أَ ْن الَ تَ ْنتَ ِفعُوا ِم َن ال ِْم ْيتَ ِة بِِإ َه ٍ
صٍ
ب.
اب َوالَ َع َ
القول الثاني  :مذهب األوزاعي وأبي ثور وعبد اهلل بن المبارك وإسحاق بن راهويه ،واختاره شيخ اإلسالم ابن
تيمية واإلمام ابن القيم رحمة اهلل عليهم أجمعين ،فهؤالء األئمة يفرقون بين جلد مأكول اللحم وغيره ،ولهم
في ذلك أدلة عديدة أن الدباغ يطهر جلود مأكول اللحم دون غيره.

) السؤال ) ما دليل من قال أن الدباغ يطهر جلود مأكول اللحم دون غيره ؟

( الجواب ) ما ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي اهلل عنه وأرضاه ،أن النبي صلى اهلل عليه وسلم

قال ( :إنما حرم من الميتة أكلها )

) السؤال ) ما طريقة االستدالل بهذا الحديث على طهارة جلود مأكول اللحم دون غيره ؟

( الجواب ) أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصف هذه الشاة بأنها ميتة ،وهذا الوصف وصف مؤثر

ومقصود ،وبين أنه إنما ح رم بموتها أمر واحد وهو أكلها ،ولذلك وصفها بأنها ميتة ورتب على كونها بهذه

الصفة حكما :وهو أن يحرم أكلها ،أليس هذا دليال على أن ما ال يؤكل أصال له حكم آخر ؟ بلى .يدل
بظاهره على ذلك ،فنقول :ما كان حراما أصال سواء بالموت أو بالتذكية فال يدخل في ذلك.

الدليل الثاني  :حديث عائشة رضي اهلل عنها ما رواه النسائي عن عائشة رضي اهلل عنها أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم قال عن جلود الميتة :دباغها ذكاتها ) ،وفي لفظ ( :ذكاتها دباغها(

( السؤال ) ما وجه االستدالل من هذا الحديث ؟

( الجواب ) هذا الحديث يدل على المعنى بوجه لطيف ،وهو أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أقام الدباغ

لجلد الميتة مقام الذكاة ،فكأنه صلى اهلل عليه سلم قال :إنك إذا دبغت جلد الميتة فكأنما ذكيتها ( دباغها
ذكاتها )  ،والذكاة تفيد في مأكول اللحم بال شك ،لكنها ال تفيد فيما ال يؤكل لحمه ،فدل على أن ما يؤكل
لحمه ينتفع بجلده بعد الدبغ ،وما ال يؤكل لحمه ال ينتفع به.

( السؤال ) ما وجه االستدالل بهذا الحديث ؟

( الجواب ) استأنس هؤالء بأسباب ورود الحديث ،وهي :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم مر بشاة يجرونها،
شاة ل ميمونة أو لموالتها أو نحو ذلك ،وجميع األسباب التي وردت فيها ذكر حيوان مأكول اللحم.

الدليل الثالث :ما صح عن النبي صلى اهلل عليه وسلم من طرق عن معاوية بن أبي سفيان ،وعن أسامة بن

عمير الذهلي ،وعن المقدام بن معدي كرب وغيرهم ،في نهي النبي صلى اهلل عليه وسلم عن جلود السباع.

) السؤال ) ما الجواب عما أستدل به أصحاب القول االول ؟

) الجواب ) أعلوا حديث عبد اللّه بن ُع َك ْيم بأربع علل.
العلة األولى  :اإلرسال أنه مرسل؛ ألن عبد اهلل بن عكيم مخضرم.
) السؤال ) من تعريف المخضرم ؟

) الجواب ) من عاش في الجاهلية وفي اإلسالم ولم يلق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

وهو معدود في التابعين ،بعضهم يعد المخضرمين في التابعين ،ف عبد اهلل بن عكيم لم يسمع من النبي صلى

اهلل عليه وسلم ولم يلقه ،فالحديث بناء على هذا مرسل .

العلة الثانية  :االنقطاع ،فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى الذي روى حديث عبد اهلل بن عكيم لم يلقه ،فالحديث
على هذا منقطع أيضا ،وهذه علة ثانية

العلة الثالثة  :االضطراب في سند الحديث ،االضطراب في السند ،فإن عبد اهلل بن عكيم رحمه اهلل قال :مرة
عن كتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :جاءنا كتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

ومرة أخرى قال :عن مشيخة من جهينة سمعوا كتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ومرة ثالثة قال :عمن قرأ كتاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

ومن المعلوم أن المشيخة من جهينة ،والذين قرءوا كتاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد يكونون صحابة،

وقد يكونون كذلك من المخضرمين ك عبد اهلل بن عكيم.

العلة الرابعة :االضطراب في متن الحديث ،فقد جاء في بعض الروايات( :جاءنا كتاب رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ( قبل أن يموت بشهرين )

وفي بعضها( :قبل أن يموت بشهر )

وفي بعضها( :قبل أن يموت بأربعين يوما )
وفي بعضها( :قبل أن يموت بثالثة أيام)

وهذا اضطراب؛ ولذلك ترك اإلمام أحمد هذا الحديث لما رأى اضطرابهم فيه.
( السؤال ) لو صح حديث عبداهلل بن ُعكيم أيصح االستدالل به ؟

( الجواب ) لو صح فإنه يجاب عن استدالل هؤالء بالحديث بجوابين.

الجواب األول  :أن يقال :ثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم من طرق كثيرة أنه أذن باالنتفاع بجلود الميتة
بعد دبغها ،وورد هذا عن أكثر من سبعة عشر صحابيا.

الوجه الثاني  :وهو أنسب وأحسن أن يقال :ليس بين األحاديث تعارض ،فاألحاديث السبعة عشر في جواز
االنتفاع بجلد الميتة إذا دبغ ،أما حديث عبد اهلل بن عكيم فهو في تحريم االنتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ.

ومما يؤكد صحة هذا المعنى :أن أهل اللغة ك النضر بن شميل والجوهري وغيرهم فسروا اإلهاب

بأنه الجلد قبل أن يدبغ .إذا :فحديث ابن عكيم  ( :ال تنتفعوا من الميتة بإهاب ) ،أي :ال تنتفعوا من الميتة
بجلد غير مدبوغ ،وهذا مسلم .ال تنتفعوا من الميتة بجلد غير مدبوغ هذا هو اإلهاب ،وبهذه الطريقة تلتئم

األحاديث ويشد بعضها بعضا ،إذا :هذا هو القول األول ،القول :بأنه ال يطهر جلد من جلود الميتة بالدباغ
وهذا دليلهم .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
اح استعمالُه بَ ْع َد الدَّبْ ِغ في يَابِ ٍ
س_)
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ويُبَ ُ
قَ َ ُ

السؤال ) هل يجوز استعمال اإلهاب بعد الدبغ ؟

( الجواب ) مذهب الحنابلة يجوز بشرطين
أوال  :أن يكون االستعمال في يَابِ ٍ
س.

ثانيا  :أن يكون اإلهاب من حيوان طاهر حال الحياة.
) السؤال ) لماذا ال يجوز استعمالهُ في ٍ
رطب عند المؤلف ؟
الجواب ) ألنَّه إِذا كان نجسا ،والقاه شيء رطب تنجس
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ من حيوان طاهر في الحياة _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما الحيوان الطاهر حال الحياة ؟
) الجواب ) الطاهر في الحياة ما يلي.

أوال ُ :ك ُّل مأكول كاإلبل ،والبقر ،والغنم ،والضَّبُ ِع ،ونحو ذلك .
فأقل ِخلْقة وهذا على المذهب كال ِه َّرة
كل حيوان من ال ِه ِّر ُّ
ثانيا ُّ :
لقوله صلّى اهلل عليه وسلّم :إنها ليست بنَ َج ٍ
الطوافين عليكم .
س ،إِنَّها من َّ
س سائلة ،يعني إِذا ذُبِ َح ،أو قُتل ،ليس له دم يسيل .
ثالثا ُ :ك ُّل شيء ليس له نَ ْف ٌ
محرم ،ال لنجاسته ،ولكن لحرمته.
رابعا  :اآلدمي ،ولكنه هنا غير وارد؛ ألن استعمال جلده َّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ولبنُ َها _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما حكم لبن الميتة عند الحنابلة ؟
) الجواب ) مذهب الجمهور وهو المشهور عند الحنابلة أنه نجس كذلك أنفحتها.

( السؤال ) ما المراد باإلنفحة ؟

( الجواب ) اإلنفحة هي سائل أبيض صفراوي يوجد في وعاء في بطن الجدي ونحوه،

فيجبن اللبن ويسمى المخبّنة :فهي التي تجعل اللبن عندما توضع فيه وتجعله جبنا.فهذه ومثلها اللبن في
المشهور من المذهب وهو  :هي نجسة .

) السؤال ) ما دليل من قال أن لبن الميتة نجس ؟

الجواب ) الكتاب _ واألثر _ والنظر .

ت َعلَْي ُك ُم ال َْم ْيتَةُ}
الدليل من الكتاب  :قوله تعالى { ُح ِّرَم ْ
) السؤال ) ما وج ه الدالل ة من اآلية ؟
( الجواب ) اللَّبن في الضَّرع يكون داخال في هذا العموم.

الدليل من األثر :استدلوا بأثار عن الصحابة منها.

ما روى الطبراني ورجاله ثقات :كما قال الهيثمي ،وقد رواه البيهقي عن ابن مسعود قال:
ال تأكلوا الجبن إال ما صنع المسلمون وأهل الكتاب.

) السؤال ) ما وج ه الدالل ة من اإلثر ؟

( الجواب ) ألن اللبن يستخرج من ذبائحهم وذبائحهم حالل.

الدليل من النظر  :أن هذا وعاء نجس ،وقد القى أي اللبن أو اإلنفحة نجاسة فينجس بها ،فهذه الميتة

نجسه وهذه اإلنفحة أو هذا اللبن قد القاها فيكون نجسا ،وهذا على القول بأن المائعات تنجس بمالقاة

النجاسة ولو لم تتغير.

القول الثاني  :مذهب األحناف أن اإلنفحة ليست نجسه ومثلها اللبن وهو إحدى الروايتين عن أحمد إختارها
صاحب الفائق.

) السؤال ) ما دليل من قال أن لبن الميتة ليس بنجس ؟

( الجواب ) من األثر _ والنظر.

األثر  :أن الصحابة لما أتوا المدائن كانوا يأكلون الجبن ،مع أن أهل المدائن كانوا مجوسا وذبائحهم ال تحل
ومع ذلك أكل الصحابة هذا الجبن المصنوع.

النظر  :اللبن واإلنفحة منفصل عن الميتة فهي ليست من الميتة فعلى ذلك هي طاهرة

وكذلك من األدلة التي تدلل على نجاسته أنها جزء من الميتة وقد قال صلى اهلل عليه وسلم

( إنما حرم أكلها )

إلي محرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة}
وقال تعالى{ :قل ال أجد فيما أوحي ّ
والجبن مطعوم وهو متضمن لألنفحة ،وكذلك اللبن مطعوم وهو يستخرج من الميتة،
كما أنه ال يؤمن أن يتسرب إليه أشياء من تعفنات الميتة.

) السؤال ) ما الصحيح من هذه األقوال ؟

) الجواب ) من قال بنجاستها لصحة اآلثار الثابتة عن الصحابة في ذلك.

) السؤال ) ما الجواب عما استدل به من قال أن لبن الميتة طاهر ؟
الجواب ) أجاب الجمهور بعدة أجوبة منها.

أوال  :ما ذكره األحناف وشيخ اإلسالم لم يسندوه إلى كتاب فينظر في صحته.

ثانيا  :قيل أن الجزارين الذين كانوا يذبحون ذبائحهم كانوا من اليهود والنصارى وذبيحة اليهود والنصارى

حالل ،فهي دولة ذات ملك عظيم وكان الذابحون لهم من اليهود والنصارى فإذا ذبحوا فذبيحتهم حالل.

) السؤال ) ما حكم البيضة التي في الميتة ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.

القول األول  :المشهور في المذهب وهو مذهب بعض األحناف وبعض الشافعية
أنها إذا كانت ذات قشر فإنها تكون طاهرة.

) السؤال ) ما دليلهم أنها إذا كانت ذات قشر فإنها تكون طاهرة نجسة ؟

( الجواب ) ليس هناك دليل بل تعليل ألنها قد تم تخلقها وهي حينئذ منفصلة عن الميتة فأشبهت الولد
الذي يكون في بطن الميتة فإنه إذا استخرج منها فإنه له حكم األحياء.

ف إذن :إذا كان فيها قشر فهي كالولد وإن لم يكن بها قشر فهي كاألنفحة واللبن.

وهذا القول الثاني  :مذهب أبي حنيفة فإنه كمذهبه في اللبن واألنفحة فقد رأى أنها مطلقا تكون طاهرة.
هو المشهور في مذهب المالكية.

القول الثالث  :ذهب بعض الشافعية إلى نجاستها مطلقا.

) السؤال ) ما القول الراجح في هذه المسألة ؟

( الجواب ) القول األول للتعليل السابق :فهي إذا كانت ذات قشر فإنها كالولد في الميتة منفصل وهي

ذات أجزاء منفصلة إنفصاال تاما ال مماسة إال من خارجه ،وال يكون مؤثرا فيه وال يمكن أن يتسرب إلى البيضة

شيء من ذلك فهي طاهرة أما إن لم تكن ذات قشر فهي كاللبن واألنفحة.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
نجسةٌ غَْي ُر َش ْع ٍرَ ،ونَ ْح ِوه _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وُك ُّل أجزائها َ
السؤال ) هل عظم الميتة وظفرها أو حافرها ونحوه نجس أم ال ؟
) الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.

القول االول  :مذهب جمهور أهل العلم إلى القول بنجاسته.
( السؤال ) ما دليل من قال أن أجزاء الميتة نجسة ؟

) الجواب ) ألنه داخل في الميتة وقد قال تعالى { :حرمت عليكم الميتة }
) السؤال ) م ا وج ه الدالل ة من اآلي ة ؟

( الجواب ) قالوا :وقد كان العظم أو نحوه يتألم ويتحرك وهذه هي الحياة ،فما كان قابال للحياة
فهو قابل للموت فيدخل في قوله تعالى :حرمت عليكم الميتة

القول الثاني  :مذهب األحناف وهذا اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم إلى أن العظم والظفر ونحوهما
ليس بنجس .

) السؤال ) ما دليل من قال أن أجزاء الميتة كالظفر أو الحافر طاهر ؟
) الجواب ) قوله صلى اهلل عليه وسلم ( :إنما حرم أكلها) وفي رواية أحمد( :إنما حرم لحمها
) السؤال ) ما الجواب عما أستدل به أصحاب القول االول من أنها تتألم وتتحرك ؟

( الجواب ) أما كون العظم :يتحرك ويتألم ونحو ذلك فهذه ليست صفة ثابتة فيه بنفسه وإنما ثابتة له تبعا
لوجوده في هذا الكائن الحي ،فهي صفة ليست ثابتة فيه بإرادته فهو يتحرك بال إرادة وإنما

هو تبع هذا الكائن الحي هذا هو الرد على تعليلهم .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
غير َش ْعر ونحوه _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ُ
السؤال ) هل شعر الميتة طاهر أم نجس ؟
) الجواب ) اختلف فيه أهل العلم.

القول االول  :ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه طاهر.
( السؤال ) ما دليل الجمهور أنه شعر الميتة طاهر ؟

) الجواب ) قوله تعالى{ :ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين}
ِ ِ ِِ
من عليهم باألصواف واألوبار والشعور يتمتعون بها في هذه
فذكر اهلل عز وجل أن م ْن منَنه على عباده أنه ّ
الحياة.

السؤال ) ما وجه االستدالل من هذه اآلية أن شعر الميتة طاهر ؟
( الجواب ) ذك روا أمرين:

األمر األول  :هذه اآلية وردت في سياق االمتنان وما كان في سياق اإلمتنان فإنه يدل على العموم كما هو
معروف عند أهل العلم فتكون هذه األصواف وغيرها طاهره في كل حال ألن اآلية تدل على العموم

األمر الثاني  :قالوا إنا باإلجماع نقول :إن الحيوان إذا ُج ّز شعره وهو حي فإن هذا الشعر طاهر
فدل على المفارقة بين اللحم والشعر ،فإن اللحم إذا فارق الحي فإنه نجس وهو ميتة

أما الشعر فإنه طاهر باإلجماع وهو حالل ،فدل على أن هناك فرقا بين الشعر وبين اللحم

فالشعر ينجس بجزه من الحي ،ويكون طاهرا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن حجر
وأما اللحم فإنه باإلجماع إذا قطع من الحية فإنه ميتة نجس محرم

( السؤال ) هل يدخل في هذا الحكم جميع الحيونات على رأي الجمهور ؟

) الجواب ) الجمهور اشترطوا أن تكون من طاهر في الحياة .

إذن :إذا ُج ّزت من بهيمة األنعام ونحوها مما هو طاهر في الحياة سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول فإنها
طاهرة .

القول الثاني  :مذهب الشافعية إلى أنه نجس.

) السؤال ) ما دليل الشافعية أن شعر الميتة نجس ؟

ت َعلَْي ُك ُم ال َْم ْيتَةُ}
) الجواب ) دليلهم هو نفس الدليل المتقدم ،وهو قوله تعالىُ { :ح ِّرَم ْ
والميتة شامل لكل ذي روح قد فارقته روحه ،وما يتصل به ،والشعر متصل به فعلى ذلك هو ُم َح َّرم .
) السؤال ) ما النجس عند الحنابلة من أجزاء الميتة ؟

( الجواب ) عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبهما نجس على المذهب .
ت َعلَْي ُك ُم ال َْم ْيتَةُ
ألن هذه األشياء من جملة الميتة ،فتكون نجسة كالميتة لقوله تعالى ُح ِّرَم ْ
ُوحي إِلَ َّي مح َّرما علَى طَ ِ
ِ
وقوله تعالى قُل َال أ ِ
اع ٍم يَط َْع ُمهُ إَِّال أَ ْن يَ ُكو َن َم ْيتَة أ َْو َدما َم ْس ُفوحا
َج ُد فِي َما أ َ ُ َ َ
ْ
ِ
ِ
س (لرجس النجس .
أ َْو لَ ْح َم خ ْن ِزي ٍر فَإنَّهُ ِر ْج ٌ
) السؤال ) هل جميع الميتات نجسة ؟

) الجواب ) نعم ولكن يستثنى من ذلك ثالث ميتات فإنها طاهرة.

ِ
ص ْي ُد الْبَ ْح ِر َوطَ َع ُامهُ
أوال  :السمك وغيره من حيوان البحر بدون استثناء لقوله تعالى :أُح َّل لَ ُك ْم َ
ثانيا  :ميتة اآلدمي لقوله صلى اهلل عليه وسلم المؤمن ال ينجس.

ثالثا  :ميتة كل ما ال نفس له سائلة ،أي ما ليس له دم يسيل ،كالذباب والجراد والعقرب ونحو هذا ،فهذه
الميتات طاهرة لألدلة السابقة.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
كميتتِ ِه _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وما أُبِْي َن من ٍّ
حي فهو ْ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما معنى وما أبين من حي فهو كميتته ؟

( الجواب ) أي ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فإن حكم هذا المقطوع كحكم ميتته أي كما لو أنك قطعتها
وهي ميته.فإذا قطعت منها ِر ْجال مثال وهي حية ،فكما أنه قطعتها منها وهي ميته فتكون محرمة نجسة وإن
كان هذا الحيوان طاهرا ألنه حي ،وهذه القطعة التي قطعت منه بها حكم الميتة

) السؤال ) ما دليلهم على أن ما أبين من حي فهو كميتته ؟

الجواب ) ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة بإسناد حسن ،والحديث حسنه التّرمذي أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم قال( :ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت.

وفي الترمذي  :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قدم المدينة وهم يحبون أسنمة اإلبل ويقطعون أليات الغنم

فقال  :ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته.

) السؤال ) ما قطع من السمك وهي حية أتكون نجسة أم طاهرة ؟

( الجواب ) السمك ميتته حالل فما قطع منها وهي حية فهو طاهر حالل ،وكذلك الجراد ونحوها.
) السؤال ) ما حكم المسك الذي يستخرج من الغزال ؟

( الجواب ) طاهرة وهي أشبه بالمولود وهي أشبه بالبيض وأشبه باللبن ونحو ذلك وليست من الدم في شيء

السؤال ) ما بل هي مستحيلة إلى مادة أخرى وهي المسك لذا باتفاق أهل العلم هي طاهرة ال شيء فيها
) حكم ما قطع من الطريدة ؟

( الجواب ) الطريدة مستثناة لذلك قال اإلمام أحمد رحمه اهلل :كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم ،وال يرون به
بأسا ،والحكمة في هذا واهلل أعلم  :أن هذه الطريدة ال يقدر على ذبحها ،وإذا لم يقدر على ذبحها ،فإنها
تحل بعقرها في أي موضع من بدنها فكما أن الصيد إذا أصيب في أي مكان

من بدنه ومات فهو حالل؛ فكذلك الطريدة؛ ألنها صيد إال أنها قطعت قبل أن تذكى .

بـ ـاب االســتنج ـ ـ ــاء

) السؤال ) ما تعريف االستنجاء لغة ؟
ٌ ِ
طع ،فكأنَّه قَطَع األذى عن ن ْف ِسه .
( الجواب )
استفعال م َن النَّج ِو ،وهو ال َق ُ
األرض التي ال يَ ْعلُوها َسيلٌَّ ،
حاجتِه،
َّج َوةِ ،وهي
وقيل  :هو من الن ْ
ُ
قضاء َ
كأن اإلنسا َن إذا أراد َ
ِ
األرض تَستُ ُره ،فقيل لِ َمن أراد ذلك  :استنجى .
أتى نَجوة ِم َن
) السؤال ) ما تعريف االستنجاء اصطالحا ؟
ث ِمن المخر ِج ِ
ِ
بالماء أو باألحجا ِر .
( الجواب ) إزالةُ الخبَ َ
َ
( السؤال ) ما ُحكم االستنجاء واالستجمار ؟
( الجواب ) االستنجاء واجب إذا و ِج َد سببه ،وهو الخار ِ
ب ُجمهوِر
س وهذا َم َ
ٌ ُ َ َُ
ُ
ذه ُ
ُ
ِج النَّج ُ
ِ
المالكيَّة في المشهوِر َّ
والحنابلة .
والشافعيَّة
) السؤال ) ما الدليل على وجوب االستنجاء عند وجود سببه ؟

ِ
ضي اهللُ عنها َّ
النبي صلَّى اهللُ عليه وسلَّم قال إذا
أن َّ
( الجواب ) ما صححه األلباني  :من حديث عائشةَ َر َ
ِِ
ِ
ئ عنه .
طيب َّ
بهن؛ فإنَّها تُج ِز ُ
َ
ب أح ُدكم إلى الغائط فل ْ
ْيذهب معه بثالثة أحجا ٍر يَستَ ُ
ذه َ
ِ
حب ِع ْن َد ُد ِ
الخالء _ (
خول
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ يُ ْستَ ُّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
المستحب ؟
( السؤال ) ما تعريف ُ
( الجواب ) ما أمر به الشارع ال على وجه اإللزام .

) السؤال ) أذكر مثاال على المستحب ؟

) الجواب ) الصلوات المسنونة ،واألذكار ،والتبسم في وجه المسلم

) السؤال ) ما حكم المستحب ؟

) الجواب ) يثاب فاعله امتثاال وال يعاقب تاركه .

( السؤال ) هل هناك فرق بين المستحب والسنة والمندوب ؟

الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .

الثول األول  :مذهب جمهور العلماء على أن المندوب والسنة والمستحب والتطوع كلها شيء واحد
وهو ما أمر به الشرع ال على وجه الحتم.

القول الثاني  :فرق بينها بعض الشافعية كما قال السيوطي في ألفيته في األصول في الكوكب الساطع
والتطوع  ......والمستحب بعضنا قد ّنوعوا .
والندب والسنة
ّ
فجعلوا  :ما حث عليه النبي صلى اهلل عليه وسلم بقوله وفعله وداوم عليه كالسنن الرواتب وهو السنّة
ونوعا  :لما فعله النبي صلى اهلل عليه وسلم ولم يداوم عليه ولعله المندوب كصالة الضحى .
ونوعا  :لما حث عليه بقوله فقط ولم يفعله كصوم تاسوعاء ولعله المستحب .

ونوعا  :لما حثت النصوص الشرعية على جنسه عموما ولم تنص عليه بعينه كالصالة والذكر وتالوة القرآن
سمي تطوعا .
فمن أراد أن يصلي عشر ركعات مثال في غير وقت نهي ّ
ول :بِ ِ
سم اهلل_ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ قَ ُ
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤل ) ما الدليل أن التسمية عند دخول الخالء مستحبة ؟

( الجواب ) ما صححه األلباني وهو في بعض السنن عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه أن رسول اهلل

صلى اهلل عليه وسلم قال  :ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخالء أن يقول  :بسم

اهلل .

ث وال َخبائِ ِ
ف رِحمهُ اللّهُ ( أعوذُ باهلل من ال ُخ ْب ِ
ث_)
قَ َ
َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ

( السؤل ) ما الدليل أن من السنة قول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم
كان إذا دخل الخالء قال  :اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.

وضمها ؟
) السؤل ) ما الفرق بين ال ُخبث بسكون الباء ِّ
( الجواب ) رواية التَّسكين َّ
الش ُّر ،والخبائث :النفوس ِّ
الش ِّريرة .
الضم جمع خبيث ،والمراد به ذُكران َّ
الشياطين .
وعلى رواية ِّ
والخبائث جمع خبيثة ،والمراد إِناث َّ
الشياطين .
( السؤل ) أيهما أعم رواية التسكين أم الضم ؟

أعم ،ولهذا كان هو أكثر روايات ُّ
الشيوخ كما قاله الخطابي رحمه اهلل
) الجواب ) التسكين ُّ

( السؤل ) ما فائدة البسملة عند دخول الخالء ؟

) الجواب) قال العالمة العثيمين رحمه اهلل  :أنها َس ْت ٌر والدليل ما صححه األلباني من حديث علي
وعور ِ
ِ
نيف أن
ات بني آدم إذا دخل أح ُدهم ال َك َ
أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال َ :س ْت ُر ما بين أعيُ ِن الج ِّنَ ْ َ ،

يقول بسم اهلل .

) السؤل ) ما معنى أعوذُ باهلل ؟

صن باهلل من أذى الشيطان الرجيم .
وأتح َّ
) الجواب ) ألتجئ وأعتصم َ
ف رِحمه اللّه ( _ ِ
وج منه :غُ ْفرانك _ )
قَ َ
وع ْن َد ال ُخ ُر ِ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل أن من المستحب قول غفرانك عند الخروج من الخالء ؟
( الجواب ) ما صححه األلباني من حديث َعائِ َشةَ ر ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ض َي اللَّهُ َع ْن َها قَالَ ْ
تَ :كا َن النَّبِ ُّي َ
َ
ك.
إِذَا َخ َر َج ِم ْن الْ َخ َال ِء قَ َ
ال غُ ْف َرانَ َ
) السؤل ) ما معنى غفرانك ؟
الذنب والتَّجاوز عنه ألنَّها مأخوذة من ِ
( الجواب ) قال العالمة محمد صالح العثيمين  :أنها َس ْتر َّ
الم ْغ َف ِر،

أسلَ َم من
وفي المغفر َس ْتر ووقاية ،وليس َس ْترا فقط ،فمعنى :اغفر لي؛ أي :استُ ْر ذنوبي ،وتجاوز َعنِّي حتى َ
عقوبتها ،ومن الفضيحة بها .

( السؤل ) ما مناسبة قول غفرانك بعد الخروج من الخالء ؟
) الجواب ) ذكر العلماء مناسبتان .

تخفف من أذيَّة الجسم َّ
المناسبة األولى  :إن المناسبة أن اإلنسان لما َّ
تذكر أذيَّةَ ا ِإلثم؛ فدعا اهلل أن ِّ
يخفف
عنه أذيَّة اإلثم كما َم َّن عليه بتخفيف أذيَّة الجسم ،وهذا معنى مناسب من باب ُّ
تذكر الشيء بالشيء

المناسبة الثانية  :أنه يسأل اهلل غفرانه ،ألنه انحبس عن ذكره في مكان الخالء ،فيسأل اهلل المغفرة له ذلك
الوقت الذي لم يذكر اهلل فيه .

) السؤال ) هل ما قالوه من أنه انحبس عن ذكر اهلل صحيح ؟

( الجواب ) قال العالمة ابن عثيمين رحمه اهلل وفي هذا نظر :ألنه انحبس عن ذكر اهلل بأمر اهلل وإذا كان

كذلك فلم يعرض نفسه للعقوبة ،بل عرضها للمثوبة؛ ولهذا الحائض ال تصلي ،وال تصوم ،وال يسن لها إذا

طهرت أن تستغفر اهلل بتركها الصالة والصوم أيام الحيض .ولم يقله أحد ،ولم يأت فيه سنة.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ب َعنِّي األذى َو َعافَاني _ (
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
الح ْم ُد هلل الذي أَ ْذ َه َ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما الدليل أن من السنة قول هذا الدعاء ؟

( الجواب ) ما رواه ابن ماجه والحديث ضعفه األلباني عن أنس  :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا
خرج من الخالء قال الحمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافاني.

) السؤال ) ما معنى األذى ؟

) الجواب ) ما يؤذيني من البول والغائط.
( السؤال ) ما معنى قوله وعافني ؟

( الجواب ) عافاني من انحباسهما المؤدِّي إِلى المرض أو الهالك .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
يم ِر ْجله اليُ ْسرى ُد ُخوال ،واليُمنى خروجاَ ،عكس َم ْس ِج ٍد ،ونَ ْع ٍل _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وتَ ْقد ُ
) السؤال ) ما الدليل عل ى االستحب اب ؟

( الجواب ) ليس هناك سنة مخصوصة بعينها وإنما هذه مسألة قياسيَّة على لُبس النعل ودخول المسجد

فقد اتفق أهل العلم على أنه إذا دخل بيت الخالء فإنه يقدم الرجل اليسرى دخوال واليمنى خروجا.وهذا في

كل ما ضد ما يكون من باب التكريم مما يكون من أذى ونحوه فإنه يقدم رجله اليسرى.
رجلِه اليُ ْس َرى _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ُ
واعتماده على ْ
ال ُ
) السؤال ) ما معنى اعتماده على رجله اليسرى حال قضاء الحاجة ؟

( الجواب ) أن يكون قد وضع رجله اليمنى في األرض كأنه جالس للتشهد في الصالة ،فيجعل اليمنى

بمنزلة اليسرى في التشهد في الصالة ،فإنك إذا تشهدت في الصالة تنصب قدمك اليمنى وكذلك ينصب

قدمه اليمنى ،وينصب ساقه اليسرى ويتورك عليها.

) السؤال ) ما دليل الحنابلة على هذه الجلسة حال قضاء الحاجة ؟

) الجواب ) من السنة _ والتعليل.
ِ
يث سراقَةَ بْ ِن مالِ ٍ
َّ ِ
ِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
الر ُس ُ
ك أ ََم َرنَا َّ
ول َ
َ
الدليل من السنة  :ما َرَواهُ الطبَ َران ُّي َوالْبَ ْي َهق ُّي من َحد ُ َ
ِ
ِ
ب الْيُ ْمنَى.
َو َسلَّ َم أَ ْن نَتَّك َئ َعلَى الْيُ ْس َرى َ ،وأَ ْن نَ ْنص َ
ولكن  :ضعف الحديث الحافظ في بلوغ المرام فقال  :رواه البيهقي بسند ضعيف.

وضعفه النووي كما في المجموع.
الدليل من التعليل َ :علَّلُو ذلك بعلَّتين.
ٍ
حينئذ إذا اعتمد على الجهة
العلة األولى  :أنَّه أسهل لخروج الخارج ،ألن المعدة تكون في الشق األيمن
اليسرى فكأنه ضغط على المعدة فكان أسرع في خروج الخارج.
العلة الثانية َّ :
أن اعتماده على اليُسرى دون اليُمنى من باب إكرام اليمين ،وهذه ِعلَّة ظاهرة.
ف رِحمه اللّه ( _ وب ع ُده في ٍ
فضاء _ )
قَ َ
ُْ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ

السؤال ) ما الدليل أن من المستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يستتر ؟
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فِي
ْم ِغ َيرةِ بْ ِن ُش ْعبَةَ  ،قَ َ
ال ُ :ك ْن ُ
ت َم َع النَّبِ ِّي َ
( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن َع ِن ال ُ
ال لِي  :يَا ُم ِغ َيرةُ ُ ،خ ْذ ِْ
ت َم َعهُ  ،فَانْطَلَ َق َحتَّى تَ َو َارى
َخذْتُ َها  ،قَ َ
اإل َد َاو َة  ،قَ َ
َس َف ٍر  ،فَ َق َ
ال  :ثُ َّم انْطَلَ ْق ُ
ال  :فَأ َ
َعنِّي.

واستتارهُ _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ُ
ال ُ
( السؤال ) ما المراد باالستتار ؟

استتاره بالنسبة
استتار بدنه ُكلِّه ،وهذا أفضل؛ لما تقدَّم من حديث المغيرة بن ُشعبة ،وأما
( الجواب ) المراد
ُ
ُ

للعورة فهو أمر واجب.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
تيادهُ لبولِ ِه مكانا ر ْخوا _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وار ُ
قَ َ ُ
حب؟
( السؤال ) فِإن قيل :لماذا يُستَ ُّ
عدم إِصابتَ ِه ،لكن ُربَّما يفتح باب ال ِوسواس إِذا كان
( الجواب ) أنه أسلم من َر َشاش البول ،وإن كان
األصل ُ
ُ

صلبا.
المكان ُ

علي،
قال اإلمام العثيمين  :وكثير من النَّاس يُبتلى بال ِوسواس في هذه الحال ،فيقول :أخشى أن يكون قد ُر َّ
ش َّ
ثم تبدأ النَّفس تعمل َع َملَها حتى يَ ْبقى ًّ
شاكا في أمره.
ُ ُ

الرشاش ،وهذا صحيح،
يحصل َّ
فِإن كان في أرض ليس حولَه شيءٌ ر ْخ ٌو ،قالوا :يُدني ذََك َره من األرض حتى ال ُ

وُك ُّل هذا

إِبعاد عن ال ِوسواس والشُّكوك التي يُلقيها الشَّيطان في نفس اإلنسان.

) السؤال ) ما الدليل عل ى االستحب اب ؟

( الجواب ) ما رواه أبو داود وأحمد والحديث في سنده جهالة قال أبو موسى كنت مع النبي صلى اهلل

عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يتبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يتبول فليرتد

لبوله.

) السؤال ) هل معنى الحديث صحيح ؟

( الجواب ) نعم صحيح فإن ذلك يورث الوسوسة وقد يقع عليه شيء من النجاسة ،فعليه أن يأتي إلى محل

دمث أو نحوه مما ال يبعد إليه رشاش بوله فيقضي حاجته فيه .
ف رِحمه اللّه ( _ومسحه بيده اليسرى إذا فَ رغَ من بولِ ِه ،من أَص ِل ذََك ِرهِ إلى ر ِ
أس ِه ثالثا_ )
قَ َ
ْ
َ ْ ُُ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ
َ
ُ َْ
) السؤال ) ما صورة هذه المسألة ؟

بالسلْت ،والسلت أن يضع رأس إصبعه عند أصل الذكر ثم يمره على
( الجواب ) هذا يسمى عند العلماء َّ
مجرى البول حتى يُن ّقي المجرى من الباقي إذا وجد.

) السؤال ) ما الدليل أن السلت مستحب ؟

( الجواب ) ما رواه ابن ماجه بسند ضعيف أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :إذا بال أحدكم فلينتر ذكره

ثالثا.

ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ونَ ْت ُره ثالثا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما المراد بالنتر ؟
يحرك ا ِإلنسان ذََكره من الدَّاخل ال بيده .
( الجواب ) أن ِّ
( السؤال ) ما الدليل على االستحباب ؟

ال أح ُد ُكم فَ لْيَ ْنتُ ْر ذََكره ثالثا  ،قالوا :وألجل أن يخرج بقيَّة البول إِن كان فيه
( الجواب ) لحديث :إذا بَ َ

المنهي عنه ،ولهذا قال شيخ
لكن الحديث ضعيف ال يُعتمد عليه ،والن َّْت ُر من باب التنط ِع
شيء من البولَّ ،
ِّ
َّتر بدعة وليس ُسنَّة ،وال ينبغي ل ِإلنسان أن يَ ْنتُ َر ذََك َره.
اإلسالم :الن ُ
تلوثا _ )
قَ َ
حولُه من موضعه؛ ليستَ نْجي في غيره إِن َ
خاف ُّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وتَ ُّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما دليل الحنابلة على االستحباب ؟

( الجواب ) ما صححه األلباني في ضعيف الترمذي عن َع ْب ِد اللَّ ِه بْ ِن ُمغََّف ٍل أ َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
َن النَّبِ َّي َ
َح ُد ُك ْم فِي ُم ْستَ َح ِّم ِه فَِإ َّن َع َّامةَ ال َْو ْس َو ِ
اس ِم ْنهُ.
قَ َ
ال َ :ال يَبُولَ َّن أ َ
) السؤال ) هل يستحب تغطية الرأس عند قضاء الحاجة ؟
( الجواب ) نعم يستحب له أن يغطي رأسه وهي سنة بكرية ثابتة عن أبي بكر رضي اهلل عنه .

وروى ذلك البيهقي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه كان إذا جامع أهله غطى رأسه وإذا دخل الخالء غطى

رأسه.

( السؤال ) ما صحة هذا الحديث ؟

( الجواب ) استنكره البيهقي وهو كما قال .لكن قال :وروي عن أبي بكر وهو صحيح عنه

وهو ثابت عن أبي بكر رضي اهلل عنه أي من كونه مغطي رأسه عند قضاء الحاجة ،وقد نص على استحبابه

الموفق والنووي رحمهما اهلل .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ْرهُ ُدخولُهُ بشيء فيه ِذ ْك ُر اهلل تعالى _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ويُك َ
) السؤال ) ما حكم دخول الخالء بشيء فيه ذكر اهلل ؟
( الجواب ) اختلف الحنابلة في هذه المسألة.

القول األول  :يكره لقاضي الحاجة أن يدخل إلى موضع الحاجة بشيء من األوراق أو شيء من الخواتيم أو
السؤال ) ما دليل بشيء من الدراهم أو الدنانير مما فيه ذكر اهلل تعالى أي فيه ذكر اسمه سبحانه وتعالى
) الحنابلة على كر ِ
اهته ؟
( الجواب ) ما رواه أهل السنن األربعة من حديث همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك أن

النبي صلى اهلل عليه وسلم  :كان إذا دخل الخالء وضع خاتمه .

قال المرداوي في اإلنصاف وهو حنبلي :ثم رأيت ابن رجب ذكر في كتاب الخواتم .

أن أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ فقال في الدرهم :إذا كان فيه اسم اهلل
أو مكتوبا عليه (قل هو اهلل أحد) يُكره أن يدخل اسم اهلل الخالء .اه

القول الثاني  :وهي الرواية الثانية عند الحنابلة أن ذلك ال يكره.

) السؤال ) ما الدليل على عدم الكراهة عند أصحاب هذا القول ؟

)الجواب ) ما ثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه كان له خاتم ونقشه محمد رسول اهلل

وقالوا  :ولم يثبت لنا في حديث صحيح مطلقا أنه كان يضعه إذا دخل الخالء ،ولو كان ثابتا لنقل ذلك.
( السؤال ) ما حكم الدخول في األوراق النقدية التي فيها اسم اهلل ؟

( الجواب ) إذا احتاج إلى ذلك كاألوراق النقدية التي فيها اسم اهلل فال بأس بالدخول بها ،ألننا لو قلنا  :ال

تدخل بها ثم أخرجها وضعها عند باب الخالء صارت عرضة للنسيان ،وإذا كان في محل بارح صارت عرضة
ألن يطير بها الهواء ،وإذا كان في مجمع من الناس صارت عرضة ألن تسرق

( السؤال ) ما حكم دخول الحمام بالمصحف ؟
( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل .

القول األول  :الحنابلة والمالكية يحرم ذلك إال لحاجة تقتضيه كخوف سرقته أو ضياعه

ففي اإلنصاف للمرداوي وهو حنبلي  :أما دخول الخالء بمصحف من غير حاجة فال شك في تحريمه قطعا،

وال يتوقف في هذا عاقل .انتهى

إال أن المالكية يقولون بالجواز إذا كان مستورا ولو بوضعه في الجيب،
القول الثاني  :الشافعية فمذهبهم الكراهة في هذه الحالة.

ففي فتاوى الرملي الشافعي :سئل عن رجل دخل الخالء بمصحف هل يحرم عليه ذلك أم ال ؟

فأجاب  :أنه ال يحرم دخوله به خالفا لبعضهم؛ لكنه يأثم بحمله حال حدثه من غير ضرورة
تقتضيه .انتهى.
ف رِحمه اللّه ( _ ورف ِ ِ
بل ُدنُ ِّوهِ ِمن األرض _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
َ ُ
ال ُ
ْع ثَ ْوبه قَ َ
) السؤال ) ما دليل الحنابلة على أنه يكره له أن يرفع ثوبه قبل دنوه من األرض ؟

الجواب ) ما صححه المحدث األلباني عن أنس بن مالك و عبداهلل بن عمر و جابر بن عبداهلل كان النبي
ِ
األرض .
الحاجةَ لم يرفَ ْع ثوبَهُ حتى يدنُ َو من
صلى اهلل عليه وسلم  :إذا أراد
َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وَكالَ ُمهُ فِ ِيه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما حكم الكالم والتحدث داخل بيت الخالء ؟

( الجواب ) إذا دعت الحاجة إليه فال بأس  ،وإن لم تدع الحاجة فتركه أولى  ،فإذا دعت الحاجة أن ينبه

أحدا  ،أو يقول  :افعلوا كذا لحاجة فال بأس.
) السؤال ) ما حكم ذكر اهلل في الخالء ؟

الحمام
الحمام وغيره ،وإنما المكروه في َّ
( الجواب ) الذكر بالقلب مشروع في كل زمان ومكان ،في َّ

ونحوه :ذكر اهلل باللسان تعظيما هلل سبحانه إال التسمية عند الوضوء فإنه يأتي بها إذا لم يتيسر الوضوء خارج
الحمام ؛ ألنها واجبة عند بعض أهل العلم ،وسنة مؤكدة عند الجمهور .انتهى.
َّ
( السؤال ) ما حكم رد السالم عند قضاء الحاجة ؟

( الجواب ) قال الحافظ رحمه اهلل :المشهور في المذهب كراهة اإلجابة أي إجابة المؤذن في الصالة بل

يؤخرها حتى يفرغ ،وكذا في حال الجماع والخالء .انتهى.
( السؤال ) م ا الدليل على الكراهة ؟

( الجواب ) ثبت في مسلم من حديث ابن عمر :أن رجال سلم على النبي صلى اهلل عليه وسلم وهو يبول

رد عليه.
يرد عليه وفي ابن ماجة بإسناد ضعيف  :فتيمم ثم ّ
فلم ّ

وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح من حديث المهاجر ابن قُن ُفذة رضي اهلل عنه
يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه وقال إني
أنه أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم ّ
كرهت أن أذكر اهلل على غير طهر قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.

( السؤال ) لو عطس أو سمع األذان وهو في الحمام فماذا يفعل ؟

( الجواب ) قال العالمة ابن عثيمين  :العلماء رحمهم اهلل يقولون إذا عطس وهو في الخالء فال يقول

بلسانه الحمد هلل  ,ولكن يحمده بقلبه ألنهم يقولون رحمهم اهلل أن اإلنسان اليذكر اهلل في الخالء.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وبَ ْولُهُ في َشقٍّ ،ونح ِوهِ _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
الجحر ؟
( السؤال ) ما حكم البول في ُ

) الجواب ) يكره على المذهب.
ول فِي َش ٍّق أ َْو ثَ ْق ٍ
ب انتهى من المغني.
ْرهُ أَ ْن يَبُ َ
قال ابن قدامة  :فيُك َ
الجحر ؟
) السؤال ) ما الدليل على كراهة البول في ُ
) الجواب ) السنة _ والتعليل

الدليل من السنة  :ما رواه أبو داود وصححه النووي والحاكم  :من حديث قَتادة عن عبد اهلل بن َس ْرِجس أن

الجحر؟
َّ
الجحر قيل لقتادة :فما بال ُ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم :نهى أن يُبال في ُ
الجن الحديث.
قال :يُقال :إِنَّها مساكن ّ
الجحر شيء ساكن فتُ ْف ِسد عليه مسكنه ،أو يخرج وأنت
الدليل من التَّعليل  :أنه يُخ َشى أن يكو َن في هذا ُ
على بولك فيؤذيك ،وربما تقوم بسرعة فال تسلم من َرشاش البول.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
س فَ ْرِج ِه بِيَ ِمينِه _ )
وم ُّ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما حكم مس الفرج حال قضاء الحاجة ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم عليهم رحمة اهلل جميعا.
القول األول  :ذهب أهل الظاهر وأيدهم الشوكاني إلى أن مس الذكر حال قضاء الحاجة للتحري.

( السؤال ) ما الدليل على تحريم مس الذكر حال قضاء الحاجة ؟

) الجواب ) ما أخرجه الشيخان من حديث أبي قتادة قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
ِ
ولَ .والَ يَتَ َم ّس ْح ِم َن الْ َخالَِء بِيَ ِمينِ ِه.
َح ُد ُك ْم ذََك َرهُ بِيَ ِمينِ ِه َو ُه َو يَبُ ُ
الَ يُ ْمس َك ّن أ َ
وقال وا  :أن األصل في النهي التحريم .

القول الثاني  :مذهب جمهور العلماء أن النهي فيه للتنزيه مكروه وليس حراما.
( السؤال ) ما دليل الجمهور أن النهي للكراهة وليس للتحريم ؟

( الجواب ) حمل جمهور العلماء هذا النهي على الكراهة كما ذكر النووي وغيره ؛ ألنه من باب اآلداب
والتوجيه واإلرشاد  ،وألنه من باب تنزيه اليمين وذلك ال يصل النهي فيه إلى التحريم.

) السؤال ) هل هذا النهي يختص بحالة البول واالستنجاء أم يعم كل األحوال ؟

( الجواب ) اختلف العلماء في ذلك ،والذي أشار إليه اإلمام البخاري في ترجمته للحديث المذكور هو أن

النهي حال البول فقط ،فيكون ما عداه مباحا.

) السؤال ) ما الدليل أنه يختص بحالة البول واالستنجاء ؟

( الجواب ) حديث طلق بن علي حين سأل رسول اهلل صلى عن مس الذكر؟ فقال :إنما هو بضعة منك

وهذا حديث صحيح أو حسن كما يقول الحافظ ابن حجر.

القول الثاني  :ذكر هذا القول العالمة المرداوي نقال عن بعض أهل العلم أنهما سواء في الحكم .
) السؤال ) ما دليل من قال أنهما سواء في الحكم ؟

( الجواب ) قالوا إذا نهي عن مسه باليمين حال البول ،فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى

ألنه في حال البول ربما يحتاج إلى مسه ،فإذا نهي في الحال التي يحتاج فيها إلى مسه فالنهي في غيرها أولى

.

) السؤال ) هل يشمل النهي عن مسج الفرج كال ال َف ْر َجين ؟

ج يُطلق على ال ُقبُل والدُّبُر.
مضاف
) الجواب ) نعم ألن فرج مفرٌد
ٌ
والمفرد المضاف يَ ُّ
ُ
عم ،وال َف ْر ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
واستجمارهُ بها _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ واستنجا ُؤهُ
ُ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما حكم االستنجاء واالستجمار باليد اليمنى ؟

( الجواب ) اختلف العلماء في النهي عن استعمال اليمنى في االستنجاء هل هو للتحريم أم للكراهة :قال

اإلمام النووي في شرحه لمسلم  :وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن االستنجاء باليمين ،ثم الجماهير على
أنه نهي تنزيه وأدب ال نهي تحريم ،وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام

) السؤال ) ما الدليل على كراهة االستنجاء واالستجمار باليمين ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن عن أبي قتادة الحارث بن ربعي األنصاري رضي اهلل عنه أن النبي صلى
اهلل عليه وسلم قال  :ال ي ِ
مسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول  ،وال يتمسح من الخالء بيمينه وال يتنفس في
ُ
اإلناء
ال النَّيِّ َريْن _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ واستقبَ ُ
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما معنى النيرين ؟
) الجواب ) يعني الشمس والقمر .
سمي النيرين ؟
) السؤال ) لماذا َ

) الجواب ) الستنارتهما من بين سائر الكواكب .
استقبال َّ
الشمس والقمر حال قضاء الحاجة ؟
( السؤال ) ما حكم
ُ
) الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .

القول االول  :الكراهة وهذا المشهور عند الحنابلة .
( السؤال ) ما دليلهم على الكراهة ؟

نور اهلل
( الجواب ) ليس هناك دليل بل تعليل وهو  :لما فيهما من نور اهلل ،وهذا النُّور الذي فيهما ليس َ

نور مخلوق .
الذي هو صفته ،بل هو ٌ

ٍ
حينئذ نقول بدعة عدم االستقبال
القول الثاني  :قالوا  :أن هذه المسألة ال أصل لها ال من كتاب وال من سنة

قصدا يعتبر من البدع ولذلك قال ابن القيم لم ينقل عنه صلى اهلل عليه وسلم في ذلك كلمة واحدة ال بإسناد
صحيح وال ضعيف وال مرسل وال متصل وال مكذوب وليس في هذه المسألة أصل في الشرعي .

( السؤال ) ما األمور التي يكره فعلها عند قضاء الحاجة ؟
( الجواب ) ذكر المؤلف سبعة مكروهات.

 -1دخوله بشيء فيه ذكر اهلل تعالى إال لحاجة.
 -2ورفع ثوبه قبل دنوه من األرض.
 -3كالمه فيه.

 -4بوله في شق ،ونحوه.
 -5مس فرجه بيمينه.

 -0استنجاؤه وستجماره بها.

 -7استقبال النيرين.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
واستدبارها _ )
استقبال القبلة
ويحرُم
ُ
ُ
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ُ
السؤال ) حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة ؟
) الجواب ) اختلف الفقهاء في استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط الي عدة مذاهب

القول األول  :يحرم استقبال القبلة واستدبارها في البنيان او الصحراء  -مطلقا -

وهذا مذهب أبي ايوب االنصاري ومجاهد والنخعي وابو ثور واحمد في رواية عنه ورواه بن حزم
في المحلي عن ابي هريرة وبن مسعود وسراقة بن مالك وعطاء واالوزاعي وهو مذهب الحنفية

) السؤال ) ما دليل من قال بالتحريم ؟

( الجواب ) أستدلوا بعدة أدلة .

أوال  :ما رواه البخاري  :من حديث أبى ايوب رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال إذا أتيتم

الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ببول وال غائط ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام

فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر اهلل

ثانيا  :ما رواه مسلم  :عن أبي هريرة رضى اهلل عنه ان النبي صلى اهلل عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على
حاجة فال يستقبلن القبلة وال يستدبره .

ثالثا  :ما رواه مسلم  :عن عبد الرحمن بن يزيد قال قالوا لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة
قال  :أجل  ،قد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول .

وقالوا ان المنع انما هو لحرمة القبلة وهذا موجود في الصحراء والبنيان اذ بين الكعبة والصحراء جبال واودية

.

القول الثاني  :جواز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في الصحراء والبنيان وهذا مذهب عروة بن الزبير
وربيعة شيخ مالك وداود الظاهري .

( السؤال ) ما دليل من قال بجوز استقبال القبلة حال قضاء الحاجة في الصحراء والبنيان ؟

الجواب ) استدلوا بعدة أدلة .

أوال  :ما رواه البخاري ومسلم  :من حديث ابن عمر رضى هلل عنهما قال رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبال بيت المقدس مستدبرا الكعبة

ثانيا  :وعن جابر رضي اهلل عنه قال نهي نبي اهلل صلى اهلل عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل ان
يقبض بعام يستقبلها ( حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي ).

ثالثا  :عن عائشة قالت  :ذُكر لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم
ِ
بل القبلة  .حديث ضعيف؛ ضعفه ابن حزم  ،والبخاري  ،والذهبي قال:
فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدتي ق َ
منكر؛ وذلك ألن في إسناده خالد بن الصلت  ،وهو مجهول أو ضعيف
القول الثالث  :وهو للشافعية والمالكية وهو إحدي الروايتين عن أحمد
أن اسقبال القبلة واستدبارها اثناء قضاء الحاجة عندنا علي ضربان .

الضرب األول  :اذا كان في الصحراء فانه يحرم االستقبال واالستدبار .

ودليلنا حديث أبو ايوب االنصاري عن النبي صلي اهلل وعليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة
وال تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا .

الضرب الثاني  :اذا كان الشخص في البنيان فانه يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط
ودليل التخصيص حديث بن عمر رضي اهلل عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرايت
النبي صلي اهلل وعليه وسلم يقضي حاجتة مستدبر القبلة مستقبل الشام .

القول الرابع  :يجوز االستدبار دون االستقبال وهو إحدي الروايتين عن ابي حنيفة واحمد
) السؤال ) ما دليل من قال بجواز االستدبار دون االستقبال ؟

االستدبار ) الجواب ) حديث سلمان وقالوا ليس فيه إال النهي عن االستقبال فقط وهذا الراي باطل الن
مستفاد من أحاديث فال ينبغي تركها .

القول الخامس  :جواز االستدبار في البنيان فقط وهو البي يوسف .
( السؤال ) ما دليل من قال بجوز االستدبار في البنيان فقط ؟

الجواب ) حديث بن عمر النة راة النبي مستقبل الشام مستدبر الكعبة .

القول السادس  :وهو التحريم مطلقا حتي في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس وهو راي بن سيرين
) السؤال ) ما دليل من قال بالتحريم مطلقا ؟

( الجواب ) مارواة ابو داود قال نهي رسول اهلل صلي اهلل وعلية وسلمان نستقبل القبلتين ببول او غائط
ولكن قال الحافظ في الفتح هذا حديث ضعيف

القول السابع  :ان النهي للتنزية فيكون مكروها وإليه ذهب القاسم بن ابراهيم وهو إحدي الروايتين عن أحمد
وأبي حنيفة وابي ثور .

) السؤال ) ما دليل من قال أن النهي للتنزيه ؟
( الجواب ) قالوا إن حديث عاشة وجابر وبن عمر صارفة للنهي عن التحريم الي الكراهة .

ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ولُْبثُه فَو َق حاجت _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) كلمة لبثه تكون بالضم أم بالفتح ؟

ث في المكان لَْبثا ولُْبثا مكث وأقام .
( الجواب ) (لُبثه لَبثه) بفتح الالم وضمها يقال لَبِ َ
( السؤال ) ما دليلهم على تحريم اللبث فوق الحاجة في الخالء ؟
) الجواب ) ذكر الحنابلة تعليالن .

األول  :أن في ذلك كشفا للعورة بال حاجة
وش والمراحيض مأوى َّ
الشياطين والنُّفوس الخبيثة فال ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث
الح ُ
ش َ
الثَّاني  :أن ُ
.

ف رِحمه اللّه ( _ وبولُه في طر ٍيقِ ،
وظ ٍّل ناف ٍع _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما دليلهم على التحريم ؟

( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة .

َن رس َ ِ
ال  :اتَّ ُقوا اللَّ َّعانَ ْي ِن قَالُوا
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  ،قَ َ
ول اللَّه َ
الدليل األول  :ما رواه مسلم َع ْن أَبِي ُه َريْ َرةَ  ،أ َّ َ ُ
 :وما اللَّ َّعانَ ِ
ال  :الَّ ِذي يَتَ َخلَّى فِي طَ ِر ِيق الن ِ
َّاس  ،أ َْو فِي ِظلِّ ِه ْم
ول اللَّ ِه ؟ قَ َ
ان يَا َر ُس َ
ََ
الدليل الثاني  :ما روى اإلمام أحمد وحسنه األلباني عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل

ظل
عليه وسلم قال :اتقوا المالعن الثالث ،قيل :ما المالعن يا رسول اهلل؟ قال :أن يقعد أحدكم في ظل يُ ْستَ ُّ
به أو في طريق أو في نقع ماء .حسنه األلباني .

الدليل الثالث  :ما رواه أبو داود عن معاذ مرفوعا بلفظ :اتقوا المالعن الثالثة :البراز في الموارد وقارعة
الطريق والظل .

) السؤال ) ما العلة من تحريم البول في طريق المسلمين ؟
محرٌم ،قال اهلل تعالى{ :والَّ ِذين ي ْؤذُو َن الْم ْؤِمنِين والْم ْؤِمنَ ِ
ات بِغَْي ِر َما
الجواب ) أذيَّةا َّ
المارة ،وإِيذاء المؤمنين َّ
َ َُ
ُ ََ ُ
ِ
احتَ َملُوا بُ ْهتَانا َوإِثْما ُمبِينا }
ا ْكتَ َسبُوا فَ َقد ْ
س النَّاس في أيام ِّ
الشتاء ؟
( السؤال ) هل يدخل َم ْش َم ُ
( الجواب ) نعم ذكر ذلك البهوتي في كتاب كشاف القناع عن بعض أهل العلم من الحنابلة لوجود نفس
العلة وهي أذية الناس.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وتحت شجرةٍ عليها ثَمرةٌ _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل النهي يشمل جميع األشجار ؟

( الجواب ) الواجب أن تكون ثمرة مقصودة ،أو ثمرة محترمة.
( السؤال ) ما الشجرة المقصودة ؟

التغوط.
التبول تحتها أو ُّ
( الجواب ) هي التي يقصدها النَّاس ،ولو كانت غير مطعومة ،فال يجوز ُّ
( السؤال ) ما تعليلهم على ع دم الج واز ؟

( الجواب ) م ا ي ل ي :
فتتلوث بالنَّجاسة.
 -1ألنَّه ربما تسقط َّ
 -2وألن من قصد َّ
ث بها ،والمحترمة كثمرة النَّخل،
فيتلو َ
الشجرة ليصعد عليها ،فال بُ َّد أن َّ
يمر بهذه النَّجاسة ّ
يتغوط تحتها ما دامت مثمرة ،ألن التَّمر طعام محترم،
ولو كانت في مكان ال يقصده أح ٌد فال يبول وال َّ
والتغوط تحتها.
التبول ُّ
وكذلك غيرها من األشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاما؛ فِإنه ال يجوز ُّ
( السؤال ) ما األشي اء التي ينمع التبول بها ؟

( الجواب ) األماكن كثيرة فمنها :

ٍ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم لألعرابيَّ :
لشيء من هذا
إن هذه المساجد ال تصلح
 -1المساجد؛ ولهذا قال ُّ
والصالة ،وقراءة القرآن.
عز وجل َّ
البول وال ال َق َذر؛ ِإنَّما هي لذكر اهلل ّ
يتبو َل فيها أو يتغ َّوط.
ديني أو
دنيوي ال يجوز ل ِإلنسان أن َّ
ٍّ
 -2المدارسُّ ،
فكل مجتمعات النَّاس ألمر ٍّ

( السؤال ) ما الدليل على ذل ك ؟

( الجواب ) القياس على نهي النبي صلّى اهلل عليه وسلّم عن البول في الطُّرقاتِ ،
وظ ِّل النَّاس.
ِّ
ُ
ثم يَ ْستَ ْن ِجي بالماء _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ْستَ ْجمرَّ ،
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما الفرق بين االستنجاء واالستجمار ؟

االستجمار يكون بحجر وما ينوب منابه واالستنجاء يكون بالماء .
)الجواب )
ُ

) السؤال ) هل الترتيب في االستجمار ثم االستنجاء على سبيل الوجوب أم التخيير ؟
االستجمار .
) الجواب ) من باب األفضل؛ وليس على سبيل الوجوب ،ولهذا قال:ويُ ْجزئُهُ
ُ
) السؤال ) ما مراتب إزالة الخارج من أحد السبيلين ؟
) الجواب ) ثالثة مراتب.

يستنجي بالماء وحده.
األولى  :أ ْن
َ

) السؤال ) ما دليل جواز االستنجاء بالماء وحده ؟

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم يدخل
( الجواب ) ما ثبت في الصححين عن أنس رضي اهلل عنه قال :كان ُّ
وعنَ َزة؛ فيستنجي بالماء
الخالء،فأحمل أنا
وغالم نحوي إِداوة من ماء َ
ٌ

يستنجي باألحجار وحدها
الثانية  :أن
َ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
االستجمار _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ويُ ْجزئُهُ
ُ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما الدليل على جواز االستجمار وحده ؟

نستنجي
( الجواب ) ما رواه مسلم عن سلمان رضي اهلل عنه قال :نهانا رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم أن
َ
ِ
أح َجار
َّ
بأقل من ثالثة ْ
يستنجي بالحجر ثم بالماء.
الثالثة  :أن
َ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم ،لكن من حيث المعنى
قال العالمة ابن عثيمين  :وهذا ال أعلمه ثابتا عن ِّ

ال َّ
شك أنه أكمل تطهيرا.
موضع العادة _ )
الخارج
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ إن لم يَ ْع ُد
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
َ
ُ
ال ُ
)السؤال ) هل هناك دليل على هذا الشرط ؟

( الجواب ) ال بل تعليل ،وهو أن االقتصار على األحجار ونح ِوها في إِزالة البول أو الغائط خرج عن

نظائره؛ فيجب أن يُقتصر فيه على ما جرت العادة به ،فما زاد عن العادة فاألصل أن يُزال بالماء
ط لالستجما ِر بأحجا ٍر ونح ِوها أن يكون طاهرا _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويُشتر ُ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما معنى قول المؤلف ونحوها ؟

( الجواب ) المدر؛ وهو :الطين اليابس المتجمد ،والتراب ،والخرق ،والورق ،وما أشبه ذلك كالخشب.
) السؤال ) هل يجزئ االستجمار بغير األحجار ؟

) الجواب ) المشهور في مذهب الحنابلة ،بل هو مذهب أكثر أهل العلم أنه يجزئ.

وذهب اإلمام أحمد في رواية عنه إلى أنه ال يجزئ إال الحجارة.
) السؤال ) ما دليلهم على عدم اإلجزاء ؟

) الجواب ) ألن الشارع خصص الحكم بذلك فلم تجزئ غيرها.

( السؤال ) ما الصواب في هذه المسألة ؟
( الجواب ) مذهب جمهور أهل العلم.

) السؤال ) لماذا مذهب الجمهور أصح ؟

( الجواب ) ألن هذا من باب القياس ،بل األدلة الشرعية فيها إشارة إلى جوازه .

فمن ذلك ما ثبت في مسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  :نهى أن يستنجى برجيع أو عظم

فإذا  :استثنى ذلك النبي صلى اهلل عليه وسلم فإن ذلك يدل على أن سواه جائز ولو لم يكن سوى الحجر
جائزا لما احتاج النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى أن يستثنيه ،ونحوه ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي

صلى اهلل عليه وسلم  :سئل عن اإلستطابة أي االستنجاء ،وسميت بذلك؛ ألنها تطيب البدن بإزالة الخبث

عنه فقال  :بثالثة أحجار ليس فيها رجيع .
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أن يكو َن طاهرا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

) السؤال ) ما الدليل أن من شروط االستجمار أن يكون الحجر طاهرا ؟
) الجواب ) السنة _ والتعليل

الدليل من السنة  :ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال( :أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم الغائط
فأخبرني أن آتيه بثالثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده ،فوجدت روثة فأتيته بها فأخذ

الحجرين وألقى الروثة ،وقال :هذا ركس)  ،وفي رواية ابن ماجة ( :هذا رجس )

وفي الترمذي ( :يعنى نجسا )

الجن) واستغربه الحافظ ابن حجر وهو كما قال :
وقال النسائي :ركس أي طعام ّ

فإن لفظة( :ركس) معناها نجس ،واألصل النجس أن يكون نجسا حسيا ،ما لم يدل دليل على نقله عن ذلك

مطهرا
الدليل من التعليل  :أن النَّجس خبيث ،فكيف يكون ِّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ُم ْن ِقيا _ (
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

) السؤال ) ما الدليل أن من شروط االستجمار أن يكون الحجر منقيا ؟

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم نَ َهى أن يُستنجى
( الجواب ) ألن المقصود من االستجمار اإلنقاء والدليل أن َّ
بأقل من ثالثة أحجار .
َّ
ف رِحمهُ اللّهُ ( _غير َعظ ٍْم ورو ٍ
ث_)
قَ َ
َ َْ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
َ
) السؤال ) ما الدليل على عدم جواز االستجمار بالعظم والروث ؟

( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة .

الدليل األول  :ما ثبت في صحيح مسلم عن سلمان قال :لقد نهانا النبي صلى اهلل عليه وسلم
أن نستنجى باليمين أو أن نستجمر بأقل من ثالثة أحجار أو أن نستجمر برجيع أو عظم .

للجن( :لكم كل عظم ذكر إسم اهلل
الدليل الثاني  :ما ثبت في مسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال ّ

عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما ،وكل بعرة أي روثه علفت لدوابكم ،ثم قال النبي صلى اهلل عليه

وسلم :فال تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم .

( السؤال ) إذا استجمر بعظم أو روث فهل يجزئه ذلك ؟
) الجواب ) أختلف العلماء رحمة اهلل عليهم .

القول األول  :المشهور في مذهب الحنابلة أنه ال يجزئه ذلك
) السؤال ) ما الدليل أن االستجمار باألحجار ال يجزئ ؟

) الجواب ) ما روى الدارقطني ،وقال :إسناده صحيح أن النبي صلى اهلل عليه وسلم

نهى عن اإلستجمار بالرجيع أو العظم ،وقال( :إنهما ال يطهران) وأعله ابن عدي .

القول الثاني  :ذهب شيخ اإلسالم إلى ثبوت اإلجزاء لهذا الفعل وإن كان الفعل محرما .
( السؤال ) ما دليل من قال باإلجزاء ؟

( الجواب ) ألن الخبث قد زال ،والمقصود من النجاسة إزالتها فبأي طريق زالت فإن حكمها يذهب

والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ،فما دام أن النجاسة قد ذهبت وإن كان باستعمال

ما يحرم عليه استعماله فإنه يجزئه ذلك وهذا قال الزركشي :وهذا جيد لوال حديث الدارقطني

( السؤال ) ما الجواب عما أستدل به الحنابلة ؟

) الجواب ) أما الحديث فإنه يحمل على الغالب في العظم والروث فالغالب فيهما أنهما ال يطهران
فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم ذلك بناءا على الغالب بينهما هذا على التسليم بصحة إسناده
وأما إذا ثبت أنهما يطهران ويزيالن النجس فال موجب لعدم اإلجزاء .

فإذن  :يحرم عليه ذلك لكنه يجزئه إن فعله على اإلثم ،أما إذا فعله ناسيا أو جاهال فإنه يرفع عنه اإلثم مع

ثبوت األجزاء له .
وطعام ،ومح ٍ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ترم _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ٍ ُ ْ
قَ َ ُ

) السؤال ) ما الدليل أنه ال يجوز االستجمار بالطعام المحترم ؟

والروث ،ألنَّهما طعام ِ
الج ِّن،
ستنجى بالعظمَّ ،
( الجواب ) أن َّ
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم نهى أن يُ َ
ودوابهم .وا ِإلنس أفضل ،فيكون النهي عن االستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب ْأولى
) السؤال ) هل يجوز االستجمار بشيء محترم مثل ُكتب العلم َّ
الشرعي ؟
وم ْن يُ َعظِّ ْم َش َعائِر اللَّ ِه فَِإنَّ َها ِم ْن تَ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
وب }
( الجواب ) ال والدَّليل قوله تعالى { :ذَلِ َ
ك َ
َ

ِ
ك ومن ي عظِّم حرم ِ
ات اللَّ ِه فَ ُه َو َخ ْي ٌر لَهُ ِع ْن َد َربِِّه}
وقوه تعالى { :ذَل َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ
ٍ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ومت ٍ
بحيوان _ )
َّصل
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) هل يجوز االستجمار بشيء متصل بحيوان ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.

القول األول  :ال يجوز االستجمار به وهو المشهور في مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية .
) السؤال ) ما دليل من قال أنه ال يجوز االستجمار بمتصل بحيوان ؟

( الجواب ) ألن للحيوان ُحرمة؛ مثل :أن يستجمر بذيل بقرة ،أو أُذُن َس ْخلة.
وإِذا كان عل ُفها يُنهى عن االستجمار به ،فكيف باالستجما ِر بها نفسها.

هذا هو المشهور في المذهب ،وأن اإلستجمار بشيء متصل بالحيوان محرم ،وهذا هو مذهب الشافعية.

القول الثاني  :ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ال بأس في ذلك.

قال الشيخ الحمد حفظه اهلل  :ولم يتبين لي دليل على تحريم ذلك فاألقوى هو القول بحله ،كيف
والرجل يستنجى بيده اليسرى وهي عضو متصل به فأولى منه أن يستنجى بمتصل بحيوان،

واهلل أعلم .
ٍ
مسحات ُم ْن ِقيَ ٍة _ )
ثالث
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويُ ْشتَر ُ
ط ُ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) هل يشترط أن يكون استجماره بثالث مسحات ؟
( الجواب ) اختلف العلماء عليهم رحمة اهلل جميعا.

القول األول  :مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية يشترط ثالثة أحجار
) السؤال ) ما دليل من اشترط ثالث مسحات لالستجمار ؟

( الجواب ) ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :من ذهب إلى الغائط فليذهب
معه بثالثة أحجار فإنها تجزئه.

) السؤال ) ما وجه االستدالل من هذا الحديث ؟

( الجواب ) مفهومه أنها إن قلت فإنها ال تجزئه وحديث سلمان وفيه وأن يستنجى ب قل من ثالث أحجار.
القول الثاني  :مذهب المالكية إلى جواز ذلك أي أن تقل عن ثالثة أحجار إذا أنقت فإذا أنقت ولو كان ذلك
حجرا واحدا فإنها تجزئه.

( السؤال ) ما دليل من قال بإجزاء االستجمار بأقل من ثالثة أحجار ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :من استجمر فليوتر (السؤال )
ما وجه االستدالل من هذا الحديث ؟

) الجواب ) أن الوتر يطلق على الواحد.
وكذلك بما ثبت في البخاري من حديث ابن مسعود في اتيانه النبي صلى اهلل عليه وسلم بحجرين

( السؤال ) ما وجه االستدالل من هذا الحديث ؟

الجواب ) ليس فيه إعادته ليأتيه حجر آخر

( السؤال ) ما الجواب عما استدل به أصحاب القول الثاني ؟

) الجواب ) اإلستدالل بهذين الحديثين على هذه المسألة ضعيف .

أما الحديث األول  :فإن لفظة الوتر مطلقة هنا ،وقد أتانا حديث سلمان فقيده بإيجاب ثالثة أحجار فموجبه
أن نقيده بثالث .

وأما حديث ابن مسعود  :فهو وإن لم يأته بحجر ثالث لكن األمر مازال متعلقا بذمته ،فقد أمره أن يأتيه بثالثة

أحجار فما زال األمر متعلقا بذمته .

وكونه لم يأت بها فهو اليزال مطالبا بإحضار ثالثة ثم إن قوله  :فالتمست الثالث فلم أجده

فيه أنه لم يجد ذلك ،فهو إن لم يجد ذلك ،فإنه يكون معذورا والراجح هو القول بوجوب اإلستجمار ثالثة

أحجار فأكثر وهو مذهب الشافعية والحنابلة .

) السؤال ) هل يشترط أن يكون كل حجر يعم المحل كله ؟

( الجواب ) المشهور في المذهب أنه يشترط أن يعمم المحل بكل حجر .
) السؤال ) ما دليل الحنابلة أنه يشترط أن يعمم المحل بكل حجر ؟

) الجواب ) ما روى الدارقطني ،وقال :إسناده حسن أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال

للم ْس َربَة) وهي محل األذى(
أوال يجد أحدكم ثالثة أحجار حجرين للصفحتين وحجرة َ

قال الشيخ الحمد حفظه اهلل  :ظاهر الحديث أنه ال يشترط ذلك مطلقا ،بل يستنجى بثالثة أحجار لكل
حجر جزءا من المحل ،فظاهر الحديث أنه ال يشترط أن يعمم المحل لكل حجر وهو قول في مذهب

الحنابلة.

( السؤال ) ما الجواب فيما رواه الدارقطني أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :أوال يجد أحدكم ثالثة

للم ْس َربَة ؟
أحجار حجرين للصفحتين وحجرة َ

) الجواب ) الحديث فيه بن العباس وهو ضعيف.

) السؤال ) ما حكم صالة من يمسح ثالث مسحات دون التأكد من زوال أثر النجاسة ؟

( الجواب ) جاء في الروض المربع ،مع حاشيته في الفقه الحنبلي :ويكفي ظن اإلنقاء ،أي :ويكفي في

زوال النجاسة غلبة الظن ,جزم به جماعة؛ ألن اعتبار اليقين هنا حرج ,وهو منتف شرعا .انتهى
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ُم ْن ِقيَ ٍة _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما المقص ود باإلنقاء ؟

أثر ال يزيله إال الماء.
يرجع
( الجواب ) هو أن َ
الحجر يابسا غير مبلول ،أو يبقى ٌ
ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
بح َج ٍر ذي ُش ٍ
عب _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ فأكثر ولو َ
قَ َ ُ
) السؤال ) هل يشترط ثالثة أحجار أم يكفي حجر ذي ثالق شعب ؟
) الجواب ) أختلفت الرواية عن اإلمام احمد رحمه اهلل.

ِ
وجوب
الرواية االولى  :قال الشوكاني  :وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور :إلى
االستنجاء ،وأنَّه يجب أن يكون ِ
بثالثة أحجا ٍر ،أو ِ
ثالث َم َسحات.
( السؤال ) ما أدلة من قال بجواز المسح ولو بحجر ذي شعب ؟

( الجواب ) ذكروا ثالثة أمور.
ِ
ب ،فلو مسح ذََكره في صخرةٍ
االستنجاء ِ
بثالثة أحجا ٍر ،حاصل من ِ
ثالث ُش َع ٍ
أوال َّ :
المطلوب ِمن
أن المعنى
َ
ََ
ٌ
للجمود على اللَّ ِ
عظيمةٍِ ،
فظ مع ِ
ِ
بثالثة ِ
مواض َع منها ،أو في حائِ ٍط أو ٍ
وجود ما يساويه
أرض ،جاز؛ فال معنى
كل ٍ
وجه قاله ابن قدامة في المعني.
ِمن ِّ

مقصود؛ لذا جاز بال َخ َشب ِ
ٍ
ثانيا َّ :
والخ َرق وال َْم َد ِر.
غير
أن َ
عين األحجا ِر ُ
يجزئ كما لو فَصل الحجر إلى ِ
ثالثة أحجا ٍر ِ
ِ
صله ،وال أثَ َر
صغار؛ وال فر َق بين
ثالثا  :أنَّه
األصل وال َف ِ
ُ
رع َّإال فَ ْ
َ َ ََ
لذلك في التَّطهي ِر قاله ابن قدامة في المعني.
الرواية الثانية  :عن اإلمام أحمد أنه ال يجزئ ذلك بل البد من ثالثة أحجار لظاهر الحديث المتقدم.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويُ َس ُّن قَط ُْعه على ِوتْ ٍر _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) هل يسن قطع االستجمار على وت ٍر ؟

استجمر فليوتِْر
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم قال :من
( الجواب ) نعم والدَّليل  :ما ثبت في َّ
الصحيحين أن َّ
َ
والالم لألمر .
) السؤال ) هل يجب االستنجاء لكل حارج ؟

( الجواب ) يجب االستنجاء لكل خارج عيني إال الريح ،قال اإلمام أحمد  :االستنجاء من الريح ليس له
أصل في الكتاب وال في السنة وإنما فيه الوضوء .

) السؤال ) هل يجب االستنجاء لخروج الريح ؟

( الجواب ) ال يجب الوضوء من الريح وليس لإلستنجاء به أصل في الكتاب والسنة

وأما ما رواه الطبراني أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :من استنجى من الريح فليس منا فالحديث

اسناده ضعيف جدا .
ضوءٌ ،وال تَ يَ ُّم ٌم _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وال ُّ
الم َؤلِّ ُ
يصح قبلَه ُو ُ
ال ُ

والتيمم تقدم االستنجاء ،أو االستجمار ؟
ط َّ
( السؤال ) هل يُشتر ُ
الوضوء ُّ
لصحة ُ
) الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.

القول األول  :عدم صحة الوضوء قبل االستنجاء ،وهي رواية عند الحنابلة واختارها األكثر،
ومنهم المجد ابن تيمية كما في المنتقى ،واقتصر عليها صاحب الكشاف .

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن  :من حديث علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قال :كنت رجال مذاءا،

وكنت أستحي أن أسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لمكان ابنته ،فأمرت المقداد ابن األسود فسأله فقال:
يغسل ذكره ويتوضأ ورواه النسائي بلفظ  :يغسل ذكره ثم يتوضأ.

قال الحافظ  :منقطع ،واستدلوا بأن هذا فعل النبي عليه الصالة والسالم الدائم .

القول الثاني  :يصح تقديم الوضوء على االستنجاء مع استحباب تقدم االستنجاء ،وهذا قول الحنفية

والشافعية والمالكية والرواية الثانية عند الحنابلة ،واختاره الموفق ،وقال :هذه الرواية أصح ،وصاحب الشرح
الكبير ،فهؤالء يرون أن االستنجاء سنة من سنة الوضوء قبله ،فلو أخره جاز وفاتته السنية .

) السؤال ) ما دليل من قال بعدم إجزاء الوضوء قبل االستنجاء أو االستجمار ؟

( الجواب ) حديث علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصالة والسالم قال له  :توضأ وانضح فرجك
وللبخاري  :توضأ واغسل ذكرك .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل  :وهذه المسألة إذا كان في حال السعة فإننا نأمره أوال باالستنجاء ثم

بالوضوء ،لفعل النبي عليه الصالة والسالم ،وأما إذا نسي أو كان جاهال فإنه ال يجسر اإلنسان على إبطال

صالته ،أو أمره بإعادة الوضوء والصالة .

ِ
ضوء
الو ُ
وسنَ ِن ُ
باب السِّواك ُ
ُ
( السؤال ) ما تعريف السواك اصطالحا ؟

( الجواب ) استعمال عود أو نحوه في األسنان؛ إلذهاب التغير ونحوه.
( السؤال ) لماذا قُدم السواك على الوضوء ؟

ضوء لوجهين:
ِّم
ُ
الو ُ
) الجواب ) قُد َ
السواك على ُ
األولَّ :
ضوء.
أن ِّ
السواك َم ْسنُون َّ
الو ُ
كل وقت ،ويتأ ّكد في مواضع أخرى غير ُ
السواك من باب التطهير فله ِ
الثانيَّ :
صلَةٌ بباب االستنجاء.
أن ِّ
( السؤال ) ما منافع السواك ؟

( الجواب ) قال ابن القيم رحمه اهلل  :وفي السواك عدة منافع.
 -1يُطيّب الفم:

 -2يشد اللثة:

 -3يقطع البلغم:

 -4يجلو البصر:

 -5يذهب بالحفر:

 -0يصحح المعدة:

 -7يصفي الصوت:

 -8يعين على هضم الطعام:
 -9يسهل مجاري الكالم:

 -16ينشط للقراءة والذكر والصالة:
 -11يطرد النوم:

 -12يرضي الرب:

 -13يعجب المالئكة:

 - 14يكثر الحسنات:
َّسو ُك ٍ
بعود ليِّ ٍن م ْن ٍق غَْي ِر م ِ
أصبِع _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ الت ُّ
الم َؤلِّ ُ
ض ٍّر ال يَتَ َفت ُ
َّت ،ال بِ ْ
ُ
ُ
ال ُ
( السؤال ) ما أفضل أعواد السواك ؟

( الجواب ) ال فرق بين عود األراك والعرجون والزيتون ،وهذا مذهب الحنابلة.

قال في اإلنصاف :التساوي بين جميع ما يستاك به ،وهو المذهب وعليه األصحاب.

وقال البهوتي :السواك من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرها ،واقتصر كثير من األصحاب
على الثالثة.

وذكر األزجي :ال يعدل عن األراك والزيتون والعرجون إال لتعذره.

( السؤال ) ما القيود التي يصح االستياك بها وتحصل بها السنة ؟
( الجواب ) م ا يل ي :
 -1أن يكون ليِّ ٍن :
 -2أن يكون ُم ْن ٍق :

 -3أن يكون غَْي ِر م ِ
ض ٍّر:
ُ

َّت :
 -4أن ال يَتَ َفت ُ

أصبِع :
 -5أن ال يكون بِ ْ
 -0أن ال يكون ِ
بخ ْرقَة :
( السؤال ) لماذا اشترط المؤلف أن يكون السواك لين؟
( الجواب ) حتى ال تتضر اللثة.

( السؤال ) ما معنى أن يكون ٍ
منق ؟

( الجواب ) يعني يزيل األذى الذي على األسنان ألنه إذا لم يكن ٍ
منق لم تحصل به السنية.
( السؤال ) لماذا قال أن يكون غير مضر ؟

( الجواب ) حتى ال يُضر باألسنان أو يُضر باللثة.
( السؤال ) لماذا قال أن ال يتفتت ؟
( الجواب ) ألنه إِذا تساقط في فمك مأله أذى.
( السؤال ) ما حكم التسوك باألصبع والخرقة ؟

( الجواب ) المشهور في مذهب الجنابلة وهو مذهب الشافعية أن السواك باألصابع والخرق والمناديل

ونحوها ال يجزئه.

( السؤال ) ما الدليل على عدم اإلجزاء ؟
( الجواب ) ذكروا ثالث تعليالت :

 -1أن األصبع ال تسمى سواكا ،وال هي في معناه.
 -2أن الشرع لم يَرد بالتسوك باألصبع.

 -3أن التسوك تارة يكون للنظافة ،وتارة لتحصيل السنة ولو كان الفم نظيفا كالتسوك للصالة،
وعند الوضوء ،فال تحصل السنة بأمر لم يرد به الشرع.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _مسنو ٌن كل وقت _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل أن السواك مسنون كل وقت ؟

( الجواب ) عمومات األدلة كما في قوله صلى اهلل عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب .وهذا

عام في كل وقت.

وثبت في البخاري أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال أكثرت عليكم بالسواك أي أن النبي صلى اهلل عليه

وسلم  :أكثر على أصحابه من الحث والترغيب في فعل السواك وهذا يدل على تأكيد استحبابه
صائم بَ ْع َد ِ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ لغي ِر ٍ
الزوال _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل السواك بعد الزوال يفطر الصائم ؟
( الجواب ) ال يفطر الصائم باالتفاق.

( السؤال ) ما حكم السواك بعد الزوال للصائم ؟
( الجواب ) استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو سنة لغيره ،ألن األحاديث عامة في

استعمال السواك ،ولم يستثن منها صائما قبل الزوال وال بعده .قال النبي صلى اهلل عليه وسلم السواك مطهرة

للفم ،مرضاة للرب .وقال عليه الصالة والسالم :لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ِّ
متأك ٌد ِع ْن َد صالةٍ _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل أن السواك متأكد عند الصالة ؟

الجواب ) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم
بالسواك عند كل صالة.

وفي الحديث الحسن لشواهده ،وقد جوده غير واحد من أهل العلم ،وقد رواه الحاكم وابن خزيمة أن النبي

صلى اهلل عليه وسلم قال  :صالة بسواك خير من سبعين صالة بغير سواك.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وانْتِبَاهٍ_ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل أن السواك مستحب عند االستيقاظ من النوم ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم.

كان إذا قام من الليل أي من النوم يشوص أي يدلك فاه بالسواك.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وتَ غَيُّ ِر فَ ٍم _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما أسباب تغير رائحة الفم ؟

( الجواب ) منها السكوت والطعام والشراب والجوع ونحو ذلك.
( السؤال ) ما الدليل أن السواك مستحب عند تغير رائحة الفم ؟

الجواب ) ما ثبت في البخاري معلقا مجزوما به ووصله أحمد والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح أن النبي
صلى اهلل عليه وسلم قال :السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

( السؤال ) هل يستحب السواك عند دخول المنزل ؟

( الجواب ) نعم والدليل ما ثبت في مسلم عن عائشة :أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى اهلل عليه
وسلم يبدأ إذا دخل المنزل قالت :بالسواك.

( السؤال ) هل يقاس على دخول المنزل دخول المسجد ؟

( الجواب ) صرح بذلك بعض الحنابلة وأنه يستحب له من باب القياس أن يستاك عند دخول المسجد.
( السؤال ) ما تعليلهم عل ى ذل ك ؟

( الجواب ) علة استحبابه عند دخول المنزل كون النبي صلى اهلل عليه وسلم يصلي النافلة فيه ،فكذلك في
المسجد فإنه سيدخل ويصلي فيه النافلة أو تحية المسجد أو الفريضة.

( السؤال ) هل يستحب السواك عند تالوة القرآن ؟

( الجواب ) نعم لما روى البزار بإسناد جيد أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :طهروا أفواهكم للقرآن
فيستحب له أن يطهر فمه لقراءة القرآن.

قال أهل العلم  :وإن قيل إنه يستحب لذكر اهلل والدعاء فهو حسن ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم إني كرهت

أن أذكر اهلل على غير طهر ومن الطهارة السواك ،كما قال صلى اهلل عليه وسلم  :السواك مطهرة للفم.
اك َع ْرضا _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ْستَ ُ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل يكون االستياك طوال أم عرضا ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.

القول األول  :مذهب الحنابلة أن االستياك يكون عرضا.
( السؤال ) ما الدليل أن االستياك يكون عرضا ؟

)الجوال ) ما رواه الطبراني أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  :كان يستاك عرضا.

لكن الحديث إسناده ضعيف.

وله شاهد من مراسيل عطاء ،وهو مرسل ،وفيه را ٍو مجهول فيكون ضعيفا جدا فال يصلح شاهدا.
السنَّة الصحيحة ،وقد ضعف هذا الحديث النووي وابن الصالح والضياء
إذن لم يثبت ذلك في ُّ

من النظر ،قالوا :إن االستياك طوال مضر باللثة واألسنان ،فهو يدمي اللثة ،ويفسد منابت األسنان

القول الثاني  :أنه يستاك طوال قاله بعض الحنابلة.

وذكر بعضهم أن أهل الطب يستحبون ذلك أي السواك طوال.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ُم ْبتَ ِدئا بِ َجانِ ِ
ب فَ ِم ِه األيْ َم ِن _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل يبدأ المرء في استياكه من الجانب األيمن ؟

( الجواب ) نعم والدليل ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت :كان النبي عليه الصالة والسالم يعجبه
التيمن أو التيامن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله وفي أبي داود وسواكه.

فهذا الحديث صريح في مشروعية البداءة بالجانب األيمن قبل األيسر عند اإلستياك.

( السؤال ) هل االستياك يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى ؟

( الجواب ) اختلف الفقهاء هل المتسحب أن يمسك السواك بيده اليمنى أم اليسرى على أقوال

القول األول  :يمسكه بيده اليمنى ،وهو المشهور من مذهب الحنفية والمالكية واختاره جماعة من الشافعية
وبعض الحنابلة.

( السؤال ) ما دليل من قال يمسكه بيده اليمنى ؟
( الجواب ) استدلوا بنص وقياس.

الدليل من النص  :ما ثبت في الصحيحن عن عائشة أنها قالت :كانت يد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
اليمنى لطهوره ولطعامه ،وكانت اليسرى لخالئه وما كان من أذى.

الدليل من القياس  :فقاسوه على المضمضة ،فإذا كانت المضمضة فيها تطهير للفم ،ومع ذلك استعملت في
ذلك اليمين ،فكذلك السواك.

وكذلك قالوا  :إن السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصالة ،وإن لم يكن هناك وسخ ،وما كان
عبادة مقصودة كان باليمين

القول الثاني  :التسوك باليد اليسرى أفضل ،وهو المشهور من مذهب الحنابلة واختاره بعض الحنفية ورجحه

العراقي.

( السؤال ) ما دليل من قال أن التسوك يكون باليد اليسرى ؟

( الجواب ) قال ابن تيمية :االستياك من باب إماطة األذى ،فهو كاالستنثار واالمتخاط ،ونحو ذلك مما فيه
إزالة األذى ،وذلك باليسرى ،كما أن إزالة النجاسات كاالستجمار ونحوه باليسرى ،وإزالة األذى واجبها

ومستحبها باليسرى.

( السؤال ) هل استداللهم على أن التسوك من باب إماطة األذى صحيح ؟
( الجواب ) يجاب عن ذلك من وجهين :

الوجه االول  :كون السواك من باب التطهير والتطيب ،فإن الرسول صلى اهلل عليه وسلم تسوك أمام رعيته،
كما في حديث أب ي موسى في الصحيحين ولو كان من باب إزالة القاذورات ،لم يفعله النبي صلى اهلل عليه

وسلم حتى يتوارى عن الناس.

الوجه الثاني  :وألن الفم وما فيه ليس نجسا حتى يلحق باالستنجاء ،بل إن مخاط المسلم وعرقه وريقه طاهر
باإلجماع ،وإذا كان طاهرا فهو من باب التطهير والتطيب كالوضوء يقدم فيه اليمين ،ويباشره باليمين،

وكالمضمضة ،فيها تطهير للفم ،وتباشر باليمين .هذا دليل المقدمة األولى،وهو كون السواك من باب التطهير.

القول الثالث  :إن قصد به العبادة فباليمنى ،وإن قصد النظافة فباليسرى.
( السؤال ) لما قالوا بالتفريق ؟

( الجواب ) قال وا  :هذا القول جمع بين أدلة القول األول ،وبين أدلة القول الثاني.
ورأى أن السواك تارة يكون من باب التطيب والتطهر ،فهنا يستاك باليمنى ،وتارة يكون السواك من باب إزالة

القاذورات ،فيكون باليسرى .وهذا القول فيه جمع بين أدلة الفريقين.

القول الرابع  :قالوا بكراهة التسوك بالشمال.

( السؤال ) ما دليل من قال بأن التسوك بالشمال مكروه ؟

الجواب ) قال الشيخ دبيان محمد الدبيان من قال :بالكراهة ،فال أعلم له دليال ،وهو أضعف األقوال؛ ألن
الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل ،وعلى القول بأن التسوك باليمنى سنة،

أو العكس ،ال يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.
( السؤال ) هل في المسألة نص صريح ؟

( الجواب ) ليس فيها نص واضح ،والرسول صلى اهلل عليه وسلم كان يتسوك ،ولم يأمر بأن يكون السواك

باليمين أو بالشمال ،وكل من قال قوال في ذلك اجتهد في قياس المسألة على نظائر أخرى.
ف رِحمه اللّه ( _ ويد ِ
َّه ُن ِغبًّا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
َ
ال ُ
)السؤال ) ما معنى غبا ؟

الجواب ) قال اإلمام أحمد رحمه اهلل يوما يدهن ،ويوما ال يدهن .قاله في المغني.
( السؤال ) هل يلزم أن يكون اإلدهان يوما بعد يوم ؟

( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :ليس الزما أن يكون بهذا الترتيب؛ فيمكن أن يستعمله يوما ،ويتركه
يومين ،أو العكس ،ولكن ال يستعمله دائما؛ ألنه يكون من المترفين الذين ال يهتمون إال بشؤون أبدانهم،

وهذا ليس من األمور المحمودة.

( السؤال ) ما الدليل على أنه ال يستعمل االدهان دائما ؟
( الجواب ) ما رويَ في سنن أبي داود والنسائي عن ِعمرا َن بْن حص ْي ٍن ر ِ
ول
ال َر ُس ُ
ول قَ َ
ض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما يَ ُق ُ
َْ َ ُ َ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
َّ
ين يَلُونَ ُه ْم قَا َل ع ْم َرا ُن فَ َال أَ ْد ِري أَذََك َر بَ ْع َد
اللَّه َ
ين يَلُونَ ُه ْم ثُ َّم الذ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم َخ ْي ُر أ َُّمتي قَ ْرني ثُ َّم الذ َ
قَ ْرنِِه قَ ْرنَ ْي ِن أ َْو ثََالثا ثُ َّم إِ َّن بَ ْع َد ُك ْم قَ ْوما يَ ْش َه ُدو َن َوَال يُ ْستَ ْش َه ُدو َن َويَ ُخونُو َن َوَال يُ ْؤتَ َمنُو َن َويَ ْن ُذ ُرو َن َوَال يَ ُفو َن
الس َم ُن.
َويَظ َْه ُر فِي ِه ْم ِّ
( السؤال ) ما وجه االستشهاد من هذا الحديث ؟

( الجواب ) السمن يظهر من كثرة اإلرفاه؛ ألن الذي ال يترف نفسه ال يسمن غالبا،

وهذا يدل على أن كثرة الترف ،ليست من األمور المحمودة.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَكْتَ ِح ُل ِوتْرا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما معنى االكتحال وترا ؟

( الجواب ) أي فردا ،قال العلماء :يكتحل في كل عين ثالثا متوالية.

( السؤال ) ما الدليل على استحباب االكتحال وترا ؟
الَ :كانَ ْ ِ
الجواب ) ما رواه ابن ماجه ،وغيرهَ ،ع ْن ابْ ِن َعبَّ ٍ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
اس رضي اهلل عنهما قَ َ
ت للنَّبِ ِّي َ
ْحلَةٌ ،يَكْتَ ِح ُل ِم ْن َها ثََالثا فِي ُك ِّل َع ْي ٍن.
َو َسلَّ َم ُمك ُ
وفي حديث نهى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الترجل إال غبا رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وجاء في المغني البن قدامة :والوتر ثالث في كل عين ،وقيل :ثالث في اليمنى ،واثنتان في اليسرى ليكون

الوتر حاصال في العينين .اه

( السؤال ) هل السنة في الكحل أن يكون باالثمد ؟

( الجواب ) نعم ققد ثبت في ابن ماجة بإسناد جيد أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :عليكم باإلثمد
فإنه يجلو البصر وينبت الشعر .أي شعر العينين.

( السؤال ) ما اإلثمد ؟

( الجواب ) نوع من أنواع الكحل.

( السؤال ) هل اإلتار في االكتحال شرط لتحقيق السنة ؟

( الجواب ) نعم والدليل ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :
من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن ال فال حرج.

( السؤال ) ما صحة هذا الحديث ؟

( الجواب ) الحديث فيه جهالة ،فهو ضعيف.

( السؤال ) هل المقصود االدهان ذاته أم المقصود إكرام الرأس ؟

( الجواب ) المقصود إكرام الرأس ،فإذا ثبت إكرامه بغير االدهان بانه يكون مستحبا كاإلدهان تماما.
( السؤال ) هل السنة اتخاذ الشعر أم حلقه ؟

)الجواب ) قال اإلمام أحمد  :اتخاذ الشعر سنة ولو قدرنا عليه لفعلنا ،ولكن له كلفة ومؤونه
أي يحتاج إلى كلفة من مشط وترجيل ودهان ونحو ذلك.

( السؤال ) ما الدليل على سنية اطالة الشعر ؟

( الجواب ) فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان

له شعر يضرب على منكبه.

( السؤال ) هل يكره حلق شعر الراس ؟

( الجواب ) نص اإلمام أحمد على كراهية حلقه ،وقال :كانوا يكرهونه أي كان السلف.
وفي رواية عنه أن تركه أفضل ،فيكون حلقه غير مكروه.

قال ابن قدامة كما في الشرح الكبير  :واتخاذ الشعر أفضل من إزالته .قال إسحاق :سئل أبو عبد اهلل عن

الرجل يتخذ الشعر؟ قال :سنة حسنة ،لو أمكننا اتخذناه ،وقال :كان للنبي صلى اهلل عليه وسلم جمة.

وقال في بعض الحديث  :إن شعر النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إلى شحمة أذنه ،وفي بعض
الحديث إلى منكبيه.

( السؤال ) ما الصفة التي يُستحب أن يكو َن عليها الشعر ؟

( الجواب ) يستحب أن يكون شعر اإلنسان على صفة شعر النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا طال فإلى المنكب

ص عليه أحمد .اه واهلل أعلم
وإذا قصر فإلى شحمة األذن وإن طوله فال بأس ،نَ َّ
( السؤال ) من اتخذ َش ْعرا فهل يسدله سدال أم يفرقه فرقا ؟

( الجواب ) كال الفعلين فعله النبي صلى اهلل عليه وسلم أي السدل والفرق.

لكن األول وهو السدل قد تركه لكونه قد نسخ فعله ،فقد ثبت في الصحيحين :كان أهل الكتاب يسدلون

أشعارهم أي يرسلونها وكان المشركون أي من العرب يفرقون رؤوسهم وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم

يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر به ،فسدل النبي صلى اهلل عليه وسلم ناصيته ثم فرق بع ُد وفي

رواية :ثم أمر بالفرق ففرق .وقد اتفق أهل العلم على استحباب ذلك.
( السؤال ) إذا كان في اطالة الشعر فتنة هل يجوز اطالته ؟

( الجواب ) ال يجوز ذلك سدا للذريعة.
ف رِحمه اللّه ( _ وتجب التسميةُ في الوض ِ
وء _ )
قَ َ
ُ ُ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ُ
ال ُ
( السؤال ) ما حكم التسمية في الوضوء ؟

( الجواب ) اختلف العلماء في حكم التسمية في الوضوء.
القول األول  :سنة وهو مذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد.
( السؤال ) ما دليل من قال أن التسمية للوضوء سنة ؟

( الجواب ) أحاديث :ال صالة لمن ال وضوء له وإن كانت ضعيفة في آحادها ،لكنها بالمجموع صالحة

لالحتجاج.

( السؤال ) هل النفي في هذه األحاديث لنفي الصحة أم لنفي الكمال ؟
( الجواب ) النفي فيها للكمال؛ أي :ال وضوء كامل.

( السؤال ) ما الدليل أن النفي هنا نفي الكمال ألن األصل نفي الصحة ما لم يرد صارف ؟
( الجواب ) ألن صفة الوضوء الصحيح قد ثبتت في أحاديث صحيحة بدون التسمية.

كحديث عبداهلل بن زيد ،وعثمان وابن عباس ،وسيأتي ذكرها قريبا إن شاء اهلل تعالى ،فيبقى النفي للكمال،

كما جاء في الحديث :ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه.

القول الثاني  :أن التسمية واجبة ،وتسقط مع النسيان ،وهو المشهور عند متأخري الحنابلة.
( السؤال ) ما دليل من قال بوجوب التسمية ؟

( الجواب ) حديث أبي سعيد ،قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  :ال وضوء لمن لم يذكر اسم اهلل
عليه وغيرها من األحاديث.

لكن هذه أحاديث ثمانية؛ منها الضعيف جدًّا الذي ال ينجبر ،ومنها الضعيف المنجبر بالمتابعات.

القول الثالث  :ال تشرع التسمية في الوضوء.

( السؤال ) ما دليل من قال أن التسمية ال تشرع في الوضوء ؟

( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة :

ِ
الدليل األول :قال تعالى﴿ :يا أَيُّها الَّ ِذين آَمنُوا إِذَا قُمتم إِلَى َّ ِ ِ
الم َرافِ ِق
الص َالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْْ
وه ُك ْم َوأَيْديَ ُك ْم إِلَى َ
وامسحوا بِرء ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِلَى ال َك ْعبَ ْي ِن﴾ اآلية
َ ْ َ ُ ُُ
( السؤال ) ما وجه االستدالل من اآلية على عدم مشروعية التسمية في الوضوء ؟
( الجواب ) أن اآلية لم تذكر التسمية ،ولو كانت مشروعة ل ُذكِرت فيها :
( السؤال ) ما الجواب عما استدلوا به من اآلية ؟

( الجواب ) أن اآلية غاية ما فيها أنها لم تذكر التسمية ،وهذا ال يمنع أن الزيادة على ما في اآلية من دليل

آخر ،فال يشترط في الدليل الواحد أن يكون مشتمال على جميع الشروط والواجبات ،وال تحرم الزيادة على

ما في اآلية من دليل آخر ،كما زيد في تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ،وكل ذي مخلب من الطير على

ما ورد في آية المائدة.

الدليل الثاني :األصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل صحيح على المشروعية ،ولم يثبت في الباب

حديث صحيح.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َم َع ِّ
الذ ْك ِر _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
السؤال ) ما الدليل على سقوط التسمية عند النسيان ؟

( الجواب ) ما حسنه األلباني رحمه اهلل أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال إن اهلل تجاوز لي عن أمتي الخطأ

والنسيان وما استكرهوا عليه.
ويجب الختا ُن _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ُ
ال ُ
( السؤال ) ما معنى الختان ؟

( الجواب ) الختان هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل وقطع بعض الجلدة التي على أعلى فرج

المرأة.

( السؤال ) ما حكم الختان للرجال والنساء ؟

( الجواب ) مذهب جمهور أهل العلم قالو :إن الختان واجب على الذكر واألنثى .
( السؤال ) ما دليل الجمهور على وجوب الختان للذكر واألنثى ؟
( الجواب ) م ا يل ي :

أوال  :ما ثبت في مسند اإلمام أحمد ،وسنن أبي داود ،أن النبي صلى اهلل عليه وسلم
قال لمن أسلم  :ألق عنك شعر الكفر ثم اختتن.

( السؤال ) ما وجه االستدالل من الحديث على الوجوب ؟
( الجواب ) هذا أمر واألمر ظاهره الوجوب.

ثانيا  :وألن في ذلك كشف عورة ،وال يجوز كشفها إال إذا كان الفعل واجبا والنسيان وما استكرهوا عليه.
ف على نَ ْف ِس ِه _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ما لم يَ َخ ْ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما األعذار التي تبيح ترك الختان على مذهب من قال بالوجوب ؟

( الجواب ) إذا كان رجال كبيرا شيخا هرما ،فدخل في اإلسالم فحينئذ :ال يجب عليه الختان إذا خشي
على نفسه التلف ،ألن الواجب يسقط عند العجز.

وعند خوف التلف ،وقد قال تعالى :فاتقوا اهلل ما استطعتم  ،وقال عليه الصالة والسالم.

ال ضرر وال ضرار.

( السؤال ) متى يكون الختان ؟

) الحواب ) أما وقت وجوبه فهو البلوغ ،فال يجوز له أن يبلغ إال وقد اختتن.

( السؤال ) ما الدليل أن وقت وجوب الختان البلوغ ؟

( الجواب ) ما رواه البخاري عن ابن عباس :أنه سئل ،مثل من أنت حين قبض النبي صلى اهلل عليه وسلم

فقال :أنا يومئذ مختون ،وكانوا ال يختنون الرجل حتى يدرك أي حتى يناهز البلوغ .فهذه سنة العرب ،وهو
أنهم ال يختنون حتى يدرك.

( السؤال ) من اختتن قبل البلوغ فما الحكم ؟

( الجواب ) سئل اإلمام أحمد عن ذلك فقال :ال أدري لم أسمع فيه شيئا .أي لم أسمع فيه ُسنَّة صحيحه

فحينئذ :يبقى على األصل ،فاألصل في األشياء الحل ما لم يثبت دليل يمنع من ذلك.
( السؤال ) ما حكم االختتان في اليوم السابع للمولود ؟
( الجواب ) فيه روايتان عن اإلمام أحمد.

األولى  :الكراهية وهو قول الحسن البصري.
( السؤال ) ما دليل من قال بالكراهية ؟

( الجواب ) قالوا ألنه فعل اليهود ،فإنهم يختنون في اليوم السابع.

الثانية  :أنه ال يكره وهو قول ابن المنذر ،وقد قال ابن المنذر :وليس مع من منع من الختان في اليوم السابع
حجة.

وقد ذكر شيخ اإلسالم أن إبراهيم عليه السالم َختَ َن إسحاق في يوم سابعه فكانت سنة في بنيه أي في بني

إسحاق ومنهم اليهود.

( السؤال ) لو أن رجال لم يختن حتى مات ،فهل يختن بعد موته أم ال ؟
( الجواب ) ال يختن باتفاق أهل العلم.

( السؤال ) ما التعليل على عدم اختتانه ؟

( الجواب ) ألن الفائدة منه في الحياة وهذا قد مات.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ْرهُ الْ َق َزعُ _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ويُك َ
( السؤال ) ما معنى القزع ؟

الجواب ) هو حلق بعض الرأس وترك بعضه.
( السؤال ) ما حكم القزع عند المؤلف ؟
( الجواب ) مك روه :

( السؤال ) ما الدليل أن القزع مكروه ؟
( الجواب ) ألن النبي صلى اللَّه عليه وسلم رأى صبيًّا حلق بعض رأسه ،فأمر النبي صلى اهلل عليه وسلم أن

محرم.
محرما؛ ألن التشبه بالكفار َّ
يحلقه كله أو يترك كله ،لكن إذا كان قزعا مشبها للكفار ،فإنه يكون َّ
وروى اإلمام أحمد  :أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم :من تشبه بقوم ،فهو منهم.
( السؤال ) ما أنواع القزع ؟
( الجواب ) أربعة صور :

 -1 -2أن يحلق بعضه غير مرتب؛ فيحلق مثال من الجانب األيمن ومن الناصية ومن الجانب األيسر.

أن يحلق وسطه ويدع جانبيه.

 - 3أن يحلق جوانبه ويدع وسطه ،قال ابن القيم رحمه اللَّه  :كما يفعله السفلة.

 - 4أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي.
قال المؤلف رحمه اهلل ( _ وِمن سنن الوض ِ
واك _ )
الس ُ
وء ِّ
َ ْ َُ ُ ُ
( السؤال ) ما سنن الوضوء ؟
( الجواب ) م ا يل ي:

 -1السواك:

 -2غسل الكفين ثالثا:

 -3البداءة بمضمضة ثم استنشاق:
 -4المبالغة فيهما لغير صائم:
 -5تخليل اللحية الكثيفة:
 -0تخليل األصابع:
 -7التيامن:

 -8أخذ ماء جديد لألذنين� :

 -9الغسلة الثانية والثالثة:

( السؤال ) ما الدليل على سنية السواك عند الوضوء ؟

( الجواب ) ما ثبت في مسند أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :وال
أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل وضوء.

فهذا الحديث يدل على مشروعية السواك ،وأنه ليس بواجب بدليل قوله :لوال أن أشق على أمتي.

( السؤال ) هل يستحب السواك قبل الوضوء أم أثنائه ؟

( الجواب ) صرح بعض الحنابلة كما في كشاف القناع أن المستحب أن يكون ذلك مع المضمضة،

ودليل ذلك ما تقدم من حديث علي رضي اهلل عنه :وفيه أنه تمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه أي يستاك
ورفع ذلك إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم وقد تقدم تضعيف هذا الحديث وأنه ال يثبت عن النبي صلى اهلل

عليه وسلم.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وغَ ْس ُل ال َك َّف ْي ِن ثالثا _ )
قَ َ
ال ال ُم َؤلِّ ُ

( السؤال ) ما الدليل أن غسل الكفين ثالثا أول الوضوء سنة ؟
( الجواب ) دليل _ وتعليل :

الدليل  :ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلّى اهلل عليه وسلّم كان إذا توضأ بدأ بغسل َّ
الكفين ثالثا
تطهيرهما
األليق أن يتقدَّم
التعليل  :وألنهما آلة الغسل فِإ َّن بهما يُنقل الماء ،وتُدلَ ُ
ك األعضاءُ ،فكان ُ
ُ

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم ؟
( السؤال ) فإن قيل لماذا ال يُقال :إِن غسلهما واجب لمداومة ِّ
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :أن اهلل يقول{ :يأيها الَّ ِذين آمنُوا إِذَا قُمتم إِلَى َّ ِ ِ
وه ُك ْم}
الصالَة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
ُْْ
ولم يذكر الكفين.
ال المؤلِّف رِحمه اللّه ( _ ويجب من ِ
نوم لَْي ٍل _ )
قَ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ
َ ُ
( السؤال ) ما الدليل على وجوب الوضوء من نوم ليل ناقض لوضوء ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده في اإلناء حتى يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ضم َ ٍ
استِْن َش ٍ
ِ
اق ،والمبالغةُ فيهما لغي ِر ٍ
صائم _ )
ضة ،ثُ َّم ْ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ والب َد َاءةُ ب َم ْ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما تعريف المضمضة ؟

ويمجه ثالثا.
ضخضه ُّ
( الجواب ) قال ابن عرفة :هي إدخال الماء فاه ،فيُ َخ ْ
دخل الماء بغير ٍ
ولفظ اإلدخال يقتضي أنه ال بد من ٍ
سبب فاعل فال ُّ
يعد َمضمضة،
سبب في إدخاله ،فإن َ
السنة في المضمضة.
وكذلك الخضخضة
ُّ
تتقرر ُّ
والمج ،وإن ُع ِدم واح ٌد ،فلم َّ
( السؤال ) ما تعريف االستنشاق ؟

لينزل ما في األنفَّ ،
مجعول لالشتمام مجازا،
ٌ
فكأن الماء
جعلُه في األنف وجذْبُه بالنَّ َفس؛ َ
( الجواب ) ْ

والفقهاء يقولون :استنشقت بالماء ،بزيادة الباء.
( السؤال ) ما تعريف االستنثار ؟

( الجواب ) قال النووي :قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون :االستنثار هو :إخراج الماء من األنف

بعد االستنشاق.

( السؤال ) ما الدليل على أن تقديم المضمضة على االستنشاق سنة ؟
)الجواب ) ما ثبت في مسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم (تمضمض ثم استنشق (

فأتى بلفظة (ثم) التي تفيد الترتيب.

( السؤال) هل الترتيب بين المضمضة واالستنشاق والترتيب بينهما وبين الوجه،واجب أم ال ؟
( الجواب ) مذهب الحنابلة االستحباب.

( السؤال ) هل يتمضمض ويستنشق ثالثا يجمع بينها بغرفة واحدة أم ثالثا بثالت غرفات ؟

( الجواب ) المتسحب له أن يكونا أي المضمضة واالستنشاق من غرفه واحدة.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ والمبالغةُ فيهما لغي ِر ٍ
صائم _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على استحباب ذلك ؟

صبِرةِ ْ :
وخلِّ ْل بين األصابع ،وبال ْغ في
ضوءَ ،
الو ُ
أسب ِغ ُ
( الجواب ) قوله صلّى اهلل عليه وسلّم للقيط بن َ َ
ِ
االستنشاق ،إال أن تكون صائما.

جيوب أنفيةٌ ،ولو بالغ في االستنشاق احتقن الماءُ بهذه الجيوب وآلمه ،أو فسد الماء
وإذا كان في اإلنسان
ٌ

وأدَّى إِلى صديد أو نحو ذلك ،ففي هذه الحال نقول له :ال تبالغ درءا للضَّرر عن نفسك.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
الكثيفة _ )
ليل اللِّ ْحيَ ِة
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وتَ ْخ ُ
( السؤال ) ما الفرق بين اللحية الكثيفة والخفيفة ؟
( الجواب ) الخفيفة هي التي ال تَ ْستُ ُر البشرة ،وهذه يجب غسلُها وما تحتها؛ َّ
لما كان باديا كان
ألن ما تحتها َّ
داخال في الوجه الذي تكون به المواجهة،

والكثيفةُ :ما تَ ْستُ ُر البشرة ،وهذه ال يجب إِال غسل ظاهرها فقط ،وعلى المشهور من المذهب يجب غسل
المسترسل منها.

الر ِ
أس  ،واألقرب في ذلك الوجوب  ،والفرق بينهما وبين
مسح ما
استرسل من َّ
وقيل :ال يجب كما ال يجب ُ
َ
الرأس فال
تحصل بها المواجهة؛ فهي داخلة في َح ِّد الوجه ،أما
المسترسل من َّ
الرأس :أن اللحية وإِن طالت ُ
ُ
بمتَرئِّ ٍ
حد َّ
الرأس ألنَّه مأخوذ من الت ُّ
العلو ،وما نزل عن ِّ
س.
يدخل في َّ
َّرؤس وهو ُ
الشعر ،فليس ُ
( السؤال ) ما صف ة تخليل اللحية ؟

( الجواب ) التَّخليل له صفتان:
األولى :أن يأخ َذ ًّ
كفا من ماء ،ويجعله تحتها ويَ ْع ُرَكها حتى تتخلَّ َل به.
الثانية :أن يأخذ ًّ
النبي صلّى
كفا من ماء ،ويخلِّلَها بأصابعه كالمشط ،والدَّليل قول ُعثمان رضي اهلل عنه :كان ُّ
ضوء  ،وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال؛ لكن له طُُر ٌق كثيرة،
الو ُ
اهلل عليه وسلّم يُخلِّ ُل لحيته في ُ
وشواهد ُّ
أقل درجاته ،وعلى هذا يكون تخليل اللِّحية الكثيفة ُسنَّة.
تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على ِّ
( السؤال ) ما أقسام إِيصال الطَّهور بالنسبة للشعر ؟

( الجواب ) ينقسم إلى ثالثة أقسام :
األول :ما يجب فيه إيصال الطَّهور إلى ما تحت اللِّحية ،كثيفة كانت ،أم خفيفة ،وهذا في الطَّهارة ال ُكبرى من
يصب على رأسه الماء حتى إِذا ظَ َّن أنه
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم ُّ
الجنابة لحديث عائشة رضي اهلل عنها :كان ُّ
مرات  ،وحديث :اغسلوا الشعر ،وأنْ ُقوا البشرة.
بشرتَه أفاض عليه ثالث َّ
أروى َ
الثاني :ما ال يجب فيه إِيصال الطَّهور إِلى ما تحت َّ
التيمم.
الشعر ،سواء كان خفيفا ،أم ثقيال ،وهذا في طهارة ُّ
الثالث :ما يجب فيه إِيصال الطَّهوِر إلى ما تحت اللِّحية إِن كانت خفيفة ،وال يجب إِن كانت كثيفة ،وهذا في

ضوء.
الو ُ
ُ

ال الم َؤلِّ ُ ِ
صابِ ِع _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ واأل َ
قَ َ ُ

( السؤال ) أيهما آكد التخليل في أصابع اليدين ام الرجلين ؟

الرجلين آكد لوجهين :
( الجواب ) في ِّ
األولَّ :
أن أصابعهما متالصقة.

الثَّاني :أنهما تباشران األذى فكانتا آكد من اليدين.
( السؤال ) ما كيفية تخليل أصابع اليدين والرجلين ؟
( الجواب ) م ا يل ي :

تخليل أصابع اليدين :أن ي ِ
ضهما ببعض.
دخ َل بع ُ
ُ
الر ْجالن فقالوا :يُخلِّلهما بخنصر يده اليُسرى؛ مبتدئا بخنصر رجله اليُمنى من األسفل إِلى ا ِإلبهام ،ثم
وأما ِّ
الرجل اليُمنى الخنصر ،ويمين اليُسرى ا ِإلبهام،
الرجل اليُسرى يبدأ بها من اإلبهام ألجل التَّيامن؛ ألن يمين ِّ
ِّ
ويكون بخنصر اليد اليُسرى تقليال لألذى؛ َّ
ألن اليُسرى هي التي تُقدَّم لألذى.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ والتَّيَ ُام ُن _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على استحباب التيامن في الوضوء ؟

( الجواب ) عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا توضأتم فابدؤوا

بمايمنكم  .أخرجه  :األربعة  ،وصححه ابن خزيمة.
ِ
الت :كا َن رس ُ ِ
ما روي في البخري ومسلم  :عن عائشةَ ر ِ
عنها قَ ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يُ ْع ِجبُهُ
ض َي اللَّهُ َ
ول اللَّه َ
ْ
َُ
َ
التَّيَ ُّم ُن في تَ نَ ُّعلِ ِهَ ،وتَ َر ُّجلِ ِهَ ،وطُ ُهوِرهَِ ،وفي َشأْنِِه ُكلِّ ِه.
( السؤال ) حكم مسح الخف األيمن قبل األيسر ؟
( الجواب ) يسن في مسح الخفين أن يُمسحا معا  ،وال يجب ذلك.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم اليمني  ،والصواب األول.

قال المرداوي في اإلنصاف  :صفة المسح المسنون  :أن يضع يديه مفرجتي األصابع على أطراف أصابع

رجليه  ,ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى :
وقال في التلخيص والبلغة  :ويسن تقديم اليمنى .

وروى البيهقي  :أنه عليه أفضل الصالة والسالم مسح على خفيه مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابعه على

الخفين  .وظاهر هذا  :أنه لم يقدم إحداهما على األخرى  .وكيفما مسح أجزأه انتهى.
ف رِحمه اللّه ( _ وأَ ْخ ُذ ٍ
ماء ٍ
جديد لألُذُنَ ْي ِن _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما حكم مسح األذنين بماء جديد ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم حول مسح األذنين هل يكون بماء الرأس أم يكون بماء جديد ،وتفصيل هذا

الخالف مع أدلة الفريقين ذكره الشوكاني في "نيل األوطار" حيث قال :واختلفوا هل يمسحان ببقية ماء الرأس
أو بماء جديد فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور والمؤيد باهلل إلى أنه يؤخذ لهما ماء جديد ،وذهب

الهادي والثوري وأبو حنيفة إلى أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ والغَ ْسلَةُ الثَّانِيَةُ ،والثَّالثة _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما الدليل على ا ،ما زاد على الغسلة األولى مستحب وليس بواجب ؟

( الجواب ) عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال :توضأ النبي صلى اهلل عليه وسلم مرة مرة .رواه البخاري

قال في عون المعبود  :واعلم أنه اتفق العلماء على أن الوضوء يجزئ مرة مرة ،ومرتين أفضل ،وأفضله ثالث،
وليس بعده شيء ،وروي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثالثا .انتهى.

( السؤال ) هل الغسلة الثالثة أفضل من الثانية ،والثانية أفضل من الواحدة مطلقا ؟
( الجواب ) قيل :نعم.

وقيل :من اعتاد االقتصار على غسلة واحدة فإنه يأثم بذلك ،اختاره بعض الحنفية.

والصحيح أن االقتصار على غسلة واحدة ال يكره ،فضال عن كونه يأثم ،واألفضل أن يتوضأ أحيانا مرة مرة،

وأحيانا مرتين مرتين ،وأحيانا ثالثا ثالثا ،وأحيانا يخالف بين األعضاء؛ فيغسل بعضها ثالثا ،وبعضها مرتين،
وبعضها مرة؛ ليفعل السنة على جميع وجوهها.

( السؤال ) هل ال يجب التثليث عند الغسل من الجنابة ؟

( الجواب ) ال يجب تثليث غسل الرأس ،وال الجانب األيمن ،وال األيسر ،وال أي عضو من الجسد عند
الغسل من الجنابة ،والواجب فيه إنما هو تعميم جميع الجسد بالماء ،ولو بغسلة واحدة على الراجح من

أقوال أهل العلم؛ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى :فإن من نقل غسل النبي صلى اهلل عليه

وآله وسلم كعائشة ،وميمونة لم ينقل أنه غسل بدنه كله ثالثا.
( السؤال ) أيهما أفضل السنة أم الواجب ؟

( الجواب ) الواجب أفضل ولكن هناك مسائل نادرة يكون النفل فيها أفضل من الفرض.

أ تقديم الوضوء على الوقت لغير المعذور مندوب ,وبعد دخول الوقت فرض ,المندوب هنا أفضل من

الفرض ,ألن تقديم الوضوء فيه انتظار الصالة ,ومنتظر الصالة كمن هو فيها ,وألن فيه قطع طمع الشيطان عن
تثبيطه عن الصالة.

ب إبراء المعسر عن الدين سنة ,وإنظاره حتى الميسرة فرض ,لقوله تعالى :فنظرة إلى ميسرة ولكن اإلبراء

أفضل من اإلنظار.

ج االبتداء بالسالم سنة ,ورد السالم فرض ,لقوله تعالى :وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها
وابتداء السالم أفضل من رده ,لما روى ابن مسعود رضي اهلل عنه يرفعه :إذا مر الرجل بالقوم فسلم عليهم

فردوا عليه ,كان له عليهم فضل ,ألنه ذكرهم السالم .اه .

وصفَتِهِ
ض الوضوءِ ِ
باب فُ ُرو ِ ُ ُ
ُ
( السؤال ) ما المراد بفروض الوضوء ؟

ضوء.
الو ُ
الو ُ
ضوء هنا أركا ُن ُ
( الجواب ) المراد بفروض ُ

الفروض أركانا ،واألركان فروضا.
ينوعون العبارات ،ويجعلون
والعلماء رحمهم اهلل قد ِّ
َ
قال اإلمام العثيمين ُ :
( السؤال ) ما معاني الفرض ؟
ٍ
( الجواب ) ال َفرض في اللُّغة ُّ
والقطع حز مع
قطع بدون إِبانة،
الح ُّز والقطعُّ ،
فالحز ٌ
يدل على معان أصلهاَ :
ُ

إبانة.

( السؤال ) ما تعريف الفرض اصطالحا ؟
( الجواب ) ما أ ُِم َر به على سبيل ا ِإللزام .يعني :أ ََم َر اللَّهُ به ملزما إِيَّانا بفعله.
( السؤال ) ما حكم الفرض ؟

( الجواب ) فاعله امتثاال مثاب ،وتارَكه ِ
مستحق للعقاب.
ُ
ُ ٌ
( السؤال ) هل هناك فر ٌق بين الواجب والفرض لغة ؟

( الجواب ) ال خالف بين العلماء في تفاوت معنى الفرض والواجب من ناحية اللغة ,فالفرض هو الحز في

الشيء ,ويطلق على التأثير .وأما الواجب فهو الالزم ,ويطلق على االضطراب والسقوط.
( السؤال ) ما تعريف الفرض شرعا ؟

ادف للواجب ،أي بمعناه ،وهو ما أ ُِم َر به على سبيل
( الجواب ) الفرض في الشرع عند أكثر العلماء مر ٌ
ا ِإللزام .يعني :أ ََم َر اللَّهُ به ملزما إِيَّانا بفعله.
( السؤال ) ما الفرق بين الفرض والواجب ؟

( الجواب ) ذهب جمهور العلماء من المالكية ,والشافعية ,ورواية عن اإلمام أحمد إلى عدم التفرقة بين

الفرض والواجب؛ بل هما لفظان مترادفان يردان في لسان الشرع لمعنى واحد ,وهو ما سبق ذكره في تعريف

الواجب على حسب الخالف الوارد بينهم فيه.
فمذهب جمهور الحنفية:

 -1أن الفرض هو ما ثبت وجوبه علينا بدليل قطعي ال شبهة فيه ,كالكتاب ,والسنة المتواترة ,واإلجماع.
أما الواجب فهو ما ثبت بدليل فيه شبهة ,وذلك مثل اآلية المؤولة ,والصحيح من خبر اآلحاد .والمشهور

عنهم تخصيص اسم الفرض بما ثبت بدليل قطعي ال شبهة فيه ,وذلك كوجوب الصالة ,والزكاة ,ونحوهما.

أما الواجب ,فهو ما ثبت بدليل ظني ,وذلك كخبر اآلحاد واآلية المؤولة.

مثال ذلك :قراءة القرآن في الصالة فرض؛ وذلك لثبوتها بطريق مقطوع به ,وهو قوله تعالى{ :فاقرءوا ما تيسر

من القرآن}

أما تعيين الفاتحة في الصالة ,فهو من قبيل الواجب؛ وذلك ألنه ثبت بطريق ظني ,وهو· خبر اآلحاد

 -2ونسب إلى الحنفية القول بأن الفرض ما ثبت بالقرآن ,والواجب ما ثبت بالسنة.
كما حكي هذا القول رواية عن اإلمام أحمد رحمه اهلل.

 -3الفرض ال يكون إال من اهلل  ,أما اإليجاب فقد يكون من اهلل ومن غيره.
 -4وهناك قول رابع في التفرقة بينهما :وهو أن الفرض ما ال يتسامح في تركه عمدا وال سهوا كأركان

الصالة .وأما الواجب فهو ما يتسامح فيه إن وقع من غير عمد ,وذلك كالصالة في الثوب النجس عند من
يرى جوازها.

( السؤال ) ما تعريف الوضوء لغة ؟
( الجواب ) مشت ٌق من الو َ ِ
والح ْس ُن.
َ
ضاءة ،وهي النَّظَافَةُ ُ
َ
( السؤال ) ما تعريف الوضوء شرعا ؟
عز وجل بغسل األعضاء األربعة على صفة مخصوصة.
( الجواب ) التعبُّ ُد هلل ّ

والرأس ال يُغسل؟
غير صحيح ،لقولك :بغسل األعضاءَّ ،
( السؤال ) فإن قيل :هذا حد ُ
( الجواب ) َّ
أن هذا من باب التغليب.
فروضهُ ِستَّةٌ _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما فروض الوضوء ؟
( الجواب ) م ا يل ي :

 -1غسل الوجه والفم واألنف منه

 -2غسل اليدين إلى المرفقين
 -3مسح الرأس

 -4غسل الرجلين إلى الكعبين

 -5الترتيب بين أعضاء الوضوء

 -0المواالة بينها ( أي متابعة غسل األعضاء بال فاصل زمني طويل بينها ).

( الجواب ) القرآن _ والسنة _ واإلجماع.
القرآن  :فقال سبحانه (يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُواْ إِ َذا قُمتم إِلَى َّ ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِلَى ال َْم َرافِ ِق
الصالة فا ْغسلُواْ ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْْ
وامسحواْ بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِلَى الْ َك ْعبَي ِن ).
ََُْ ُ
السنة  :ما ثبت في البخاري ومسلم  :حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلي اهلل عليه

وسلم :ال تقبل صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.

وما ثبت في مسلم  :عن أبن عمر قال :إني سمعت رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم يقول :ال يقبل اهلل
صالة بغير طهور ،وال صدقة من غلول.

اإلجماع  :فقد اتفق علماء األمة على ان الصالة ال تجزئ إال بطهارة إذا وجد السبيل إليها.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
الوج ِه _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ غَ ْس ُل ْ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما معنى الغسل ؟

صببت الماء عليه فأصاب أجزاء اإلناء،
اإلناء ،إذا
الجواب ) هو صب الماء على الشيء ،تقول:
َ
ُ
غسلت َ
وغسلت الوجه ،إذا صببت الماء عليه فأصاب الماءُ أجزاءه ،وبناء على ذلك قالوا :الغسل ال يتحقق إال
ُ

بوصول الماء إلى البشرة.

فلو أن إنسانا بلل يده ثم دلكها على وجهه دون أن يجري الماء على الوجه لم يكن غاسال ،وإنما هو ماسح،
وفرق بين الغَسل وبين المسح.
بالوجه ؟
( السؤال ) ما المراد َ

( الجواب ) مأخوذ من المواجهة ،وهو الشيء الذي يأتي قُ بُ َل اإلنسان مقابال له ،تقول :واجهتُه،
صرت قِبَال لإلنسان ،أي :جئت من وجهه ،ويقال لها :مواجهة ،ويقال لها :مقابلة ،ومنه قوله تعالى:
إذا َ
{ َو َح َش ْرنَا َعلَْي ِه ْم ُك َّل َش ْي ٍء قُ بُال} أي :أمامهم ينظرون إليه.
( السؤال ) حد الوجه في الوضوء ؟

بالصلع وال بالغَ َمم إلى منتهى
( الجواب ) َح ُّد الوجه عند الفقهاء  :ما بين منابت شعر الرأس وال اعتبار َّ
اللحيين والذقن طوال ومن األذن إلى األذن عرضا انتهى.

( السؤال ) ما الدليل أن غسل الوجه فرض ؟
( الجواب ) القرآن _ والسنة (

القرآن  :قول اهلل تعالى{ :يا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِذَا قُمتم إِلَى َّ ِ ِ
وه ُك ْم}
الصالة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْْ

( السؤال ) ما وجه االستدالل من اآلية ؟
ِ
وه ُك ْم) أمر ،والقاعدة في األصول( :أن األمر يدل على الوجوب إال إذا صرفه
( الجواب ) قوله( :فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
والزم عليكم أن تغسلوا وجوهكم.
صارف عن ذلك) ،فلما قال( :فَا ْغ ِسلُوا) أيٌ :
فرض عليكم ٌ
السنة  :ما ثبت في الصحيحين من حديث حمران مولى عثمان ،عن أمير المؤمنين عثمان رضي اهلل عنه
وأرضاه أنه دعا بوضوء فأكفأ على كفيه فغسلهما ثالثا ثم تمضمض واستنشق ثالثا ثم غسل وجهه.

اإلجماع  :أجمع العلماء رحمة اهلل عليهم على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء ،فلو توضأ إنسان ولم
يغسل الوجه بَطَل وضوءُه بإجماع العلماء رحمة اهلل عليهم.
ف منه _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وال َف ُم واألَنْ ُ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
السؤال ) ما حكم المضمضة واالستنشاق في الوضوء ؟
( الجوب ) اختلف أهل العلم في ذلك.

( السؤال ) ما حكم المضمضة واالستنشاق ؟

( الجواب ) ذهب لفرضية المضمضة واالستنشاق :أحمد وداود الظاهري وابن أبي ليلى.
( السؤال ) ما الدليل على وجوب المضمضة واالستنشاق ؟
( الجواب ) ذكر من قال بوجوبهما عدة أدلة :

 -1ما رواه أبو رواه أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى اهلل عليه وسلم :إذا توضأت فمضمض.

 -2ما اخرجه خرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي  :حديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في
أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر.

 -3حديث المسيء إلى صالته توضأ كما أمرك اهلل  ,واهلل قال :وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

فانتهوا  ,والسنة جاءت بالمضمضة واالستنشاق وهي مبينه للقرآن  ,وهذا يرد على من استدل بحديث
المسيىء إلى صالته بعدم فرضية المضمضة واالستنشاق.

 -4أنهما من الوجه  ,واهلل قال { :فاغسلوا وجوهكم}.

وهناك أحاديث ضعيفه استدل بها البعض:

 -1حديث عائشة :المضمضة واالستنشاض من الوضوء الذي ال بد منه مرسل.
 -2حديث أبي هريرة :تمضمضوا واستنشقوا.

القول الثاني  :ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المضمضة واالستنشاق ليسا بواجبين وإنما سنتان
( السؤال ) ما دليل الجمهور ؟

( الجواب ) ألن اهلل عز وجل في اآلية إنما أمر بغسل الوجه ولم يأمر بالمضمضة واالستنشاق ،وقد قال
صلى اهلل عليه وسلم :كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح( :توضأ كما أمرك اهلل) وليس مما أمر اهلل به

المضمضة واالستنشاق.

( السؤال ) هل استدالل الجمهور صحيح ؟

الجواب ) فيه نظر ،وذلك ألن ما يأمر به النبي صلى اهلل عليه وسلم إنما هو مثل ما يأمر به اهلل ،كما أن

ما يحرمه النبي صلى اهلل عليه وسلم مثل ما يحرمه اهلل كما صح في الحديث ،فقد أمرنا النبي صلى اهلل

عليه وسلم بالمضمضة واالستنشاق ،وداوم على ذلك ولم يصح عنه أنه ترك ذلك البتة ،وقد أمرنا اهلل

بمتابعته وسماع أمره ،فعلى ذلك قوله( :توضأ كما أمرك اهلل) وقد أمرنا اهلل بطاعة رسوله ،وقد أمر رسوله

بالمضمضة واالستنشاق.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وغَ ْس ُل اليَ َديْن _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
ِ
وجوب ِ
غسل اليدين؟
الدليل على
( السؤال ) ما
ُ
( الجواب ) القرآن _ والسنة :

وهكم وأيديكم إلى المرافق }
وج َ
القرآن  { :فاغسلوا ُ
( السؤال ) ما وجه االستدالل ؟

( الجواب ) أن اهلل أمر بغسل اليدين ،واألمر دال على الوجوب إال أن يصرفه صارف
وال صارف هنا.

السنة  :أن النبي صلَّى اللَّه َعلَي ِه وسلَّم غَسل كلتا ِ
يديه إلى ِ
المرفقي ِن.
َ
ُ ْ ََ َ
( السؤال ) ما مشروعية غسل اليدين في الوضوء ؟

( الجواب ) مشروعية غسل اليدين في الوضوء لها حالتان:

الحالة األولى :غسلهما عند الشروع في الوضوء ،وهذا الغسل ليس من فروض الوضوء ،فمن تركه وأتى

بفرائض الوضوء فوضوؤه صحيح ،والصالة به صحيحة مع مخالفته للسنة الثابتة من هديه صلى اهلل عليه وسلم

في الوضوء.

الحالة الثانية :غسلهما إلى المرفقين ،وهذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء ،فمن تركه فوضوؤه ناقص

وال تصح الصالة به ،لفقد ركن من أركانه وهو غسل اليدين ،وقد جاء في سنن أبي داود مرفوعا أن النبي صلى

اهلل عليه وسلم :رأى رجال يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء ،فأمره النبي صلى اهلل عليه
وسلم أن يعيد الوضوء والصالة.

( السؤال ) ما َحد غَسل اليدين ؟

الواجب الغَسل من أطراف األصابع إلى المرفقين.
( الجواب )
ُ
( السؤال ) هل المرفقين داخالن في الوضوء ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم رحم اهلل على الجميع في ذلك.

داود بن علي الظاهري رحمة اهلل على الجميع إلى القول بأن المرفقين ليسا بداخلين في
القول األول  :ذهب ُ
ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِلَى ال َْم َرافِ ِق} (إلى) فيه للغاية ،وما بعد الغاية
الغَسل ،قال :إن قوله تعالى{ :فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
ام إِلَى اللَّْي ِل} فإن الليل ال يجب صيامه ،والقاعدة في األصول:
يخالف ما قبلها ،كقوله تعالى{ :ثُ َّم أَتِ ُّموا ِّ
الصيَ َ
أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ،ولذلك قالوا :ال يجب غَسل المرفقين ،والمرفقان هما :مفصل الساعد مع
العضد.

القول الثاني  :مذهب الجمهور أن المرفقين داخالن في الغسل ألمور.
ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِلَى ال َْم َرافِ ِق}
األمر األول :ظاهر القرآن في قوله تعالى{ :فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
صا ِري إِلَى اللَّ ِه
فإن (إلى) تأتي في لغة العرب بمعنى( :مع) ،ومنه قوله تعالى{ :قَ َ
ال َم ْن أَنْ َ
أي :مع اهلل ،ف (إلى) بمعنى( :مع) ،فيكون قوله تعالى( :إِلَى ال َْم َرافِ ِق) ،أي :مع المرافق.

األمر الثاني :أن قولهم :إن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ،محل نظر ،فإن الغاية إذا جاءت فلها حالتان:

المغَيَّا.
الحالة األولى :أن تكون من جنس ُ

المغَيَّا.
والحالة الثانية :أن تكون من غير جنس ُ
المغَيَّا دخلت.
فإن كانت الغاية من جنس ُ

المغَيَّا لم تدخل.
وإن كانت من غير جنس ُ

وتوضيح ذلك :أن المرفقين من جنس اليد ،بل إن اليد تمتد إلى المنكب ،فلما قال( :إِلَى ال َْم َرافِ ِق) دخلت؛

ألنها من جنس اليدين.
ام إِلَى اللَّْي ِل} فالليل ليس من جنس النهار المأمور بصومه ،فلم يدخل الليل الذي هو الغاية
وأما {أَتِ ُّموا ِّ
الصيَ َ
المغَيَّا؛ ألنه ليس من جنسه.
في ُ
وبهذا يترجح قول الجمهور أنه يجب غَسلها.
السنة ،ففي حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه :أن النبي صلى
ومما يدل على ترجيح قول الجمهور ما ورد في ُّ

اهلل عليه وسلم توضأ ،فغسل يديه حتى شرع في العضد .

يعني :كاد يغسل عضده ،وهذا يدل على أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد غسل المرفقين.
( السؤال ) هل يجب غسل اليد المشلولة ؟

( الجواب ) نعم فلو أن إنسانا كانت يده َّ
شالء وجب عليه غسلها ،فيصب الماء عليها.
ولو قُ ِطعت وبقي من الفرض شيء ،فإنه يجب غسل ما بقي بعد القطع.

ويجب غَسل اليد بكامل ما فيها ،سواء كانت على أصل ِ
الخلقة بأن يكون فيها خمسة أصابع ،أو زائدة عن
ِ
الخلقة كما لو كان فيها ستة أصابع ونحو ذلك؛ ألن اهلل عز وجل أمر بغسلها على اإلطالق كما في قوله:
( َوأَيْ ِديَ ُك ْم) ،والشك أن المكلف إذا زادت ِخلقته في اليد أو خالفت الفطرة ،فإنها داخلة في الوصف من

كونها يدا له مأمور بغسلها.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
الرأْ ِ
س_)
وم ْس ُح َّ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما حد الرأس المأمور بمسحه ؟
الجواب ) ُّ
الصدغ (
حد الرأس المأمور بمسحه يبدأ من الناصية إلى القفا ،وهذا بالنسبة للطول ،ثم من عظم ّ

الصدغ عرضا.
إلى عظم ّ

ِ
وجوب َمسح الرأس ؟
الدليل على
( السؤال ) ما
ُ

( الجواب ) القرأن _ والسنة _ واإلجماع.
القرآن  :قوله تعالى {:وامسحوا بِرء ِ
وس ُك ْم }
ُ
َ ْ َ ُ ُُ
( السؤل ) ما وجه االستدالل من اآلية ؟

للوج ِ
ارف وال
ص ِرفْه َّ
ص ُ
لم يَ ْ
( الجواب ) أن قولهْ { :ام َس ُ
األمر ُ
وب؛ ما ْ
حوا} أمر ،والقاعدة في األصول :أ ّن َ
صارف هنا.
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم مسح برأسه ،ولم يترك المسح في وضوئه البتّة.
السنة  :أن النبي َ

يصح وضوؤه.
اإلجماع  :أحمع العلماء على وجوب مسح الرأس ،وأ ّن من توضأ ،ولم يمسح برأسه لم ّ
مسح الرأس ؟
( السؤال ) ما كيفية ِ
( الجواب ) إمرار ِ
اليد على الشيء؛ تقول :مسحت برأس اليتيم؛ إذا أمررت يدك عليه.
ُ
بالمسح هنا سكب ِ
الماء على يدهِ ،ثم إمر ُارها على رأسه مبلولة بالماء.
والمراد
ِ
ُ
ُ

( السؤال ) ما الفرق بين المسح والغسل ؟
أسه.
( الجواب )
المسح ال يحتاج ِإلى جريان الماء ،بل يكفي أن يغمس يده في الماء؛ ثم يمسح بها ر َ
َ
( السؤال ) لماذا أوجب اهلل المسح في الرأس دون الغسل ؟
يشق على ا ِإلنسان ،وال سيَّما إذا َكثُ َر َّ
الغسل ُّ
لنزل
( الجواب ) ألن
عر ،وكان في أيام ال ِّشتاء ،إِذ لو غُسل َ
الش ُ
َ
َّ
الماءُ على الجسم ،وألن َّ
والمشقةُ ،واهلل إِنما يريد
العسر
الناس به
الشعر يبقى مبتال مدة طويلة ،وهذا يَل َ
ْحق َ
ُ
بعباده اليسر.
( السؤال ) ما حد مسح الرأس في الوضوء ؟
الرأس من منحنى الجبهة إِلى منابت َّ
الشعر من الخلف طوال ،ومن األُذن إِلى األُذن عرضا،
( الجواب ) َح ُّد َّ

الرأس.
الرأس واألُذنين من َّ
وعلى هذا فالبياض الذي بين َّ
( السؤال ) ما حكم غسل الرأس بدل مسحه ؟

( الجواب ) قال اإلمام المرداوي في اإلنصاف اختلف العلماء رحمهم اهلل فيما إذا غسل رأسه دون مسحه؛
هل يجزئه أم ال؟ على ثالثة أقوال:

الرأس تخفيفا؛ ألنه يكون فيه شعر فيمسك الماء
القول األول :أنه يُجزئه؛ ألن اهلل إنما أسقط الغسل عن َّ
ويسيل إلى أسفل ،ولو ُكلِّف النَّاس غسله لكان فيه َّ
مشقة ،وال سيَّما في أيَّام الشتاء والبَ ْرد ،فإذا غسله فقد

اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئه.
أمر
القول الثَّاني :أنَّه يجزئه مع الكراهة بشرط أن يُ ِم َّر يده على رأسه ،وإِال فال ،وهذا هو المذهب ،ألنَّه إِذا َّ
يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء بالغسل.
القول الثالث :أنه ال يجزئه؛ ألنَّه خالف أمر اهلل ورسوله ،قال تعالى{ :وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم}
ََُْ ُ
ِ
أمرنا فهو
وإذا كان كذلك فقد قال ُّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم من حديث عائشة :من َعم َل َع َمال ليس عليه ُ
َرد.
قال اإلمام العثيمين  :وال ريب َّ
نظر ،أما
أن المسح
أفضل من الغسل ،وإِجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه ٌ
ُ
مع إِمرار اليد فاألمر في هذا قريب.

( السؤال ) ما القدر الواجب مسحه من الرأس ؟

( الجواب ) إنه يجب مسح الرأس كله وهو مذهب المالكية في المشهور ،وإحدى الروايات عن اإلمام
أحمد رحمة اهلل عليه واختارها غير واحد من أصحابه ،ومنهم اإلمام ابن قدامة رحمه اهلل.

( السؤال ) ما دليل من قال بوجوب مسح جميع الرأس ؟
( الجواب ) القرآن _ السنة :

وس ُكم} قالوا :إن قوله{ :بِرء ِ
ِ ِ
وس ُك ْم} الباء لإللصاق،
القرآن  :ظاهر القرآن في قوله تعالىَ { :و ْام َس ُحوا ب ُرءُ ْ
ُُ

والمراد :إمسحوا رؤوسكم ،وليس المراد بها التبعيض ،وقال بعضهم في وجه داللة اآلية :إن الباء زائدة ،وهو
اختيار بعض المفسرين ممن يرجح هذا القول ،فيقولون :إن قوله{ :امسحوا بِرء ِ
وس ُك ْم} أي :إمسحوا
ْ َ ُ ُُ
ت بِ ُّ
ت الدهن ،والباء زائدة.
الد ْه ِن} التقدير :تُ ْنبِ ُ
رؤوسكم ،وهذا مثل قوله تعالى في قراءة{ :تَ ْنبُ ُ
ضأ ،فمسح جميع رأسه  ،كما ثبت ذلك في صفة وضوئه في
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم تو ّ
السنة  :أن النبي َ
األحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما ،ولم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه اقتصر على بعض الرأس،
أو جزء من الرأس ،أو على ثالث شعرات منه ،فلو كان االقتصار على البعض جائزا لفعله ،ولو مرة واحدة
صلوات اهلل وسالمه عليه.

الرأس فهل يجزئه ؟
( السؤال ) لو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة َّ

( الجواب ) قال اإلمام العثيمين ال يجزئه.

( السؤال ) ما الدليل على عدم اإلجزاء ؟
( الجواب ) قوله تعالى{ :وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم} ولم يقل :ببعض رؤوسكم والباء في اللغة العربية ال تأتي
ََُْ ُ
للتبعيض أبدا.
قال ابن برهان :من زعم أن الباء تأتي في اللّغة العربية للتبعيض فقد أخطأ.

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم مسح بناصيته؛
( السؤال ) ما جوابكم عما ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن َّ
وعلى ِ
العمامة ،وعلى ُخ َّف ْيه ؟
( الجواب ) إجزاء المسح على الناصية هنا ألنه مسح على ِ
العمامة معه ،فال ُّ
يدل على جواز المسح على

الناصية فقط.

( السؤال ) من أين يبدأ مسح الرأس ؟

( الجواب ) أختلف العلماء رحمهم اهلل في ذلك.

القول األول  :السنة عنه عليه الصالة والسالم في مسحه لشعره :أنه بدأ من مقدمه حتى بلغ قفاه ،ثم رجع
إلى م َقد ِ
َّم ِه.
ُ
( السؤال ) ما دليل من قال من مقدمه حتى بلغ قفاه ،ثم رجع إلى م َقد ِ
َّم ِه ؟
ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم في حديث عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه وأرضاه
الجواب ) ثبت عن النبي َ
قال  :بدأ بمقدم رأسه حتى بلغ قفاه ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه.
القول الثاني  :يبدأ من القفا حتى يصل بهما إلى المقدم ،ثم يعود إلى القفا.

( السؤال ) ما دليل من قال يبدأ من القفا حتى يصل بهما إلى المقدم ،ثم يعود إلى القفا ؟ (الجواب )
َقبل بِهما ،وأَدبر.
حديث عبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنه المتقدم وفيه :أ َ
الم َقدَِّم ،وأدبر أي :ردهما إلى ال َق َفا.
قالوا :أقبل بهما أي :من القفا إلى ُ
القول الثالث  :الجمع بين الحديثين ،وهو أن قوله :أقبل بهما ،وأدبر.
المراد به بكلتا اليدين ،فإحداهما مقبلةٌ ،واألخرى مدبرةٌ ،فيضع ي ِ
ديه في ُمنتصف الرأس،
َُ
ويقبل باليمنى إلى مق ّدم الرأس ،ويدبر باليسرى إلى مؤخره،
والصحيح :أنه أقبل بهما ،وأدبر المراد به :أدبر بهما ،ثم أقبل للرواية المبيّنة وهي قوله رضي اهلل عنه:
ِ
ِ
ِ
ثم َر ّدهما إلى المكان الذي بدأ منه.
بدأَ ب ُمق ّدم َرأسه حتّى انتهى إلى قَفاهُّ ،
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ومنهُ األَذُنَان _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل المشروع في األذنيين المسح أم الغسل ؟
( الجواب ) مذهب جماهير العلماء أن المشروع في األذنين المسح ال الغسل ،وذهب بعض أهل العلم

كالزهري رحمه اهلل إلى أن األذنين من الوجه ،وأن المشروع في حقهما الغَسل ،ومذهب الجمهور هو الصواب

الموافق لألحاديث الصحيحة.
الر ْجلَْين _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وغَ ْس ُل ِّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل يجوز مسح القدمين في الوضوء ؟

فرضهما الغسل ،وهو مذهب الجمهور.
( الجواب ) ُ
ِ
وجوب ِ
غسل الكعبين ؟
الدليل على
( السؤال ) ما
ُ
( الجواب) القرآن _ والسنة :
ال ُقرآن  :قوله تَعالى { َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِلَى الْ َك ْعبَ ْي ِن }

السنة  :ما ثبت في مسلم في وصف وضوء النبي صلى اهلل عليه وسلم :ثُ َّم غَ َس َل ِر ْجلَهُ الْيُ ْمنَى َحتَّى أَ ْش َرعَ فِي
الس ِ
الس ِ
اق.
ع فِي َّ
َّ
اق ثُ َّم غَ َس َل ِر ْجلَهُ الْيُ ْس َرى َحتَّى أَ ْش َر َ
( السؤال ) ما الدليل على أن الواجب غسل الرجلين ال المسح ؟
( الجواب ) م ا يل ي :

أرجل َكم) في قوله تعالى ﴿ :فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا
الدليل األول  :قراءة نصب ( َ

برؤوسكم وأرجلَكم إلى الكعبين ﴾

ف (أرجلكم) معطوفة على (وجوهكم) والعامل فيها الفعل في قوله تعالى ﴿ :فاغسلوا ﴾ ،والعطف على نية

تَكرار العامل ،فكأنه قال :واغسلوا أرجلكم.

الدليل الثاني  :حديث عثمان بن عفان ،وعبداهلل بن زيد في الصحيحين ،وحديث ابن عباس في البخاري،
وحديث علي بن أبي طالب ،والربيع بنت معوذ ،وغيرها

الدليل الثالث  :ما رواه البخاري ،حدثنا مسدد ،قال :حدثنا أبو عوانة ،عن أبي بشر ،عن يوسف بن ماهك،
سافرناه ،فأدرَكنا وقد أرهقنا
عن عبداهلل بن عمرو قال :تخلَّف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في سفر ْ

الصالة ،صالة العصر ،ونحن نتوضأ ،فجعلنا نمسح على أرجلنا ،فنادى بأعلى صوته :ويل لألعقاب من النار

مرتين أو ثالثا.

( السؤال ) ما وجه اإلستدالل ؟

( الجواب ) قال ابن العربي تعليقا على قوله :ونمسح على أرجلنا  :قد يتمسك به من قال بجواز المسح على

الرجلين ،وال حجة فيه؛ ألربعة أوجه :

األول :أن المسح هنا يراد به الغسل ،فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أن يقولوا :تمسحنا للصالة؛
أي :توضأنا.

الثاني :أن قوله( :وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء) يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم؛ إذ لو كانوا يمسحونها
لكانت القدم كلها الئحة ،فإن المسح ال يحصل منه بلل الممسوح.

الثالث :أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة ،فقال :إن النبي صلى اهلل عليه وسلم رأى رجال لم يغسل عقبه،
فقال :ويل لألعقاب من النار.

الرابع :أننا لو سلمنا أنهم مسحوا ،لم يضرنا ذلك ،ولم تكن فيه حجة لهم؛ ألن ذلك المسح هو الذي توعد
عليه بالعقاب ،فال يكون مشروعا ،واهلل أعلم.

الدليل الرابع  :ما رواه البخاري ،من طريق شعبة قال :حدثنا محمد بن زياد قال

من ِ
المطهرة ،قال :أسبغوا الوضوء؛ فإن أبا القاسم صلى اهلل عليه وسلم قال :ويل لألعقاب من النار.

الدليل الخامس  :ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير ،عن جابر ،أخبرني عمر بن الخطاب أن رجال توضأ ،فترك
موضع ظفر على قدمه ،فأبصره النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال :ارجع فأحسن وضوءك  ،فرجع ثم صلى

قال القرطبي  :قوله :فأحسن وضوءك دليل على استيعاب األعضاء ،ووجوب غسل الرجلين

الدليل السادس  :حديث عمرو بن عبسة ،رواه مسلم ،وسبق ذكر إسناده من قبل ،وهو حديث طويل :وفيه:
خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء)...
ثم يغسل قدميه إلى الكعبين ،إال َّ
الحديث ،وله شاهد من حديث أبي هريرة في مسلم.
الرافضة يخالفون َّ
الرجل ؟
( السؤال ) بماذا َّ
الحق فيما يتعلَّق بطهارة ِّ
( الجواب ) من وجوه ثالثة:

الرجل ،بل يمسحونها مسحا.
األول :أنهم ال يغسلون ِّ

الثاني :أنهم ينتهون بالتطهير عند العظم الناتئ في ظهر القدم فقط.

محرم ،مع العلم َّ
علي بن
أن ممن روى
الثالث :أنهم ال يمسحون على ال ُخفين ،ويرون أنه َّ
المسح على ال ُخفين َّ
َ
أبي طالب رضي اهلل عنه وهو عندهم إمام األئمة.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
تيب _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ والتَّر ُ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما المراد بالترتيب ؟

كل عضو في محلِّه.
( الجواب ) هو أن يُطهَّر ُّ

( السؤال ) ما حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم ف ذلك.

القول االول  :مذهب الحنابلة والشافعية على أن الترتيب بين األعضاء في الوضوء واجب.
( السؤال ) ما الدليل على وجوب الترتيب بين األعضاء ؟

( الجواب ) القرآن _ والسنة :
القرآن  :قوله تعالى{ :ياأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِ َذا قُمتم إِلَى َّ ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِلَى ال َْم َرافِ ِق
الصالَة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْْ
وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِلَى الْ َك ْعبَ ْي ِن}.
ََُْ ُ
( السؤال ) ما وجه الدِّاللة من اآلية ؟
( الجواب ) إِدخال الممسوح بين المغسوالت ،وال نعلم لهذا فائدة إال التَّرتيب ،وإال لسيقت المغسوالت
نسق واحدَّ ،
على ٍ
وألن هذه الجملة وقعت جوابا َّ
للشرط ،وما كان

جوابا َّ
للشرط فِإنَّه يكون مرتَّبا حسب وقوع الجواب.
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم :أبْ َدأُ بما بَ َدأَ اللَّهُ به.
وألن اهلل ذكرها مرتَّبة ،وقد قال ُّ

السنَّة :ورد فيها ما يؤكد ذلك فمنها .
ُّ

ضوئه صلّى اهلل عليه وسلّم ما ذكروا إِال أنَّه كان يرتِّبها على حسب ما ذكر اهلل.
 -1أن جميع الواصفين ُلو ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أنه توضأ فقدم عضوا على عضو على خالف ترتيب
 -2أنه لم يحفظ عن النبي َ
اآلية الكريمة.
 -3أن هذا ظاهر اآلية :

 -4أن هذا ظاهر حديث عثمان المتفق عليه وفيه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :من توضأ نحو
وضوئي هذا ثم صلى ركعتين ال يحدث فيهما نفسه غفر اهلل ما تقدم من ذنبه.

القول الثاني :أن ترتيب الوضوء عند الحنفية سنة ،وكذلك المالكية في المشهور عندهم.

قال السرخسي الحنفي في المبسوط :وإن بدأ في وضوئه بذراعيه قبل وجهه أو رجليه قبل رأسه ،أجزأه عندنا

ولم يجزه عند الشافعي رضي اهلل عنه ،فإن الترتيب في الوضوء عندنا سنة.
( السؤال ) ما دليلهم على عدم الوجوب ؟

( الجواب ) حديث المقدام ابن معدي كرب رضي اهلل عنه قال :أتي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بوضوء
فتوضأ فغسل كفيه ثالثا وغسل وجهه ثالثا ثم غسل ذراعيه ثالثا ثالثا ثم مضمض واستنشق ثالثا ثالثا ثم
مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما .رواه أبو داود وأحمد وزاد وغسل رجليه ثالثا .

ففي الحديث تأخير المضمضة واالستنشاق على غسل الوجه واليدين.

والحديث سنده صالح كما قال الشوكاني في نيل األوطار .وفيه تصريح بعدم الترتيب

قال صاحب عون المعبود :قال السيوطي:احتج به من قال الترتيب في الوضوء غير واجب ألنه أخر
المضمضة واالستنشاق من غسل الذراعين وعطف عليه بثم.

استدل به الحنابلة والشافعية على وجوب الترتيب غير متجه  ،فإن الفروض في اآلية
ويجاب لهما بأن ما
ّ

عطفت بالواو ،وقد نص أهل اللغة على أنها ال تقتضي الترتيب  ،ولو أريد الترتيب لكان العطف بالفاء أو بثم

 ،وأما حديث النعمان فغاية ما فيه اإلرشاد إلى أن هذه الهيئة هي أكمل هيئات الوضوء وليس فيه ما يدل على

وجوب الترتيب وهو محل النزاع.

تيب بالجهل أو النسيان على القول بأنَّه فرض؟
( السؤال ) هل يسقط التَّر ُ
( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك.

الصلوات المقضيات يسقط
القول االول  :يسقط بالجهل والنسيان ألنهما عُذْر ،وإِذا كان التَّرتيب بين َّ
بالنِّسيان فهذا مثله.

القول الثاني  :ال يسقط بالنِّسيان؛ ألنه فرض والفرض ال يسقط بالنسيان.
الصلوات فيه نظر؛ َّ
ضوء عبادةٌ واحدة.
والقياس على قضاء َّ
ألن َّ
الو ُ
كل صالة عبادةٌ مستقلة ،ولكن ُ
الركوع ناسيا
ضوء اختالف التَّرتيب في ُركوع َّ
وسجودها ،فلو سجد قبل ُّ
الو ُ
الصالة ُ
ونظير اختالف الترتيب في ُ
السجود ال يصح؛ لوقوعه قبل محلِّه؛ ولهذا فالقول َّ
ط بالنِّسيان؛ في النَّفس منه شيء،
بأن الترتيب يسق ُ
فِإن ُّ
والرجلين ثم
ض أن رجال جاهال في بادية ومنذ نشأته وهو يتوضَّأ؛ فيغسل الوجه واليدين ِّ
نعم لو فُ ِر َ

النبي صلّى اهلل عليه وس ّلم أُناسا كثيرين
الرأس ،فهنا قد َّ
يمسح َّ
يتوجه القول بأنه يُعذر بجهله؛ كما َع َذ َر ُّ

بجهلهم في مثل هذه األحوال.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
والم َواالةُ _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ُ
قَ َ ُ

( السؤال ) ما المراد بالمواالة ؟
( الجواب ) هي أن يكون َّ
الشيء مواليا للشيء ،أي َع ِقبَه بدون تأخير،
( السؤال ) ما حكم الموالة في الوضوء ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك.

القول األول  :تجب المواالة مطلقا ،وهو مذهب الحنابلة.
( السؤال ) ما الدليل على استراط الموالة في الوضوء ؟

( الجواب ) القرآن _ والسنة :
القرآن  :قوله تعالى{ :ياأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِذَا قُمتم إِلَى َّ ِ ِ
وه ُك ْم}
الصالَة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْْ
( السؤال ) ما وج ه الداللة على وجوب الترتيب ؟
( الجواب ) َّ
أن جواب َّ
َّر ،ضرورة أن المشروط يلي الشرط.
الشرط يكون متتابعا ال يتأخ ُ

ضوئه.
ُّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم توضَّأ متواليا ،ولم يكن يفصل بين أعضاء ُو ُ
السنَّة :أن َّ
َّ
يصبه الماء ،فأمره أن
وألن َّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم رأى رجال توضَّأ ،وترك على قدمه مثل موضع ظُُفر لم ْ
وء .
الو ُ
ض َ
حسن ُ
يُ َ

وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي اهلل عنه :ارجع ِ
وءك.
فأحس ْن ُو ُ
ْ
ض َ

القول الثاني  :وقيل :تجب المواالة مع الذكر ،وتسقط مع النسيان والعذر ،وهو مذهب المالكية.
( السؤال ) ما الدليل على ذلك ؟

والمفرط والمعتدي ومن ليس
تفرق بين القادر والعاجز،
ِّ
( الجواب ) أن أصول الشريعة في جميع مواردها ِّ

كذلك ،فمن ترك المواالة لعذر كما لو كان المكان الذي يأخذ منه الماء ال يحصل له إال متفرقا ،أو انقطع

الماء فطلب ماء آخر ،أو لغير ذلك من األعذار ،فإن هذا لم يمكنه أن يفعل ما أمر به إال هكذا ،فإذا حصل

له ماء آخر فأكمل وضوءه ،فقد اتقى اهلل ما استطاع ،وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها.

القول الثالث  :المواالة سنة ،وهو مذهب الحنفية ،والجديد من قولي الشافعي ،والظاهرية.
( السؤال ) ما دليلهم على أنها سنة ؟
( الجواب ) م ا يل ي :

 -1أن اهلل سبحانه وتعالى أمر بغسل هذه األعضاء في الوضوء ،ولم يوجب المواالة ،فكيف غَ َس َل هذه
األعضاء فقد امتثل األمر.

 -2القياس على غسل الجنابة؛ وذلك ألن الوضوء إحدى الطهارتين ،فإذا كانت المواالة ال تجب في غسل
الجنابة ،لم تجب في الوضوء.

 -3ما رواه مالك ،عن نافع ،أن عبداهلل بن عمر بال في السوق ،ثم توضأ ،فغسل وجهه ويديه ،ومسح رأسه،
ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد ،فمسح على خفيه ،ثم صلى عليها إسناده في

غاية الصحة.

وقد فعله ابن عمر في حضور من حضر من الصحابة للصالة على الجنازة ،ولم ينكروا عليه.

( السؤال ) هل يشترط أن يكون الزمن معتدال في الموالة ؟
الزمن غير المعتدل ،كزمن ِّ
الحر
( الجواب) نعم احترازا من َّ
الشتاء ُّ
والرطوبة الذي يتأخَّر فيه النَّ َشاف ،وزمن ِّ

والريح الذي يُسرع فيه النَّشاف.
ِّ

قال المرداوي في اإلنصاف رواية عن أحمد  :إِن العبرة بطول الفصل ُعرفا ،ال بنَ َشاف األعضاء
َّصل ،فِإنَّه
يفرق
ضوء متقاربا ،فِإذا قال النَّاس :إن هذا َّ
الر ُجل لم ِّ
الو ُ
َ
فال بُ َّد أن يكون ُ
وضوءه؛ بل وضوؤه مت ٌ

العرف في مسائل كثيرة.
العلماء ُ
عتبر مواليا ،وقد اعتبر ُ
يُ ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ف الذي قَ ْب لَه _ )
ِّر غَ ْس َل ُع ْ
ض ٍو حتى يَ ْن ِش َ
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وهي :أن ال يؤخ َ
( السؤال ) ما المراد بالموالة ؟
( الجواب ) أن ال يفرق بين أعضاء الوضوء بزمن يفصل بعضها عن بعض.

مثال ذلك  :لو غسل وجهه ،ثم أراد أن يغسل يديه ولكن تأخر ،فإن المواالة قد فاتت وحينئذ يجب عليه أن
يعيد الوضوء من أوله.

ف الذي قَ ْب لَه ؟
( السؤال ) ما مراد قول الحجاوي حتى يَ ْن ِش َ
الرأس فمسحه قبل أن تَ ْن ِشف
ض أنَّه تأخَّر في مسح َّ
( الجواب) الذي قبل العضو المغسول مباشرة ،فلو فُ ِر َ
ضوء مجزئ؛ َّ
ألن المراد بقوله  :الذي قبله أي :قبله على الوالء ،وليس
اليدان ،وبعد أن نَ ِش َ
ف الوجه فهذا ُو ُ
السابقة.
ُك َّل األعضاء َّ
ط_)
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ والنيَّةُ شر ٌ
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما تعريف النية لغة ؟
( الجواب ) القص د :

قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرا.

( السؤال ) ما تعريف النية شرعا ؟

( الجواب ) العزم على فعل العبادة تقربا إلى اهلل تعالى.
( السؤال ) ما حاالت النية ؟

( الجواب ) للنية في الشرع حالتان :

األولى  :اإلخالص في العمل هلل وحده ،هو المعنى األسمى ،وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد ،والسير،
والسلوك .

الثانية  :تمييز العبادات بعضها عن بعض ،وهذا يتحدث عنه الفقهاء.

وهذا من األحاديث الجوامع التي يجب االعتناء بها وتفهمها ،فالكتابة القليلة ال تؤتيه حقه .وقد افتتح به

اإلمام البخاري رحمه اهلل تعالى صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه.

( السؤال ) ما حكم الجهر بالنية ؟

( الجواب ) الجهر بالنية قد اتفق العلماء على بدعيته حتى ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن صاحبه
يستحق التعزيز ألنه من البدع المحدثة في الدين .

( السؤال ) إذا تلفظ بالنية من غير أن يجهر بها مثل قراءة القرآن في الصالة فهل يشرع ؟
( الجواب ) المشهور في مذهب الحنابلة مشرعية ذلك ،قالوا :ليواطىء اللسان القلب.

نصه الذي بقي عليه وهو مذهب مالك أن ذلك ليس بمشروع وهو اختيار شيخ اإلسالم
أما اإلمام أحمد فإن َّ
وتلميذه وهو الصواب؛ ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك ولم يثبت عن أصحابه ،وما كان
كذلك فإنه بدعه ،وقد قال صلى اهلل عليه وسلم( :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد.

( السؤال ) ما الدليل على اشتراط النية في العبادات ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن من حديث عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم

قال  :إنما األعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى.
( السؤال ) ما تعريف الشرط اصطالحا ؟

( الجواب ) ما يلزم من عدمه عدم المشروط وال يلزم من وجوده عدم وال وجود لذاته.

مث ال ذل ك  :كالطهارة فإنها شرط لصحة الصالة فإذا عدمت عدمت الصحة ،وال يلزم من وجود الطهارة
صحة الصالة وال عدم صحتها.

بل قد تكون الصالة باطلة لسبب آخر .وقد تكون صحيحة لتوفر الشروط وانتفاء الموانع.
ِ ِ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
األح ِ
داث كلِّها _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ لطَ َهارة ْ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما تعريف الحدث ؟

( الجواب ) وصف يقوم بالبدن يمنع من الصالة ونحوها مما يشترط فيه الطهارة كمس المصحف والطواف
عند جمهور أهل العلم ونحوه مما تشترط فيه الطهارة.

( السؤال ) أذكر مثاال على رفع الحدث ؟

( الجواب ) إذا فعل ناقضا من تواقض الوضوء فإنه يكون متصفا بهذا الوصف ،فإذا توضأ وهو ينوي رفع

الحديث فإن حدثه يرتفع ويكون مجزئا عنه ،وهذا مذهب جماهير العلماء.
ِ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
اح إِال بها ،فِإن نوى ما تُ َس ُّن لَهُ الطهارةُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ فَ يَ ْن ِوي َرف َ
ْع الحدث أو الطَّهارة ل َما ال يُبَ ُ
قَ َ ُ
َك ِق َراءةٍ  ،أو تجديدا َم ْسنُونا ناسيا ح َدثَه ارتَ َف َع _ )
( السؤال ) من أراد الوضوء ماذا ينوي ؟
( الجواب ) ذكر اإلمام الحجاوي لهذه المسألة عدة صور.

الصورة األولى :أن ينوي رفع الحدث:
ُّ
ضوء.
صل له بسبب البول مثال َّ
ضوءُه ،وهذا هو المقصود با ُلو ُ
صح ُو ُ
إِذا توضَّأ بنيَّة رفع الحدث الذي َح َ
الصورة الثانية  :أو الطَّهارة لما ال يُبَاح إِال بها :

للصالة
هارة َّ
أن ينوي الطَّهارة لشيء ال يُباح إِال بالطَّهارة َّ
كالصالة والطَّواف ِّ
ومس المصحف ،فِإذا نوى الطَّ َ
تصح إال بعد رفع الحدث.
تفع حدثُه ،وإِن لم ين ِو رفع الحدث ،ألن َّ
الصالة ال ُّ
ار َ

سن له الطَّهارة كقراءة أي أن ينوى الطَّهارة لما تُ َس ُّن له ،وليس لما تجب ،كقراءة
الصورة الثالثة  :أن ينوى ما تُ ُّ
َّر له؛ لقوله
كل ِذ ْك ٍر فِإن ُّ
مس المصحف تُ َس ُّن لها الطَّهارة ،بل ُّ
القرآن ،فِإن قراءة القرآن دون ِّ
السنَّة أن يتطه َ

ت أن أذكر اهلل إال على طهارة  ،فإذا نوى ما تُ َس ُّن له الطَّهارةُ ارتفع حدثُه ،ألنَّه إِذا
صلّى اهلل عليه وسلّمَ :ك ِرْه ُ
نوى الطَّهارةُ لما تُ َس ُّن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث؛ ألجل أن يقرأ ،وكذلك إِذا نوى الطَّهارةَ لرفع
ِ
ِ
تفع حدثه.
الغضب ،أو النَّوم ،فِإنَّه ير ُ
ينوي تجديدا مسنونا ناسيا ح َدثَه ارت َف َع :
الصورة الرابعة  :أن َ

أي :تجديدا لو ٍ
ضوء الذي كان متَّصفا به.
الو ُ
ضوء سابق عن غير حدث ،بل هو على ُو ُ
ُ ُ
ضوء ،فينوي تجدي َد ُ
( السؤال ) ما الدليل أن تجديد الوضوء سنة ؟

)الجواب ) ما ثبت في البخاري أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  :كان يتوضأ لكل صالة

فتجديد الوضوء سنة.

( السؤال ) متى يجوز تجديد الوضوء ؟

( الجواب ) المشهور في مذهب الحنابلة البد من قيدين لجواز تجديد الوضوء.

األول :أن يكون مسنونا.

الثاني :أن يكون ناسيا لحدثه.
( السؤال ) لماذا قيده المؤلف أن يكون مسنونا ؟

( الجواب ) قالوا :المسنون هو الوضوء الذي فعل بعد وضوء قد صلي فيه.

فعلى ذلك :لو أن رجال توضأ لصالة الظهر ثم توضأ مرة أخرى لها قبل أن يصليها فهذا ليس بمشروع،
ٍ
صلِّ َي فيه.
فالمسنون إذن هو :التجديد الطارئ على وضوء قد ُ
( السؤال ) لماذا قيدوه أن يكون ناسيا حدثه ؟
ٍ
حينئذ يكون متالعبا ،فكيف ينوي التجدي َد وهو
( الجواب ) ألنه إذا كان ذاكرا لحدثه ،فال يرتفع؛ ألنَّه
ضوء؛ ألن التَّجديد ال يكون إال وا ِإلنسان على طهارة.
ليس على ُو ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
أج َزأَ عن واجب _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وإِن نوى غُ ْسال َم ْسنُونا ْ
قَ َ ُ
( السؤال ) إذا نوى غسال مسنونا هل يجزئ عن واجب ؟

( الجواب ) المشهور في مذهب الحنابلة أنه إذا اغتسل بنية الغسل المسنونة كغسل الجمعة أو غسل العيد
ولم ينو رفع الجنابة فإن ذلك يجزئ عنه.

واألرجح :وهو قول للحنابلة أنها ال تجزئ لحديث إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا قد
تطهر طهارة ال تَرفع بمثلها األحداث وإنما تطهر طهارة مستحبه ال تطرأ على األحداث فترفعها فهي طهارة
ّ
مسنونة.

وقد روى ابن حبان بإسناد حسن :أن أبا قتادة رأى إبنه وهو يغتسل يوم الجمعة ،فقال :إن كنت على جنابة

فأعد غسال آخر.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ْسهُ _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وكذا عك ُ
( السؤال ) إِذا نوى غُسال واجبا هل يجزئ عن المسنون ؟

الجمعة فِإنه يجزئه عن
( الجواب ) نعم ل ُد ُخوله فيه ،كما لو كان عليه جنابة فاغتسل منها عند َّ
السعي إلى ُ
فدخل
ط به ،كما لو دخل المسجد ووجد الناس يصلُّون
غُ ْسل الجمعة؛ ألن
الواجب أعلى من المسنون فيسق ُ
َ
َ
المستحب.
ط عنه؛ ألن الواجب أقوى من
معهم ،فِإن تحيَّة المسجد تَسق ُ
ِّ
والمستحب معا ؟
ينوى الغُ ْسلين الواجب
َّ
( السؤال ) هل يجزئ أن َ
والمستحب أجزأ من باب أولى؛ لعموم قوله صلّى اهلل عليه وسلّم إِنَّما
( الجواب ) إذا نوى الغُ ْسلين الواجب
َّ

األعمال بالنيَّات
( السؤال ) إذا جعل للجنابة غُسال وللجمعة غُ ْسال أيكون أفضل ؟

( الجواب ) ذكر العالمة منصور البهوتى الحنبلى أن هذا هو األفضل؛ كما اختاره األصحاب رحمهم اهلل.
( السؤال ) ما صور غُسل الواجب مع المسنون ؟

( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :أربع ة صور:
ِ
الواجب.
ينوي المسنو َن دو َن
األولى :أن َ
ِ
المسنون.
الواجب دو َن
ينوي
َ
الثانية :أن َ
الثالثة :أن ينويهما جميعا.

لكل واحد غسال منفردا.
الرابعة :أن يغتسل ِّ
ٌ ِ
ب ُوضوءا _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وإِن اجتمعت
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
أحداث تُوج ُ
ال ُ
( السؤال ) ما صورة هذه المسألة ؟

( الجواب ) رجل عليه ناقضان  ،ناقض بخارج من السبيلين  ،وناقض بالنوم .فتوضأ بنية رفع الحدث الناتج

عن الخارج من السبيلين  ،فهل يرتفع حدثه مطلقا أم يبقى الحدث المترتب على النوم ؟
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِِ
تفع َسائُِرها _ )
أح َدها ار َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أو غُ ْسال ،فَ نَوى بطَ َه َارته َ
قَ َ ُ

( السؤال ) إذا اجتمعت أحداث توجب غُ ْسال كالجماع ،وا ِإلنزال ،والحيض ،والنِّفاس بالنسبة للمرأة ،ونوى
بغُ ْسلِ ِه واحدا منها،هل يرتفع جميع االحداث ؟
( الجواب ) َّ
تفع ألنها ذات حكم واحد ،وهي متداخلة في هذا الباب فإذا ارتفع
جميع األحداث تر ُ
فإن َ
أحدها ارتفع سائرها فأصبح طاهرا مطلقا.

غيره ،هل يرتفع حدثه ؟
( السؤال ) لو نوى رفع الحدث عن البول فقط على أن ال يرتفع ُ
( الجواب ) المذهب فيه عدة روايات :

األولى  :ال يجزئ إال عن البول.

( السؤال ) ما دليله م على ذل ك ؟

( الجواب ) عموم قوله صلّى اهلل عليه وسلّم :إِنَّما األعمال بالنيَّات ،وإِنما ل ُك ِّل امر ٍئ ما نوى.

الثانية  :يجزئ عنه وعن غيره.

( السؤال ) ما تعليلهم على ذل ك ؟

وصف واحد؛ وإن تعدَّدت أسبابه فِإنه ال يتعدَّد.
الحدث
( الجواب ) ألن
ٌ
َ
فِإذا نوى رفعه ارتفع وإِن لم يعيِّن إال سببا واحدا من أسبابه.

تفع شيء منها.
الثالثة  :إِن َعيَّ َن َّ
األو َل ارتفع الباقي ،وإِن عيَّن الثاني لم ير ْ
ِ
ِ
ِ
َّس ِميَةُ _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ويجب ا ِإلتيا ُن بها عند َّأول واجبات الطَّ َهارة ،وهو الت ْ
ُ
ال ُ
( السؤال ) ما أول واجبات الوضوء ؟
ينوي قبل أن
( الجواب ) التسمية عند الحنابلة في المشهور واجبة لذلك إذا أراد أن يتوضَّأ فال بُ َّد أن َ

سم َي،ألن التَّسمية واجبةٌ.
يُ ِّ
( السؤال ) متى تكون النية في الوضوء ؟

( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :النية لها محالن

األول  :تكون فيه سنة  ،وهو قبل مسنون الطهارة إن وجد قبل واجب.
الثاني  :تكون فيه واجبة عند أول الواجبات " انتهى.

وعلى هذا فاألكمل أن تكون النية قبل الشروع في الوضوء  ،والواجب أن تكون مع أول الواجبات  ،وقد

اختلف العلماء في أول واجبات الوضوء  ،فقيل  :التسمية  ،وقيل  :المضمضة  .وهو الصحيح  ،وقيل :

غسل الوجه.
ٍ
واجب _ )
سن ِع ْن َد َّأول مسنوناتِها إِن ُوجد قَ ْب َل
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وتُ ُّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما أول مسنونات الوضوء ؟
( الجواب ) َّأو ُل مسنونات الطَّهارة غسل َّ
سمي صار ا ِإلتيان بالنيَّة
الكفين ثالثا ،فإذا غسلهما ثالثا قبل أن يُ ِّ
ٍ
حينئذ ُسنَّةٌ.
واستصحاب ِذ ْك ِرها في جميعها _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ُ
ال ُ
( السؤال ) كا حكم استصحاب ذكر النية ؟
ذكرها بالقلب ،أي يُ َس ُّن ل ِإلنسان ُّ
تذك ُر النيَّ ِة بقلبه في جميع
( الجواب ) يُ َس ُّن استصحاب ذكرها ،والمر ُ
اد ُ
يضر ،ألن استصحاب ذكرها ُسنَّةٌ.
الطَّهارة ،فِإن غابت عن خاطره فإنه ال ُّ
فالمدار على ما في القلب.
سبق لسانُه بغير قصده
ولو َ
ُ

اعتماده على عزم قلبه ال على الوهم الذي
ضوء ،لكن عند الفعل نطق بنيَّة العمل؛ فيكون
الو ُ
ُ
ولو نوى بقلبه ُ
بالع ْمرة فِإنَّه على ما نوى.
طرأ عليه ،كما لو أراد َّ
الحج ودخل في اإلحرام بهذه النيَّة؛ لكن َ
سبق لسانُه فلبَّى ُ
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ ويجب استصحاب حك ِ
ْمها _ )
قَ َ
ُ
ُ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
( السؤال ) ما تعريف الواجب ؟

( الجواب ) ما أمر به الشارع على سبيل اإللزام ؟
( السؤال ) ما حكم الواجب ؟

( الجواب ) يثاب فاعله امتثاال ويستحق العقاب تاركه.
( السؤال ) إِ ْن َش َّ
ك فِي النِّ يَّ ِة فِي أَثْ نَ ِاء الطَّ َه َارةِ فَهل يلزمه استئناف الوضوء ..؟
ِ
ِ
ِ
ادةٌ َش َّ ِ
يها،
استِْئ نَافُ َها؛ ِألَنَّ َها عبَ َ
ك في َش ْرط َها َو ُه َو ف َ
( الجواب ) قال ابن قدامة في المغني لَ ِزَمهُ ْ
فَ لَم تَ ِ
ص َّح.
ْ
( السؤال ) إذا َش َّ
ض ٍو أ َْو َم ْس ِح َرأْ ِس ِه ،هل يلزمه اعادة الوضوء ؟
ك فِي غَ ْس ِل ُع ْ
ِ ِ
العضو الذي َشك به
ْم َم ْن لَ ْم يَأْت بِه؛ يعني يعيد َعسل ُ
( الجواب ) قال ابن قدامة ُحك ُ
ْمهُ ُحك َ
ِأل َّ
ك َو ْهما َكال َْو ْس َو ِ
ت إلَْي ِه.
َص َل َع َد ُمهَُّ ،إال أَ ْن يَ ُكو َن َذلِ َ
اس ،فَ َال يُلْتَ َف ُ
َن ْاأل ْ
( السؤال ) ما حاالت النية باعتبار االستصحاب ؟

( الجواب ) النيَّةُ لها أربع حاالت باعتبار االستصحاب:
ضوء إِلى آخره ،وهذا أكمل األحوال.
الو ُ
األولى :أن يستصحب ذكرها من َّأول ُ
سمى استصحاب ِ
األول،
حكمها ،أي بَنَى على الحكم َّ
ْع ،وهذا يُ َّ
َ
تغيب عن خاطره؛ لكنَّه لم ين ِو ال َقط َ
الثانية :أن َ
واستمر عليه.
َّ

ضوءُهُ؛ لعدم
ضوء ،لكن
استمر مثال في غسل قدميه لتنظيفهما من الطِّين فال ُّ
َّ
يصح ُو ُ
الو ُ
ينوي قطعها أثناء ُ
الثالثة :أن َ
استصحاب الحكم لقطعه النيَّة في أثناء العبادة.

ضوءهُ ،ألنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل.
نتقض ُو ُ
الو ُ
ضوء بعد انتهائه من جميع أعضائه ،فهذا ال يَ ُ
ينوي قطع ُ
الرابعة :أن َ
الص ِ
الة بعد انتهائها ،فِإ َّن صالته ال تنقطع.
قطع َّ
ولهذا لو نوى َ

ال الم َؤلِّ ُ ِ
ينوي _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وصفةُ الوضوء :أن َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما الدليل أن النية شرط في الوضوء ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن من حديث عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه أن النبي صلّى اهلل عليه
وسلّم :إِنَّما األعمال بالنيَّات.
سمي _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ثُ َّم يُ ِّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على وجوب التسمية في الوضوء ؟
ضوء لِ َم ْن لم يَذك ِر اسم اهلل عليه.
( الجواب ) قوله صلّى اهلل عليه وسلّم :ال ُو ُ
الصالح ،وابن تيمية ،وابن كثير ،وغيرهم.
وحسنه :العراقي ،وابن َّ
َّ
صححه :أبو بكر بن أبي شيبةَّ .
( السؤال ) هل يجوز قول بسم الرحمن بدل بسم اهلل ؟

( الجواب ) ما يجزئ بسم الرحمن بسم القدوس ما يجزئ كذلك.
( السؤال ) هل يجوز قول بسم اهلل الرحمن الرحيم عند الوضوء ؟

( الجواب ) ال إنما يقتصر على الوارد بسم اهلل فقط.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويغسل َّ
كفيه ثالثا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على غسل الكفين ثالثا ؟

( الجواب ) ثبت في الصحيحين عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،من حديث عثمان وعبد اهلل بن زيد،
وكذلك في السنن عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه :أنه عليه الصالة والسالم افتتح جميع وضوئه بغسل
كفيه ثالثا.

( السؤال ) متى يتعين غسل الكفين ومتى ال يتعين ؟
( الجواب ) لغسل الكفين ثالث حاالت :

األولى :أن يكون اإلنسان مستيقظا من نومه ،سواء كان نوم ليل أو نوم نهار ،فإذا استيقظ اإلنسان من نوم

الليل أو نوم النهار وجب عليه غسل كفيه ثالثا ،وذلك لحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى اهلل

عليه وسلم قال( :إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثالثا ،فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده.

الثانية :أن يكون في حال يقظته وأراد أن يتوضأ؛ ولكنه على يقين وعلم بأن كفيه طاهرتان ،ففي هذه الحالة

يُ َس ُّن له غسل الكفين وال يجب عليه ذلك ،ودليل هذه السنية مداومة النبي صلى اهلل عليه وسلم على ذلك.

الثالثة :أن يشك في كونها طاهرة أو نجسة ،فيقال :يستحب غسلها ،يعني :يتأكد الغسلولكن ال يصل إلى
درجة الوجوب؛ ألن اليقين ال يُزال بالشك.

( السؤال ) ما حد غسل الكفين ؟

( الجواب ) حدهما من أطراف األصابع إلى الزندين.
ض_)
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ثُ َّم يَتَ َم ْ
الم َؤلِّ ُ
ض َم َ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على المضمضة ؟

ِ ٍ
ِ
ث م َّر ٍ
الجواب ) ما ثبت في الصحيحين َع ْن ُح ْم َرا َن" :أ َّ
ات ,ثُ َّم
س َل َك َّف ْيه ثََال َ َ
َن ُعثْ َما َن َد َعا ب َوضُوء ,فَ غَ َ
استَ ْن َش َق.
َم ْ
ض َو ْ
ض َم َ
( السؤال ) ما معنى المضمضة لغة ؟

( الجواب ) المضمضة :مأخوذة من قولهم :مضمضت الحية إذا تحركت في ُجحرها ،فالمضمضة في لغة

العرب :الحركة.

( السؤال ) لماذا ُوصف غسل هذا الموضع من الجسم بكونه مضمضة ؟
( الجواب ) قالوا :ألن السنة في المتمضمض أن يحرك الماء في فمه.
( السؤال ) ما صفة المضمضة ؟

( الجواب ) المضمضة عند العلماء فيها وجهان :

األول  :أن يُدخل الماء ويُحركه فقط دون أن يمج.

( السؤال ) لو أدخل الماء ولم يحركه في فمه ثم لََفظَه ،هل يعتبر متمضمضا على الصفة المعتبرة شرعا ؟

( الجواب ) فال يعتبر ألنه ال بد من التحريك ،إذ بالتحريك يحصل النقاء ،فلو اقتصر على كون الماء يصل
إلى فمه ثم يلفظه ،لم يكن ذلك مضمضة على الوجه المعتبر.

الثاني  :أن يدخله ويحركه ثم يلفظه.

( السؤال ) لو أن إنسانا كان عنده ماءٌ وكان عطشان ،فابتدأ الوضوء فمضمض ثم بلع الماء هل يكون

بذلك متمضمض ؟

( الجواب ) فإن قلنا :المضمضة ال تتحق إال بالطرح ،لم يكن محققا للمضمضة؛ ألنه ينبغي أن يخرج الماء
إلى خارج البدن ال إلى داخله ،ويقولون :وجه اعتبار المضمضة بالتحريك واللفظ هو السنة؛ فإن النبي صلى

اهلل عليه وسلم مضمض ولََفظ ،ولذلك يقتدى به عليه الصالة والسالم في هديه ،فيتمضمض ويحرك الماء

ويلفظه.

ليدخل الماءُ بينها ؟
يل ما في فمه من بقايا الطعام فيخلِّ َل أسنانه
َ
( السؤال ) هل يجب أن يز َ
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :الظَّاهر أنه ال يجب

تمنع وصول الماء إِلى ما تحتها أم ال يجب ؟
( السؤال ) هل يجب إزالة األسنا َن المرَّكبةَ إِذا كانت ُ
نزعه
( الجواب ) قال العثيمين رحمه اهلل تعالى الظَّاهر أنه ال يجب ،وهذا يُشبه
الخاتم ،والخاتم ال يجب ُ
َ
يحرَكه لكن ليس على سبيل الوجوب.
ضوء ،بل األ َْولى أن ِّ
الو ُ
عند ُ
( السؤال ) ما الدليل على عدم وجوب تحريك الخاتم عند الوضوء ؟
( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن َّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم كان يلبس خاتما.
أن َّ
( السؤال ) ما وجه االستدالل من الحديث ؟

ضوء ،وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه
( الجواب ) لم يُ ْن َق ْل أنه كان ِّ
الو ُ
يحركه عند ُ

ش ُّق نزع هذه التركيبة عند بعض النَّاس.
األسنان ،وال سيَّما أنه يَ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ْستَ ْن ِش َق _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما حكم االستنشاق ؟
( الجواب ) للحنابلة ِعدَّة روايات في ُحكمهما.
المشهور في المذهب أنهما واجبان قال المرداوي :وهذا المذهب مطلقا ،وعليه األصحاب ،ونصروه ،وهو
ِمن ُمفردات المذهب.
( السؤال ) ما دليل القائلين بوجوب المضمضة واالستنشاق ؟
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها :

الدليل األول  :ما رواه أبو داود بإسناد صحيح حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم :إذا توضأت فمضمض.
الدليل الثاني  :ما أخرجه البخاري ومسلم حديث إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ,ومن

استجمر فليوتر.

الدليل الثالث  :حديث المسيء إلى صالته ( توضأ كما أمرك اهلل ) ,واهلل قال :وما آتاكم الرسول فخذوه وما
نهاكم عنه فانتهوا  ,والسنة جاءت بالمضمضة واالستنشاق وهي مبينه للقرآن.

وهذا يرد على من استدل بحديث المسيء إلى صالته بعدم فرضية المضمضة واالستنشاق.

( السؤال ) ما تعريف االستنشاق ؟

( الجواب ) جذب الماء إلى داخل األنف.

قال بعض العلماء :إذا جذب الماء تحقق االستنشاق ،وال يلزمه االستنثار يعني :الطرح؛ والصحيح أن تعبير
العلماء باالستنشاق متضمن لالستنثار؛ ألن اإلنسان إذا استنشق فال يصبر على بقاء الماء حتى ينثره.

( السؤال ) ما فائدة اشتراط النثر ؟

( الجواب ) أن اإلنسان إذا عصر أنفه دون أن ينثر لم يكن محققا لالستنشاق على أكمل صوره ،وذلك ال

بد من النثر ،لقوله عليه الصالة والسالم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل
الماء الذي جذبه بنَ َف ِسه إلى
في أنفه ماء هذا االستنشاق ثم لينتثر ،فق وله( :ثم لينتثر) أي :ليطرح ،ولينثر َ
خياشيمه ،ولذلك ال بد من النثر؛ ألن المقصود من إدخال الماء تطهير هذا الموضع ،فإذا كان يعصره دون أن
يكون منه نثر ،لم يتحقق به كمال التطهير لهذا الموضع.
( السؤال ) إِذا كانت له جيوب أنفيَّة زوائد؛ هل يبالغ في االستنشاق ؟

يستقر الماء في هذه الزوائد ثم َّ
ويصاب
يتعفن ،ويصبح له رائحة كريهة
( الجواب ) ال ألنَّه مع المبالغة ربما
ُّ
ُ
بمرض ،أو ضرر في ذلك ،فهذا يقال له :يكفي أن تستنشق حتى يكو َن الماء داخل المنخرين.
ِ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
انح َد َر من اللَّ ْحيين َّ
والذقن طُوال_ )
سل ْ
وج َههُ م ْن منابت َش ْعر الرأس إِلى ما َ
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ْغ َ
( السؤال ) ما المراد بال وجه ؟

( الجواب ) الوجه مأخوذ من المواجهة ،وهو الشيء الذي يأتي قُ بُ َل اإلنسان مقابال له ،تقول :واجهتُه ،إذا
صرت قِبَال لإلنسان ،أي :جئت من وجهه ،ويقال لها :مواجهة ،ويقال لها :مقابلة ،ومنه قوله تعالىَ { :و َح َش ْرنَا
َ
َعلَْي ِه ْم ُك َّل َش ْي ٍء قُ بُال} أي :أمامهم ينظرون إليه.
( السؤال ) هل يستحب أن يزيد في ماء الوجه في الوضوء ؟
( الجواب ) قال ابن قدامة رحمه اهلل يستحب أن يزيد في ماء الوجه؛ ألن فيه غضونا وشعورا ودواخل
وخوارج ،ليصل الماء إلى جميعه.

( السؤال ) ما دليلهم على زيادة صب الماء على الوجه في الوضوء ؟

الجواب ) ما روى علي رضي اهلل عنه في صفة وضوء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :ثم أدخل يديه

في اإلناء جميعا ،فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما على وجهه ،ثم الثانية ،ثم الثالثة مثل ذلك ،ثم أخذ

بكفه اليمنى قبضة من ماء فتركها تستن على وجهه رواه أبو داود.

( السؤال ) ما المراد بقوله تستن على وجهه ؟

( الجواب ) أي :تسيل وتنصب .قال أحمد رحمه اهلل  :يؤخذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من األعضاء.

( السؤال ) ما حد الوجه طوال ؟

( الجواب ) من منابت الشعر الذي يكون في ناصية اإلنسان إلى ما انحدر من اللحيين
وهو اللحية السفلى ،فيشمل الوجه الشق األيمن واأليسر إلى ما انحدر.

( السؤال ) ما معنى الدقن ؟
مجمع اللَّ ْحيَين:
( الجواب ) هو
ُ

انح َد َر من اللَّ ْحيين ؟
( السؤال ) ما معنى ما َ
( الجواب ) واللَّ ْحيَان :هما العظمان النَّابت عليهما األسنان.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ومن األُذُ ِن إِلى األُذُ ِن َع ْرضا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما حد الوجه عرضا ؟
( الجواب ) ومن األذُن إلى األذُن عرضا.

قال بعض العلماء :إن الوجه كمالُه من األذُن اليمنى إلى األذن اليسرى عرضا.

وقال بعضهم :بل إن حده إلى العذار ،فإذا غسل العذار ،وهو الشعر الذي يكون مقابال لألذُن فقد تم غسله

للوجه.

ٍ
الكثيف مع ما استرسل منه _ )
خفيف ،والظاهر
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وما فيه من َش ْع ٍر
قَ َ
َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما ضابط الشعر الخفيف والكثيف ؟

( الجواب ) الخفيف ما تُرى من ورائه البشرةُ والكثيف ما لم تُرى من ورائه البشرة.

( السؤال ) هل يجب غَسل البشرة إذا كانت اللحية خفيفة ؟
حص ُل به المواجهة.
( الجواب ) يجب غسله وما تحته؛ ألن ما تحته إِذا كان يُرى فإنَّه تَ ُ
( السؤال ) هل يجب غسل البشرة إذا كانت اللحية كثيفة ؟

( الجواب ) روي عن أبي حنيفة أنه ال يجب غسل اللحية الكثيفة؛ ألن اهلل تعالى إنما أمر بغسل الوجه،
وهو اسم للبشرة التي تحصل بها المواجهة ،والشعر ليس ببشرة ،وما تحته ال تحصل به المواجهة .وقد قال
الخالل الذي ثبت عن أبي عبد اهلل في اللحية أنه ال يغسلها وليست من الوجه ألبتة.

( السؤال ) أيهما أفضل غسل اللحية أم التخليل ؟

( الجواب ) روى بكر بن محمد ،عن أبيه ،قال :سألت أبا عبد اهلل أيما أعجب إليك غسل اللحية أو

التخليل؟ فقال :غسلها ليس من السنة ،وإن لم يخلل أجزأه.
( السؤال ) هل يجب غسل ما في الوجه َّ
والع ْن َف َق ِة واألهداب والحاجبين والعارضين ؟
كالشارب َ

( الجواب ) قال اإلمام العثيمين يجب ذلك.
( السؤال ) ما العنفقة ؟

السفلى والذقن.
( الجواب ) ُشعيرات بين الشفة ُّ

( السؤال ) ما حكم غسل ما استرسل من اللحية ؟

( الجواب ) قال ابن قدامة يجب غسل ما استرسل من اللحية .وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه :ال
يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طوال وعرضا؛ ألنه شعر خارج عن محل الفرض  .فأشبه ما نزل من

شعر الرأس عنه.
ثم يديه مع المرفقين _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل يغسل اليمنى أوال أم اليسرى ؟
( الجواب ) اليُمنى ثم اليُسرى.

( السؤال ) المؤلف لم يذكر التيامن هنا ما السبب ؟

ضوء.
الو ُ
( الجواب ) ألنه سبق في ُسنَن ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
كل رأْ ِسه مع األُذُنَ ْين َم َّرة واحدة _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ثم يمسح ّ
( السؤال ) مسح الرأس يكون مرة واحدة أم تالثا ؟
( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.

القول األول  :مذهب جمهور العلماء رحمهم اهلل يكون المسح مرة واحدة.
( السؤال ) ما دليل الجمهور أن مسح الرأس يكون مرة واحدة ؟
( الجواب ) السن ة _ والعق ل:

السن ة  :وردت السنة في عدة احاديث فمنها :

النبي صلّى اهلل عليه ،وسلم حيث بيَّنا
 -1حديث عثمان ،وعبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنهما في صفة وضوء ِّ
غسل جميع أعضاء الوضوء ثالثا ،ولم يذكرا ذلك في مسح الرأس ،فلم
أنه َ
يفعله عثمان رضي اهلل عنه في وصفه لوضوء النبي َ َّ َّ ِ َّ
فأقبل
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم ،وقال عبد اهلل رضي اهلل عنهَ :
بهما ،وأدبَر ولم يذكر أنه ثلث المسح.
 -2جاء التصريح بإقتصاره عليه الصالة ،والسالم على المرة الواحدة حتى في حال إسباغه ،كما في حديث
النبي صلّى اهلل عليه وسلم :وأنه َّ
مضمض
فغسل ك ّفيه ثم
توضأَ
علي رضي اهلل عنه حيث إنه وصف وضوء ِّ
َ
َ

ثم
ثالثاْ ،
واستَ ْن َشق ثالثا ،وغسل وجهه ثالثا ،وذراعيه ثالثا ،ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبينّ ،
كيف كان طُ ُهور ر ِ
سول اهلل صلّى اهلل عليه وسلم.
قال:
أحببت أ ْن أُريَ ُك ْم َ
ُ
َ
رواه الترمذي وصححه ،وعن أنس رضي اهلل عنه مثله.
ضأ فقالت:
أت َ
 -3حديث الربيع رضي اهلل عنها أنها ر ْ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يتو ّ
رسول اهلل َ
ِ
وصححه.
وص ْدغَيه ،وأُذُنيه مرة واحدة رواه الترمذيّ ،
َم َس َح برأسه ما أَقْبل منه ،وما أَ ْدبرَ ،
الدليل من العقل  :إِن تكرار المسح يجعل الممسوح مغسوال ،ومقصود الشرع في هذا العضو هو المسح،
وليس الغسل.

القول الثاني  :مذهب الشافعية رحمهم اهلل أن المسح يكون ثالثا.

( السؤال ) ما دليل الشافعية أن مسح الرأس في الوضوء يكون ثالثا ؟
( الجوب ) حديث علي رضي اهلل عنه عند الدارقطني :أنه مسح بر ِ
أسه ،وأُذنَ ْي ِه ثالثا.
َ َ َ
وسنده ضعيف.
( السؤال ) ما الدليل أن مسح الرأس يكون مع األذنين ؟
( الجواب ) ذكر أهل العلم أدلة فمنها:

الرأس.
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم أنه كان
يمسح األُذنين مع َّ
 -1ما رواه البخاري عن ِّ
ُ

 -2ما صححه األلباني أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :األذنين من الرأس.
مما َّ
تلقاه بهما من المعاصي.
السمع ،فكان من الحكمة أن تُطَ َّهرا حتى يَط ُْه َر ا ِإلنسا ُن َّ
 -3أنَّهما آلة َّ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
مع الكعبين _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ثُ َّم يَغسل ْ
رجلَْيه َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما الدليل على وجوب غسل القدمين ؟

( الجواب ) القرآن _ والسنة (
القرآن  :لقوله تعالى{ :يأيها الَّ ِذين آمنُوا إِذَا قُمتم إِلَى َّ ِ ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِلَى ال َْم َرافِ ِق
الصالَة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
ُْْ
وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِلَى الْ َك ْعبَ ْي ِن}
ََُْ ُ
السنة  :حديث حمران مولى عثمان :ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثالث مرات
ثم غسل اليسرى مثل ذلك.
األقطع بقيَّة الم ْف ُر ِ
وض _ )
ويغسل
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ُ
ال ُ
ُ
( السؤال ) أقطع اليدين ماذا يفعل إذا أراد أن يتوضأ ؟

األقطع بقيَّة الم ْف ُر ِ
وض أل ّن اهلل أمره بغسل الجميع ،فإذا سقط عنه البعض لمكان العذر
يغسل
( الجواب )
ُ
ُ

ضها ،وبَقي
فإن سقوط البعض ال يقتضي سقوط الكل؛ فالخطاب متوجه عليه أن يغسل يده كاملة فإذا قُطع بع ُ
ِ
الساعد داخل في المأمور ،فيجب عليه غسل ما بقي من الساعد بعد القطع.
ساعده مثال فإن َّ
األقطع يغسل بقيَّة الم ْف ُر ِ
وض ؟
( السؤال ) ما الدليل أن
ُ

( الجواب ) القرآن _ والسنة :
استَطَ ْعتُ ْم}
القرآن  :قوله تعالى{ :فَاتَّ ُقوا اللَّهَ َما ْ

السنة  :ما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلّى اهلل عليه وسلّم :إذا َأمرتُ ُكم فأم ٍر فأتوا منه ما استطعتم.
ِ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
ضد منه _ )
الع ُ
س َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ فإن قُط َع من َ
قَ َ ُ
الم ْفصل غَ َس َل َرْأ َ
( السؤال ) لماذا وجب غسل رأس العضد ؟

ضد مع المرفق في موازنة واحدة.
الع ُ
( الجواب ) ألن رأس َ
ِ
الس ِ
بعض ِ
القدم غَسل ما بقي ،وإِن قُ ِطع من مفصل َ ِ ِ
اق؛
غسل َ
طرف َّ
وهكذا بالنسبة ِّ
للرجل إِن قُط َع ُ
العقب َ
َ
َ
ألنَّه منه.
ط المسح على ظاه ِرها ،وي ِ
دخ ُل
ضها مسح الباقي ،وإِن قُ ِطعت كلُّها سق َ
وهكذا بالنسبة لألُذُن إِذا قُ ِط َع بع ُ
ُ
ُ
ِ
أصبعيه في ِ
ص َماخ األُذنين.
الس ِ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ماء _ )
بصرهُ إلى َّ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ثم ُ
قَ َ ُ
يرفع َ
( السؤال ) ما حكم رفع البصر بعد االنتهاء من الوضوء ؟

( الجواب ) الحنابلة يرون أن من السنن رفع البصر إلى السماء بعد االنتهاء من الوضوء.
الس ِ
ماء سنة ؟
بصرهُ إلى َّ
( السؤال ) ما الدليل أن رفع َ
السماء
ضوء ،ثم رفع نظره إلى َّ
الو ُ
وي أن َّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم قال :من توضَّأ فأحسن ُ
( الجواب ) ما ُر َ
فقال :أشهد أن ال إله إال اهلل؛ وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،فُتحت له أبواب الجنَّة

الثمانية ،يدخل من أيِّها شاء.

السماء إِشارة
والفقهاء رحمهم اهلل بَنَوا هذا
نظره إلى َّ
الحكم على هذا الحديث .وعلى تعليل وهو :أنه ُ
يرفع َ
َ
حيث َش ِه َد له بالتَّوحيد.
إلى عُ ِّ
لو اللَّ ِه تعالى ُ
( السؤال ) ما صحة الحديث ؟

الجواب ) قال علي بن المديني :هذا حديث حسن .مسند الفاروق البن كثير قال ابن حجر :هذا حديث
حسن من هذا الوجه ،ولوال الرجل المبهم لكان على شرط البخاري؛ ألنه أخرج لجميع رواته؛ من المقرئ
فصاعدا إِال المبهم ،ولم أقف على اسمه .نتائج األفكار  ،وانظر :العلل للدارقطني.
ويقول ما َوَر َد _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ُ
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدعاء الوارد بعد الوضوء ؟

( الجواب ) ما رواه مسلم من حديث عمر رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :أشهد أن ال إله
إال اهلل ،وأشهد َّ
المتطهرين ،فِإ َّن من أسبغ
أن محمدا عبده ورسوله ،اللهم اجعلني من التَّوابين ،واجعلني من
ِّ
ضوء ثم قال هذا ِّ
أبواب الجنَّة الثَّمانية ،يدخل من أيّها شاء.
الذكر؛ فُتِ َح ْ
الو ُ
ت له ُ
ُ
( السؤال ) هل يشرع الذكر الوارد في الوضوء للتيمم والغسل ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.
القول االول  :أن هذا ِّ
والتيمم.
الذكر يُ َشرعُ بعد الغسل ُّ

ضوء فقط.وهو ظاهر كالم األكثر.
الو ُ
القول الثاني  :أنه يقتصر على ما َوَر َد في ُ
ويتوجهُ ذلك بعد الغُسل؛ ولم يذكروه.
قال في الفروع َّ :
وقال في الفائق  :قلت :وكذا يقوله بعد الغُسل.
( السؤال ) ما مناسبة هذا الذكر بعد الوضوء ؟

تطهير للبَ َدن ،وهذا ِّ
تطهير للقلب؛ ألن فيه اإلخالص هلل.
الو ُ
الذكر ٌ
ضوء ٌ
( الجواب ) ألن ُ

المتطهرين الذين طهَّروا
وألن فيه الجمع بين سؤال اهلل أن يجعله من التَّوابين الذين طهَّروا قلوبهم ،ومن
ِّ

أبدانهم.

ال الم َؤلِّ ُ ِ
اح معونتُه _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وتُبَ ُ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما حكم معونة المتوضئ ؟

وصبِّه عليه ،وهو يتوضَّأ ،وهذه اإلباحة ال تحتاج إلى
( الجواب ) يجوز معونة المتوضِّئ ،كتقريب الماء إليه َ
دليل؛ ألنها هي األصل.

( السؤال ) ما الدليل على إباحة ذلك ؟

الماء على رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم وهو يتوضَّأ.
ص َّ
( الجواب ) أن المغيرةَ بن شعبة رضي اهلل عنه َ
ب َ
( السؤال ) فإن قلت :أال يكون هذا مشروعا؛ ألنَّه من باب التَّعاون على البِ ِّر والتقوى ،فال يقتصر على

اإلباحة فقط ،بل يُقال :إنه مشروع ؟

( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :ال شك أنَّه من باب التَّعاون على البِ ِّر والتَّقوى ،ولكن هذه عبادة ينبغي
ل ِإلنسان أن ي ِ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم أنه ُكلَّما أراد أن يتوضَّأ طلب من يُعينه فيه.
باش َرها بنفسه ،ولم ير ْد عن ِّ
ُ
يستعين بغيره
كرهُ إِعانةُ المتوضِّئ إال عند الحاجة ؛ ألنَّها عبادة وال ينبغي ل ِإلنسان أن
وقال ُ
َ
بعض العلماء :تُ َ
أص ُّح.
عليها ،والمذهب َ
يف أعضائِه _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وتَ ْن ِش ُ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على الجواز ؟
( الجواب ) عدم الدَّليل على المنع ،واألصل اإلباحة.

النبي صلّى اهلل
( السؤال ) فإن قلت :كيف
تجيب عن حديث ميمونة رضي اهلل عنها بعد أن ذكرت غُ ْس َل ِّ
َ

ض يديه ؟
عليه وسلّم قالت :فَ نَاولتُهُ ثَوبا فلم ُ
يأخ ْذهُ ،فانطلق وهو يَ ْن ُف ُ
( الجواب ) أن هذا قضيَّة عين تحتمل ِعدَّة أمور:

ِ َّ
ٍ
غير مناسب أو غير ذلك.
إِما
لسبب في المنديل ،كعدم نظافته ،أو يُخشى أ ْن يُبلهُ بالماء وبلَلُه بالماء ُ
وقد يكو ُن إِتيانُها بالمنديل دليال على َّ
أن من عادتِه أن ِّ
ف أعضاءه وإال لم تأت به.
ينش َ

مباح.
َّ
واب :ما قاله المؤلِّف أنه ٌ
والص ُ

باب َم ْس ِح الْخُفَّْي ِن
ُ
( السؤال ) ما مناسبة ذكر المؤلف المسح على الخفين بعد صفة الوضوء ؟
ف في هذا الباب المسح على ِ
الع َمامة،
ضوء .وذكر المؤلِّ ُ
الو ُ
َ
كم يتعلَّق بأحد أعضاء ُ
( الجواب ) ألنه ُح ٌ
والجبيرةِِ ،
والخ َما ِر ،وال ُخ َّف ْي ِن ،فكان مشتمال على أربعة مواضيع.
( السؤال ) ما المراد بالخفين ؟
الرجل من الجلود ،وي لْح ُق بهما ما يلبس عليهما من ِ
والصوف ،وشبه ذلك
الكتَّانُّ ،
س على ِّ
ُ َ
َُ ُ
( الجواب ) ما يُلبَ ُ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم سرية وأمرهم
س على ِّ
الر ْجل مما تستفي ُد منه بالتسخين ،ولهذا بعث ُّ
من ُك ِّل ما يُلبَ ُ
َّساخين .
أن يمسحوا على العصائب والت َ
( السؤال ) ما الدليل على مشروعية المسح على الخفين ؟

ِ
جماع.
( الجواب )
والسن َِّة وا ِإل ِ
الكتاب ُّ
الكتاب :قوله تعالى{ :وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِلَى الْ َك ْعبَ ْي ِن} في قراءة سبعية  ،فقد قرأ بعض السبعة {
ََُْ ُ
وأرجلِكم } بالكسر  ،فتكون الرجل ممسوحة  ،وذلك ألنه سبحان وتعالى قال { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم
إلي المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلِكم } هذا على توجيه من توجيهات اللغة في هذه اآلية  ،وهو ما اختاره
بعض أهل العلم  .وقد بينه النبي صلى اهلل عليه وسلم بفعله بإثبات المسح على الخفين.

السنَّة :فقد تواترت في الداللة علي جواز المسح على الخفين  ،حتى ذكره اإلمام أحمد عن سبعة وثالثين
ُّ

صحابيا فقال رحمه اهلل  :سبعة وثالثون نفسا يروون المسح على الخفين وذكره ابن مندة عن أكثر من ثمانين
صحابي [ ا]  ،منهم العشرة المبشرون بالجنة .

ولعل ذكر اإلمام أحمد لذلك العدد إنما هو في األحاديث الصحيحة  ،وما ذكره ابن مندة في األحاديث

الصحيحة وغيرها .وقد ذكر صاحب " نصب الراية " عن ثمانية وأربعين حديث في المسح على الخفين.

وقد جزم كثير من أهل العلم بأن األحاديث في هذا الباب متواترة  ،وممن جزم بذلك شيخ اإلسالم والحافظ

ابن حجر وغيرهما من أهل العلم .

اإلجماع  :فقد أجمع العلماء علي جواز المسح علي الخفين وممن ذكره  :ابن المبارك وابن المنذر .
فإذن  :المسح علي الخفين ثابت بالكتاب والسنة واإلجماع .
( السؤال ) هل أنكر أحد من الطواف المسح على الخفين ؟

( الجواب ) نعم أنكر المسح على الخفين طوائف من المبتدعة كالرافضة والخوارج  ،ومن هنا أدخل أهل
العلم هذا الباب في باب العقائد فيشيرون إلي هذه المسألة لخالف المبتدعة في هذا الباب .

( السؤال ) ما حكم من أنكر المسح على الخفين ؟

( الجواب ) من أنكر المسح علي الخفين فهو مبتدع ؛ ألن األحاديث فيه متواترة  ،ومن أنكر شيئا مما ثبت

بالتواتر فهو مبتدع كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية فمن أنكر شيئا مما ثبت بالتواتر كأحاديث الحوض
ونحوها فهو مبتدع .

( السؤال ) هل األفضل غسل القدمين أم األفضل المسح على الخفين ؟
( الجواب ) قوالن ألهل العلم :

القول االول  :ذهب جمهور الفقهاء إلى  :أن غسل القدمين أفضل من المسح وهو راوية عن اإلمام أحمد .
( السؤال ) لماذا قل الجمهور أن الغسل أفضل ؟

( الجواب ) ألن هذا هو األصل  ،فاألصل هو الغسل .

القول الثاني  :وذهب اإلمام أحمد إلى أن المسح على الخفين أفضل.
( السؤال ) ما دليل من قال أن المسح أفضل من الغسل ؟
( الجواب ) استدل بما يل ي :

 -1أنه أيسر ،و ( ما ُخيِّ ر رس ُ ِ
َخ َذ أَيْ َس َرُه َما َما لَ ْم يَ ُك ْن إِثْما ،فَِإ ْن
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم بَ ْي َن أ َْم َريْ ِن إِال أ َ
ول اللَّه َ
َ َ َُ
َكا َن إِثْما َكا َن أَبْ َع َد الن ِ
َّاس ِم ْنهُ ) رواه البخاري ومسلم.
ْرهُ أَ ْن تُ ْؤتَى
 -2أنه رخصة ،وقد قال النبي صلى اهلل عليه وسلم ( :إِ َّن اللَّهَ يُ ِح ُّ
ب أَ ْن تُ ْؤتَى ُر َخ ُ
صهُ َك َما يَك َ
م ْع ِ
صيَتُهُ رواه أحمد وصححه األلباني في إرواء الغليل
َ
 -3أن في المسح على الخفين مخالفة ألهل البدع الذين ينكرونه ،كالخوراج والروافض
وقد كثرت األحاديث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم في فعل كل منهما ،غسل القدمين ،والمسح على
الخفين ،مما جعل بعض العلماء يقول :المسح والغسل سواء ،وهو ما اختاره ابن المنذر رحمه اهلل.

القول الثالث  :اختار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن األفضل في حق كل واحد ما كان موافقا
للحال التي عليها قدمه ،فإن كان البسا للخف فاألفضل المسح ،وإن كانت قدماه مكشوفتين فاألفضل
الغسل ،وال يلبس الخف من أجل أن يمسح عليه.

( السؤال ) ما الدليل على ما ذهب إليه شيخ االسالم ؟
( الجواب ) حديث المغيرة بن شعبة رضي اهلل عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى اهلل عليه وسلم ليغسل
قدميه في الوضوء فقال له النبي صلى اهلل عليه وسلم ( :د ْعهما ،فَِإنِّي أَ ْد َخلْت هما طَ ِ
اه َرتَ ْي ِن ،فَ َم َس َح َعلَْي ِه َما )
َُُ
َ َُ

رواه البخاري ومسلم.

فهذا يدل على أن المسح أفضل في حق من كان يلبس الخفين.
الَ :كا َن رس ُ ِ
ص ْفوا َن بْ ِن َع َّس ٍ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَأ ُْم ُرنَا إِذَا
ال رضي اهلل عنه قَ َ
ول اللَّه َ
َُ
وما رواه الترمذي ( َع ْن َ َ
يهن إِال ِم ْن َجنَابٍَةَ ،ولَ ِك ْن ِم ْن غَائِ ٍط َوبَ ْوٍل َونَ ْوٍم .حسنه األلباني في
ِع ِخ َفافَ نَا ثَالثَةَ أَيَّ ٍام َولَيَالِ َّ
ُكنَّا َس َفرا أَ ْن ال نَ ْنز َ
"إرواء الغليل".
( السؤال ) ما شروط المسح على الخفين ؟

( الجواب ) م ا يل ي :
وز ٍ
لمقيم يوما وليلة _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ يَ ُج ُ
ال ُ
الشرط األول  :أ ْن يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعا.
( السؤال ) ما مدة المسح على الخفين ؟

( الجواب ) اختلف اهل العلم في ذلك.

القول األاول  :مذهب جمهور أهل العلم  :وأن مدة المسح للمسافر ثالثة أيام بلياليها  ،وللمقيم يوم وليلة.
( السؤال ) ما الدليل على ذل ك ؟

( الجواب ) ما ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب قال  ( :جعل النبي صلى اهلل عليه وسلم

للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة ).

القول الثاني  :ذهب المالكية في المشهور عندهم  :أنها ال وقت لها بل تفعل مطلقا من غير مدة محددة.

( السؤال ) ما دليل هم عل ى ذل ك ؟
( الجواب ) استدلوا بأحاديث :

الحديث األول  :ما رواه أبو داود من حديث أبي بن عمارة أنه سأل النبي صلى اهلل عليه وسلم عن مسح

الخفين فقال  ( :أمسح على الخفين ؟ قال  :نعم  ،قال  :يوما ؟ فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم ( يوما )
فقال  :ويومين ؟فقال  ( :ويومين ) فقال  :وثالثة ؟ قال  :نعم وما شئت )
لكن الحديث إسناده ضعيف فال يثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم .

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة  ،باب التوقيت في المسح على الخفين بلفظ  :عن ُشريح بن هانئ قال:

أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت  :عليك بابن أبي طالب فسله  ،فإنه كان يسافر مع رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ،فسألناه فقال  :جعل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر ،

ويوما وليلة للمقيم .

الحديث الثاني  :ما رواه خزيمة بن ثابت كما في أبي داود وغيره أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :المسح
على الخفين للمسافر ثالثة أيام وللمقيم يوم وليلة  ،قال ( ولو استزدناه لزادنا )

والحديث فيه انقطاع  ،وقد ضعفه البخاري ثم إن قول الصحابي لو صح فليس فيه دليل على أن المدة مطلقة
 ،كيف وقد قيدها النبي صلى اهلل عليه وسلم بما تقدم بل فيه أن الصحابي قد ظن وتوقع أنهم لو طلبوا منه

الزيادة لزاد ولم يطلبوا منه فال يحكم بالظن وال يحكم بأمر ال يعلم .
فهذا الحديث لو صح فال يدل علي أن المدة مطلقة .

الحديث الثالث  :ما رواه البيهقي وصححه شيخ اإلسالم ورواه الحاكم وصححه  :أن عقبة بن عامر خرج من
الشام إلي المدينة من الجمعة إلي الجمعة فقال له عمر  ( :متي أولجت الخفين في رجليك فقال ( يوم

الجمعة ) فقال  ( :فهل نزعتها ) فقال  :ال  ،فقال ( أصبت السنة )

والحديث صحيح .

قال أهل العلم  :ال شك أن هذا الحديث يشكل على مذهب الجمهور  ،ولكن ليس فيه ما يدل علي تمام

قولهم بل فيه دليل على ما اختاره شيخ اإلسالم من أن المسافر إذا كان يشق عليه خلع الخفين ولبسهما ،

كأن يكون بريدا في مصلحة المسلمين وشق عليه لئال يؤخر الخير على المسلمين ويشق عليه أن ينزل فيخلع
الخفين  ،فإنه يجوز له أن يمسح ما شاء هذا هو الذي يدل عليه الحديث المتقدم

وهو حديث ألنه قال ( أصبت السنة ) ففيه رفع إلي النبي صلى اهلل عليه وسلم.

وهذا القول هو الراجح أي أنه ال يجوز أن يزيد علي الوقت المحدود إال إذا كان في حال السفر وكان يشق

عليه أن يخلع ويلبس فإنه يجوز له ذلك.

ويصح أن تكون هذه المسألة من باب القياس علي الجبيرة فإنها ال تؤقت وهي ما توضع علي الكسر  ،فإنه

يمسح عليها مطلقا من غير تحديد بوقت .

إذن الراجح  :ما اختاره شيخ اإلسالم من استثناء من يشق عليه أن يخلع ويلبس كأن يكون بريدا في مصلحة

المسلمين .
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ من ح َد ٍ
ث بَ ْع َد لُْب ٍ
س_)
قَ َ
َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
( السؤال ) متى تبتدئ مدة المسح على الخفين ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال :
القول االول  :تبتدئ من الحدث بعد اللُبس.

وصورة المسألة  :رجل لبس خفه ثم أحدث  ،كأن يكون توضأ الفجر ولبس خفيه ثم نام بعد الفجر في حوالي
الساعة العاشرة  ،فإنه حينئذ  :يكون قد انتقض وضوؤه بمجرد نومه  ،ففي أول النوم يكون قد انتقض وضوؤه

 ،وهو نام في الساعة العاشرة فيستمر وقت المسح إلي الساعة العاشرة من الغد فيتم له أربعا وعشرين ساعة .

إذن  :الحساب يكون من الحدث بعد اللبس وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم .
( السؤال ) ما حج ة ه ذا القول ؟

المسح ال َّ
ضوء فعلَّق الحكم به ،وإِال َّ
مرة
فإن
يتحق ُق إال في َّأول َّ
الح َد َ
الو ُ
( الجواب ) أل ّن َ
َ
سبب وجوب ُ
ث ُ
يمسح.
ُ
ونظير هذا قولُهم في بيع الثِّمار :إذا باع نخال قد َّ
تشق َق طَل ُْعهُ فالثَّمر للبائع؛ مع أن الحديث :من باع نخال قد
ُ
رت ، )...لكن قالوا :إِن ُّ
بب للتَّأبير فأُنيط الحكم به.
أُبِّ ْ
التشق َق س ٌ

القول الثاني  :ذهب اإلمام أحمد في رواية عنه وهو اختيار ابن المنذر  ،ومن الشافعية النووي وهو اختيار
الشيخ عبد الرحمن السعدي  :أن التوقيت يبتدئ من المسح.
( السؤال ) ما دليلهم على ذلك ؟

( الجواب ) ظواهر األدلة الشرعية  ،فإن األدلة الشرعية إنما صرحت بالمسح.

وهو قبل أن يمسح لم يشرع به بعد فكيف يكون محسوبا من وقته  ،فعلى ذلك يكون الحساب من المسح

إلى أن تتم المدة.
ف رِحمه اللّه ( _ على طَ ِ
اه ٍر _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ
الشرط الثاني  :أ ْن يكون ال ُخ َّفان أو الجوارب طاهرة فإ ْن كانت نجسة فإنَّه ال يجوز المسح عليها ( ،

السؤال ) ما الدليل على ذلك ؟
( الجواب ) َّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعالن فخلعهما في أثناء صالته
أن جبريل أخبره َّ
وأَخبَر َّ
بأن فيهما أذى أو ق َذرا رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه في
مسنده وهذا يدل على أنَّه ال تَجوز الصالة فيما فيه نَجاسة َّ
الماسح
ث
وألن النَّجس إذا ُم ِسح عليه َّ
تلو َ
ُ
بالن ِ
َّجاسة فال ِ
يص ُّح أ ْن يكو َن مطهرا.
اح _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ُمبَ ٍ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
الشرط الثالث  :أال يكو َن الخف محرما.
( السؤال ) ما أن واع المحرم ؟

المحرم نوعان:
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين :
َّ
محرم لكسبه كالمغصوب ،والمسروق.
األولَّ :
محرٌم ،وال يُقال:
صور فهذا َّ
محرم لعينه كالحرير َّ
الثانيَّ :
للر ُج ِل ،وكذا لو اتَّ َخذ « ُش َرابا» (وهو الجورب) فيها ُ
إِن هذا من باب ما يُمتهن؛ َّ
بكل حال ،فلو كان على
ور حرام ِّ
ألن هذا من باب اللباس ،واللباس الذي فيه ُ
صٌ
الشراب» صورةُ ٍ
« ُّ
أسد مثال فال يجوز المسح عليه.
المسح عليهما.
وكال هذين النوعين ال يجوز
ُ

( السؤال) ما الدليل على المنع من المسح عليهما ؟
( الجواب ) َّ
ستباح بالمعصية؛ وألن القول بجواز المسح على ما كان
ألن المسح على ال ُخ َّفين ُر ْخ َ
صة ،فال تُ ُ
والمحرم يجب إِنكاره.
المحرم،
محرما مقتضاه إقرار هذا اإلنسان على لبس هذا
َّ
َّ
َّ

الم ْسبِ َل تبطل صالتُه ،ألنَّه لبس ثوبا
صح
الم ْسبِ ِل إن َّ
ُ
الحديث فِإن ُ
وربما نقول :بالقياس على بطالن صالة ُ
المحرم؛ َّ
فإن المسح أيضا يكون فاسدا بلبس ال ُخ ِّ
المحرم.
ف
الصالةُ بلبس الثَّوب
محرما ،فِإذا فسدت َّ
َّ
َّ
َّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ساتِ ٍر للم ْف ُر ِ
وض _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
شترط لجواز المسح على ال ُخ َّفين أن يكون ساترا للمفروض:
الشرط الرابع  :يُ َ
فقد اتفقت المذاهب األربعة على أن من شروط المسح على الخفين ،أن يكون ساترا لمحل فرض الغسل
الكعبان مع القدم فإن لم يستر الكعبين لم يصح المسح عليهما.

( السؤال ) ما تعليلهم على هذا الشرط ؟
المسح عليه حتى قال بعض أهل العلم
يصح
( الجواب ) ألنَّه إِذا كان به ُخرو ٌق با َن من ورائه
المفروض ،فال ُّ
ُ
ُ

وهو المشهور من المذهب  :لو كان هذا ال َخ ْر ُق بمقدار رأس المخراز.
المسح ،إِذ ال
يجامع
ضهُ الغُ ْسل ،والغُ ْسل ال
والتَّعليل :أن ما كان خفيفا أو به ُخروق ،فِإن ما ظَ َه َر؛ فَ ْر ُ
ُ
َ
يجتمعان في عض ٍو واحد.
الستر وهذا غير سات ٍر ،بدليل أن ا ِإلنسان لو صلَّى في ثوب يصف
شتر ُ
َّ
ط َّ
وأما ما يصف البشرة لصفائه؛ فألنه يُ َ
البشرَة لصفائه فصالتُه باطلةٌ.
المسح عليه َّ ،
وذهب الشافعيةُ إِلىَّ :
مستور ال يمكن أن يصل
محل الفرض
أن ما ال يَ ْستُ ُر لصفائه يجوز
ألن َّ
ٌ
ُ
يضر ،فليست هذه عورة يجب سترها حتى نقول :إن ما يصف
إِليه الماء ،وكونُه تُرى من ورائه البشرةُ ال ُّ
يصح المسح عليه.
البشرة ال ُّ
السنَّة ما ُّ
الر ْجل في ال ُخ ِّ
ف.
وليس في ُّ
يدل على اشتراط ستر ِّ
وهذا تعليل َجيّ ٌد من َّ
الشافعية.

ط أن يكون ساترا للمفروض .
القول الثاني  :قال بعض العلماء :إنه ال يُشتر ُ
ُّ
استدل أصحاب هذا القول ؟
( السؤال ) بم اذا
( الجواب ) م ا يل ي :

وأي
 -1أن النُّصوص الواردةَ في المسح على ال ُخ َّفين ُمطْلَقةٌ ،وما َوَر َد ُمطْلَقا فإنه يجب أن يبقى على إِطالقهُّ ،
أحد من النَّاس يُضيف إِليه قيدا فعليه الدَّليل ،وإال فالواجب أن نُطلق ما أطلقه اللَّهُ ورسولُه ،ونقيِّد ما قيَّده اهلل
ورسولُه.

الصحابة كانوا فُ َقراء ،وغالب ال ُفقراء ال تخلو خفافهم من ُخ ُروق ،فإذا كان هذا غالبا أو
 -2وألن كثيرا من َّ

سول صلّى اهلل عليه وسلّمَ ،د َّل على أنَّه
الر ُ
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم؛ ولم ينبِّه عليه َّ
كثيرا من قوم في عهد َّ

ليس بشرط .وهذا اختيار شيخ اإلسالم.
المسح ؟
فرضه الغُ ْس ُل ،فال يجامع
( السؤال ) ما الجواب ِم ْن قولهم :إِ َّن ما ظَ َه َر؛ ُ
َ
مبني
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :هذا مبني على قولهم :إِنه ال بُ َّد من ستر المفروض ،فهم جاؤوا بدليل ٍّ
ُّ
فرضه الغُ ْسل؟
َّعى ،فيُقال لهمَ :م ْن قال :إِ َّن ما ظَ َه َر؛ ُ
المد َ
على اختيارهم ،واستدلوا بالدعوى على نفس ُ
بل نقول :إِن ال ُخ َّ
غسلُه ،بل يكون تابعا
ف إِذا جاء على وفق ما أطلق ْته ُّ
السنَّةُ؛ فما ظَ َه َر من القدم ال يجب ْ
لل ُخ ِّ
مسح عليه.
ف ،ويُ ُ
ِ
مسح وغُ ْس ٌل في عضو واحد ؟
( السؤال ) ما الجواب م ْن قولهم :ال يجتمع ٌ
بالجبيرة إِذا كانت في نصف ِّ
فالمسح على الجبيرة،
الذراع،
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :هذا ُم ٌ
نتقض َ
ُ
والغُ ْس ُل على ما ليس عليه جبيرة ،وعلى تسليم أنَّه ال بُ َّد من ستر ُك ِّل القدم نقول :ما ظهر يُغ َسلُ ،وما استتر
بال ُخ ِّ
الراجح؛ ألن هذه الخفاف ال
غير ُمسلَّم ،وما اختاره شيخ اإلسالم هو َّ
ف يُ ُ
مسح كالجبيرة ،ولكن هذا ُ
تسلم غالبا من الخروق ،فكيف ُّ
ونلزمهم بذلك .ثم إِن كثيرا من النَّاس اآلن يستعملون
نشق على النَّاس ُ

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم سرية،
ويحصل بها الت
للر ْجل،
جوارب خفيفة ،ويرونَها مفيدة ِّ
َّسخين ،وقد بعث ُّ
ُ
َ
ُ
البرد ،فأمرهم أن يمسحوا على العصائب (يعني العمائم) والتَّساخين (يعني ِ
الخ َفاف) ،والتَّساخين هي
فأصابهم ُ َ
ِ
يحص ُل من مثل هذه الجوارب.
الرجل،
الخفاف؛ ألنها يُقصد بها
وتسخين ِّ
تسخين ِّ
الر ْجل ُ
ُ
ُ
ت بِنَ ْف ِس ِه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ يَثْبُ ُ
ال ُ
الشرط الخامس  :أن يكون الخف مما يثبت على القدم بنفسه ,ويمكن المشي فيه لمسافة بعيدة دون
ِّساع فيه...ألن الذي ُرخِّص في مسحه ,ما تدعو الحاجة إلى لبسه ومتابعة
خروج القدم منه ,لثقله ،أو الت ٍ

المشي فيه عرفا.

ُّ
الخف بنفسه ؟
( السؤال ) هل يشترط للمسح على الخفين أن يثبُت
( الجواب ) اختلف أهل العلم في اشتر ِ
الخف بنَ ِ
اط ثُ ِ
ِّ
فسه ،وذلك على قَولي ِن:
بوت
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الخف أن يثبُ َ ِ
المذاه ِ
ِّ
ب الفقهيَّة األربَعة :الحنفيَّة ،والمالكيَّة ،
ط في
األول :يُشتَر ُ
القول َّ
ت بنَفسه ،وهذا باتِّفاق َ
َّ
والشافعيَّة  ،والحنابلة.
( السؤال ) ما دلي لهم على ذل ك ؟
( الجواب ) ذلك لآلتي:

المعتاد ،الذي يمكن متابعةُ المش ِي عليه ،وليس مثلَه ما ال ِ
ِ
َّأوالَّ :
ِّ
يمك ُن
الخف
وردت في
أن ُّ
الر ْخصةَ إنَّما ْ
ُ ُ
متابعةُ المش ِي عليه.
بسه هو الذي ي ِ
أن الذي تدعو الحاجةُ إلى لُ ِ
ثانياَّ :
ط إذا مشى فيه ،فال
فأما ما يس ُق ُ
مك ُن ُمتابعةُ المشي فيهَّ ،
ُ

ُّ
المسح عليه.
حتاج إلى
ِ
يشق ْنز ُعه ،وال يُ ُ
الخف بنَ ِ
فسه ،وهو وجهٌ عند َّ
ُّ
ابن تيميَّة  ،وابن عثيمين.
ت
القول الثَّاني :ال يُشتَر ُ
ط أن يثبُ َ
الشافعيَّة  ،واختاره ُ
( السؤال ) ما دلي لهم على ذل ك ؟
النبي صلَّى اهللُ عليه وسلَّم قد أمر َّأمتَه بالمسح على َّ
( الجواب ) ذلك َّ
الخفين ،ولم يقيِّد ذلك بكون
ألن َّ
ِّ
ت بن ْفسه.
ت بن ْفسه أو ال يثبُ ُ
الخف يثبُ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ِم ْن ُخ ٍّ
ف_)
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما المراد بالخف ؟
( الجواب ) ال ُخ ُّ
ف :ما يكون من الجلد .والجوارب :ما يكون من غير الجلد كالخرق وشبهها ،فيجوز المسح

على هذا وعلى هذا.

( السؤال ) ما دليل المسح على الجوارب ؟
الرجل إليهماِ ،
والعلَّة فيهما واحدة ،فيكون هذا ( الجواب ) القياس على ال ُخ ِّ
ف ،إذ ال
فرق بينهما في حاجة ِّ ْ
من باب ُّ
الشمول المعنوي ،أو بالعموم اللفظي كما في حديث :أن يمسحوا على العصائب والتَّساخين.

الر ْج َل.
والت
َّساخين ُّ
ِّن ِّ
يعم َّ
كل ما يُسخ ُ
ُ

الموق فإنه ُخف قصير يُ ْم َس ُح عليه ،وقد ثبت َّ
نبي صلّى اهلل عليه وسلّم مسح على الموقين.
َّ
أن ال َّ
وأما ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
وج ْوَر ٍ
ص ِف ٍ
يق _ )
ب َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) هل يجوز المسح على الجوارب الرقيقة في الوضوء؟

( الجواب ) من العلماء من أجاز المسح على الجوربين مطلقا.
ِ ِ
ْج ْوَر ِ
ب َوإِ ْن َكا َن َرقِيقا ،
قال النووي َ :و َح َكى أ ْ
َص َحابُنَا َع ْن ُع َم َر َو َعل ٍّي َرض َي اللَّهُ َع ْن ُه َما َج َو َاز ال َْم ْس ِح َعلَى ال َ
وحكوه عن أبي يوسف ومحمد واسحق َو َد ُاود.
وهو ما يرجحه الشيخ األلباني  ،والشيخ ابن عثيمين  ،رحمهما اهلل تعالى.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َونَ ْح ِو ِه َما _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الذي يجوز المسح عليه ؟

الر ْجل سواء ُس ِّمي ُخ َّفا ،أم جوربا ،أم ُموقا ،أم ُجرموقا ،أم غير ذلك ،فِإنَّه يجوز
س على ِّ
( الجواب ) ِّ
كل ما يُلبَ ُ
المسح عليه؛ ألن ِ
العلَّة واحدة
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وعلى ِع َم َام ٍة _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما المراد بالعمامة ؟
( الجواب ) ِ
ويكوُر عليه ،وهي معروفةٌ.
الرأسَّ ،
العمامةُ :ما يُ َّ
عم ُم به َّ
( السؤال ) ما الدَّليل على جواز المسح عليها ؟
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم :مسح بناصيته ،وعلى
( الجواب ) حديث المغيرة بن شعبة رضي اهلل عنه أن َّ
ِ
العمامة ،وعلى ُخ ّفيه .

بالخمار كما في صحيح مسلم :مسح على ال ُخ َّفين ِ
ِ
والخمار  ،قال :يعني ِ
الع َمامة .
َ
وقد يُعبَّر عنها َ
َّ ِ
الخمار ِ
للرأس ،كما يجوز
بالع َمامة ،ولوال هذا التفسير لقلنا بجواز المسح على الغُترة ،إِذا كانت ِّ
مخمرة َّ
ففسر َ

في ُخ ُمر النِّساء.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ٍ
لرجل _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) هل يجوز للمرأة المسح على العمامة ؟

( الجواب ) ال يجوز للمرأة ،وهو أحد شروط جواز المسح على ِ
المسح على
العمامة ،فال يجوز للمرأة
ُ
ِ
الع َمامةَّ ،
رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم المتشبهين
بالر َجال ،وقد لعن ُ
ألن لبسها لها حرام لما فيه من التشبُّه ِّ
بالرجال.
الرجال بالنِّساء ،والمتشبهات من النِّساء ِّ
من ِّ
ٍ
ط لل ُخ ِّ
عمامة نجسة فيها
ف من طهارة العين ،وأن تكو َن مباحة ،فال يجوز المسح على
شتر ُ
ويُشتر ُ
ط لها ما يُ َ
ِ
عمامة حري ٍر.
صور ،أو
ٌ
ِ
ٍ
ٍ
ف رحمهُ اللّهُ ( _ محنَّ َكة ،أَو َذ ِ
ات ذُ َؤابَة _ )
قَ َ
ْ
َُ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
( السؤال ) ما معن ى محنكة ؟

( الجواب ) المحنَّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك.
( السؤال ) ما معنى وذات الذؤابة ؟

( الجواب ) هي التي يكون أحد أطرافها متدلِّيا من الخلف ،وذات :بمعنى صاحبة.
( السؤال ) ما شروط المسح على العمامة لدى الحنابلة ؟

ف ِ
للعمامة شرطين:
( الجواب ) اشترط المؤلِّ ُ

األول :أن تكون َلر ُجل.

الثاني :أن تكون محنَّكة ،أو ذات ذؤابة.
مع اشتراط أن تكون مباحة ،وطاهرة العين.

( السؤال ) ما الدليل على على اشتراط التَّحنيك ،أو ذات الذؤابة ؟
( الجواب ) َّ
أن هذا هو الذي جرت العادةُ بلبسه عند العرب.....

وألن المحنَّكة هي التي يَ ُّ
كورة بدون تحنيك.
الم َّ
شق نزعها ،بخالف ُ
وعارض شيخ اإلسالم رحمه اهلل في هذا الشرط  ،وقالِ :إنَّه ال دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة ،أو ذات
ذؤابة.

العمامة ولم يذكر قيدا آخر ،فمتى ثبتت ِ
النص جاءِ :
المسح عليها.
الع َمامة جاز
بل ُّ
ُ
وألن الحكمة من المسح على ِ
الع َمامة ال تتعيَّ ُن في َّ
َّ
حركها ربما تَ ْن َف ُّل
مشقة النَّزع ،بل قد تكون الحكمةُ أنَّه لو َّ

أكوارها.
ُ
وألنَّه لو نَزع ِ
الع َمامة ،فِإن الغالب َّ
السخونَة فِإذا نزعها ،فقد يُصاب بضرٍر بسبب
الرأس قد أصابه العر ُق و ُّ
أن َّ
َ
ِّص له المسح عليها.
الهواء؛ ولهذا ُرخ َ

قليل
الرأس ،لكن قالوا :يُ َس َّن أن
يمسح معها ما ظهر من َّ
مسح ما ظهر من َّ
َ
وال يجب أن يَ َ
الرأس؛ ألنَّه سيظهر ٌ
من النَّاصية ومن الخلف غالبا؛ فيجب المسح عليها ،ويستحب المسح على ما ظَ َه َر.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وعلى ُخ ُمر نِ َس ٍاء ُم َد َارةٍ تَحت ُحلُوقِ ِه َّن _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما حكم مسح المرأة على خمارها ؟

( الجواب ) اختلف العلماء في حكم مسح المرأة على خمار رأسها إلى أقوال ثالثة :

القول األول  :ذهب الجمهور وهو رواية عن أحمد إلى عدم جواز المسح عليه وحده  ،وحكموا على الوضوء
إن هي فعلت بالبطالن  ،إال أن يكون الخمار رقيقا ينفذ الماء من خالله.
( السؤال ) ما تعليلهم على عدم اإلجزاء ؟
الرأس في قوله{ :وامسحوا بِرُؤ ِ
ت على الخمار فِإنها
( الجواب ) ألن اهلل تعالى أمر بمسح َّ
وس ُك ْم} ،وإِذا َم َس َح ْ
ََُْ ُ

الرأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فال يجوز.
لم تمسح على َّ

القول الثاني  :ذهب الحنابلة في الرواية األخرى عن إمامهم إلى جواز المسح وصحة الوضوء ،وهو قول ابن

حزم  ،حيث قال  :وكل ما لُبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك :
أجزأ المسح عليها  ،المرأة والرجل سواء في ذلك  ،لعلة أو غير علة ..

( السؤال ) ما دليلهم على الجواز ؟
ِ
الرجلِ ،
ِ
فالخمار للمرأة بمنزلة ِ
َّ
والمشقة موجودة في
للر ُجل،
الع َمامة َّ
( الجواب ) قاسوا الخ َمار على ع َمامة َّ ُ
َ
كليهما.

القول الثالث  :ذهب فريق ثالث إلى التفريق بين ما يشق نزعه وما يسهل فأجازوا المسح على األول دون
اآلخر  ،وهو قول ابن تيمية  ،ومن المعاصرين  :الشيخ العثيمين .
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ فِي ح َد ٍ
َصغَ َر _ )
قَ َ
ثأ ْ
َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
( السؤال ) ما تعريف الحدث ؟

الصالة ونحوها مما تُشترط له الطَّهارة.
الح َدث:
ئم بالبَ َدن يمنع من َّ
ٌ
( الجواب ) َ
وصف قا ٌ
( السؤال ) م ا أقس ام الحدث ؟
( الجواب ) قسمان:

األول :أكبر وهو ما أوجب الغسل.

ضوء.
الو ُ
الثاني :أصغر وهو ما أوجب ُ
ِ
( السؤال ) ما الدليل أن ِ
العمامةُ ،وال ُخ ُّ
الح َدث األصغر دون األكبر ؟
مار ،إِنما
تمسح في َ
ُ
ف ،والخ ُ

رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم إِذا ُكنَّا َس ْفرا أالَّ ننزع خفافنا
( الجواب ) حديث صفوان بن َع َّسال قالَ :أمرنا ُ
ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ،ولكن من غائط ،وبول ،ونوم .

( السؤال ) ما وج ه الدالل ة من الحديث ؟
ث األكبر.
( الجواب ) قوله :إال من جنابة ،يعني به الح َد َ

وقوله :ولكن من غائط وبول ونوم ،هذا الحدث األصغر .فلو حصل على ا ِإلنسان جنابة َّ
مدةَ المسح فإنه ال
سل؛ َّ
ألن الحدث األكبر ليس فيه شيء ممسوح ،ال أصلي وال فرعي ،إال الجبيرة.
يمسح ،بل يجب عليه الغُ ُ
والعمامة ِ
ف ِ
والخمار شروطا تتفق
قَ َ
ام ال ُعثَ ْيمين :نتَبيَّ َن مما سبق أن لهذه الممسوحات الثالثة :ال ُخ ّ
اإلم ُ
ال َ
تختص بكل واحدُّ .
فالشروط المتفقة هي:
فيها؛ وشروطا
ُّ
 1أن تكون في الحدث األصغر.
 2أن يكون الملبوس طاهرا.

 3أن يكون مباحا.

 4أن يكون لبسها على طهارة.

 5أن يكون المسح في المدَّة المحددة.
ف وقد عرفت الخالف في بعضها.
هذا ما ذكره المؤلِّ ُ

العمامة ِ
ِ
ُّ
وأما ُّ
والخ َمار،
الشروط المختلفة
ط أن يكون ساترا للمفروض ،وال يُشتَ َر ُ
فالخف يُشتَر ُ
ط ذلك في َ
ِ
ِ
يجوز المسح عليه ُّ
شترط أن يكون على أنثى ،وال ُخ ُّ
للذكور
شتر ُ
ف ُ
ط أن تكو َن على َر ُج ٍل ،والخ َمار يُ َ
والع َمامة يُ َ
وا ِإلناث.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
وجبِ َيرةٍ _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما المراد بالجبيرة ؟
الجبس.
ليلتئم .واآلن بدلها
( الجواب ) هي أعوا ٌد
توضع على الكس ِر ثم يُ ْربَ ُ
ُ
ط عليها َ
ُ

سمى اللَّدي ُغ سليما مع أنه ال يُدرى
سمى
الكسير جبيرا من باب التفاؤل ،كما يُ َّ
فائ د :قال اإلمام العثيمين  :ويُ َّ
ُ
هل يسلم أم ال؟
األرض التي ال ماء فيها وال شجر َم َفازة من باب التَّفاؤل).....
سمى
وتُ َّ
ُ

ال الم َؤلِّ ُ ِ
اج ِة _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ لَ ْم تَ تَ َجاوْز قَ ْد َر َ
الح َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما ق در الحاجة ؟

حتاج إليه في شدِّها.
( الجواب ) هي الكسر ،و ُّ
كل ما قَ ُر َ
ب منه مما يُ ُ

قال اإلمام العثيمين  :فِإذا أمكن أن نجعل طول العيدان شبرا ،فِإنَّنا ال نجعلُها شبرا وزيادة ،لعدم الحاجة إلى
الزائد.
هذا َّ

وكذا إذا احتجنا إلى أر ٍ
بطة غليظة استعملناها ،وإال استعملنا أربطة دقيقة.
يح الي ُد جاز ذلك لوجود الحاجة.
كل َّ
وإِذا كان الكسر في األصبع واحتجنا أن نربط َّ
الراحة لتستر َ

ِ
الحاجة ،فِإ ْن لم
ِع ما تجاوز ق َدر
نزعها بال ضرر نُز َ
فِإن تجاوزت قَ ْد َر الحاجة ،لم يُمسح عليها ،لكن إِن أمكن ُ
ِ
الزائد .
مكن فقيل :يمسح على ما كان على قدر
ويتيمم عن َّ
الحاجة َّ
يُ ْ
الز ِ
ائد صار الجميع
والراجح أنه
يتضرُر بنزع َّ
يمسح على الجمي ِع بال ُّ
تيمم؛ ألنَّه لما كان َّ
قال اإلمام العثيمين َّ :
ُ
ِ
الجبيرة.
بمنزلة َ

ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ولو فِي أ ْكبَ َر _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما حكم المسح على الجبيرة في الحدث األصغر واألكبر ؟

( الجواب ) يجوز المسح عليها في الحدث األصغر واألكبر.

وذلك لوجوه:

الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم قال:
 1حديث صاحب ال ّش َّجة بناء على أنه حديث حسن ،ويُحتَ ُّج به فِإن َّ
ِ
ب على ُجرحه ِخرقة ثم يمسح عليها.
نما كان يكفيه أن َّ
إِ َّ
يتيم َم؛ ويعص َ
الرجل أجنب.
وهذا في الحدث األكبر ،ألن َّ

 2أن المسح على الجبيرة من باب الضَّرورة ،والضَّرورة ال فرق فيها بين الحدث األكبر واألصغر ،بخالف

المسح على الخفين فهو رخصة.
َّ 3
المسح عليه كال ُخ َّفين.....
الواجب غسلُه ُستِ َر بما يسوغُ ستره به شرعا فجاز
أن هذا العضو
ُ
َ

َّ 4
الجملةُ ،فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى.
أن
ورد التعبُّد به من ُ
المسح َ
حيث ُ
َ
َّ 5
التيمم ،واألحاديث في المسح
محل الجبيرة بالمسح بالماء ،أقرب إلى الغسل من العدول إلى ُّ
أن تطهير ِّ

على الجبيرة وإن كانت ضعيفة إال أن بعضها يجبر بعضا.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ إِلى َحلِّ َها _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) متى يجب نزع الجبيرة ؟
والمسح عليها زال،
وضع الجبيرة
الجرح وجب إِزالتها؛ ألن
( الجواب ) إذا برئ
السبب الذي جاز من أجله ُ
ُ
ُ
َ
لمسبَّب).....
وإِذا زال السبب انتفى ا ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ ِ
س ذلك _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ إ َذا لَب َ
ِ ِ
س ذلك بَ ْع َد َك َمال الطهارةِ ؟
( السؤال ) ما المشار إلي ه في إ َذا لَب َ
ِ
( الجواب ) المشار إليه األنواع األربعة :ال ُخ ُّ ِ
مار ،والجبيرةُ.
ف ،والعمامةُ ،والخ ُ
ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ بَ ْع َد َك َمال الطهارةِ _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) لم اذا قال المؤلف بعد كم ال الطهارة ولم يقل بعد الطهارة ؟
متجوٌز ،فيقول :بعد الطَّهارة ،أي :بعد
يقل :بعد الطَّهارة حتى ال َّ
يتجوز ِّ
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :لم ْ
أكثرها.
فلو َّ
يجز؛ لعدم اكتمال الطَّهارة.
أن َر ُجال عليه جنابةٌ وغسل رجليه ،ولبس ال ُخ َّفين ،ثم أكمل الغسل لم ْ
طهرتا ،ألن الغسل من الجنابة ال ترتيب فيه ،لكن لم تكتمل الطهارة.
صحيح أن ِّ
الرجلين ُ
ٌ

ولو توضَّأ َر ُج ٌل ثم غسل ِر ْجلَه اليُمنى ،فأدخلها ال ُخ َّ
عدم
ف ،ثم غسل اليُسرى؛
فالمشهور من المذهبُ :
ُ
ِ
لما لبس ال ُخ َّ
الر ْج ِل اليُمنى لبسها قبل اكتمال
س ذلك بعد كمال الطَّهارة ،فهو َّ
ف في ِّ
الجواز ،لقوله :إذا لَب َ
الطَّهارة لبقاء غسل اليُسرى ،فال بُ َّد من غسل اليُسرى قبل إِدخال اليُمنى ال ُخ َّ
ف
( السؤال ) ما الدل يل عل ى ذل ك ؟
( الجواب ) قوله صلّى اهلل عليه وسلّم :فِإنِّي أدخلتُهما طاهرتين.
كل واحدة وهما طاهرتان ،فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة.
( السؤال ) هل المعنى
أدخلت َّ
ُ

الصورة التي ذكرنا ؟
أو أن المعنى:
أدخلت ُك َّل واحدة طاهرة ،فتجوز ُّ
ُ

( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :هذا محتمل.
ِ
ِ
يطهر اليسرى ،ثم يلبس ال ُخ َّ
َّ
ف وقال :إنه
يلبس
الخف ،ثم ِّ
واختار شيخ اإلسالم :أنه يجوز إذا طَهَّر اليُمنى أن َ
أدخلهما طاهرتين ،فلم يُدخل اليُمنى إال بعد أن طهَّرها ،واليُسرى كذلك ،فيصد ُق عليه أنه أدخلهما طاهرتين.
وعلى المذهب :لو أن رجال فعل هذا ،نقول له :اخلع اليمنى ثم البسها؛ ألنَّك إذا لبستها بعد خلعها لبستها
بعد كمال الطَّهارة.

مرة أخرى؛ ألن هذا لم يؤثِّر شيئا ،ما دام أنه ال
وربَّما يُقال :هذا نوعٌ من العبث؛ إذ ال معنى لخلعها ثم لبسها َّ
ُ
المقصود.
الر ْجل فقد حصل
يجب إعادة تطهير ِّ
ُ

َّص للمقيم إِذا توضَّأ فلبس ُخ ّفيه أن يمسح يوما
أهل ُّ
السنن أن النبي صلّى اهلل عليه وسلّم َرخ َ
ولكن روى ُ

وليلة).....
الرجل اليسرى لم يصدق عليه أنه توضَّأ.
فقوله :إِذا توضَّأ قد يُ َر ِّجح
المشهور من المذهب؛ ألن َم ْن لم يغسل ِّ
َ
َّ
الخف ،ثم
غسل ِر ْجلَه اليمنى ثم أدخلها
وهذا ما دام هو األحوط فسلوكه أ َْولى ،ولكن ال ُ
نجسر على َر ُج ٍل َ
غسل اليسرى ثم أدخلها ال ُخ َّ
أعد صالتك ووضوءك ،لكن نأمر من لم يفعل أال يفعل احتياطا.
ف أن َ
نقول لهْ :
( السؤال ) هل اشتراط الطهارة في الجبيرة صواب ؟
فضعيف لما يأتي:
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :اشتراط كمال الطَّهارة في الجبيرة،
ٌ

قياسها على ال ُخ َّفين لوجود الفروق بينهما.
األول :أنه ال دليل على ذلك ،وال ُّ
يصح ُ
الثاني :أنها تأتي مفاجأة ،وليست كال ُخ ِّ
ف متى شئت لبسته.

كثير من األصحاب.
وعدم االشتراط هو اختيار شيخ اإلسالم  ،ورواية قويَّة عن أحمد اختارها ٌ
ويكون هذا من الفروق بين الجبيرة وال ُخ ِّ
ف.
ومن الفروق أيضا بين الجبيرة وبقيَّة الممسوحات:

والعمامة ِ
ِ
يختص ِ
بالر ِ
تختص بعض ٍو معيَّن ،وال ُخ ُّ
أس.
والخ َمار
ف
 1أن الجبيرة ال
َّ
ُّ
ُّ
ان َّ
يختص ِّ
بالر ْج ِلَ ،
وبهذا نعرف خطأَ من أفتى أن المرأةَ يجوز لها وضع «المناكير» لمدَّة يوم وليلة؛ ألن المسح إِنما ورد فيما

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم في تبوك عليه ُجبَّةٌ شاميَّةٌ وأراد أن
يُلبس على َّ
الرأس ِّ
والر ْج ِل فقط ،ولهذا لما كان ُّ
ِ
الجبَّةَ على
اعيه من أكمامه ليتوضَّأ ،فلم
ِج ذر ْ
ْ
الجبَّة ،وأَل َقى ُ
يستطع لضيق أكمامه ،فأخرج يده من تحت ُ
يُخر َ
النبي
منكبيه ،حتى َّ
صب عليه المغيرةُ رضي اهلل عنه  ،ولو كان المسح جائزا على غير القدم َّ
والرأس ،لمسح ُّ
صلّى اهلل عليه وسلّم في مثل هذا الحال على ُك َّم ِيه.

الح َدثين ،وباقي الممسوحات ال يجوز إال في الحدث األصغر.
 2أن
المسح على الجبيرة ٌ
جائز في َ
َ
الخالف في ِ
الع َمامة .
وسبق
ُ
غير مؤقَّت ،وباقي الممسوحات مؤقّتةٌَ ،
 3أن المسح على الجبيرة ُ
َّ 4
لبس إال على طهارة ،على
أن الجبيرةَ ال تُشتر ُ
ط لها الطَّهارةُ على القول َّ
الراجح وبقيَّةُ الممسوحات ال تُ ُ
ِ
للعمامة ِ
ِ
أهل ِ
خالف بين ِ
والخما ِر.
العلم في اشتراط الطهارة بالنسبة َ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
س_)
مسح في َس َف ٍر ،ثُ َّم أقَ َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َوَم ْن َ
قَ َ ُ
امْ ،أو َع َك َ
( السؤال ) ما حكم المسافر إذا مسح على الخفين  ،ثم أقام ؟

( الجواب ) إذا مسح المسافر على الجوربين ثم رجع إلى بلده فإنه ليس له أن يمسح أكثر من يوم وليلة

( 24ساعة)  ،فإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة  ،فإن له أن يمسح حتى يكمل باقي يومه وليلته ،
وإن كان مسح أكثر من يوم وليلة في السفر ،فال يجوز له المسح أكثر من ذلك.

وأما إذا حصل العكس  ،بأن مسح وهو مقيم ثم سافر  :فإنه يكمل مسح مسافر  ،فيكمل ثالثة أيام بلياليهن على المدة التي

كان قد مسحها وهو مقيم.

ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ْأو َش َّ
ك في ابْتِدائِِه ،فَ َم ْس َح ُم ِق ْي ٍم _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) إذا َّ
شك اإلنسان في ابتداء المسح ووقته فماذا يفعل؟

( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :في هذه الحال يبني على اليقين ،فإذا َّ
شك هل مسح لصالة الظهر أو
لصالة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صالة العصر ،ألن األصل عدم المسح.

ودليل هذه القاعدة هو أن األصل بقاء ما كان على ما كان ،وأن األصل العدم ،وأن الرسول عليه الصالة

الرجل يخيَّل إليه أن يجد الشيء في صالته فقال" :ال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد
والسالم ،شكى إليه َّ

ريحا.

مقيم ؟
س َح وهو
مسح وهو ٌ
مسافر أو َ
ٌ
( السؤال ) إذا شك هل َم َ

تم مسح مقيم احتياطا ،وهو المذهب.
( الجواب ) إِنه يُ ُّ

يتم مسح مسافر؛ َّ
تم مسح
الرواية الثَّانية يُباح عليها أن يُ َّ
السابقة ُّ
ألن هذه ِّ
الرواية الثَّانية في المسألة َّ
وبناء على ِّ
مسافر ،ولو تيقن أنه ابتدأ المسح مقيما.
يتم مسح مقيم ،وإذا
قال اإلمام العثيمين  :و َّ
الصحيح في هذه المسائل الثالث :أنَّه إِذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه ُّ
مسح مقيما ثم سافر أو َش َّ
تم مسح مسافر ،ما لم تنته ُمدَّة الحضر قبل سفره ،فِإن انتهت
ك في ابتداء مسحه فِإنه يُ ُّ
فال يمكن أن يمسح.

( السؤال ) إذا دخل عليه الوقت ثم سافر ،هل يُصلِّي صالة مسافر أو مقيم؟
( الجواب ) المذهب :يُصلِّي صالة مقيم.

والصحيح :أنه يُصلِّي صالة مسافر.
َّ
ض َربْ تُ ْم فِي األ َْر ِ
س
صلَّى وهو مسافر ،وقد قال اهلل تعالىَ { :وإِ َذا َ
فهذه المسألة قريبة من هذه؛ ألنَّه اآلن َ
ض فَ لَْي َ
الصالَةِ}.
ص ُروا ِم َن َّ
اح أَ ْن تَ ْق ُ
َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
تم.
كما أنه إذا دخل عليه
الوقت وهو مسافر ،ثم وصل بلده فإنه يُ ُّ
ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ث ثُ َّم َسافَ َر قَ ْب َل َم ْس ِح ِه فَ َم ْس َح ُم َسافِ ٍر _ )
َح َد َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وإِ ْن أ ْ
قَ َ ُ
( السؤال ) م ا ص ورة هذه المسألة ؟
المسح
مسح مساف ٍر؛ ألنَّه لم يبتدئ
يمسح ،فِإنَّه
مقيم ،ثم سافر قبل أن
َ
يمسح َ
ُ
َ
( الجاب ) إذا أحدث وهو ٌ
السفر .وعلى هذا يتبيَّن لنا ُرجحان القول الذي اخترناه من قبلَّ :
بأن
في الحضر ،وإِنَّما كان ابتداء مسحه في َّ
الح َدثَ ،و ُه ْم ُهنَا قد وافقوا على َّ
بالح َدث،
ابتداء ُمدَّة
ِ
الحكم معلَّ ٌق بالمسح ال َ
أن ُ
المسح من المسح ال من َ
َ

بالح َدث،
لزم األصحاب رحمهم اهلل أن يقولوا بالقول َّ
الراجح؛ أو يطردوا القاعدة ،ويجعلوا الحكم منوطا َ
ويُ ُ
مسح ٍ
حصل التَّناقض.....
مقيم؛ وإِال
فيلزمه أن
أحدث ثم سافر،
ويقولوا :إِذا
ومسح في َّ
َ
السفرُ ،
يمسح َ
َ
َ
َ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
س_)
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وال يَ ْم َس ُح قَالَن َ
( السؤال ) المراد بالقالنس ؟
الرأس ،وهي عبارة عن طاقيَّة كبيرة.
س َوة ،نوع من اللباس الذي يُوضع على َّ
( الجواب ) القالنس جمع قَ لَْن ُ

( السؤال ) ما حكم المسح على القالنس ؟

الرأس لقوله تعالىَ { :و ْام َس ُحوا
األصل
المسح عليه؛ ألن
يجوز
وجوب مسح َّ
( الجواب ) هذا النوع ال ُ
ُ
َ
َ
بِرُؤ ِ
وس ُك ْم}.
ُ
وع َدل عن األصل في ِ
ص بها.
الع َمامة ،لورود النَّ ِّ
َ

وقال بعض األصحاب :يمسح على ال َقالنس ،إِذا كانت مثل ِ
يشق نزعُهاَّ ،أما ما ال ُّ
الع َمامة ُّ
يشق نزعُه كالطاقيَّة
ُ
يشق نزعه وما ال ُّ
ففرق بين ما ُّ
يشق.
المعروفة فال يمسح عليهاَّ .
ٍ
وهذا القول قويَّ ،
يفرق بين متماثلين كما أنه ال يجمع بين متفرقين؛ ألن َّ
ألن َّ
حكيم
الشرع من
الشارع ال ِّ
عليمِ ،
والع ْبرة في األمور بمعانيها ،ال بصورها.
الشرع قد أجاز المسح على ِ
فكل ما كان مثلها في َّ
وما دام أن َّ
حكمها.
الع َمامةُّ ،
َ
مشقة النَّزع فِإنه يُعطى َ
( السؤال ) هل يجوز المسح على اللفائف مثل الشاش وغيره ؟

( الجواب ) ال يمسح ا ِإلنسان لِفافة َّلفها على قدمه؛ ألنَّها ليست ب ُخ ٍّ
حكمه.
ف فال يشملُها ُ
وكان النَّاس في زم ٍن مضى في ٍ
فاقة وإعواز ،ال يجدون ُخ ًّفا ،فيأخذ ا ِإلنسا ُن ِخرقة ويل ُفها على رجله ثم يربطُها.
( السؤال ) ما تعل يلهم على عدم الجواز ؟
( الجواب ) َّ
ف هذا األصل في ال ُخ ِّ
َّص به ،فيبقى ما عداه
األصل
أن
ف لورود الن ِّ
وجوب غسل القدم ،وخولِ َ
ُ
َ

على األصل.

جواز المسح على اللِّ ِ
فافة.
القول الثاني  :اختار شيخ اإلسالم رحمه اهلل َ
( السؤال ) ما تعل يلهم على الجواز ؟
ف؛ َّ
س ال ُخ ِّ
خلع ال ُخ ِّ
خ ِّ
ف
ف ثم غسل ِّ
( الجواب ) ألن اللِّ َفافة يُع َذ ُر فيها صاحبُها أكثر من ال ُ
ألن َ
الر ْجل ،ثم ْلب َ
مرة أخرى ،فِإذا كان َّ
الشرع أباح المسح على ال ُخ ِّ
ف ،فاللِّفافة من
أسهل من الذي يَ ُح ُّل هذه اللِّفافة ثم يعيدها َّ

باب أولى.
السريَّة التي بعثها بأن يمسحوا على العصائب والتَّساخين
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم أمر َّ
وأيضا :فِإن الن َّ
يحصل بها التَّسخين
قال اإلمام العثيمين  :فنأخذ من كلمة التَّساخين جواز المسح على اللِّفافة؛ ألنَّه ُ
والغرض الذي من أجله تُلبس ِ
الخ َفاف موجو ٌد في لبس اللِّفافة.
ط ِم َن ال َق َدِم _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وال َما يَ ْس ُق ُ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل يشترط أن يثبت الخف بنفسه ؟

( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :ال يمسح ما يسقط من ال َق َدم ،وهذا بناء على أنه يُشترط لجواز المسح
على ال ُخ ِّ
النص ،والنَّاس ال
غير معتاد؛ فال يشمله ُّ
ف ثبوتُه بنفسه ،أو بنعلين إلى خلعهما؛ ألن ما ال يثبت ُخف ُ
ِ
ظاهر فيمن يمشي فِإنَّه ال يلبسه.
يلبسون خفافا تسقط عند المشي ،وال فائدة في مثل هذا ،وهذا ٌ
ِ
س مثل هذا ال ُخ ِّ
ف للتدفئة ،فال يجوز له المسح على كالم المؤلِّف.
لكن لو فُرض أن مريضا ُم ْق َعدا لَب َ

َّ
الر ْج ِل من هذا ال ُخ ِّ
سهل ،فيخرجها ثم يغسلها ،ثم
وألن الذي يسقط من ال َق َدم سيكون واسعا ،وإخراج ِّ
ف ٌ
ِّ
ينشفها ثم يردُّها.
ِ
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ أو يُرى منه بَ ْع ُ ِ ِ
س ُخ ًّفا على ُخ ٍّ
فالحكم للفوقاني _ )
الحدث
ف قَ ْب َل
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
ُ
َ
ضهُ ،فإن لَب َ
( السؤال ) ما حكم المسح على الجورب الملبوس فوق جورب آخر ؟
ِ ِ
س ُخ ًّفا على ُخ ٍّ
المسح ،فِإن كان قبل
يصح معه
ف على وجه ُّ
ُ
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :إذا لَب َ
الحدث فالحكم للفوقاني ،وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني ،فلو لَبِس ًّ
خفا ثم أحدث ،ثم لبس ُخ ًّفا
َ
ِ ِ
س األعلى بعد أن أحدث ،ومسح األسفل
آخر فالحكم للتحتاني ،فال ُ
يجوز أن يمسح على األعلى .فإن لَب َ
األول وهو على طهارةِ
فالحكم لألسفل ،كما لو لبس ُخ ًّفا ثم أحدث ،ثم مسح عليه ،ثم لبس ًّ
خفا آخر فوق َّ
َم ْس ٍح عند لبسه للثاني ،فالمذهب (وهو الحنبلي) َّ
الح َدث.
أن الحكم للتَّحتاني؛ ألنَّه لبس الثاني بعد َ
وقال بعض العلماء :إِذا لبس الثَّاني على طهارة؛ جاز له أن يمسح عليه ؛ ألنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم :فإني أدخلتهما طاهرتين  ،وهو شامل لطهارتهما بالغسل
طاهرتين ،وقد قال ُّ

والمسح ،وهذا قول قوي كما ترى .انتهى.
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ ويمسح أكثَ ر ِ
الع َمامة _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
َ
َْ َ
( السؤال ) هل يجب مسح جميع العمامة ؟
العمامة ال ب َّد أن يكون المسح شامال ألكثر ِ
ِ
يصح ،وإن مسح
الع َمامة ،فلو مسح ُجزءا منها لم َّ
ُ
( الجواب ) َ
ويستحب إِذا كانت النَّاصيةُ بادية أن يمسحها مع ِ
الع َمامة.
ال ُك َّل فال حرج،
ُّ
ف رِحمه اللّه ( _ ِ
وظاه ِر قَ َدم ال ُخ ِّ
ف_)
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما الدليل أن المسح على الخفين يكون على ظاهر الخ ف ؟
المسح ألعلى ال ُخ ِّ
ف.....
( الجواب ) حديث المغيرة بن شعبة  :مسح خفيه فِإ َّن ظاهره أن
َ
أسفل ال ُخ ِّ
ف أولى بالمسح من أعاله ،وقد رأيت
علي رضي اهلل عنه قال :لو كان الدِّين َّ
ولحديث ٍّ
بالرأي ،لكان ُ
رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم يمسح أعلى ال ُخ ِّ
ف.
حسنه بعضهم.
قال اإلمام العثيمين  :وهذا الحديث وإِ ْن كان فيه نَظٌَر؛ لكن َّ

مخالف للعقل؟
( السؤال ) هل الدِّين
ٌ

اك
الرأي كما قال تعالىَ { :وَما نَ َر َ
علي رضي اهلل عنه إِن َّ
بادي َّ
اد ٍّ
( الجواب ) ال ،ولكن مر ُ
صح نسبته إليه هو َ
اتَّ ب ع َ َّ ِ
ِ ِ
الرأْ ِي}  ،أي :في ظاهر األمر.
ي َّ
ََ
ين ُه ْم أ ََراذلُنَا بَاد َ
ك إِالَّ الذ َ

ف هو األَولى ،وهو الذي ُّ
يدل عليه العقلَّ ،
َّأمل نجد أن مسح أعلى ال ُخ ِّ
ألن هذا المسح ال يُراد به
ألنه عند الت ُّ
أسفل ال ُخ ِّ
تلويث له.
ف لكان في ذلك
ٌ
التَّنظيف والتنقيةُ ،وإنما يُر ُ
اد به التعبُّد ،ولو أنَّنا مسحنا َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ِم ْن أَصابِ ِعه إلى ساقِه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما صفة المسح على الخف أو الجورب ؟

مرهما إلى ساقه ،
ثم يُ ُّ
( الجواب ) صفة المسح فهي  :أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه َّ

فرج أصابعه إذا مسح وال يكرر المسح
يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى  ،والرجل اليسرى باليد اليسرى  ،ويُ ِّ

 .انظر الملخص الفقهي للفوزان.
ف رِحمه اللّه ( _ دون ِ
وع ِقبِه _ )
قَ َ
أس َفل ِهَ ،
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ْ
ال ُ
( السؤال ) لم اذا قال المؤلف دون أسفله ؟

( الجواب ) ألنهما ليسا من أعلى القدم ،والمسح إِنما ورد في األعلى كما سبق في حديث المغيرة ،فِإ َّن له
تدل على ما َّ
روايات ُّ
حديث علي رضي اهلل عنه.
دل عليه
ُ

( السؤال ) إذا كان ال ُخ ُّ
يمسح من طرف ال ُخ ِّ
ف أو طرف األصابع ؟
ف أكبر من القدم ،فهل
ُ
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :إِن نظرنا إلى الظَّاهر؛ فِإنَّه إِن مسح على ُخ َّفيه مسح من طرف ال ُخ ِّ
ف إلى
الر ْجل فيه صغيرة أو كبيرة ،وإِن نظرنا إلى المعنى قلنا :ال ُخ ُّ
ف هنا زائ ٌد عن الحاجة
ساقه؛ بقطع النَّظر عن كون ِّ

والزائ ُد ال ُحكم له ،ويكو ُن الحكم مما يُحاذي األصابع ،والعمل بالظَّاهر هو األحوط.....
َّ
( السؤال ) هل يمسح على ال ُخ َّفين معا أو يبدأ باليُمنى ؟
( الجواب ) اختلف العلماء في ذلك.
القول االول  :يمسح عليهما معا لظاهر حديث المغيرة.

المبدل .وهذا فيما إِذا كان يمكنه
دل له حكم
القول الثاني  :يبدأ باليُمنى؛ ألن المسح ٌ
ُ
بدل عن الغسل ،والبَ ُ
مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فِإنه يبدأ باليمنى.
أن
َ
يمسح بيديه جميعا ،أما إذا كان ال يمكنهَ ،
ال الم َؤلِّ ُ ِ
الجبِْي َرة _ )
وعلَى َج ِم ِ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
يع َ
قَ َ ُ
( السؤال ) هل يلزم المسح على جميع الجبيرة ؟

ظاهر حديث صاحب ُّ
الش َّجة وهو قوله« :ويمسح عليها
( الجواب ) نعم يمسح على جميع الجبيرة؛ ألن َ

كل جانب.
لكل الجبيرة من ِّ
شامل ِّ

( السؤال ) هل يجزئ ما لو غسل الممسوح بدل المسح ؟

( الجواب ) فقال بعض أهل العلم :ال يجزئ ألنَّه خالف ما جاء به َّ
النبي صلّى اهلل عليه
الشرع ،وقد قال ُّ
الرخصة إِلى َّ
مشقة .وقال بعض العلماء:
وسلّم :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو َرد  ،ثم إِننا بالغسل نقلب ُّ

.يجزئ الغسل ؛ ألنَّه أكمل في ا ِإلنقاء ،وإِنما عدل إلى المسح تخفيفا
الغسل إِن أ ََم َّر يده عليها ؛ َّ
ط؛ لكن
ضهم فقال :يجزئ
ألن إِمرار اليد جعل الغسل مسحا ،وهذا أحو ُ
َّ
وتوسط بع ُ
ُ
االقتصار على المسح أفضل وأ َْولى.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
حل ال َف ْر ِ
الحدث _ )
ض بَ ْع َد
بعض َم ِّ
ومتَى ظَ َه َر ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما حكم انكشاف بعض القدم في المسح على الخفين ؟
( الجواب ) إذا ظهر شيء من محل الفرض ،فهو كنزع الخف ،فيبطل به المسح عند الجمهور ،ومن ثم

يجب استئناف الطهارة عند بعضهم ،ويجزئ غسل الرجل عند بعضهم ،ويرى الشيخ ابن عثيمين أن نزع

الخف ال يبطل المسح المتقدم ،فيصلي بوضوئه ذاك ما شاء من الصلوات ،فإذا أحدث ،لم يجز له المسح
على الخفين ،بل ال بد من غسل رجليه.

يلزمه استئناف الطَّهارة؟
( السؤال ) إذا خلع ال ُخفين ونحوهما هل ُ
ف في هذه المسألة على أربعة أقوال :
( الجواب ) اختُلِ َ
ضوء
القول األول :ما ذهب إليه المؤلِّ ُ
الو ُ
ف رحمه اهلل أنه يلزمه استئناف الطَّهارة ،حتى ولو كان ظهورها بعد ُ
ضوءِ ،
الممسوح بطلت الطَّهارة في
لما زال
والعلَّة :أنَّه َّ
الو ُ
ُ
يجب عليه ُ
بقليل وقبل جفاف األعضاء ،فِإنه ُ
ض ،فِإذا بطلت في عض ٍو من األعضاء بطلت في الجميع ،وهذا هو المذهب.
تتبع ُ
موضعه ،والطَّهارةُ ال ّ
القول الثاني :أنه إِذا خلع قبل أن تَ ِج َّ
لما بطلت الطَّهارةُ في
ف األعضاء أجزأه أن يغسل قدميه فقط ،ألنَّه َّ
ٍ
ف ،فِ َّ
األول فيغسل قدميه.
ضوء َّ
الر ْجلَين؛ واألعضاء لم تن َش ْ
ِّ
إن المواالة لم تَ ُف ْ
الو ُ
ت ،وحينئذ يبني على ُ

القول الثالث :أن يلزمه أن يغسل قدميه فقط ،ولو َّ
جفت األعضاءُ قبل ذلك ،وهذا مبني على عدم اشتراط
َ

ضوء.
الو ُ
المواالة في ُ

ت ،حتى يوجد
ُ
القول َّ
ابع :وهو اختيار شيخ اإلسالم أن الطَّهارة ال تبطل سواء فاتت المواالة أم لم تَ ُف ْ
الر ُ
ضوء المعروفة ،لكن ال يعيده في هذه الحال ليستأنف المسح عليه؛ ألنَّه لو قيل بذلك
الو ُ
ٌ
ناقض من نواقض ُ
كل َم ْن أراد استمرار المسح خلع ال ُخ َّ
ف ،ثم لَبسه ،ثم استأنف المدَّة.....
لم يكن لتوقيت المسح فائدة؛ إِذ ُّ
( السؤال ) ما حجتهم على ذلك ؟

شرعي ،فِإنه ال ينتقض إال
شرعي ،وما ثبت بمقتضى دليل
( الجواب ) أن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل
ٍّ
ٍّ
حيح ،ويؤيِّده من القياس :أنَّه لو كان على َر ُج ٍل
بدليل
شرعي ،وإِال فاألصل بقاء الطَّهارة ،وهذا القول هو َّ
ٍّ
الص ُ

ضوء
الو ُ
كثير ،ثم مسح على شعره؛ بحيث ال يصل إلى باطن رأسه شيء من البلل ،ثم حلق شعره بعد ُ
َش ْع ٌر ٌ

فطهارتُه ال تنتقض.

والمسح على ال ُخ ِّ
ف فرعٌ ،فكيف يُساوى بين األصل
أصل،
( السؤال ) فإن قيل :إن المسح على َّ
ُ
الرأس ٌ

والفرع ؟

المسح ما دام تعلَّق بشيء قد زال ،وقد اتفقنا على ذلك ،فكونه أصليًّا ،أو فرعيًّا غير مؤثِّر في
( الجواب ) أن
َ

الحكم.

ف الطَّهارة _ )
قَ َ
استَأْنَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ْأو تَ َّم ْ
الم َؤلِّ ُ
ت ُم َّدتُهُ ْ
ال ُ
( السؤال ) هل يبطل الوضوء إذا انتهت مدة المسح على الخفين ؟

( الجواب ) ذكر النووي رحمه اهلل في المجموع ،أربعة أقول للعلماء أولها يكفيه غسل قدميه فقط ،وثانيهما
يلزمه استئناف الوضوء وثالثهما إن غسل رجليه عقب النزع كفاه ،وإن أخر حتى طال الفصل استأنف الوضوء،
ورابعهما أنه ال شيء عليه ال غسل القدمين وال غيره بل طهارته صحيحة يصلى بها ما لم يحدث ،قال

النووي :وهو المختار األقوى.

قال اإلمام العثيمين  :ال دليل على ذلك من كتاب اهلل تعالى ،وال من ُسنَّة رسوله صلّى اهلل عليه وسلّم وال من

إجماع أهل العلم.

حيح
ف بذلك انتهاء مدَّة المسح ،ال انتهاء الطَّهارةَّ .
عر َ
والنبي صلّى اهلل عليه وسلّم وقّ َ
ُّ
فالص ُ
ت مدَّة المسح ،ليُ َ
أنَّه إِذا تَ َّمت َّ
شرعي ،وما ثبت بمقتضى
المدةُ ،وا ِإلنسان على طهارة ،فال تبطل ،ألنها ثبتت بمقتضى دليل
ٍّ
واألصل بقاء الطَّهارة،
شرعي آخر ،وال دليل على ذلك في هذه المسألة،
عي ،فال ينتقض إِال بدليل
ٍّ
دليل شر ٍّ
ُ
وهذا اختيار شيخ ا ِإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى .
ضوء احتياطا ؟
الو ُ
( السؤال ) فإن قيل :أال توجبون عليه ُ

واسع ،ولكن ما هو االحتياط؟ هل هو بلزوم األيسر؟
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :قلنا :االحتياط ٌ
باب ٌ
أو بلزوم األشدِّ؟ أو بلزوم ما اقتضته َّ
الشريعة؟ األخير هو االحتياط.
ض الوضـ ــوءِ
ِ
ـاب نَواق ـ ـ ـ ِ ُ ُ
بـ ـ ـ ُ
) السؤال ) ما تعريف الباب لغة ؟

) الجواب ) هو المنفذ بين الشيئين يتوصل به أحدهما إلى اآلخر ،من ٍ
داخل إلى خارج والعكس

( السؤال ) ما تعريف الباب اصطالحا ؟

) الجواب ) اسم لجملة من العلم ،تحته فصول ومسائل غالبا .
) السؤال ) لماذا ُسميت مباحث العلم أبوابا ؟

( الجواب ) ألن اإلنسان يتوصل من خارج وهو :الجهل بها ،إلى ٍ
داخل وهو :العلم بما فيها ،فمن قرأ شيئا
من هذه األبواب فقد أدرك العلم الذي فيها ،كمن دخل البيت فإنه يدرك ما فيه ،ويرتفق بمنافعه .

) السؤال ) ما تعريف الوضوء لغة ؟

الحسن والنظافة والبهجة ،كما يقال :رجل وضيء؛ أي :حسن الهيئة.
) الجواب ) ُ
) السؤال ) ما تعريف الوضوء شرعا ؟

الجواب ) قال البهوتي  :استعمال ماء طهور في األعضاء األربعة على صفة مخصوصة .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ض ما َخ َر َج من َسبِ ٍ
يل _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ يَ ْن ُق ُ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما حكم ما خرج من السبيلين؟

( الجواب ) قال النووي  :الخارج من قبل الرجل أو المرأة أو دبرهما ينقض الوضوء سواء كان غائطا أو بوال
أو ريحا ،أو دودا أو قيحا أو دما أو حصاة أو غير ذلك ،وال فرق في ذلك بين النادر والمعتاد .انتهى.

) السؤال ) ما تعريف المذي ؟

) الجواب ) ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة.

( السؤال ) هل المرأة تمذي ؟

( الجواب ) المذي يكون عند الرجال دون النساء لقوله عليه الصالة والسالم  :كل فَ ْح ٍل يُ ْم ِذي رواه أبو

داود  ،وصححه األلباني .
ومفهومه أن المرأة ال تُ ْم ِذي .
قال ابن قتيبة  :الرجل يُمذي  ،والمرأة تَ ْقذي.
وقال القرطبي في تفسيره  :وكل ذََك ٍر يُ ْم ِذي ،وكل أنثى تَ ْق ِذي.
) السؤال ) ما سبب المذي ؟

الجواب ) لخروج المذي عدة أسباب فمنها :
 -1ال ْخر ِ
العبَ ِة ،
ْم َ
ُ ُ
وج ع ْن َد ال ُ
 -2أَو تَ َذ ُّك ِر ال ِ
ْج َماع ،
ْ
ِ
س بِ ُخر ِ
وج ِه  .اه
 -3أ َْو إِ َر َ
ادته َ ،وقَ ْد ال يُح ُّ ُ

) السؤال ) ما الدليل أن المذي ناقص للوضوء؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه قال  :كنت رجال مذاء فاستحييت
أن أسأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لمكان ابنته ِمنِّي  ،فأمرت المقداد بن األسود فسأله فقال  :يغسل
ذكره ويتوضأ.

وللبخاري  :اغسل ذكرك وتوضأ.

ولمسلم  :توضأ وانضح فرجك.
( السؤال ) ما تعريف الودي ؟

) الجواب ) سائل أبيض ثخين يخرج بعد البول.
) السؤال ) ما الدليل أن الودي ناقض للوضوء ؟
) الجواب ) الودي دليله اإلجماع .

) السؤال ) ما الدليل أن البول والغائط ناقض للوضوء ؟

( الجواب ) ما ثبت من حديث صفوان بن عسال رضي اهلل عنه في السنن  ،قال َ :كا َن رس ُ ِ
صلَّى
ول اللَّه َ
َُ
ِع ِخ َفافَ نَا ثَالثَةَ أَيَّ ٍام َولَيَالِي ِه َّن إِال ِم ْن َجنَابٍَةَ ،ولَ ِك ْن ِم ْن غَائِ ٍط َوبَ ْوٍل
اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم يَأ ُْم ُرنَا إِ َذا ُكنَّا َس َفرا أَ ْن ال نَ ْنز َ
َونَ ْوٍم .رواه الترمذي وحسنه األلباني.
) السؤال ) ما الدليل أن الريح ناقضة للوضوء ؟
الجواب ) ما ثبت في الصحيحن من حديث عن عباد بن تميم عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم المازني رضي

اهلل عنه قال ُ :شكي إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصالة  ،فقال  :ال
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح ا .

( السؤال) إذا خرج من السبيلين شئ غير معتاد كالحيض والدم ونحو ذلك فهل ينقض الوضوء أم ال ؟

( الجواب ) مذهب جمهور أهل العلم  :ينقض الوضوء بخروجه ،فلو خرج من السبيلين حيض أو نحوه مما
ليس بمعتاد فإنه ينقض الوضوء .

( السؤال ) ما دليل الجمهور أن غير المعتاد ناقض للوضوء ؟
) الجواب ) السنة _ واإلجماع .

السنة  :ما رواه أبو داود في سننه من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي اهلل عنها  -وكانت مستحاضة،

فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم لها  ( :إذا كان دم الحيضة وهو دم أسود يعرف ،فإذا كان ذلك فأمسكي عن

الصالة ،وإذا كان اآلخر فتوضئ فإنما هو عرق ) أي دم عرق قد خرج من السبيلين فوجب فيه الوضوء ،وقد

قال النبي صلى اهلل عليه وسلم  -من حديثها  -كما في البخاري ( :توضئي لكل صالة )
) السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث ؟

( الجواب ) الدم هنا ليس بمعتاد وقد أوجب الشارع فيه الوضوء .

اإلجماع  :أن الودي،نجس والودي ليس بمعتاد ومع ذلك يجب الوضوء عند خروجه
وهما غير معتادين فغيرهما مما قد يخرج وليس بمعتاد مثل ذلك.
ارج ِم ْن بَقيَّ ِة البَ َد ِن إِ ْن َكان بَ ْوال ،أو غَائِطا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َ
وخ ٌ
ال ُ

) السؤال) إذا خرج البول والغائط من بقية البدن هل ينتقض الوضوء ؟
( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .

القول األول  :إذا خرج من بقية البدن ،كأن يكون في معدته خرق أو فتح فيخرج منه بول
أو غائط ،فإنه ينتقض وضوؤه؛ ألنه بول وغائط

) السؤال ) ما دليل من قال أن الخارج من بقية البدن كالبول والغائظ يكون ناقضا للوضوء ؟

( الجواب ) ما أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي من حديث صفوان بن عسال وفيه :

ولكن من غائط وبول .

) السؤال ) ما وجه االستدالل من هذا الحديث ؟

( الجواب ) ظاهر الحديث أنه ال فرق سواء كان الخرق فوق المعدة أو تحتها.

القول الثاني  :مذهب بعض فقهاء الحنابلة والشافعية  :يفرقون بين ما إذا كان تحت المعدة
وما كان من المعدة فأعلى فال ينقض الوضوء.

( السؤال ) ما دليل من فرق بين ما إذا كان الخارج من تحت المعدة أو من فوقها ؟

( الجواب ) قالوا  :القيء فإنه ال ينقض الوضوء فإذا ثبت أنه ال ينقض الوضوء فمثله غيره ،فالحكم عندهم
منوط بما تحت المعدة .
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو كثيرا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

) السؤال ) ما ضابط النجس الكثير الخارج من بقية البدن عند الحنابلة ؟

( الجواب ) المشهور في المذهب  :أن الكثير لكل أحد بحسبه ،فكل مكلف ينظر في الدم الذي خرج
منه أهو قليل أم كثير.

قال أهل العلم  :وهذا القول في الحقيقة ال ينضبط؛ ألن الناس يختلفون في النظر إلى القليل والكثير.

القول الثاني  :ذهب ابن عقيل من الحنابلة  :إلى أن الكثير إنما ينظر فيه إلى أوساط الناس أي غير المتبذلين
وال الموسوسين.

فالموسوسون قد يرون القليل كثيرا ،والمتبذلون قد يرون الكثير قليال ،فيكون النظر إلى أوساط الناس ،فما

كان كثيرا بالنظر إلى أوساط الناس فهو كثير ،وما كان قليال فهو قليل.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ نَجسا غَْي َرُهما _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) إذا كان الخارج من البدن ليس نجسا فهل ينقض الوضوء ؟

) الجواب ) ال ينقض الوضوء ،فلو خرج منه البصاق أو ماء العين أو نحو ذلك هذه أشياء

تخرج من البدن طاهرة وليست بنجسة فال تنقض الوضوء.

) السؤال ) الخارج من السبيلين هل يشترط أن يكون قليال أو كثيرا ؟

( الجواب ) المشهور في مذهب الحنابلة ال يشترط أن يكون قليال أو كثير ،بل القليل ينقض الوضوء (

السؤال ) ما دليل الحنابلة الخارج من السبيلين ال يشترط أن يكون قليال أو كثير ؟
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها:

 -1إطالقات األحاديث فإن البول أو الغائط أو نحو ذلك ليس فيه هذا التفريق المذكور في الدم ونحوه.
 -2ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :من أصابه قيء أو رعاف أو
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صالته وهو في ذلك ال يتكلم.

 -3وما رواه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى اهلل عليه وسلم :قاء فتوضأ.

القول الثاني  :مذهب الشافعية والمالكية  :إن هذه ال ينتقض بها الوضوء ،فال ينتقض الوضوء بالدم والقيء
قليال كان أو كثيرا.

) السؤال ) ما دليل من قال أنه ال ينتقض الوضوء بالدم والقيء قليال كان أو كثيرا ؟

( الجواب ) ما رواه أحمد وأبو داود وذكره البخاري معلقا  :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم :
كان في غزوة ذات الرقاع فأصيب رجل من أصحابه وهو من حراسه فنزفه الدم فمضى في صالته

وما رواه مالك في موطئه أن عمر رضي اهلل عنه  :صلى وجرحه يثعب دما.

وقال الحسن كما في البخاري معلقا ووصله سعيد بن منصور :ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم .
( السؤال ) ما الجواب على أصحاب القول األول ؟

( الجواب ) الرد على حديث عائشة  :قالوا فهذا الحديث من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج

وإسماعيل روايته عن الحجازيين ضعيفة ،وابن جريج حجازي ورواه الحفاظ غير ابن جريج مرسال ،فعلى ذلك

الحديث ضعيف .

) السؤال ) ما الجواب أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  :قاء فتوضأ ؟

( الجواب ) الحديث صحيح لكنه فعل منه صلى اهلل عليه وسلم ،ونحن نقول بمشروعية الوضوء من القيء
ولكنا ال نقول بوجوب ذلك فإن الحديث ليس فيه ما يدل على الوجوب فهو فعل ،والفعل ال يدل على

الوجوب .

وقال وا  :ومعنا األصل ،فإن األصل أن الوضوء ثابت ال نتزحزح إلى بطالنه إال بدليل ،وليس ثمت دليل

صحيح صريح يدل على ذلك .واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل وهو الراجح.
الع ْق ِل _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َوَزَو ُ
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال َ
ال ُ
) السؤال ) ما أنواع زوال العقل ؟

) الجواب ) وزوال العقل على نوعين.
األول  :زواله بال ُكلِّيَّة ،وهو رفع العقل ،وذلك بالجنون.

والسكر ،وما أشبه ذلك.
الثاني  :تغطيته بسبب يوجب ذلك لمدَّة معيَّنة كالنَّوم ،وا ِإلغماءُّ ،
) السؤال ) ما أسباب زوال العقل ؟

) الجواب ) الجنون _ أو السكر _ أو اإلغماء _ أو النوم.
ناقض للوضوء أو مظنَّة النَّقض ؟
) السؤال ) هل النوم ٌ

ناقض ،أو مظنَّة النَّقض ،على ٍ
أقوال منها
( الجواب ) اختلف العلماء رحمهم اهلل في النَّوم هل هو ٌ

أي صفة كان.
يسيره وكثيره  ،وعلى ِّ
القول األول  :أن النَّوم ٌ
ناقض مطلقا ُ
يسيره وكثيره ؟
( السؤال ) ما دليل من قال أن النوم ٌ
ناقض مطلقا ُ
) الجواب ) السنة _ والتعليل

السنة  :ما أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي من حديث صفوان بن عسال ولكن من غائط وبول ونوم
فر ُق بين كثيره ويسيره كالبول
التعليل  :ألنَّه َح َدث،
والحدث ال يُ َّ
ُ
القول الثَّاني َّ :
ٍ
بناقض مطلقا.
أن النَّوم ليس
) السؤال ) ما دليل من أن النوم ليس ناقضا للوضوء ؟

الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا ينتظرون ِ
العشاء على عهد رسول
( الجواب ) حديث أنس رضي اهلل عنه أن َّ
اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم حتى ِ
البزار :يضعون جنوبهم.
تخف َق رؤوسهم ثم يُصلُّون وال يتوضؤون وفي رواية َّ
القول الثَّالث  :وهو المذهب أن النَّوم ليس بِح َد ٍ
ث ،ولكنه مظنَّة الحدث ،وال يُعفى عن شيء منه إال ما كان
َ
ٍ
بعيدا فيه الحدث،ولهذا قال المؤلِّف :إِال يسير نوم من ٍ
قاعد وقائم .
الرابع  :وهو اختيار شيخ اإلسالمَّ ،
أحس
القول َّ
الح َدث ،فِإذا نام بحيث لو انتقض وضوءُه َّ
أن النَّوم مظنَّة َ
بنفسه ،فِإن وضوءه ٍ
يحس بنفسه فقد انتقض وضوءُه
باق ،وإِذا نام بحيث لو أحدث لم َّ
َ
) السؤال ) ما الدليل أن النوم مظنة الحدث وليس حدث ؟

( الجواب ) ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  :نام حتى نفخ ثم صلي ولم يتوضأ فقيل له

في ذلك فقال  :إن عيناي تنامان وال ينام قلبي.

وفي رواية أبي داود والحديث حسن أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :العين وكاء السه الدبر فمن نام

فليتوضأ.

عسال َّ
دل على َّ
أن النَّوم ناقض،
قال اإلمام العثيمين  :وبهذا القول تجتمع األدلة ،فإن حديث صفوان بن َّ
َّ
غير ناقض.
وحديث أنس رضي اهلل عنه دل على أنه ُ
حديث صفوان على ما
ألحس بنفسه ،ويُحمل
الصحابة على ما إذا كان ا ِإلنسا ُن لو أحدث
فيُحمل ما ورد عن َّ
ُ
َّ
يحس بنفسه.
إذا كان لو أحدث لم َّ
السه ،فِإذا نامت العينان استطلق الوكاء
ويؤيِّد هذا الجمع
الحديث المروي العين وَكاء َّ
ُ
ِ
ناقض ،وإِال فال.
كاءه بحيث لو أحدث لم َّ
يحس بنفسه فِإن نومه ٌ
فِإذا كان ا ِإلنسا ُن لم يُحك ْم و َ
ف رِحمه اللّه ( _ إِالَّ ي ِسير نَوٍم ِمن قَ ِ
اع ٍد ْأو قَائِ ٍم _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
َ َ ْ ْ
ال ُ
) السؤال ) ما ضابط النوم اليسير ؟
) الجواب ) الع رف ،فما كان يسيرا عرفا فإنه ال ينقض الوضوء فعندما ينام الرجل قاعدا.

أو قائما ويسمع كالم الناس حوله وإن لم يفهمه فهذا في العرف يسير ،بينما إذا سقط من قيامه،

أو قعوده أو رأى رؤيا فهو في عرف الناس قد نام نوما كثيرا فينتقض وضوؤه بذلك.

) السؤال ) إذا شك أهو نوم يسير أم نوم كثير على ماذا يبني ؟

) الجواب ) يبني على اليقين واليقين هو بقاء وضوئه فال يزول هذا اليقين بشك.
( السؤال ) ما الدليل على استثناء القاعد ؟

( الجواب ) حديث أنس  :كان الصحابة ينتظرون العشاء حتى تخفق رءوسهم ،ثم يصلون وال يتوضئون.

) السؤال ) ما الدليل على استثناء القائم ؟

( الجواب ) ألن اليسير من القائم في حكم اليسير من القاعد ال فرق بينهما ،كما اختاره صاحب المقنع

رحمه اهلل ،وانتصر له في المغني .
س ذََك ٍر ُمت ٍ
َّصل _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َوَم ُّ
ال ُ
) السؤال ) هل مس ما حول الذكر ينقض الوضوء ؟
الذك ِر ِ
مس َّ
نفسه ،ال ما حوله .
وء ُّ
الو ُ
ض َ
) الجواب ) ال الذي ينقض ُ
) السؤال ) هل يشترط أن يكون الذكر متصال حتى يكون ناقضا للوضوء ؟
ِ
ذكر إِنسان في جناية،أو عالج ،أو ما أشبه ذلك ،وأخذه إِنسان ليدفنه،
( الجواب ) فلو قُطع ُ
ضوء .
فِإن َّ
الو ُ
مسه ال ينقض ُ
) السؤال ) هل يشترط أن يكون الذكر أصليا ؟
أصلي؛ ألنَّه إن تبيَّن أنَّه
غير ٍّ
( الجواب ) نعم البُ َّد أن يكون أصليًّا؛ احترازا من ال ُخنثى؛ ألن ال ُخنثى ذكره ُ
ضوءُ مع ا ِإلشكال .
أنثى فهو زائد ،وإِن أشكل فال
الو ُ
ُ
ينتقض ُ
) السؤال ) لماذا قال المؤلف ومس ذك ٍر ولم يقل ومس ذكره ؟

( الجواب ) لتعميم ذكره وذكر غيره ،أو القبل من المرأة نفسها أو من غيرها فإذا لمست المرأة ذكر زوجها
أو لمس الرجل قبل امرأته فإنه ينتقض الوضوء بذلك .

) السؤال ) هل مس الذكر ينقض الوضوء ؟
) الجواب ) أختلف أهل العلم في ذلك.

القول األول  :مذهب الجمهور أن مس الذكر ينقض الوضوء .
) السؤال ) ما الدليل أن مس الذكر ينقض الوضوء ؟
) الجواب ) استدل الجمهور بعدة أدلة فمنها.

الدليل األول  :ما ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح من حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى اهلل عليه

وسلم قال  :من مس ذكره فليتوضأ .

الدليل الثاني  :ما ثبت في مسند أحمد والحديث حسن أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :إذا أفضى
أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء .

الدليل الثالث  :ما في صحيح ابن حبان وصححه أحمد وأبو زرعة وإسناده صحيح أن النبي صلى اهلل عليه
وسلم قال :من مس فرجه فليتوضأ .

الدليل الرابع  :ما في مسند أحمد أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما
امرأة مست فرجها فلتتوضأ .

الدليل الخامس  :ما ثبت ذلك من حديث بضعة عشر صحابيا من أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم أي في
أن مس الذكر ناقض للوضوء وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء ،أن من مس ذكره فيجب عليه الوضوء .

القول الثاني  :مذهب األحناف وهو رواية عن اإلمام أحمد :إلى أن مس الذكر ال ينقض الوضوء
) السؤال ) ما دليل من قال أن مس الذكر ال ينقض الوضوء ؟

( الجواب ) ما صححه ابن حبان وابن حزم عن طلق بن علي من حديث ابنه قيس عن أبيه طلق أن النبي

صلى اهلل عليه وسلم قيل له في الرجل يمس ذكره في الصالة أعليه الوضوء قال( :ال ،إنما هو بضعة منك .

) السؤال ) ما جواب الجمهور على هذا الحديث ؟
الجواب ) أجابوا بعدة أجوبة .

الجواب األول  :أن الحديث ضعيف ،فقد ضعفه الشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم،
بل قال النووي  :ضعيف باتفاق الحفاظ .

الجواب الثاني  :كيف يكون المس في الصالة ،فإنه يستبعد أن يمس الرجل ذكره في الصالة ،فعلى ذلك

المس هنا يخالف الظاهر ،نعم الظاهر في لفظة المس أن تكون بال حائل لكن هنا بحائل؛ ألنه يستبعد أن

يكون ذلك في الصالة .

الجواب الثالث  :حديث طلق بن علي مبق على األصل بينما حديث بسرة وغيرها ناقلة عن األصل،
واألحاديث الناقلة عن األصل مقدمة على المبقية على األصل .

الجواب الرابع  :حديث طلق بن علي ،كان ممن أسلم والنبي صلى اهلل عليه وسلم يؤسس مسجده ،بينما

بسرة قد آمنت في عام الفتح وكذلك أبو هريرة قبل أن يتوفى النبي صلى اهلل عليه وسلم بأربع سنين قالوا :

فهذه قرينة قوية تقوي القول بالنسخ ،وإن كانت ليست نصا على النسخ ،كما أن كون حديثها ناقل عن األصل
كذلك يقوي القول بالنسخ بخالف حديث طلق بن علي ،ويقوي هذا ما رواه الطبراني لكن الحديث إسناده

ضعيف فهو يتقوى لو صح خالفا لتصحيح الطبراني له وهو من القائلين بالنسخ لحديث طلق بن علي أن

النبي صلى اهلل عليه وسلم قال( :من مس ذكره فليتوضأ) فعلى ذلك يكون قد روى كما روى غيره النقض

بمس الذكر.

القول الثالث  :اختار شيخ اإلسالم الجمع بين الحديثين ،أي بين حديث بسرة وغيرها وبين حديث طلق
فحمل حديث بسرة وبقية األحاديث على االستحباب وحمل حديث طلق على نفي الوجوب

فعلى ذلك يكون المعنى في حديث طلق :الرجل يمس ذكره في الصالة أعليه الوضوء " أي أيجب عليه

الوضوء " ،فقال( :ال ،إنما هو بضعة منك) أي ال يجب عليك الوضوء ،ولم ينف االستحباب

بخالف حديث بسرة فلفظه( :من مس ذكره فليتوضأ) فهذا يمكن أن يحمل على االستحباب .
قال الشيخ الحمد حفظه اهلل  :هذا القول فيه ضعف ،لما تقدم من قوة األحاديث الواردة في مسألة

نقض الوضوء بمس الذكر ،بخالف حديث طلق وما تقدم من كالم أهل العلم فيه ،فال تترك ظواهر األحاديث

المتاكثرة لهذا الحديث الذي تقدم ذكر األوجه في تضعيفه سندا أو تضعيفه رواية
س ذََك ٍر _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َوَم ُّ
ال ُ
) السؤال ) هل ينقض الوضوء بمس ذكر غيره ؟

) الجواب ) الجمهور قالوا نعم إذا ثبت هذا في ذكر نفسه مع الحاجة إلى لمسه فأولى منه غيره
) السؤال ) هل يشمل نقض الوضوء مس ذكر الصغير والكبير؟
) الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .

القول األول  :يشمل الصغير والكبير فالمرأة إذا مست ذكر طفلها فينتقض الوضوء بذلك ألنه ذكر متصل
وهذا هو مذهب الجمهور .

القول الثاني  :مذهب األوزعي وهو رواية عن اإلمام أحمد :إلى أن مس ذكر الصغير ال ينقض الوضوء ألن
ذكر الصبي ليس بمعنى ذكر الكبير المنصوص عليه ،فإنه ليس محال للشهوة بمسه فبينهما فارق ،ففرق بين

مس الذكر [من] البالغ ومس ذكر الطفل الصغير .

القول الثالث  :قيَّد المالكية مس فرج الصبية بأال تشتهى فالتي ال تشتهى الينقض الوضوء.فكذلك ينبغي أن
يقيد به الصبي ،فإذا مست المرأة أو الرجل فرج صبي أو صبية مما ال يشتهون أو مما ال يكونوا محال

للشهوة ،كاألم تمس فرج طفلها فإن ذلك ال ينقض الوضوء ،هذا مذهب األوزعي ورواية عن اإلمام أحمد.

( السؤال ) هل ينقض الوضوء إذا مس ذكر حيوان ؟

( الجواب ) ذكر أهل العلم االتفاق على أن مس ذكر الحيوان ال ينقض الوضوء .
) السؤال ) إذا مست إمرأة ذكر زوجها الميت لتغسيله هل ينقض بذلك وضوؤه ؟

.الجواب ) الراجح وهو قول في المذهب أن الميت ال ينقض الوضوء بمس ذكره (
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _أ َْو قُ بُ ٍل _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل أن المرأة إذا مست فرجها ينقض وضوءها ؟

( الجواب ) ما في مسند أحمد أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة

مست فرجها فلتتوضأ .
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ بظَ ْه ِر َك ِّفه ،أ َْو بَطْنِه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما حد الكف ؟

( الجواب ) من أطراف األصابع إلى الرسغ ،فإذا كان المس في شيء من اليد فإنه ينتقض به الوضوء
) السؤال ) إذا مس ذكره بظاهر كفه هل ينقض الوضوء ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك .

القول األول  :إذا كان المس في شيء من اليد فإنه ينتقض به الوضوء

) السؤال ) ما دليل من قال أن ظاهر الكف إذا مس به ذكره ينقض الوضوء ؟
( الجواب ) ما رواه ابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه األلباني وهو قوله صلى اهلل عليه

وسلم  :إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب وال ستر فقد وجب عليه الوضوء .
) السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث ؟

الجواب ) ظاهر الحديث يدخل ذلك أي ظاهر الكف وباطنها .

القول الثاني  :مذهب الجمهور إذا مس الذكر بظاهر الكف فإنه ال ينتقض بذلك الوضوء .
( السؤال ) ما دليل الجمهور أن مس الذكر بظاهر الكف ال ينقض الوضوء ؟

( الجواب) قالوا  :ألن اليد إنما خصصت ألنها آلة اللمس وإنما موضع اللمس فيها باطنها بخالف ظاهرها

فإنه ليس آلة للمس.

( السؤال ) ما القول الراحج في هذه المسألة ؟

( الجواب ) قول الجمهور ألنه في الحقيقة ال يكون من فرق بين الذراع وبين ظاهر الكف ،والشارع ال

يفرق بين المتماثالت ،ألنهم قد اتفقوا على أن من مس ذكره بذراعه أو بعضده أو بفخذه أو نحو ذلك فإنه

ال ينتقض بذلك الوضوء ،وال فارق بين هذه المواضع وظاهر الكف ،أما باطن الكف فنعم ألنها آلة اللمس.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
س ُه َما من ُخ ْنثَى ُم ْش ِك ٍل )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ولَ ْم ُ
) السؤال ) من الخنثى المشكل ؟
( الجواب ) من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتميز أهو ذكر أم أنثى لوجود آلتي التناسل فيه فال يدرى أذكر هو

أم أنثى ولم يتبين بعد .

) السؤال ) إذا مس من الخنثى المشكل أحد العضوين هل ينتقض وضوءه ؟

( الجواب ) ال ينتقض الوضوء بذلك؛ ألنه ال يدرى هل هذا الممسوس أصلي أم زائد ومع الشك نبقى على
اليقين المتقدم وهو ثبوت الوضوء .

) السؤال ) إذا لمس العضوين هل ينتقض وضوءه ؟
) الجواب ) إذا لمسهما جميعا فحينئذ يزول الشك ويتيقن أنه مس فرجا أصليا
ال الم َؤلِّ ُ ِ
س ذََك ٍر ذََك َره ،أ َْو أُنْ ثَى قُ بُلَه لِ َشهوةٍ فِي ِه َما _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َولَ ْم ُ
س ذََك َر ال ُخنثى لشهوةٍ هل ينتقض وضوءه
ورجل
صحيح ،هذا َّ
حيح َم َّ
ٌ
الص ُ
رجل ُخنثىٌ ،
(السؤال) ٌ
مسها
( الجواب )
ينتقض وضوُؤه والعلَّة  :أنه َّ
مس هذا الجزء من بدنه لشهوة ،فإن كان أنثى فقد َّ
لما َّ
ُ
ومس
مس ذََك َرهُّ ،
ضوء على المذهب ،وإن كان ذكرا فقد َّ
لشهوةُّ ،
الو ُ
ومس المرأة لشهوة يَ ْن ُق ُ
ض ُ
َّ
كل تقدير .
ضوُؤه منتقضا على ِّ
ضوء ،وعلى هذا يكون ُو ُ
الو ُ
الذكر ينقض ُ
ِ
وضوءهُ ؟
فرج ال ُخنثى هل
مس َّ
الر ُّ
( السؤال ) إذا َّ
ينتقض ُ
جل الرجل بشهوة أو مس َ
( الجواب ) ال َّ
ضوء ،وإن
الر ُجل َّ
ومس َّ
ألن ال ُخنثى إ ْن كان ذكرا فقد َّ
مسه لشهوةُّ ،
الو ُ
الر ُج َل لشهوة ال ُ
ينقض ُ
ضوء على أصله ،وال
كان أنثى فقد َّ
الو ُ
مس فرجها ،لكن ليس لدينا علم اآلن بأنَّه أنثى ،بل فيه َشك ،فيبقى ُ

ينتقض .

ت قُ بُ لَه لشهوةٍ،فهل ينتقض وضوءها ؟
) السؤال ) امرأةٌ صحيحةٌ عندها ُخنثىَّ ،
فمس ْ
ضوء ِ
الر ُج َل لشهوة
( الجواب )
ومس المرأة َّ
والعلَّة :أنَّه إِن كان ال ُخنثى ذكرا ،فقد َّ
مس ْته لشهوةٍُّ ،
الو ُ
ُ
ينتقض ُ

ضوء ،وعلى هذا يكون ُوضوءُها
ضوء ،وإن كان أنثى فقد َّ
مست فرجهاُّ ،
الو ُ
الو ُ
ومس فرج المرأة ينقض ُ
ينقض ُ
كل تقدير .
منتقضا على ِّ
( السؤال ) ما الصور التي ينتقض بها الوضوء بمس الذكر والتي ال ينتقض بها الوضوء ؟
الصور كما يلي .
( الجواب ) ُّ

مس أحد فرجي الخنثى المشكل بدون شهوة ،فِإنه ال ينقض مطلقا ،سواء كان الالمس ذكرا أم أنثى
أوال ُّ :
ضوء مطلقا .
ثانيا ُّ :
الو ُ
مس ُهما جميعا ،فِإنه ينتقض ُ
مس أحد فرجي ال ُخنثى المشكل بشهوة؛ فله أربع حاالت
ثالثا ُّ :

الوضُوء فيهما وهما :
حالتان ينتقض ُ
أوال  :أن َّ َّ
كر ذََكره
يمس الذ ُ
تمس األنثى فرجه
ثانيا  :أن َّ

ضوء فيهما وهما :
وحالتان ال
الو ُ
ُ
ينتقض ُ

أوال  :أن َّ َّ
كر فرجه
يمس الذ ُ

تمس األنثى ذََك َره
ثانيا  :أن َّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َوَم ُّسهُ امرأة بشهوةٍ _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل مس المرأة ينقض الوضوء ؟
( الجواب ) أختلف أهل العلم في ذلك .

مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء .
القول األول  :مذهب الحنابلة قالوا أن ّ
السؤال ) ما الدليل أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ؟
) الجواب ) استدلوا بعدة أدلة .

أوال  :أن األصل بقاء الطهارة وعدم نقضها حتى يأتي دليل صحيح يدل على أن هذا الشيء ناقض للوضوء
وال يوجد هذا الدليل هنا  ،وأما اآلية المراد بها الجماع  ،وليس مطلق المالمسة .

ت أَنَام ب ين ي َدي رس ِ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
ول اللَّه َ
ثانيا  :ما رواه البخاري  :عن عائشة رضي اهلل عنها قالت ُ :ك ْن ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ
ام بَ َسطْتُ ُه َما .
ي فِي قِ ْب لَتِ ِه فَِإذَا َس َج َد غَ َم َزنِي فَ َقبَ ْ
ضُ
ت ِر ْجلَ َّي فَِإذَا قَ َ
َو َسلَّ َم َوِر ْج َال َ
اد أَ ْن يُوتَِر َم َّسنِي بِ ِر ْجلِ ِه صححه األلباني في سنن النسائي .
وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح َحتَّى إِ َذا أ ََر َ
ت رس َ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم لَْي لَة ِم ْن
ول اللَّه َ
ثالثا  :ما رواه مسلم  :عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :فَ َق ْد ُ َ ُ
ت ي ِدي َعلَى بطْ ِن قَ َدم ْي ِه و ُهو فِي الْمس ِج ِد و ُهما م ْنصوب تَ ِ
ال ِْف َر ِ
ان َو ُه َو يَ ُق ُ
َعوذُ
ول اللَّ ُه َّم أ ُ
َْ َ َ َ َُ
َ
اش فَالْتَ َم ْستُهُ فَ َوقَ َع ْ َ
َ َ َ
ك.
ضَ
ك ِم ْن عُ ُقوبَتِ َ
ك َ ،وبِ ُم َعافَاتِ َ
اك ِم ْن َس َخ ِط َ
بِ ِر َ
ِ
ْت أَطْلُبه بِي ِدي فَ وقَ ع ْ ِ
ان و ُهو س ِ
ِ
اج ٌد
ت يَدي َعلَى قَ َد َم ْيه َو ُه َما َم ْن ُ
َ َ
وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح  :فَ َج َعل ُ ُ ُ َ
صوبَتَ َ َ َ
 :وهي عند النسائي أيضا .
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم مس عائشة رضي اهلل عنها وهو يصلي ولو كان
وظاهر هذه األحاديث بال شك أن النبي َ
مس المرأة ناقضا للوضوء لبطل الوضوء والصالة .
القول الثاني  :أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال  ،سواء كان اللمس بشهوة أم ال  ،وسواء قصد ذلك
أم حصل سهوا أو اتفاقا  .وهذا مذهب اإلمام الشافعي رحمه اهلل .
) السؤال ) ما الدليل أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا ؟
ِّساء )
)الجواب ) قوله تعالى  ( :أ َْو الَ َم ْستُ ُم الن َ

واألصل في معنى اللمس أنه اللمس باليد.

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم لماعز
وقد جاء في األحاديث استعمال اللمس بمعنى لمس اليد  ،كما في قول النبي َ
ت ) رواه أحمد في المسند .
رضي اهلل عنه  ( :لَ َعلَّ َ
ْت أ َْو لَ َم ْس َ
ك قَ بَّ ل َ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّم َ ( :والْيَ ُد ِزنَ َ َّ
س ) رواه أحمد وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة
وقوله َ
َ
اها الل ْم ُ
) السؤال ) ماذا أجاب الشافعية على الحديث الذي استدل به الحنابلة ؟

الجواب ) قالوا  :لعله كان من فوق حائل.
قال الشوكاني  :وهذا التأويل فيه تكلُّف ومخالفة للظاهر.

قال بعض أهل العلم  :هذا االحتمال ضعيف ،ألن حقيقة المس أن يكون من غير حجاب ،بدليل رواية
) النسائي فإن لفظة  ( :مسني برجله )

القول الثالث  :مذهب أبو حنيفة وهو رواية عن اإلمام أحمد اختارها بعض أصحابه كاآلجرى
وهو اختيار شيخ اإلسالم  :إلى أن مس المرأة ال ينقض مطلقا ال بشهوة وال بغيرها.
( السؤال ) ما الجواب عن اآلية التي استدل بها أصحاب القولين ؟
) الجواب ) أجابوا كما يلي .

أوال  :بأن المس في اآلية إنما هو الجماع .

فقوله تعالى  { :أو المستم النساء } أي واقعتموهن جماعا وليس المراد مطلق المس ،وهذا هو قول ابن
عباس وعلي بن أبي طالب في تفسير هذه اآلية وهو اختيار ابن جرير .

ثانيا  :قالوا  :وسياق اآلية يقرر هذا أي أنه الجماع فإن اهلل عز وجل ذكر الوضوء في قوله :

{ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلي الصالة } إلى أن قال { :وإن كنتم جنبا فاطهروا } فذكر الطهارتين طهارة

الوضوء وطهارة الغسل ،ثم قال سبحانه  { :وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو

المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } وهذا التيمم بدل عن الطهارتين ،عن طهارة الغسل

وطهارة الوضوء وذكر اهلل السبب األول ،في قوله{ :أو جاء أحد منكم من الغائط} فهذا حدث أصغر ،فإذا
فسرنا قوله تعالى {أو المستم النساء} بالمس الموجب للوضوء فإنه يتعدد السبب لطهارة واحدة ،أما الطهارة

األخرى فال يذكر لها سببا ،واألليق ببالغة القرآن أن يذكر لكل طهارة سببا لبيان أن التيمم بدل عن طهارة
الوضوء وطهارة الغسل كما دلت علي ذلك السنة

) السؤال ) لماذا فسر ابن مسعود اآلية بالمس وليس بالجماع ؟

( الجواب ) ألنه لم يكن يرى أن التيمم بدل عن الغسل ،وإنما كان يرى أنه بدل عن الوضوء فحسب كما

ذكر ذلك شيخ اإلسالم ،لذا فسر اآلية بحدث أصغر ولم يفسره بحدث أكبر ألنه ال يعتقد أن الحدث األكبر

يجزئ فيه التيمم .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
س َح ْل َق ِة ُدبُ ٍر _ )
وم ُّ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أو تَ َم ُّسهُ َبها َ
قَ َ ُ

مس العجيزة ،أو الفخذ
مس ما قَ ُرب منها كالصفحتين ،وهما جانبا الدُّبُر ،أو َّ
( السؤال ) لو َّ
أو األنثيين ،هل ينتقض الوضوء ؟

ضوء.
الو ُ
( الجواب ) قال محمد بن العثيمين ال ينتقض ُ

يخرج منه شيءٌ هل ينتقض وضوءُهُ ؟
مس َش ْعر امرأته بشهوة ،ولم
) السؤال ) رجل َّ
ْ
( الجواب ) ال ينتقض وضوءه ،ألن َّ
مس خمارها لم ينتقض وضوءُهُ ولو
الش ْعر في حكم المنفصل ،فكما لو َّ
بشهوة ،فكذا َّ
الشعر؛ ألنه في حكم المنفصل ،وال حياة فيه.
مس ظُْفر امرأته لشهوة هل ينتقض وضوءُهُ ؟
) السؤال ) رجل َّ
صر .
( الجواب ) ال ينتقض وضوءُه ،سواء طال هذا الظُّْفر ،أو قَ ُ

ينتقض وضوءهُ ،ألنَّه في حكم المنفصل وال حياة فيه وال شعور
مسه بشهوة ال
الس ُّن ،فلو َّ
وكذا ِّ
ُ
قال ابن عقيل :إذا قلتم  :إن هذه الثَّالثة ال حياة فيها ،فقولواَّ :
ضوء
المس بالعضو
ِّ
إن َّ
الو ُ
األشل ال ينقض ُ
أيضا ،وأنتم تقولون بأنَّه ينقض .
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وال َم َع َحائِ ٍل _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما التعليل أن مس الذكر مع حائل ال ينقض الوضوء ؟
( الجواب ) َّ
المس المالمسةُ بدون حائل.
ألن حقيقة ِّ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ْم ٍ
وس بَ َدنُهَ ،ولَ ْو ُو ِج َد منه َش ْه َوةٌ _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وال َمل ُ
قَ َ ُ
( السؤال ) إذا مس الرجل إمرأته بشهوةٍ هل ينتقض وضوؤها ؟

) الجواب ) أختلف أهل العلم في ذلك هل الملموس بدنه يجب عليه الوضوء إذا وجد منه شهوة

ينتقض وهذه الرواية عن اإلمام أحمد رحمه اهلل.
القول األول  :ال
ُ
) السؤال ) ما تعليلهم في عدم نقض الوضوء ؟

( الجواب ) قال وا  :ألن الالمس الشهوة فيه أشد ،فعلى ذلك ال يقاس الملموس بدنه بالالمس ألن الشهوة

في الالمس أشد .

القول الثاني  :ذهب اإلمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ،واإلمام الشافعي في أحد قوليه :

إلى أن الملموس بدنه إذا ترتب على هذا المس شهوة فإنه ينتقض وضوؤه.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ض غَسل ميِّ ٍ
ت_)
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َويَ ْن ُق ُ ْ ُ َ
قَ َ ُ
) السؤال ) هل ينقض وضوء مغسل الميت ؟
) الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم في ذلك .

القول األول  :مذهب اإلمام احمد وإسحاق بن راهويه أنه يجب عليه الوضوء
( السؤال ) ما دليل من قال أن مغسل الميت ينقض وضوؤه ؟
) الجواب ) استدلُّوا على ذلك بما يلي .

أوال  :ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر ،وأبي هريرة ،وابن عباس رضي اهلل عنهم أنهم أمروا
ضوء .
بالو ُ
غاسل الميِّت ُ

ضوء .
يمس فرجهُّ ،
ثانيا  :أن غاسل الميِّت غالبا ُّ
الو ُ
ومس الفرج من نواقض ُ

وء.
الو ُ
القول الثاني  :ذكر العالمة المرداوي في اإلنصاف أن غَ ْس َل الميِّت ال ُ
ض َ
ينقض ُ
) السؤال ) ما دليل من قال أن مغسل الميت ال ينقض وضوءه ؟
( الجواب ) استدلُّوا على ذلك بما يلي .

أوال  :ما رواه الحاكم في مستدركه بإسناد حسن وقد حسنه الحافظ ابن حجر أن النبي صلى اهلل عليه
وسلم قال  :ليس عليكم في غَ ْسل ميتكم غُ ْسل [إذا غسلتموه]  ،فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن
تغسلوا أيديكم .

شرعي ،وال دليل على ذلك من
َّابت بدليل
يحتاج إلى دليل
النقض
ثانيا  :أن
ضوءُ الث ُ
الو ُ
ٍّ
ٍّ
َ
شرعي ير ُ
ُ
تفع به ُ
ثالثا  :كتاب اهلل ،وال من ُسنَّة رسوله صلّى اهلل عليه وسلّم ،وال من اإلجماع

وروى مالك في موطئه بإسناد صحيح " :أن أسماء بنت عميس لما غسلت أبا بكر سألت الصحابة وفيهم

علي من غسل ؟ فقالوا  :ال
المهاجرون واألنصار هل َّ

رابعا  :روى الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عمر قال  " :كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا
ال يغتسل .

) السؤال ) ما الجواب عما استدل به أصحاب القول االول من األثار الواردة عن الصحابة ؟

وفرض شيء على عباد اهلل من غير دليل
يحتمل أن يكون على سبيل االستحباب،
( الجواب ) أن األمر
ُ
ُ

تطمئن إليه النَّفس أمر صعب ،ألن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام .
ُّ

قال الخطابي  :وال أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب الغُسل من غَسل الميت وال بالوضوء من حمله ويشبه
أن يكون ذلك لالستحباب.
الج ُزور _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وأ ْك ُل اللَّ ْح ِم َّ
الم َؤلِّ ُ
خاصة من َ
ال ُ
) السؤال ) ما المراد بالجزور ؟
( الجواب ) األنثى أو الذكر من اإلبل جمعه ُج ُزر.

السؤال ) هل لحم اإلبل ينقض الوضوء ؟

) الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.

القول االول  :المشهور في المذهب أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ،وهو مذهب أهل الحديث ،وهو
مذهب عامة الصحابة .

) السؤال ) ما الدليل أن مذهب عامة الصحابة أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ؟

( الجواب ) ما روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن جابر بن سمرة قال  ( :كنا نتوضأ من لحوم اإلبل وال (

نتوضأ من لحوم الغنم .

) السؤال ) ما دليل من قال أن لحوم اإلبل تنقض الوضوء ؟

( الجواب ) ما رواه مسلم في صحيحه :أن رجال سأل النبي صلى اهلل عليه وسلم  :أأتوضأ من لحوم الغنم،
قال :إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ ،قال  :أتوضأ من لحوم اإلبل؟ قال :نعم فتوضأ من لحوم اإلبل،

قال  :أصلي في مرابض الغنم قال  :نعم قال  :أصلي في مبارك اإلبل ؟
قال  :ال.

وما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحديث تقدم تصحيح أحمد وإسحاق وغيرهما له عن البراء بن عازب

أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ُ ( :سئل عن الوضوء من لحوم اإلبل فقال  ( :توضؤوا منها )

وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم ،فقال  :ال تتوضئوا منها.
ُ
) السؤال ) فإن قيل  :أوال يحمل األمر على االستحباب ؟

( الجواب ) يق ال  :األصل في األمر الوجوب .

( السؤال ) فإن قيل أن األمر أتى جوابا لسؤال وما ورد جوابا لسؤال ال يدل على الوجوب ؟

( الجواب ) أن هناك قرينة في الحديث تدل على أن األمر للوجوب وهي  :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل عليه وسلم ( سئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال  ( :إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تتوضأ ) ،

والوضوء من لحوم الغنم مستحب .

وقد ثبت في مسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :توضؤا مما مست النار وهذا الحديث ظاهره

وجوب الوضوء من لحوم الغنم ونحوه مما مست النار .

الثول الثاني  :مذهب جمهور أهل العلم  :إلى أنه ال يجب الوضوء من لحوم اإلبل .
) السؤال ) ما دليل الجمهور أن أكل لحم اإلبل ال ينقض الوضوء ؟

( الجواب ) حديث جابر قال  :كان آخر األمرين من النبي صلى اهلل عليه وسلم ترك الوضوء مما مست

النار .

) السؤال ) ماوجه االستدالل من هذا الحديث ؟

) الجواب ) أن لحوم اإلبل مما مست النار ،فآخر األمرين ترك الوضوء مما مست النار وهي منها

قال بعض أهل العلم  :هذا ضعيف ،ألن هذا عام ،فآخر األمرين ترك الوضوء مما مست النار ،مطلق في
لحوم الغنم والبقر وغيرها .وأما الحديث الذي نستدل به فهو حديث خاص فحينئذ :يخصص به هذا العموم
المتقدم .

ثم إن جابرا إنما يحكي فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم المتقدم من أكله من لحم ولم يتوضأ،

وهو لحم شاة كما تقدم .

) السؤال ) لو مضغ لحم اإلبل ولم يبلعه هل ينقض بذلك وضوءه ؟
( الجواب ) قال العثيمين  :لو مضغه ولم يبلعه ،فِإنه ال ينتقض وضوءُه؛ ألنه ال يُقال لمن مضغ شيئا ثم
لفظه :إنه أكله .

) السؤال ) هل كبد اإلبل والطحال والكرش والمصران والمرق ناقض للوضوء ؟

( الجواب ) في المسألة قوالن .

القول األول  :أن غير لحم اإلبل ليس بناقض .

) السؤال ) ما دليل من قال أن غير لحم اإلبل ليس بناقض ؟
) الجواب ) ذكروا عدة أدلة فمنها .

يشتري لك لحما ،واشترى
أوال  :أن هذه األشياء ال تدخل تحت اسم اللَّحم ،بدليل أنك لو أمرت أحدا أن
َ
اله ْب ُر .
كرشا؛ ألنكرت عليه ،فيكون
النقض خ ًّ
اصا باللَّحم الذي هو َ
ُ
ثانيا َّ :
واليقين ال يزول باالحتمال
دخول احتمالي
ٌ
اله ْبر
أن األصل بقاءُ الطَّهارة،
ُ
ودخول غير َ
ُ

ثالثا َّ :
اله ْب ِر
أمر تعبُّدي ال تُعرف حكمته ،وإِذا كان كذلك ،فِإنه ال يمكن قياس غير َ
أن النَّ ْق َ
ض بلحم ا ِإلبل ٌ
على ا َله ْبر؛ ألن من شرط القياس أن يكون األصل معلَّال ،إِذ القياس إِلحاق فرع بأصل في ُحكم لِعلَّ ٍة جامعة،
واألمور التعبُّدية غير معلومة ِ
العلّة وهذا هو المشهور من المذهب

القول الثاني  :أنه ليس خاصا باللحم ،بل عام فيه وفي غيره مما يؤكل من اإلبل ،فيدخل في ذلك المرق
والدهن وغيره .

( السؤال ) ما دلي لهم عل ى العم وم ؟

( الجواب ) أن الشارع لما حرم لحم الخنزير دخل في ذلك كل أجزائه من شحم ونحوه ،كما ورد في

األحاديث الصحيحة وكما قام على ذلك اإلجماع .

) السؤال ) لماذا نص النبي صلى اهلل عليه وسلم على اللحم فقط في أكل الجزور ؟

( الجواب ) ألن هذا أكثره وأغلبه فعلى ذلك :يكون جملة ناقض ثم إنه يتغذى بدم واحد ،وهذا هو القول
الراجح ،وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي .

( السؤال ) هل ألبان اإلبل تنقض الوضوء ؟
( الجواب ) فيها قوالن في المذهب .

القول األول  :وهو المشهور في المذهب إنها ال تنقض الوضوء .
( السؤال ) ما دليل من قال أنها ال تنقض الوضوء ؟

( الجواب ) إنما نص النبي صلى اهلل عليه وسلم على اللحم وأما اللبن فليس في معناه .

قال الشيخ الحمد  :ونحن نقول في معناه الكبد ونحوه ولكن اللبن ليس بمعناه .

كما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لما أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان اإلبل لم يأمرهم أن يتوضؤوا،

القول الثاني  :أن ألبان اإلبل ال تنقض الوضوء .

( السؤال ) ما دليل من قال أن ألبان اإلبل ال تنقض الوضوء ؟
( الجواب ) ما رواه ابن ماجة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :ال توضؤا من ألبان الغنم وتوضؤا من

ألبان اإلبل ) لكن الحديث إسناده ضعيف ال يثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم
) السؤال ) هل يقاس على اإلبل غيرها أم ال ؟
) الجواب ) هذا ينبني على العلة .

) السؤال ) ما العلة التي جعلت الوضوء ينتقض بأكل لحم اإلبل ؟
( الجواب ) اختلف العلماء رحمهم اهلل في ذلك .

القول األول  :المشهور في المذهب :أنها تعبدية ،بمعنى :ال يدرى معناها.

القول الثاني  :مذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة  :أن أكل لحم اإلبل يورث قوة شيطانية فيطفأ بالماء.
) السؤال ) ما الدليل أن لحم اإلبل يورث قوة شيطانية فتطفأ بالماء ؟

( الجواب ) ما في مسند أحمد وسنن أبي داود والحديث ال بأس به :إن الغضب من الشيطان،
وإن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.

فقد شرع النبي صلى اهلل عليه وسلم الوضوء من الغضب ،وهنا لحم اإلبل يورث قوة شيطانية ألنها خلقت من
شياطين ،فقد ثبت في المسند وأبي داود والترمذي والحديث صحيح أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :ال

تصلوا في مبارك اإلبل فإنها من الشياطين أي خلقت منها ،وهو ثابت مصرح به كما في سنن ابن ماجة

بإسناد صحيح أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :نها خلقت من شياطين

) السؤال ) هل يقاس على اإلبل من الحيونات إذا وجدت فيها نفس العلة وهي الشيطنة ؟

( الجواب ) قال بذلك بعض اهل العلم  :أنه يقاس عليها ما كان فيه هذا الوصف كالسباع ونحوها ،كما قال

شيخ اإلسالم ،فما كان فيه هذه القوة الشيطانية كما يكون في السباع ونحوها فإنه يقاس عليه في هذا

الحكم ،فمن أكله مضطرا فإنه يجب عليه الوضوء .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ضوءا _ )
ب ُو ُ
ب غُ ْسال ،أ َْو َج َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وُك ُّل ما أ َْو َج َ
قَ َ ُ
( السؤال ) من وجب عليه طهارة كبرى فاغتسل دون أن يتوضأ أو ينوي رفع الحدث هل يرتفع حدثه أو ال
؟

الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .

القول األول  :جمهور العلماء أن الحدث يرتفع وهو قول عامة الصحابة أو أكثر الصحابة .

) السؤال ) ما دليل الجمهور أن الحدث يرتفع ولو لم ينوي الحدث األصغر ؟
َّ
ِ
َّروا} فأوجب اهلل في الجنابة الغسل فقط ،ولم يوجب علينا
( الجواب ) لقوله تعالى َ { :وإ ْن ُك ْنتُ ْم ُجنُبا فَاطه ُ
غسل األعضاء األربعة ،فما أوجب غُ ْسال لم يوجب إِال الغُ ْسل ،إال إِن َد َّل إِجماع على خالف ذلك ،أو دليل
َ
.
ينوي رفع الحدث األصغر.
ولهذا فالراجح  :أن الجنب إِذا نوى رفع الحدث كفى ،وال حاجة إلى أ ْن َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ إِالَّ
الموت _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
َ
ال ُ
) السؤال ) ما وجه استثناء الموت عند الحنابلة ؟

( الجواب ) لكون الغسل للميت ليس عن رفع حدث ،فليس عليه حدث ،بل وجب عليه الوضوء بسبب

الموت ،وإنما هو غسل واجب ليس عن حدث ،لعل هذه العلة الستثناء ذلك .
) السؤال ) إذا ارتد الشخص ،فهل الردة تنقض الوضوء ؟

( الجواب ) اختلف الفقهاء في حكم نقض الوضوء بالردة على قولين .

القول األول  :الردة تنقض الوضوء وهو المعتمد عند المالكية ووجه لدى الشافعية ومذهب
الحنابلة .

القول الثاني  :الردة ال تنقض الوضوء وهو مذهب الحنفية وقول عند المالكية ووجه عند
الشافعية وقول جماعة من األصحاب عند الحنابلة ومذهب الظاهرية .

( السؤال ) ما أدلة من قال أن الردة تنقض الوضوء ؟

( الجواب ) استدل القائلون بأن الردة تنقض الوضوء بالكتاب ،والمعقول
ك
القرآن  :قال تعالىَ {:وَم ْن يَ ْرتَ ِد ْد ِم ْن ُك ْم َع ْن ِدينِ ِه فَ يَ ُم ْ
ت َو ُه َو َكافِ ٌر فَأُولَئِ َ
ِ
يها َخالِ ُدو َن .
َحبِطَ ْ
ت أَ ْع َمالُ ُه ْم فِي الدُّنْ يَا َو ْاآل ِخ َرةِ َوأُولَئِ َ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُه ْم ف َ
َص َح ُ
ِ ِِ
ِ
ِ
اإليم ِ
ِ
ين
ان فَ َق ْد َحبِ َ
ط َع َملُهُ َو ُه َو في ْاآلخ َرة م َن الْ َخاس ِر َ
وقال تعالى َ { :وَم ْن يَ ْك ُف ْر ب ِْ َ
ِ
وقال تعالى  {:ولَ َق ْد أ ِ
ِ
َّ ِ
ين }
ت لَيَ ْحبَطَ َّن َع َملُ َ
ين ِم ْن قَ ْبلِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
ك َولَتَ ُكونَ َّن م َن الْ َخاس ِر َ
ك َوإِلَى الذ َ
َ
( السؤال ) ما وجه الداللة ؟
( الجواب ) حبوط العمل بالردة ،ومنه الوضوء .

ت َو ُه َو َكافِ ٌر }
ونوقش  :بأن ذلك منوط بالموت ،بداللة قوله تعالى  :قال تعالى {:فَ يَ ُم ْ
أال ترى أنه لو ارتد ،ثم رجع اإلسالم ،ومات مسلما لم يك من الخاسرين؟

وأجيب بأن شرط الموت لجميع المذكور في اآلية ،وهو حبوط العمل والخلود في النار

ونوقش  :بأن الردة ال تبطل العمل نفسه ،بل ثوابه ،شريطة الموت كفرا

المعقول  :أن الطهارة عبادة ال تصح مع الردة ابتداء ،فال تبقى معها دواما ،كالصالة إذا ارتد في أثنائها .
) السؤال ) ما أدلة من قال أن الردة ال تنقض الوضوء ؟

( الجواب ) استدل القائلون بأن الردة ال تنقض الوضوء بالمعقول .

ألنها ردة بعد فراغ العبادة ،فلم تبطلها كالصوم والصالة بعد الفراغ منهما ،أال ترى أن الردة ال تنقض

غسل الجنابة ,وال غسل الحيض؟ فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس؟ فهال قاسوا
الوضوء على الغسل في ذلك ,فكان يكون أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيحا

ونوقش  :بأن غسل الجنابة ال يتصور فيه اإلبطال ،وإنما يجب الغسل بسبب جديد يوجبه ،وهنا يجب الغسل
أيضا عند من أوجب على من أسلم الغسل

أن الردة ليست بحدث ،وهو ما ينقض الوضوء

ونوقش  :بأنها حدث بدليل قول ابن عباس  :الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وأشدهما حدث
ال َ :ال يَ ْقبَ ُل
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
فع ْن أَبِي ُه َريْ َرَة َع ِن النَّبِ ِّي َ
اللسان وإذا أحدث لم تقبل صالته بغير وضوء؛ َ
اهلل ص َال َة أ ِ
ث َحتَّى يَتَ َو َّ
ضأَ
َح َد َ
َحد ُك ْم إِ َذا أ ْ
ُ َ َ

وأجيب  :بأن أثر ابن عباس ضعيف

ونوقش  :بأنها عبادة يفسدها الحدث فأفسدها الشرك كالصالة والتيمم

الترجيح  :مما تقدم؛ يتضح رجحان القول الثاني ،بعدم نقض الوضوء بالردة؛ لقوة أدلته ،والرد على المخالف
.

ال الم َؤلِّ ُ ِ
ك في الح َد ِ
ث ،أ َْو بِال َْعك ِ
وم ْن تَ يَ َّق َن الطهارةَ و َش َّ
ْس بَنَى على اليقي ِن _ )
َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما األمثلة على هذه القاعدة ؟

( الجواب ) ذكر العالمة ابن عثيمين رحمه اهلل مثالين .
المثال األول  :رجل توضَّأ لصالةِ المغرب ،فلما أذَّن ِ
الع َشاء وقام ليُصلِّي َش َّ
ك هل انتقض وضوءُه أم ال ؟
َ
فاألصل عدم الن ِ
َّقض فيبني على اليقين وهو أنه متوضِّئ .
رجل فوجد عليه بلال ،ولم َير احتالماَّ ،
فشك هل هو مني أم ال؟ فال يجب عليه
المثال الثاني  :استيقظ ٌ
الغسل َّ
للش ِّ
ك.
وشك هل هو من الليلة البعيدة أم القريبة؟ يجعله من القريبة ألنها ُم َّ
المني َّ
تيقنة ،وما قبلها
ولو رأى عليه أثر ِّ
مشكوك فيه .

) السؤال ) ما الدليل على هذه القاعدة ؟

الشيء في بطنه ،ويُ ْش ِك ُل
الر ُجل يجد
( الجواب ) حديث أبي هريرة ،وعبد اهلل بن زيد رضي اهلل عنهما في َّ
َ
يسمع صوتا ،أو يجد
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم :ال ينصرف حتى
عليه  :هل خرج منه شيء أم ال ؟ فقال ُّ
َ
ريحا ،وفي حديث أبي هريرة :ال يخرج  ،أي :من المسجد حتى
يسمع صوتا أو يج َد ريحا مع أن قرينةَ
َ
الح َد ِ
ث موجودةٌ ،وهي ما في بَطْنِ ِه من القرقرة واالنتفاخ .
َ
قال المؤلف رحمه اهلل( _ أ َْو بِال َْعك ِ
ْس بَنَى على اليقي ِن _ )
الحدث َّ
وشك في الطَّهارة ما األصل الطهارة أم الحدث ؟
) السؤال ) إذا تَ يَ َّق َن
َ

األصل الحدث .
( الجواب ) ْ

( السؤال ) ما الدليل على هذه القاعدة ؟

( الجواب ) حديث أبي هريرة ،وعبد اهلل بن زيد من باب قياس العكس .
( السؤال ) هل قياس العكس ثابت في َّ
الشريعة ؟

ض ِع أحدكم صدقة  ،قالوا :يا رسول اهلل! أيأتي (
الجواب ) نعم والدليل قول النبي صلّى اهلل عليه وسلّم :وفي بُ ْ
ض َعها في حرام؛ أكان عليه ِوْزر؟  ،قالوا  :نعم،
أج ٌر؟ قال :نعم ،أرأيتم لو َو َ
شهوتَه ،ويكون له فيها ْ
أح ُدنا َ

أجر
فقال :فكذلك إذا وضعها في حالل كان له ٌ
ِ
السابق _ )
هل
َ
قال المؤلف رحمه اهلل ( _ فإن تَ يَ ّقنَ ُه َماَ ،و َج َ
ِ
السابق ؟
هل
َ
) السؤال ) ما معنى كالم المؤلف فإن تَ يَ ّقنَ ُه َماَ ،و َج َ
( الجواب ) رجل ِّ
ضوء من صالة الفجر إلى طلوع َّ
الشمس ،وبعد طلوع الشمس بساعة أراد
متيق ٌن أنَّه على ُو ُ
ِ
ُّحى ،فقال  :أنا ِّ
متيقن أنَّه من بعد طلوع َّ
ضوء ،وال أدري
وو ُ
أن يُصلِّي الض َ
الشمس إِلى اآلن حصل منِّي َح َدث ُ
السابق .نقول  :أنت اآلن محدث .
أيُّ ُهما َّ
وإن قال  :أنا ِّ
ضوء،
صل ِمنِّي َح َد ٌ
متيقن أني بعد صالة الفجر نَ َق ْ
وو ُ
الو ُ
ضُ
وء ،وبعد طلوع الشمس َح َ
ث ُ
ض َ
ت ُ
نقول :أنت اآلن طاهر .

) السؤال ) ما التعليل على كالم المؤلف ؟
تيقن زوال تلك الحال إلى ِ
( الجواب ) أنه َّ
ضدِّها ،و َش َّ
ك في بقائه ،واألصل بقاؤه .
الشمس ،ثم َّ
الصورة األولى َّ
ضوء إلى طلوع َّ
ث بعد ذلك ،ثم َش َّ
ك هل
ففي ُّ
أح َد َ
تيقن أنَّه كان على ُو ُ
تيقن أنه ْ
ألن األصل بقاء الح َد ِ
زال الحدث أم ال؟ فيُقال :إِنك محدث َّ
ث الذي تَ يَ َّق ْنتَه ،وهكذا
فِإن َّ
ضوء؛ ألنه ليس هناك
والح َدث؛ وجهل َّ
الو ُ
تيقن الطَّهارة َ
ب عليه ُ
السابق منهما؛ وجهل حاله قَ ْب لَ ُه َما؛ َو َج َ
.حال َّ
ال الحكم عليها .وهذا هو المذهب
متيقنة ويُ َح ُ
ِ
المحد ِ
ص َح ِ
ف_)
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ْح ُرُم على
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ث ُّ
الم ْ
مس ُ
ال ُ
) السؤال ) يُلفظ المصحف بفتح الميم أم بكسرها أم بضمها ؟
( الجواب ) المصحف يصح بفتح الميم وكسرها وضمها .

) السؤال ) ما تعريف المصحف ؟
ِ
ت في ورقة ولم يكن
ب فيه القرآن سواء كان كامال ،أو غير كامل ،حتى ولو آية واحدة ُكتِبَ ْ
( الجواب ) ما ُكت َ
معها غيرها .

) السؤال ) هل التحريم يشمل الحدث األكبر واألصغر ؟

) الجواب ) نعم ألن (أل) في المحدث اسم موصول فتشمل األصغر واألكبر .
) السؤال ) ما تعريف الحدث ؟

) الجواب ) وصف قائم بالبَ َدن يمنع ِم ْن فِ ْع ِل الصالة ونحوها مما تُشترط له الطَّهارة.
) السؤال ) هل يشترط الوضوء لمس المصحف ؟
) الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك .

القول األول  :ذهب جمهور العلماء على وجوب الطهارة من مس المصحف كله أو بعضه
( السؤال ) ما أدلة من قال أن مس المصحف يشترط له الوضوء ؟

) الجواب ) استدلوا بعدة أدلة .
ٍ
يم *فِي كِتَ ٍ
ب
يل ِم ْن َر ِّ
اب َمكْنُون *الَ يَ َم ُّسهُ إِالَّ ال ُ
الدليل األول  :قوله تعالى{ :إِنَّهُ لَ ُق ْرآ ٌن َك ِر ٌ
َّرو َن *تَ ْن ِز ٌ
ْمطَه ُ
ِ
ين .
ال َْعالَم َ
) السؤال ) ما وجه الدِّاللة من اآلية على وجوب الوضوء لمس المصحف ؟
الجواب ) َّ
يمسه» يعود على القرآن ،ألن اآليات ِسيقت للتَّحدُّث عنه بدليل (
أن الضَّمير في قوله« :ال ُّ
ِ
ضوء
ين *} [الواقعة]
َّ
يل ِم ْن َر ِّ
بالو ُ
والمطَهَّر :هو الذي أتى ُ
والمنزل هو هذا القرآنُ ،
ب ال َْعالَم َ
قوله{ :تَ ْن ِز ٌ
سل من الجنابة ،بدليل قولهَ { :ولَ ِك ْن يُ ِري ُد لِيُطَ ِّه َرُك ْم
]  }.والغُ ُ
( السؤال ) فإن قيل :يَ ِر ُد على هذا االستداللَّ :
يمسه نافية ،وليست ناهية ،ألنه قال:
أن ال في قوله :ال ُّ

يمسه ؟
يمسه ولم يقل :ال َّ
ال ُّ
( الجواب ) قيل  :إِنه قد يأتي الخبر بمعنى الطَّلب ،بل إِن الخبر المراد به الطَّلب أقوى من الطَّلب
ِ
َّ ِ
ص َن
صور
المجرد ،ألنه يُ ِّ
َّ
ين يُتَ َوفَّ ْو َن م ْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أَ ْزَواجا يَتَ َربَّ ْ
الشيء كأنه مفروغ منه ،ومنه قوله تعالىَ { :والذ َ
َ
ِ
ص َن خبر بمعنى األمر.
بِأَنْ ُفس ِه َّن أ َْربَ َعةَ أَ ْش ُه ٍر َو َع ْشرا} ،فقوله :يَتَ َربَّ ْ
الر ُجل على بيع أخيه بلفظ الخبر ،والمراد النَّهي.
السنَّة  :ال يبيع َّ
وفي ُّ
النبي صلّى اهلل عليه وس ّلم إلى أهل اليمن وفيه:
الدليل الثاني  :ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه ُّ

يمس القرآن إال طاهر.
أال َّ

( السؤال ) ما وجه الدِّاللة من الحديث على وجوب الوضوء لمس المصحف ؟
سل ،ألن المؤمن طهارته معنوية
الم ِّ
تطه ُر طهارة ِّ
بالو ُ
حسيَّة من َ
الح َدث ُ
الجواب ) الطَّاهر  :هو ُ
ضوء أو الغُ ُ
يمسه غالبا إال المؤمنون ،فلما قال« :إال طاهر» ُعلم أنها طهارة غير الطَّهارة المعنوية،
كاملة ،والمصحف ال ُّ

الح َدث ،ويَ ُد ُّل لهذا قوله تعالىَ { :ما يُ ِري ُد اللَّهُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج َولَ ِك ْن يُ ِري ُد
بل المراد الطَّهارة من َ
حسيَّة؛ ألنه قال ذلك في آية الوضوء والغُسل
. .لِيُطَ ِّه َرُك ْم} أي طهارة ِّ
ب اهلل الطَّهارة
الدليل الثالث  :من النَّظر َّ
الصحيح :أنَّه ليس في الوجود كالم أشرف من كالم اهلل ،فإذا أ َْو َج َ
ِِ
الوةِ كتابه الذي تَ َكلَّم به من باب أولى ،ألننا نَ ْنطق بكالم اهلل خارجا من أفواهنا،
للطَّواف في بيته ،فالطَّهارة لت َ
استنا لهذا الكالم الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون ِ
طاه ِرين؛ كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضي
فَ ُم َم َّ
أن نكون طاهرين ،فتعظيما واحتراما لكتاب اهلل يجب أن نكون على طهارة
القول الثاني  :مذهب داود الظَّاهري وبعض أهل العلم :ال يحرم على الم ْح ِد ِ
س المصحف
ث أن يَ َم َّ
ُ
السؤال ) ما دليل من قال ال يحرم على الم ْح ِد ِ
س المصحف ؟
ث أن يَ َم َّ
ُ
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها
أوال  :بأن األصل براءة ِّ
ت به النَّص (
الذمة ،فال نُ َؤثِّم عباد اهلل بفعل شيء لم يَثْبُ ْ

ثانيا  :ما ثبت في الصحيحين أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعث دحية الكلبي إلى هرق ل عظي م ال روم (
بكتاب يدع وه فيه لإلس الم  ،وفيه ق ول اهلل تعالى  ) :يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال

نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئا وال يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون اهلل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون .
( السؤال ) ما وجه االستدالل بهذا الحديث ؟

( الجواب ) قال ابن حزم  :فهذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد بعث كتابا وفيه هذه اآلية إلى النصارى،

وقد أيقن أنهم يمسون ذلك الكتاب  .فإذا جاز مس الكافر له ؛ جاز للمسلم المحدث من باب أولى

ثالثا  :أنه لم يثبت النهي عن مس المصحف ال في الكتاب  ،وال في السنة فيبقى الحكم على البراءة
األصلية ،وهي اإلباحة .

رابعا  :وألن حمل المصحف في متاع ونحوه ال يحرم على المحدث  ،فكذلك المس قياسا عليه

خامسا  :وألن الصبيان يحملون ألواح القرآن وهم محدثون من غير نكير في جميع العصور  ،فدل على

إباحة مسه لكل محدث

سادسا  :أن األحاديث التي استدل بها على تحريم مس المصحف على المحدث كلها ضعيفة
) السؤال ) ما الجواب عن استدالل الجمهور باآلية ؟

يمسه» يعود إلى «الكتاب المكنون» (
الجواب ) أما اآلية فال داللة فيها ،ألن الضَّمير في قوله« :ال ُّ

اد به الكتب التي بأيدي المالئكة
مل أن المر َ
والكتاب المكنون يُ ْحتَ َم ُل أن المر َ
اد به ُ
اللوح المحفوظ ،ويُ ْحتَ ُ

فإن اهلل تعالى قال

ف م َك َّرم ٍة *مرفُ َ ٍ
{ َكالَّ إِنَّ َها تَذْكِرةٌ *فَم ْن َشاء ذََكرهُ *فِي ُ ٍ
َّرةٍ بِأَيْ ِدي َس َف َرةٍ *كِ َر ٍام بَ َرَرةٍ } [عبس] ،
ص ُح ُ َ َ ْ
َ َ
وعة ُمطَه َ
َ َ
ِ ِ
ٍ
اب مكْنُ ٍ
وهذه اآلية تفسير آلية الواقعة ،فقوله{ :فِي ُ ٍ
ون}
ص ُحف ُم َك َّرَمة } كقوله{:في كتَ ٍ َ
ٍ
ِ ِ
َّرو َن }
وقوله{ :بأَيْدي َس َف َرة *}  ،كقوله{ :الَ يَ َم ُّسهُ إِالَّ ال ُ
ْمطَه ُ
يمسه إال المطَّ ِّهرون بتشديد الطاء
فسر بعضه بعضا ،ولو كان المراد ما ذََك َر الجمهور لقال :ال ُّ
والقرآ ُن يُ ِّ
المتطهر اسم فاعل،
المفتوحة وكسر الهاء المشددة ،يعني :المتطهرين ،وفرق بين المطهَّر اسم مفعول ،وبين
ِّ
ب الت َّ ِ
ين}
ين َويُ ِح ُّ
كما قال اهلل تعالى { :إِ َّن اللَّهَ يُ ِح ُّ
ْمتَطَ ِّه ِر َ
ب ال ُ
َّواب َ
( السؤال ) ما الجواب أن الخبر يأتي بمعنى الطَّلب ؟

( الجواب ) قال العثيمين هذا صحيح لكن ال يُ ْح َم ُل الخبر على الطلب إِال بقرينة ،وال قرينة هنا ،فيجب

أن يبقى الكالم على ظاهره ،وتكون الجملة َخبَريَّة ،ويكون هذا مؤيِّدا لما ذكرناه من أن المراد ب المطهَّرون ،
المالئكة كما دلَّت على ذلك اآليات في سورة عبس.
) السؤال ) ما الجواب عن حديث عمرو بن حزم ؟

رسل ،والمرسل من أقسام الضَّعيف ،والضَّعيف ال يُ ْحتَ ُّج به في إثبات األحكام؛ (
( الجواب ) ضعيف ،ألنه ُم َ
ْم ي ل ِ
ْح ُق بالمسلمين الم َش َّقة العظيمة في تكليف عباد اهلل أال يقرؤوا كتابه إال وهو
فضال عن إِثبات ُحك ٍ ُ

وخاصة في أيام البرد .
طاهرون،
َّ
والصالةُ _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

) السؤال ) ما الدليل أن الصالة تحرم بال وضوء ؟

( الجواب ) الكتاب _ والسنة _ واإلجماع
الكتاب  :قال اهلل تعالى{ :ياأَيُّها الَّ ِذين آمنُوا إِذَا قُمتم إِلَى َّ ِ ِ
وه ُك ْما
الصالَة فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
َ َ
َ َ
ُْْ
الصالة.
ثم علَّ َل ذلك بأن المقصود التطهُّر لهذه َّ

السنة  :ما ثبت في الصحيحن أن النبي صلى اهلل عليه وسلم :ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حتى
يتوضأ.

وفي مسلم( :ال يقبل اهلل صالة بغير طهور)

اإلجماع  :فقد أجمع أهل العلم علي أن الصالة ال تجوز بغير وضوء
السؤال ) ما حكم من صلى بال وضوء ذاكرا ؟
) الجواب ) اختلف العلماء في ذلك .

ث مع ِعل ِ
ْم ِه بِإيجاب اهلل
القول األول  :مذهب أبي حنيفة رحمه اهلل :أنه يَ ْك ُفر ،ألن من صلَّى وهو ُم ْح ِد ٌ
ضوء فهذا كالمستهزئ ،واالستهزاء ُك ْف ٌر كما قال اهلل تعالى { :قُ ْل أَبِاللَّ ِه َوآيَاتِِه َوَر ُسولِ ِه ُك ْنتُ ْم تَ ْستَ ْه ِزئُو َن}
الو ُ
ُ
ب األئمة الثَّالثة :أنَّه ال يَ ْك ُفرَّ ،
ألن هذه معصيةَ ،وال يَل َْزُم ِم ْن تَ ْركِ ِه أ ْن يكو َن ُم ْستَهزئا.
القول الثاني َ :م ْذ َه ُ
) السؤال ) ما الصالة التي ال تصح إال بالوضوء ؟
( الجواب ) اختلف العلماء في ذلك عليهم رحمة اهلل.

سول صلّى اهلل عليه وسلّم تحريمها التَّكبير ،وتحليلها التَّسليم ،سواء كانت
الر ُ
القول األول  :هي التي بَيَّ نَ َها َّ
وسجود أم ال
َ
ذات ُركوع ُ

مس صالة ،والجمعة ،والعيدان ،واالستسقاء ،والكسوف ،والجنازة صالة ،ألن الجنازة ُمفتتحة
فالفرائض ال َخ ُ
بالتكبيرُ ،مختتمة بالتَّسليم ،فينطبق عليها التَّعريف َّ
الصالة
الشرعي ،فتكون داخلة في ُم َس َّمى َّ
الصالةَ هي التي فيها ُرُكوع وسجود .
القول الثاني  :إِ َّن َّ
الصالة هي التي تكون َرْك َعتَ ْين فأكثر ،إِال ال ِوتْر فهو صالة،
القول الثالث  :وقال آخرون :إِن َّ
ولو َرْك َعة.
) السؤال ) هل سجدتَي التِّالوة ُّ
والشكر صالة ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .
الم ْذ َه ِ
ب أنهما صالة تُ ْفتَتَ ُح بالتكبير ،وتُ ْختَتَ ُم بالتَّسليم ،ولهذا يُشرعُ عندهم أن
القول األول  :المشهور من َ
المح ِد ِ
ث أن يَ ْس ُج َد للتِّالوة أو ُّ
الشكْر وهو غير
يُكبِّر إِذا سجد وإِذا رفع ،ويُسلِّم .وبِنَاء على هذا يَ ْح ُرُم على ْ
طاهر .فالخالف في اشتراط الطَّهارة لهما مبني على َّ
أن َس ْج َدتَي التِّالوة ُّ
والشكر هل هما صالة أم ال؟ فِإن
ِ
ب لهما الطهارة .
ب لهما الطَّهارة ،وإن قلنا :إنهما غير صالة لم تَج ْ
قُلْنا :إِنهما صالة َو َج َ
للسن َِّة يُ ْد ِرك أنهما ليسا بصالة لما يلي
القول الثاني  :قال العثيمين :
ِّ
والمتأم ُل ُّ
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم كان يسجد للتِّالوة ،ولم يُ ْن َقل عنه أنه كان يُكبّر إذا سجد أو رفع ،وال
أوال  :أن َّ
ودو َن التَّسليم
يسلِّم ،إال في حديث رواه أبو داود في التَّكبير للسجود ُدو َن َّ
الرفع منهُ ،
َّج ِم ،وسجد معه المسلمون والمشركون،
ثانيا  :أن َّ
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم َس َج َد في سورة الن ْ

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم ذلك
ُ
والمشرك ال ُّ
تصح منه صالة ،ولم يُنكر ُّ
ألن فَ رض الوض ِ
ِ
بل فَ ْر ِ
وء
الوضُوءُ ُ َ ْ َّ ،
ض فيه ،فيُقال :إِ َّن ُس ُج َ
وهذا قَ ْد يُ َع َار ُ
ض ُ
ود المش ِركين في ذلك الوقت كان قَ َ
والصالةُ لم تُفرض إِال متأخِّرة قبل الهجرة بسنةٍ ،أو ِ
بثالث َسنَوات ،وما دام
الصالةَِّ ،
لم يَ ُك ْن إِال مع فَ ْرض َّ
ُ
ْ
َ
االحتمال قائما فاالستِ ْدالل فيه نظر .
ُ

والمتأمل لِسج ِ
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم ُّ
للشكر ،أو التِّالوة يَظ َْه ُر له أنه
ود الن ِّ
ِّ ُ ُ
ضوء
ص َّح عن عبد اهلل ب ِن ُع َمر رضي اهلل عنه أنه كان يَ ْس ُج ُد للتِّالوة بال ُو ُ
ثالثا َ :
واف _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ والطَّ ُ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) هل يشترط للطوات وضوء ؟

) الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك

القول األول  :مذهب جمهور العلماء .

) السؤال ) ما دليل من قال أن الوضوء شرط لصحة الوضوء ؟

( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها .

الدليل األول  :بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم( :لما قدم مكة كان أول ما بدأ أن توضأ
ثم طاف بالبيت) وقد قال صلى اهلل عليه وسلم( :لتأخذوا عني مناسككم)
قالوا  :فقد فعله وقال( :لتأخذوا عني مناسككم

الدليل الثاني  :ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال( :الطواف في البيت

صالة إال أن اهلل قد أحل به النطق فمن نطق فلينطق بخير) وفي رواية( :فأقلوا فيه الكالم) والحديث صحيح

مرفوعا ،وموقوفا " على ابن عباس .
الدليل الثالث  :حديث عائشة َّ
الحاج
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم قال لها حين حاضت :افعلي ما يفعل
ُّ
أن َّ
غير أ ْن ال تطوفي بالبيت
َ

ف ل ِإلفاضة فقال :أحابستنا
تَّ ،
الدليل الرابع  :حديث صفيَّة َّ
وظن أنها لم تَطُ ْ
حاض ْ
ص ِفيَّة قد َ
لما قيل له :إِ َّن َ
هي ؟ .والحائِض معلوم أنَّها غير ِ
طاه ٍر
ُ
ُ
الدليل الخامس  :قوله تعالى{ :وع ِه ْدنَا إِلَى إِب ر ِاه ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
الرَّك ِع
ين َو ُّ
ََ
ين َوال َْعاكف َ
يل أَ ْن طَ ِّه َرا بَ ْيتي للطَّائف َ
َْ َ
يم َوإ ْس َماع َ
السج ِ
ود}
ُّ ُ
فتطهير بَ َدنِِه أ َْولَى ،وهذا قَول جمهوِر العلماء
ب تطهير مكان الطَّائف،
وجه الدَّاللة  :أنه إِذا َو َج َ
ُ
القول الثاني  :مذهب اإلمام أحمد في رواية عنه وهو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم ،وهو مذهب
طائفة من السلف :أن الوضوء ليس بشرط للطواف .

( السؤال ) ما دليل من قال بأن الطهارة للطواف ليست شرطا ؟
الذ َّمة حتى يقوم دليل على تحر ِيم هذا ِ
َصل بَراءة ِّ
الجواب ) َّ
الف ْعل إِالَّ بهذا َّ
دليل على
ٌ
الشرط ،وال َ
أن األ ْ َ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم يوما من َّ
الد ْهر :ال يقبل اهلل طََوافا بغي ِر طهور،
ولم يَ ُقل ُّ
ذلكْ ،

ِ
َّ
دليل بَيِّ ٌن على إِلزامهم ،وال
أو  :ال تطوفوا حتى تطهَّروا .وإذا كان كذلك فال نُ ْل ِزم الناس بأم ٍر لم يكن لنا فيه ٌ
الشديدةِ في أيَّ ِام ِ
ِ
الز ْح َم ِة َّ
الموس ِم ،فَ يَ لْزمه على هذا ال َق ْوِل
األحوال الح ِر َجة كما لو
سيَّما في
ضوءُ في َّ
الو ُ
َ
انتقض ُ
ضوء ،والطَّ ِ
واف ِم ْن جديد
الو ُ
إِ َع َ
ادةُ ُ
السؤال ) ما الجواب على أدلة الجمهور أن الطواف يشترط له الطهارة ؟ (

( الجواب ) كالتالي ;
وب ،بل يَ ُّ
ُّ
الو ُج ِ
الرد األول َّ :
دل على أنَّه األفضل ،وال
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم
َّ
أن فِ ْع َل ِّ
المجرد ال يدل على ُ
واف على طَ َهارة أفضل؛ وإِنَّما النِّزاع في َكو ِن الطَّهارة َشرطا ِ
نِزاع في َّ
وأما
لص َّحة الطَّواف الرد الثاني َّ :
أن الطَّ َ
ْ
ْ
الحاج » إلى آخره ،وقوله صلّى اهلل عليه وس ّلم في صفيَّة :أحابِ َستنا هي ؟ .
ْعلي ما يفعل
ُّ
حديث عائشة« :اف َ
ألن الحيض سبب لم ْن ِعها من المك ِ
ت ِم َن الطَّواف بالبيتَّ ،
ْث في المسجد ،والطَّواف
فالحائض إِنما ُمنِ َع ْ
ََ ٌ
ُ
ْث
.مك ٌ
ُ
ِ
ث أكبر ،فال يُستَ ُّ
دل بهذا على َّ
جوز لَهُ الطَّواف بالبيت،
أن
وأيضا :فالحيض َح َد ٌ
المحد َ
أصغر ال ي ُ
ْ
ث َح َدثا َ
ِ
وأنتم توافقون على َّ
ث،
أن
ْث في المسجد ،وال يجوز للحائض أن تَ ْم ُك َ
المك ُ
المحد َ
ث حدثا أصغر يجوز له ُ
ط ُحك ِ
ْث في المسجد.
فَ َمنَا ُ
المك ُ
ْم الم ْن ِع عندنا هو ُ
الرد الثالث َّ :أما حديث :الطَّواف بالبيت صالة فَ يُ َجاب عنه.
موقوف على ابن عباس وال ي ِ
ص ُّح رفعه للنبي صلى اهلل عليه وسلم :
أوال  :أنَّه
ٌ
َ
ِ
القواعد األصوليَّة يقتضي َّ
الصالة
ض ،ألنَّنا إِذا أخذنا بِلَ ْف ِظ ِه ،فِإنَّه على
جميع أحكام َّ
ثانيا  :أنَّه ُم ْنتَ َق ٌ
أن َ
ِ
ِ
الع ُموم ،أي :إِذا جاء شيء عام ثم
تَ ثْبُ ُ
ت للطَّواف إِالَّ الكالم ،ألن م َن القواعد األصولية :أ َّن االستثناء معيار ُ
الصالة في
ف َّ
فكل األفراد َّ
استُثْنِ َي ،وإِذَا نظرنا إلى الطَّواف وجدناه يُخالِ ُ
استثني منهُّ ،
يتضمنه العموم ،إال ما ْ
غَالِ ِ
األكلُّ ،
رب ،وال يجب فيه تكبير وال تسليم ،وال قراءة ،وال
ب األحكام غير الكالم ،فهو يجوز فيه
والش ُ
ُ
ِ
ض بهذه األمور
فلما انْ تَ َق َ
يبطل بالفعل ونحوه ،وكالمه صلّى اهلل عليه وسلّم يكون ُم ْح َكما ال يمكن أن يَ ْنتَق َ
ضّ ،
ووجدنا هذه االستثناءات علمنا َّ
يصح من قول الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم .
أن هذا ال ُّ
ض ْع ِ
ص ُد َر
وهذا أحد األوجه التي يُ ْستَ َد ُّل بها على َ
ف الحديث مرفوعا ،وهو أن يكون متخلخال ،ال يمكن أن يَ ْ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم .
من ِّ
وأما بالنسبة لآلية؛ فال ي ِ
ص ُّح االستدالل بها ،إِذ يلزم منه َّ
يصح اعتكافُه إال بطهارة ،ولم
ف ال ُّ
المعتَ ِك َ
أن ْ
َ
يَ ْشتَ ِر ْط أح ٌد ذلك ،إِال إِ ْن كان ُجنُبا فيجب عليه أن يَتَطَهَّر ثم يَ ْعتَ ِكف؛ َّ
ْث في المسجد
المك َ
ألن الجنابة تُنافي ُ
.

أظن َّ
ك َّ
وال َش َّ
أن أحدا قال :إِ َّن الطواف بطهارة وبغير طهارة
أن األفضل أن يَطُ َ
وف بطهارة با ِإلجماع ،وال ُّ
سواء ،ألنه من ِّ
الذك ِر ،ولِ ِف ْعلِ ِه صلّى اهلل عليه وسلّم
) السؤال ) إِذا اضطَُّرت الحائض إِلى الطَّواف هل لها أن تطوف ؟

( الجواب ) سئل الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح

بالنسبة للمرأة التي حاضت قبل طواف اإلفاضة ال تخلو من حالين :

األول :أن تكون قادمة من بالد بعيدة؛ كبالد المغرب وباكستان ،والهند ،ونحو ذلك من البالد البعيدة ،فهذه
على رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل لها أن تتحفظ وأن تطوف للضرورة

الثاني :أن تكون قادمة من بالد قريبة؛ كأن تكون داخل المملكة العربية السعودية ،أو تكون من بالد الخليج،

فهذه ال يجوز لها أن تطوف وهي حائض ،بل تنتظر حتى تطهر ،أو تذهب ثم بعد ذلك ترجع إذا طهرت ،وإذا
ذهبت فإنها ال تزال محرمة ولم تحل التحلل الثاني ،فال يجوز لزوجها أن يقربها حتى تحل التحلل الثاني"

انتهى.

ـاب ال ـ ُـغ ـ ـ ْـس ِل
بــ ُ
فائ دة  :الغسل بضم الغين اسم االغتسال ،الذي هو تعميم البدن بالماء
المنى جنب ؟
) السؤال ) لماذا يقال لمن جامع أو خرج منه ُ
) الجواب ) ألن ماءه باعد محله .
) السؤال ) ما تعريف الغسل لغة ؟

صب الماء على الشيء .
) الجواب ) هو ّ
) السؤال ) ما تعريف الغسل شرعا ؟

) الجواب ) تعميم البدن بالماء مع نية مخصوصة .

) السؤال ) ما معنى قولهم بنية مخصوصة ؟

) الجواب ) نية التقرب إلى اهلل مع قصد رفع الحدث ،وهذا هو مذهب الجمهور .

أن الغسل تُشترط فيه نيّةُ رفع الحدث خالفا لألحناف .
) السؤال ) ما مناسبة ذكر باب الغسل بعد الوضوء ؟

الصغرى شرع في بيان
( الجواب ) أن الغسل طهارة ُكبرى فبعد أن بيّن -رحمه اهلل -الوضوء ،وهو الطهارة ُ

أحكام الطهارة الكبرى ،وهي الغسل .

( السؤال ) إذا كان الغسل طهارة كبرى ،والوضوء طهارة صغرى ،فقد كان األنسب أن يبدأ بالكبرى قبل
الصغرى؛ ألن الصغرى قد تندرج تحت الكبرى ؟

) الجواب ) عن ذلك من وجهين .

الوجه األول  :أن الفقهاء ،والمحدثين رحمة اهلل عليهم يق ّدمون الوضوء على الغسل مراعاة لترتيب القرآن فإن
اهلل عز وجل في آية المائدة بيّن حكم الوضوء ،ثم أتبعه بالغسل .

مرة ،والغسل ال يقع إال في
أكثر من الغسل بمعنى :أنك تتوضأ في اليوم أكثر من ّ
الوجه الثاني  :أ ّن الوضوء ُ

أحوال قليلة بالنسبة للوضوء .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
المني _ )
خروج ِّ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وموجبُهُ ُ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما الذي يوجب الغسل ؟

( الجواب ) خروج المني دفقا بلذة؛ أي إذا خرج المني من اإلنسان دفقا ،وبلذة لزمه الغسل.

) السؤال ) ما مراد العلماء بخروج المني ؟
اإلحلِ ِ
يل ،وهو نهاية مجرى البول من الذكر ،فإذا بلغ المني ذلك الموضع .
أس ْ
( الجواب ) أن يجاوز ر َ
بمعنى أنه قذفه العضو؛ وجب الغسل ،فهذا هو المراد بالخروج ،ولما قال المصنف :

خروج فهمنا من ذلك أنه إذا لم يخرج ال يجب الغسل .

) السؤال ) ما فائدة تعبير الفقهاء بلفظ الخروج ؟

الصلب أثناء الصالة،
( الجواب ) أنك لو ُسئلت عن رجل حصل منه تحرك الشهوة ،ونزع المني من ُّ

فأمسك العضو حتى سلّم فصالته صحيحة ،وال يُحكم بوجوب الغسل عليه؛ إال بعد الخروج وتحققه فإذا
الوصف بالخروج معتبر ،فمفهومه أنه إذا لم يخرج لم يجب الغسل .

) السؤال ) ما الدليل على اشتراط خروج المني وال عبرة بتحرك الشهوة ؟
( الجواب ) قول النبي صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم  :إنما الماء ِمن ِ
الماء أي  :إنما الماءُ ,وهو الغسل ِم ْن سببيه
َ
ُ َ
ُ َْ ََ َ
أي  :بسبب الماء ،وهو خروج المني ،فإذا خرج المني وجب الغسل فإذا لم يحصل الخروج لم يجب
الماء ،فَا ْغتَ ِس ْل .
اإلغتسال بالماء ،وكذلك قوله عليه الصالة والسالم  :إذا فَ َ
ض ْخ َ
ت َ
( السؤال ) ما عالمات المني ؟
) الجواب ) ذكروا لهذا الماء ثالث عالمات .

األولى  :أ ْن يَ ْخ ُر َج دفقا .
الرائحة ،فِإذا كان يابسا فِإ َّن رائحتَه تكون كرائِ َحة البَ ْي ِ ِ
غير يابِ ٍ
س فرائحته تكو ُن كرائحة
الثانية َّ :
ض ،وإذا كان َ
الع ِجي ِن واللِّقاح .
َ
الثالثة  :فُ تُور الب َد ِن ب ْع َد ُخ ِ
روجه .
ُ َ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ دفقا بِ َّ
لذةٍ _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل أن خروج المني دفقا بلذة يوجب الغسل ؟

) الجواب ) الدَّليل على ذلك .
بلذةٍ
َّ
ِ
المني َدفقا َّ
ب :هو الذي خرج منه ُّ
َّروا} ُ ،
والجنُ ُ
 -1قوله تعالىَ { :وإ ْن ُك ْنتُ ْم ُجنُبا فَاطه ُ
يث أَبِي س ِع ٍ
يد الْ ُخ ْد ِر ِّ ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَال
 -2ما رواه مسلم  :من َح ِد ُ
ي َرض َي اللَّهُ تَ َعالَى َع ْنهُ أَ َّن النَّبِ َّي َ
َ
األول ماء الغُ ِ
المني،
 :إِنَّ َما ال َْماءُ ِم َن ال َْم ِاء ،المراد بالماء َّ
سل؛ عبَّر به عنه ،وبالماء الثَّاني ّ
وجب الغُ ْس ُل .
خرج ُّ
أي :إِذا َ
المني َ
ال إِذَا
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَ َق َ
 -3ما صححه األلباني َ :ع ْن َعلِ ٍّي قَ َ
ت َر ُجال َم َّذاء فَ َسأَل ُ
ال ُك ْن ُ
ْت النَّبِ َّي َ
ْت فَا ْغتَ ِسل ِمن الْجنَاب ِة وإِ َذا لَم تَ ُكن ح ِ
اذفا فَ َال تَ ْغتَ ِس ْل .
َح َذف َ
ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ
) السؤال ) ما وجه الداللة ؟
( الجواب ) أن الحذف هو الرمى  ,وهو ال يكون بهذه الصفة إال لشهوه .
( السؤال ) هل يجب الغسل إذا خرج المني بدون دفق وبدون لذة ؟
) الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك .

القول األول  :مذهب جمهور أهل العلم  :يشترطون ُلو ُج ِ
وب الغُسل بخروجه أن يكون دفقا َّ
بلذة

) السؤال ) ما دليل الجمهور على أنه يشترط خروج المني دفقا بلذة ؟
ال إِذَا
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم فَ َق َ
( الجواب ) ما صححه األلباني َع ْن َعلِ ٍّي قَ َ
ت َر ُجال َم َّذاء فَ َسأَل ُ
ال ُك ْن ُ
ْت النَّبِ َّي َ
ْت فَا ْغتَ ِسل ِمن الْجنَاب ِة وإِ َذا لَم تَ ُكن ح ِ
اذفا فَ َال تَ ْغتَ ِس ْل .
َح َذف َ
ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ
( السؤال ) ما وجه الداللة على اشتراط خروج المني بشهوة ؟

) الجواب ) أن ما خرج لغير شهوة كالمرض أو البرد ال يوجب الغسل .
وجب للغُس ِل حتى ولو ِ
ِ
الشافعي رحمه اهلل َّ :
القول الثاني  :مذهب َّ
وبأي
بدون َش ْه َوةٍ ِّ
أن خروج ِّ
المني ُمطلقا ُم ٌ ْ
ِ
خرج َدفْقا َّ
َسبَ ٍ
بلذةٍ ،أم
ب خرج  ،لظاهر قَولُه صلّى اهلل عليه وسلّم  :الماءُ من الماء» أنَّه يجب الغُسل َس َواء َ
.ال

القول الثالث  :ذكر صاحب حاشية العنقري على الروض المربع َّ ٍ
ف دفقا .
وح َذ َ
بلذةَ .
وقال  :إِنَّه متى كان َّ
بلذة فال بُ َّد أ ْن يكو َن دفقا .
ِ
قال العالمة العثيمين ِ :
وذ ْك ُر الد ِ
لموافقة قوله تعالى{ :فَ لْيَ ْنظُ ِر ا ِإلنْ َسا ُن ِم َّم ُخلِ َق }
َّفق أ َْولى
{ ُخلِ َق ِمن م ٍاء دافِ ٍق *} فِإذا خرج ِمن غي ِر َّ ٍ ِ
ِ
ف ،وهو
ب الغُ ْس َل على ما قاله المؤلِّ ُ
َْ َ
َ ْ
لذة م ْن يقظا َن فِإنَّه ال يُوج ُ
الصحيح .
َّ
حديث الماء من ِ
ِ
الماء ؟
) السؤال ) ما الجواب على
ُ
ِ
ِ
ِ
المعهود المعروف الذي يَ ْخر ُج َّ
وره،
حمل على
ب تحلُّ َل البَ َدن وفُ تُ َ
بلذة ،ويوج ُ
ُ
( الجواب ) يُ ُ
أما الذي ِ
توره .
بدون ذلك ،فِإنه ال
يوجب تحلُّلَهُ وال فُ َ
ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ال بِ ُدونِهما ِم ْن غي ِر نائِ ٍم _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) إذا َخر َج ِم َن النائم مني بال َّ
لذةٍ ،وال َدف ٍْق ،هل يجب عليه الغسل ؟
َ
( الجواب ) نعم ونحوه السكران ونحوه ممن زال عقله أو اغمى عليه ،فإن هؤالء متى خرج المني منهم
فإنه يثبت به النقض أي نقض الطهارة الكبرى سواء كان ذلك بلذة أم ال ،ألنه قد زال عقله فال يمكن أن

يحكم هل ثبتت اللذة أم ال .

مني بدون ٍ
دفق وبدون لذةٍ يجب عليه الغسل ؟
) السؤال ) ما الدليل أن النائم إذا خرج منه ٌ

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحين أن امرأة قالت يا رسول اهلل  :إن اهلل ال يستحي من الحق فهل على

المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال  :نعم إذا رأت الماء .
) السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث ؟

يشترط أكثر من ذلكَّ ،
فدل
أوجب النبي صلى اهلل عليه وسلم الغُ ْسل إِذا هي رأت الماء ،ولم
( الجواب )
ْ
َ
أحس ب ُخ ِ
على ُو ُج ِ
احتلم أم
س ،وسواء رأى أنَّه
روج ِه أم لَ ْم يُ ِح َّ
الماء سواء َّ
وب الغُ ْسل على َم ْن استيقظ َوَو َج َد َ
َ
لم يَ َرَّ ،
المني .
اد بالماء هنا ُّ
َّائم قد ينسى ،والمر ُ
ألن الن َ
) السؤال ) من استيقظ ورأى بلال وشك أهو مني أم مذي فما الحكم ؟

) الجواب ) إذا سبق نومه دواعي خروج المذي كفكر أو نظر وغيرها فإنه يحكم بأنه مذي.

( السؤال ) من استيقظ ورأى بلال وشك أهو مني أم مذي ولم يسبق نومه دواعي خروج المذي كفكر أو

نظر وغيرها فما الحكم ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلماء رحمة اهلل عليهم في ذلك .

القول األول  :المشهور في المذهب :أنه يثبت له حكم المني فيجب الغسل

) السؤال ) ما دليلهم على أنه يثبت له حكم الغسل ؟

( الجواب ) أن الغالب فيما يخرج بعد المنام أن يكون منيا ،فما دام هذا هو الغالب ولم يسبقه ما يغير هذا

األصل الذي أصلناه  -من عدم وجود سبب المذي من فكر ونظر  -نحكم عليه بأنه مني
القول الثاني  :عن اإلمام أحمد  -رواية  :أنه يجب عليه الغسل إن ذكر احتالما

بمعني  :رجل رأى احتالما ،ووجد ماء ال يدري أهو مني أم مذي ،فإنه يجب عليه الغسل  -على هذا القول
 -فإن لم يذكر احتالما فال .

القول الثالث  :اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم وهو رواية  -عن اإلمام أحمد ،قالوا  :ال يجب عليه الغسل
مطلقا؛ ألن الطهارة الكبرى متيقنة فال تزول بمجرد الشك .

فهنا يشك هل هو مذي أم مني ولم يتيقن فال نتزحزح عن اليقين المتقدم إال بيقين .

) السؤال ) ما حكم من احتلم ولم يجد الماء أو وجد الماء ولم يذكر احتالما ؟

الجواب ) من احتلم ولم يجد الماء فال غُسل عليه ومن وجد الماء ولم يذكر احتالما فعليه الغسل .

) السؤال ) ما الدليل على هذه المسألة ؟
ت سئِل رس ُ ِ
ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َع ْن
ول اللَّه َ
( الجواب ) ما صححه األلياني َ :ع ْن َعائ َشةَ رضي اهلل عنها قَالَ ْ ُ َ َ ُ
ال (َال غُ ْس َل
احتَ لَ َم َوَال يَ َرى بَلَال قَ َ
احتِ َالما قَ َ
ال يَ ْغتَ ِس ُل َو َع ْن َّ
َّ
الر ُج ِل يَ َرى أَنَّهُ قَ ْد ْ
الر ُج ِل يَ ِج ُد الْبَ لَ َل َوَال يَ ْذ ُك ُر ْ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ال نَ َعم إِنَّما النِّساء َش َقائِ ُق ِّ ِ
َعلَْي ِه فَ َقالَ ْ
ت أ ُُّم ُسلَْي ٍم َه ْل َعلَى ال َْم ْرأَةِ تَ َرى َذلِ َ
ف َرح َمهُ
الر َجال قَ َ ُ
ك َش ْيءٌ قَ َ ْ َ َ ُ
اللّهُ ( _ وإِن انْ تَ َقل ،ولَ ْم يخرج ،ا ْغتَسل لَه _ )
س بانتقال المني لكنه لَ ْم يَ ْخ ُر ْج هل يجب عليه الغسل ؟
َح َّ
) السؤال ) إذا أ َ
( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمة اهلل عليهم جميعا في ذلك .

القول األول  :مذهب الحنابلة يلزمه يغتسل .

) السؤال ) ما دليل من قال أن عليه الغسل ؟

( الجواب ) أن الجنابة هي مجانبة الماء " أي المني " لموضعه ،فإذا جانب الماء موضعه أي باعد فهذه
َّ
ِ
َّرواْ } ۖ
جنابة ،وقد قال تعالىَ { :وإن ُكنتُ ْم ُجنُبا فَاطه ُ
نتقل بال ُخ ُروج ؟
) السؤال ) هل يُمكن أ ْن يَ َ
ٍ
المني
) الجواب ) نعم يمكن؛ وذلك بأن تَ ْفتُ َر شهوتُه بَ ْع َد انتقاله
بسبب من األسباب فال يخرج ُّ
ومثَّلوا ٍ
المني،
بمثال آخر :بأ ْن
َ
يمسك ب َذ َك ِرهِ حتى ال يَ ْخرج ُّ
) السؤال ) هل يجوز امساك رأس الذكر حتى ال يخرج المني ؟

( الجواب ) إِن هذا م ِ
ضر جدًّا ،والفقهاء رحمهم اهلل يمثِّلون َّ
ضرِرهِ أو
عن َ
بالشيء للتَّصوي ِر بَِقطْ ِع النَّظَ ِر ْ
ُ
المني ب ع َد إِطالق ذََك ِرهِ
ِ
عدم ضرره ،على َّ
أن
الغالب في مثْ ِل هذا أ ْن يخرج ُّ َ ْ
َ

القول الثاني  :ذكر العالمة المرداوي في اإلنصاف وهو اختيار شيخ اإلسالم ال غُ ْس َل باالنتقال
) السؤال ) ما دليل من قال بأن انتقال المني من مكانه ال يوجب الغسل إال بالخروج ؟

) الجواب ) الدَّليل على ذلك ما يلي .
ِ
ِ
باالنتقال
ب الغُ ْس ُل
-1
ُ
َح َّس ْ
يقل :أو أ َ
ت بانتقالهَ ،ولَ ْو َو َج َ
حديث أ ُِّم َسلَ َمةَ وفيه :نعم ،إِذا هي رأت َ
الماء ،ولم ْ
الحاج ِة لِبَ يَانِِه .
لَبَ يَّ نَهُ صلّى اهلل عليه وسلّم ل ُد َع ِاء
َ
ِ
حديث أبي ٍ
يوج ُد ماءٌ ،والحديث يَ ُد ُّل على أنَّه إِذا لم يَ ُك ْن
-2
سعيد ال ُخ ِّ
ُ
دري:إنما الماءُ من الماءُ ،
وهنا ال َ
ماء .
ماءٌ فال َ
األصل إِال بدليل .
 -3أن األصل بقاءُ الطَّهارةَ ،
عن هذا ْ
وع َد ُم ُموجب الغَ ْسل ،وال يُ ْع َدل ْ
 -4من حيث االستعمال اللغوي فإن الجنابة ال تسمى جنابة إال إذا فارقت البدن كله وجانبته

أما وقد فارق موضعه إلى موضع آخر من البدن نفسه فليس بجنب { :وإن كنتم جنبا فاطهروا }

وهذا ليس بجنب حتى يفارق ويباعد الماء البدن كله .
قال المؤلف رحمه اهلل ( _ فِإن َخ َر َج بَ ْعده لم يُِع ْده _ )
) السؤال ) ما معنى قول المؤلف فِإن َخ َر َج بَ ْعده لم يُِع ْده ؟
( الجواب ) رجل خرج منه المني دفقا بلذة فاغتسل ثم خرجت منه قطرات بعد اغتساله .
( السؤال ) ما الدليل على عدم وجوب االغتسال ؟

) الجواب ) الدَّليل ما يلي .
ِ
َّ -1
ب غُ ْسلَين .
أن َّ
بب واح ٌد ،فال يوج ُ
الس َ
 -2أنَّه إِذا َخرج بعد ذلك َخرج بال َّ ٍ
ِ
ب الغُ ْسل إِال إِذا خرج َّ
بلذةٍ .
ََ
َ
لذة ،وال يَج ُ
ٍ
ِ
ال
السبب الثَّاني قَ َ
ب عليه الغُ ْسل بهذا َّ
قال اإلمام العثيمين ْ :
لكن لَ ْو َخ َر َج مني جدي ٌد لشهوة طا ِرئة فِإنَّه يَج ُ
الم َؤلِّ ُ ِ
أصلي _ )
ييب َح َش َف ٍة أصليَّ ٍة في فَ ْر ٍج ٍّ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وتَ ْغ ُ
ُ
( السؤال ) ما الحشفة ؟
) الجواب ) هي ما يكون أعلى الذكر أو أعلى الفرج .

( السؤال ) ما الحشفة والفرج الغير أصلي ؟
ِ
الم ْش ِكل َم ْن ال يُ ْعلَ ُم أذََك ٌر هو أم أُنثى .
الم ْشكل  :وال ُخ ْنثى ُ
) الجواب ) مثل ال ُخ ْنثى ُ

مثل  :أ ْن يكو َن له آلة ذََك ٍر وآلة أنثى ،ويبول منهما جميعا ،فِإنه م ْش ِكل ،وقد يت ِ
البلوغ،
َّضح بع َد ِ
ُ
وما دام على إِشكاله فِإ َّن فَ ْر َجه ليس أصليًّا .

) السؤال ) ما الدليل على وجوب الغسل إذا كان ذكرا أصليا أو فرجا أصلي ؟
الشيخان من حديث أبي هريرة َّ
( الجواب ) ما أخرجه َّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم قال
أن َّ
ٍ
ِ
لم يُ ْن ِز ْل
س بَ ْي َن ُش َعبِ َها األربَع ،ثم َج َه َد َهاْ ،
ب الغُ ْس ُل وفي لفظ لمسلم :وإِ ْن ْ
فقد َو َج َ
إذَا َجلَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ قُ بُال َكا َن أ َْو ُدبُرا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) هل ذكر الحنابلة أن إتيان المرأة في دبرها من موجبات الغسل دليل على جوازه ؟
للزوج ،وغيره من باب أ َْولَى ،وهذا من باب التَّمثيل فقط،والفقهاء رحمهم
( الجواب ) ال َوطْءُ الدُّبُ ِر حرام َّ
اهلل يمثِّلون َّ
بالشيء بَِقطْع النَّظر عن ِحلِّ ِه ،أو ُح ْرَمتِ ِه .
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ ولَو من ب ِهيم ٍة ،أو م ْي ٍ
ت_(
قَ َ
َ
َ َ
َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على وجوب الغسل إذا جامع بهيمة ؟
) الجواب ) التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عرى عن اإلنزال

لما ثبت في مسلم أن النبي قال  :إذا جلس بين شعبها األربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل

ويجب الغسل في اإليالج في كل فرج  ،قبل أو دبر ،من آدمي ،أوبهيمة ،حي أو ميت ألنه فرج أشبه قبل

المرأة فإن أولج من قبل الخنثى المشكل فال غسل عليهما ألنه ال يتيقن كونه فرجا فال يجب الغسل بالشك.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
الم كاف ٍر _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وإِ ْس ُ
قَ َ ُ
) السؤال ) هل يجب الغسل على الكافر إذا أسلم ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .

القول األول  :مذهب الحنابلة والمالكية وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم .
) السؤال ) ما دليل من قال بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم ؟

( الجواب ) ما ثبت عند الخمسة إال ابن ماجه بإسناد جيد عن قيس بن عاصم أنه أسلم

فأمره النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر وثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى

اهلل عليه وسلم قال لما أسلم ثمامة بن أثال  :اذهبوا به إلى حائط بني فالن فمروه أن يغتسل .

القول الثاني  :مذهب الحنفية عدم وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم .

) السؤال ) ما الدليل أن الكافر إذا أسلم ال يجب عليه الغسل ؟

أن مثل هذه المسألة يجب أن تنتشر انتشارا واضحا فيثبت بأحاديث متواترة أو ظاهرة مشهورة؛ ألن الذين
أسلموا في عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم ال حصر لهم فهم كثرة كاثرة ومع ذلك لم يثبت إال هذين

الحديثين .

القول الثالث  :مذهب الشافعية  :يجب عليه إن أجنب في حال كفره وإن اغتسل في حال كفره،
وإال فال يجب عليه الغسل .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ت_)
وم ْو ٌ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ

( السؤال ) ما الدليل على وجوب تغسيل الميت ؟

ِ
ص ْتهُ ناقتُه بعرفة  :اغسلوه
يم ْن َوقَ َ
( الجواب ) ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلّى اهلل عليه وسلّم ف َ
ٍ ِ
الو ُجوب.
بماء وس ْد ٍر،واألصل في األ َْم ِر ُ
وما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطيَّة حين ماتت ابنته وفيه  :اغسلنها ثالثا ،أو خمسا،

أو سبعا ،أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.

السقط ؟
السؤال ) هل يشمل التغسيل َّ

وصلِّ َي عليه ،وإِن لم تُ ْن َفخ
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :فيه تفصيل :إِن نُِفخت فيه ُّ
الروح غُ ِّسل ،وُك ِّف َنُ ،

الروح فال.
فيه ُّ

( السؤال ) متى تنفخ الروح بالجنين ؟
الروح فيه إِذا تَ َّم له أربعة أ ْش ُه ٍر؛ لحديث عبد اهلل بن مسعود قال  :حدَّثنا رسول اهلل صلّى
( الجواب ) تُ ْن َف ُخ ُّ
الصادق المصدوق  :إِ َّن أح َد ُكم يُ ْج َم ُع َخ ْل ُقهُ في بَطْن أ ُِّمه ،أربعين يوما نُطْ َفة ،ثم يكون
اهلل عليه وسلّم وهو َّ
ضغَة مثل ذلك ،ثم ي رسل إِليه الملك ،فيؤمر بأربع كلمات ،بِ َك ْت ِ ِ ِ
َجلِ ِه،
َعلَ َقة مثل ذلك ،ثم يكون ُم ْ
ب ِرْزقه ،وأ َ
ُْ َ
ُ َُ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم بدون َو ْحي إِذ ال
وع َملِه ،وشقي أم سعيد ،ثم يَ ْن ُف ُخ فيه ُّ
الروح ،وهذا ال يعلمه ُّ
َ
َم ْدخل لالجتهاد فيه.
ٌ ِ
اس _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
وحيض ،ون َف ٌ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على وجوب الغسل على الحائض ؟

الجواب ) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم :قال  :إذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة،
وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
اس _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ون َف ٌ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما الدليل على وجوب الغسل على النفساء ؟

اسم النِّفاس على الحيض بقوله
ْلق ُّ
( الجواب ) أنه نوع من الحيض ،ولهذا أَط َ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم َ
ِ ِ ِ
أجمع العلماء على وجوب الغُ ْس ِل بالنِّ َف ِ
اس كالحيض
لعائشة َّ
لما حاضت :لعلَّك نُف ْست وقد َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ال ِوالدةٌ عاريةٌ َع ْن ٍ
دم _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما الذي يوجب الغسل دم الوالدة أم الوالدة نفسها ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .

القول االول  :المعتمد عند الحنابلة لو أن امرأة ولَدت ،ولم يخرج منها دم فال غُ ْسل عليها،
َّ
َّم ،وال َد َم هنا ،وهذا نادر جدًّا .
ألن النِّ َفاس هو الد ُ

القول الثاني  :ذكر المرداوي في اإلنصاف عن بعض العلماء  :أنه يجب الغُسل ،والوالدة هي ِ
الموجبَةُ
ْ
) السؤال ) ما دليل من قال أن الوالدة هي الموجبة للغسل ال الدم ؟
) الجواب ) ذكروا تعليالن وهما .
ِ
ْم له .
 -1ألن عدم الدَّم مع ال ِوالدة نادر ،والنَّادر ال ُحك َ
َّ
ْح ُقها في ال ِوالدة مع الدَِّم.
الج ْه ِد
َّعب كما يَل َ
والمشقة والت َ
ْح ُقها من ُ
 -2وألن المرأة سوف يَل َ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
وم ْن لَ ِزَمه الغُ ْس ُل َح ُرَم عليه قِراءةُ ال ُق ْرآن _(
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما الدليل أن من لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ؟
( الجواب ) ذكرو عدة أدلة .

صححه الترمذي ،وابن السكن ،وابن خزيمة ،وابن حبان ،والحاكم ،من حديث
الدليل األول  :ما َّ
علي رضي اهلل عنه َّ
الجنَابَة .
أن َّ
ٍّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم كان يُ َعلِّ ُمهم القرآن ،وكان ال يَ ْح ُجزه عن القرآن إال َ
الدليل الثاني َّ :
ألن في َم ْن ِع ِه من قراءة القرآن حثًّا على المبادرة إِلى االغتسال ،ألنَّه إِذا َعلِ َم أنَّه ممنوع من
قراءة القرآن حتى ي غْتسل فسوف ي ِ
باد ُر إلى االغتسال ،فيكون في ذلك مصلحة
ُ
َ
ك َّ
الدليل الثالث  :ما رواه البزار في مسنده ،والبيهقي من حديث علي بن أبي طالبَّ .
يتلقف القرآن
الملَ َ
أن َ

من فَ ِم القارئ َّ
وأن المالئكة ال تدخل بيتا فيه ُجنُب ( قال المنذري :إسناده جيد ال بأس به )
تلق ِ
قال العثيمين رحمه اهلل  :وعلى هذا إِذا قرأ القرآن فِإ َّما أن يَ ْح ُرَم الملَك من ُّ
ف ال ُقرآن ،أو يؤذيه بِ َجنَابَتِه،
وهذا وإِ ْن كان فيه شيء من الضَّعف لكن يُعلَّل به .
) السؤال ) ما حكم مس القرآن للحائض والجنب ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .

القول األول  :جمهور أهل ِ
العل ِْم وهو مذهب علي بن أبي طالب أنه يحرم على الحائض والجنب قراءة
ُ
القرآن.

( السؤال ) ما دليل الجمهور على عدم جواز قراءة القرآن للحائض والجنب ؟
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها .

الدليل األول  :ما رواه الخمسة عن علي بن أبي طالب قال  :كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يقرئنا القرآن ما

لم يكن جنبا .

الدليل الثاني  :ما رواه الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  :ال تقرأ الحائض وال الجنب
شيئا من القرآن .

الدليل الثالث  :ما ثبت عنه عند الدارقطني وعبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال
اقرؤوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا ،فأما إن كان أحدكم جنبا فال وال آية .

القول الثاني  :مذهب ابن عباس ابن تيمية وغيرهم من الفقهاء إلى أن قراءة القرآن للجنب جائزة
وأن الجنب ال يمنع من قراءة القرآن

) السؤال ) ما دليل من قال أن قراءة القرآن للجنب جائزة ؟

( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها .

الدليل األول  :ما ثبت في مسلم أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  :كان يذكر اهلل على كل أحيانه
) السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث ؟

) الجواب ) قالوا وقراءة القرآن من ذكر اهلل .

الدليل الثاني  :قالوا  :واألصل جواز ذلك ما لم يدل دليل صحيح على المنع منه .قالوا :
وال دليل صحيح يدل على ذلك .

) السؤال ) ما الجواب عن األحاديث التي استدلوا بها ؟

) الجواب ) أما الحديثان اللذان استدللتم بهما فهما ضعيفان .

الحديث األول  :فإن فيه  :عبد اهلل بن سلمة وهو ضعيف ،وقد قال فيه الشافعي " :كان أهل الحديث

يوهنونه " ،وممن ضعفه اإلمام أحمد .

الحديث الثاني  :فإن فيه :إسماعيل بن عياش وقد رواه عن الحجازيين ،وروايته عنهم ضعيفة،
لذا اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث وممن نص على تضعيفه شيخ اإلسالم ابن تيمية

فإذن :هذان الحديثان ضعيفان .

) السؤال ) أيهما أولى لقراءة القرآن الحائض أم الجنب ؟
) الجواب ) الحائض أولى من الجنب ألمرين .

األمر األول  :أن الحائض ما عليها من الحدث بغير اختيارها وال يمكنها أن تزيله إال أن يذهبه اهلل عنها،
وأما الجنب فليس أمره كذلك بل يمكنه أن يغتسل بمجرد أن يؤمر بذلك.

وأما الحائض فليس لها ذلك بل هو أمر قد كتبه اهلل على بنات آدم كما قال النبي صلى اهلل عليه وسلم

األمر الثاني  :أن الحائض قد تطول مدتها ،فقد يبلغ سبعة أيام أو دون ذلك أو أكثر من ذلك فتحتاج أن تقرأ

القرآن .

بخالف الجنب فإن مدته تقصر ،ألنه مطالب بالصالة ،وأال يصلي إال بطهارة كبرى وصغرى ،فيجب أن

يتطهر ،فمدته قصيرة غالبا .

فإذا ثبت لنا جوازه في الجنب فأولى منه أن يثبت للحائض ،وهذا اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم

وغيرهما .
ٍ
لحاجة _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ْعبُ ُر المسج َد
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

) السؤال ) ما الديل على عدم جواز عبور المسجد للجنب إال لحاجة ؟

) الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها .
َّ ِ
آمنُوا الَ تَ ْق َربُوا َّ
الصالَ َة َوأَنْ تُ ْم ُس َك َارى َحتَّى تَ ْعلَ ُموا َما تَ ُقولُو َن َوالَ
ين َ
الدليل األول  :قوله تعالى { :يَاأَيُّ َها الذ َ
ُجنُبا إِالَّ َعابِ ِري َسبِ ٍ
يل } يعني :وال تقربوها ُجنُبا إِال عابري سبيل .
ِ
ومأوى مالئكته ،وإِذا كان آكل البصل
الدليل الثاني  :أن المساجد بيوت اهلل ّ
عز وجل ومحل ذ ْك ِره ،وعبادتهَ ،
الصالة من باب ْأولَى ،وال سيَّما
ب الذي تَ ْح ُرُم عليه َّ
واألشياء المكروهة ممنوعا من البقاء في المسجدُ ،
فالجنُ ُ
بم ْن ِع َها من دخول هذا المسجد
السؤال ) ما أنواع إِذا كانت المالئكة ال تدخل بيتا فيه ُجنُب ،فِإنَّها تتأذَّى َ
) الحاجة التي يجوز للجنب عبور المسجد فيها ؟
متنوعة ،فقد يريد الدُّخول من باب ،والخروج من آخر حتى ال
الجواب ) قال العثيمين رحمه اهلل  :الحاجة ِّ

ص َر لطريقه ،وقد يَ ْعبُره لينظر هل فيه محتاج فيؤويه أو يتصدَّق عليه ،أو هل
يُ َ
شاهد ،وقد يفعل ذلك لكونه أ ْخ َ
فيه َحلَ َقةُ ِعل ٍْم فيغتسل ثم يرجع إليها .

السؤال ) هل يفهم من كالم المؤلف أن الدخول للجنب إلى المسجد لغير حاجة غير جائز ؟
) الجواب ) نعم ال يجوز له أن يَ ْعبُ َر لغير حاجة .

وظاهر اآلية الكريمة { :إِالَّ َعابِ ِري َسبِ ٍ
يل } العموم؛ فَ يَ ْعبُره لحاجة ،أو غيرها ،وهو المذهب إال أن ا ِإلمام
أحمد رحمه اهلل َك ِره أن يُتَّ َخذ المسجد طريقا إال لحاجة .
ت ِّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم ذََك َر َّ
قال العثيمين رحمه اهلل  :وهذا له وجه َّ
للذكر،
أن هذه المساجد بُنِيَ ْ
ألن َّ
ت له إِال إِذا كانت حاجة .
َّ
والصالة ،والقراءة فاتخاذها طريقا ِخ ُ
الف ما بُنِيَ ْ
ْبث فيه بِغَير وض ٍ
وء _(
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َوالَ يَل ُ
الم َؤلِّ ُ
ْ ُ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على أنه ال يجوز للجنب أن يلبث في المسجد بغير وضوء ؟
( الجواب ) استدلوا بما يلي .

الصحابة رضي اهلل عنهم كانوا إِذا تَوضَّؤوا من الجنابة مكثوا في المسجد ،فكان الواحد منهم ينام
 -1أن َّ
احتَ لَ َم ذهب فتوضَّأ ثم عاد  ،وهذا دليل على أنه جائز ،ألن ما فُ ِع َل في َع ْه ِدهِ صلّى اهلل
في المسجد؛ فإذا ْ
َّعبُّديَّة فهو دليل
َّعبُّديَّة ،وإن كان من األفعال الت َ
عليه وسلّم ولم يُنكره ،فهو جائز إِن كان من األفعال غير الت َ
على أن ا ِإلنسان يُ ْؤ َجر عليه.

الجنَابَة؛ بدليل َّ
الرجل يكون عليه الغُ ْسل؛
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم ُسئل عن َّ
أن َّ
ضوء يُ َخ ِّف ُ
الو ُ
ف َ
 -2أن ُ

ب.
ُ
أينام وهو ُجنُب؟ فقال صلّى اهلل عليه وسلّم :إذا توضَّأ أح ُد ُكم فَ لْيَ ْرقُ ْد وهو ُجنُ ٌ
ٍ
ضوء أحد الطَّهورين ،ولوال الجنابة لكان رافعا للح َد ِ
فحيئذ يكون ِّ
َّ
مخففا
ث َرفْعا ُكلِّيًّا
الو ُ
َ
َ
وألن ُ
للجنابة.

ال الم َؤلِّ ُ ِ
وم ْن غَ َّس َل َم ْيتا _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ

) السؤال ) ما حكم االغتسال من تغسيل الميت ؟
) الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك .

القول األول  :مستحب وهذا المشهور عند الحنابلة

) السؤال ) ما الدليل على استحباب االغتسال من تغسيل الميت ؟
ال َم ْن غَ َّس َل َميِّتا فَ لْيَ غْتَ ِس ْل
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
( الجواب ) حديث أبي َع ْن أَبِي ُه َريْ َرَة َع ِن النَّبِ ِّي َ

ومن حمله فليتوضأ .

) السؤال ) ما صحة حديث َم ْن غَ َّس َل َميِّتا فَ لْيَ غْتَ ِس ْل ومن حمله فليتوضأ ؟

( الجواب ) قال األلباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة حديث صحيح جاء من طرق بعضها

صحيح وبعضها حسن كما ذكرته في "إرواء الغليل" وقواه ابن القيم وابن القطان وابن حزم والحافظ راجع

"التلخيص الحبير .

( السؤال ) ورد في هذا الحديث األمر بالتغسيل واألصل في األمر للوجوب فلماذا قالوا باالستحباب إذن ؟
نتهض ل ِإللزام به .وهذا مبني على قاعدة وهي َّ
أن
( الجواب ) َّ
لما كان في الحديث شيء من الضَّعف لم يَ ْ
للوجوبَّ ،
ألن
َّه َي إِذا كان في حديث ضعيف ال يكون للتَّحريم،
الن ْ
واألمر إِذا كان في حديث ضعيف ال يكون ُ
ُ
ا ِإللزام بالم ْن ِع أو الفعل يحتاج إلى دليل تَبرأُ به ِّ
الذمة ِإللزام العباد به.
المحرر في باب موقف ا ِإلمام
ابن مفلح في النُّ َكت على
َّ
قال ابن عثيمين رحمه اهلل  :هذه القاعدة أشار إليها ُ
والمأموم
المنهي من باب االحتياط،
للص َّحة ،فيكون فِ ْع ُل المأمور وتَ ْر ُك
ومراده ما لم يكن الضَّعف شديدا بل محتَ ِمال ِّ
ّ
واالحتياط ال يوجب الفعل أو الترك .

ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر ،وأبي هريرة ،وابن عباس رضي اهلل عنهم أنهم أمروا غاسل الميِّت
ضوء .
بالو ُ
ُ
( السؤال ) فإن قيل  :أكثَ ر الذين كانوا ِ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم كما في حديث
يغسلون الموتى في زمن ِّ
ُ
النبي صلّى اهلل عليه
وم ْن معها من النِّساء الالتي َّ
غسلن ابنته ،لم يأمرهم ُّ
الذي َوقَ َ
ص ْتهُ ناقته ،وحديث أم عطيَّة َ
وسلّم باالغتسال ؟
( الجواب ) على ذلك من وجهين

ص َّح .
نفي األ َْم ِر الوارد من طريق آخر إِذا َ
الوجه األول  :أن عدم األمر في القضيَّة المعيَّنة ال ُ
يلزم منه ُ
ُّ
الوجوب ،لكن ال
الوجه الثاني  :أنَّنا ال نقول بوجوب هذا الغُ ْس ِل ،فَ َع َد ُم األمر في موضعه يدل على َع َدِم ُ
ُّ
يدل على نفي المشروعيَّة مطلقا إِذا جاء ِم ْن طريق آخر صحيح .
القول الثاني  :ذكر العالمة المرداوي في اإلنصاف أنه يجب أن يَغْتَ ِس َل .
( السؤال ) ما دليل من قال أن االغتسال من تغسيل الميت واجب ؟
الو ُجوب .
) الجواب ) حديث أبي هريرة السابق ،واألصل في األ َْم ِر ُ
القول الثالث  :ال يجب عليه أن يَ ْغتَ ِسل ،وال يُ َس ُّن له .
) السؤال ) ما دليل من قال أن االغتسال من تغسيل الميت ال يجب وال يسن ؟
) الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها .

ت في هذا الباب شيء
ض ْعف حديث أبي هريرة ،فقد قال اإلمام أحمد  :ال يَثْبُ ُ
الدليل األول َ :
ت فدعوى المشروعيَّة تحتاج إِلى دليل؛ وال دليل .
وإذا لم يَثْبُ ْ

الدليل الثاني ِ َّ :
ِ
الميت من
الحي ،فتغسيل
أن المؤمن طاهر حيًّا و ْميتا ،فِإذا كان ال يُ َس ُّن الغُ ْس ُل من تَ غْسيل ِّ
إِذا جاء ِم ْن طريق آخر صحيح باب أولى على نفي المشروعيَّة مطلقا .
ون ،إو إِ ٍ
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ أو أفا َق من جنُ ٍ
غماء _ )
قَ َ
ْ
ُ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
) السؤال ) ما حكم االغتسال بعد اإلفاقة من اإلغماء والجنون ؟
) الجواب ) االستحباب .

) السؤال ) ما الدليل على استحباب االغتسال بعد اإلفاقة من الجنون واإلغماء ؟

( الجواب ) اقتداء بفعله صلى اهلل عليه وسلم في حديث عائشة رضي اهلل عنها المتقدم وفيه"

أنه صلى اهلل عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي ،ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل

لم ال نقول أن االغتسال واجب ألنه ورد عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟
) السؤال ) َ
ُّ
الوجوب .
) الجواب ) أن هذا فعل وفِ ْعلَهُ صلّى اهلل عليه وسلّم
َّ
المجرد ال ي ُدل على ُ
( السؤال ) ما تعريف الجنون ؟
الجنُون .
) الجواب ) زوال العقل ،ومنه َّ
الص َرعُ فِإنَّه نوع من ُ
) السؤال ) ما تعريف اإلغماء ؟

) الجواب ) تغطية العقل ،وليس زواله .
) السؤال ) ما أسباب اإلغماء ؟

ِ
الم ِ
رض لفعله صلى اهلل عليه وسلم في حديث عائشة رضي اهلل
( الجواب ) أسباب متعدِّدة منها :شدَّة َ
عنها المتقدم وفيه" أنه صلى اهلل عليه وسلم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل ليصلي،

ثم أغمي عليه ثم أفاق فاغتسل .

( السؤال ) هل االغتسال من الجنون واإلغماء مشروع تعبُّدا ،أو مشروع لتقوية البَ َد ِن ؟
( الجواب ) قال العالمة العثيمين  :يحتمل كال األمرين ،والفقهاء رحمهم اهلل قالوا :إِنه على سبيل التعبُّد،
وأما بالنِّسبة للجنون ،فِإنهم قاسوه على ا ِإلغماء ،قالوا :
ولهذا قالوا  :يُ َس ُّن أن يَ ْغتَ ِس َلَّ .
ِع ل ِإلغماء ،فالجنون من باب أ َْولَى ،ألنه أَ َش ُّد .
فِإذا ُشر َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ بال ُحل ٍْم ُس َّن له الغُ ْس ُل _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما معنى قول المؤلف بال ُحل ٍْم ُس َّن له الغُ ْس ُل ؟

الجواب ) إذا وقع احتالم في اإلغماء أو نحوه فإنه يجب عليه أن يغتسل؛ألن ذلك موجب من موجبات
الغسل لقول النبي صلى اهلل عليه وسلم  :نعم إذا رأت الماء وإذا لم ينزل سن له االغتسال

قال الشافعي في األم "وقد قيل ما جن إنسان إال أنزل ،فإن كان هكذا اغتسل المجنون لإلنزال ،وإن شك فيه

أحببت له االغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن اإلنزال .
الكامل :أَ ْن يَ ْنوي _ (
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ والغُ ْس ُل
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
ُ
) السؤال ) ما صفة الغسل ؟
) الجواب ) الغُ ْسل له صفتان .

الصفة األولى  :صفة إجزاء

الصفة الثانية  :صفة كمال .

) السؤال ) ما تعريف النية لغة ؟
) الجواب ) القصد .

قال البيضاوي النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضرا.

) السؤال ) ما تعريف النية شرعا ؟

) الجواب ) العزم على فعل العبادة تقربا إلى اهلل تعالى .

( السؤال ) ما حاالت النية ؟

) الجواب ) للنية في الشرع حالتان .

الحالة األولى  :اإلخالص في العمل هلل وحده ،هو المعنى األسمى ،وهذا يتحدث عنه علماء التوحيد،
والسير ،والسلوك .

الحالة الثانية  :تمييز العبادات بعضها عن بعض ،وهذا يتحدث عنه الفقهاء

وهذا من األحاديث الجوامع التي يجب االعتناء بها وتفهمها ،فالكتابة القليلة ال تؤتيه حقه .وقد افتتح به

اإلمام البخاري -رحمه اهلل تعالى -صحيحه لدخوله في كل مسألة من مسائل العلم وكل باب من أبوابه .
) السؤال ) ما حكم الجهر بالنية ؟

( الجواب ) الجهر بالنية قد اتفق العلماء على بدعيته حتى ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن صاحبه يستحق

التعزيز ألنه من البدع المحدثة في الدين .

( السؤال ) هل يجوز النطق بالنية دون الجهر بها ؟

) الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك .

القول األول  :المشهور في المذهب مشرعية ذلك .

( السؤال ) ما دليل من قال أن النطق بالنية دون الجهر بها جائز ؟

( الجواب ) قالوا  :ليواطىء اللسان القلب .

نصه الذي بقي عليه وهو مذهب مالك أن ذلك ليس بمشروع وهو
القول الثاني  :رواية عن اإلمام أحمد فإن َّ
اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه وهو الصواب .

) السؤال ) ما دليل من قال بعدم جواز النطق بالنية دون الجهر بها ؟

( الجواب ) ألن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يثبت عنه ذلك ولم يثبت عن أصحابه

وما كان كذلك فإنه بدعه ،وقد قال صلى اهلل عليه وسلم( :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد
) السؤال ) ما الدليل على اشتراط النية ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن من حديث عمر بن الخطاب رضى اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم

قال  :إنما األعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ثُ َّم يُ َس ِّم َي _ (
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل على وجوب النية في الغسل ؟

( الجواب ) قياسا على الوضوء ،فإن الغسل إحدى الطهارتين .
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ْغ ِس َل يَديه ثالثا _ (
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما المراد باليدان ؟
( الجواب ) َّ
الكفانَّ ،
ْلقت فهي ال َك ُّ
ف .
ألن اليَ َد إِذا أُط ْ

( السؤال ) ما الدليل أن اليدان إذا أطلقت المراد بها الكفان ؟
السا ِرقَةُ فَاقْطَعوا أ ِ
َيديَ ُه َما} [المائدة] :
السا ِر ُق َو َّ
( الجواب ) قوله تعالى َ { :و َّ
ُ
والذي يُ ْقطَع هو ال َك ُّ
ف فقط.ولما أراد ما فوق ِّ
الكف قال تعالى َ { :وأَيْ ِديَ ُك ْم إِلَى ال َْم َرافِ ِق
) السؤال ) ما الدليل على أن من السنة غسل اليدين في الغسل ؟

( الجواب ) ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت :كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة

يبدأ فيغسل يديه .
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وما لَ َّوثَه _ (
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل على تغسيل ما لوث الجنب ؟
( الجواب ) حديث ميمونة رضي اهلل عنها َّ
ب بيَده
أن َّ
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم عند غَ ْسلِ ِه ما َّلوثه َ
ض َر َ
مرتين ،أو ثالثا .
األرض ،أو الحائط َّ
) السؤال ) ما السبب في ضرب النبي صلى اهلل عليه وسلم يده باألرض أو الحائط ؟

( الجواب ) قال ابن عثيمين رحمه اهلل  :والذي يَظ َْهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليال .ولذلك

مرتين ،أو ثالثا ،ليكون أسرع في إزالة
احتاج صلّى اهلل عليه وسلّم أن
يضرب الحائط بيده َّ
َ
ما َّلوثهَ ،وغَ َس َل رجليه في مكان آخر .
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَتَ َوضَّأ _ (
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما الدليل أن الجنب يتوضأ وضوء كامال ؟
سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
لت  :كان َر ُ
( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن َع ْن َعائِ َشةَ َرضي اهلل َع ْن َها قَا ْ
ِ
وضوءهُ للصالةِ .
الجنَابَِة غَ َسل يَ َديْ ِه ،ثُ َم تَ َوضَّأ ُ
إذا ا ْغتَ َس َل م َن َ
ف رِحمه اللّه ( _ ويحثِي على ر ِ
رويه _ )
قَ َ
أس ِه ثالثا تُ ِّ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ
َْ َ
رويه ؟
) السؤال ) ما الدليل على أن من السنة
الحثي على الرأس في غسل الجنابة ثالثا تُ ِّ
َ

( الجواب ) قوله وفعله عليه الصالة والسالم كما في حديث أم سلمة رضي اهلل عنها حيث قال لها عليه
الث حثَ ٍ
ِ
ِ ِ
يات وقالت عائشة رضي اهلل عنها كما في
الصالة والسالم  :إِنما يَكْفيك أَ ْن تَ ْحثي َعلى َرأسك ثَ َ َ
ثالث مر ٍ
ِ
ات .
ذاظن أنه قد أ َْروى بَ َش َرته أ َ
الصحيحين  :ثم يُخلّل بيديْه َش َعره َحتّى إِ ّ
َفاض َع ْليه َ
الماء َ ّ
( السؤال ) ما صفة الحثي على الرأس في غسل الجنابة ؟
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
( الجواب ) جاءت هذه السنة ِّ
مفصلة في حديث عائشة رضي اهلل عنها حيث بيّنت أ ّن النبي َ
ِ ِ
وسلَّم أخذ الماء بك ّفه؛ فَبدأَ بِ ِّ ِ
أس كله بعد ذلك كما في قولها
ثم َع ّم َم َّ
الر َ
شق رأسه األيم ِن ،ثم ش ِّقه األيس ِرّ ،
ََ َ
ِ
ِ
ِ
رضي اهلل عنها في الصحيحين  :كان رسول اهلل َ َّ َّ ِ َّ
نحو
تس َل م َن الجنابة َدعا بشيء َ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم إذا إ ْغ َ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ففصلت رضي
ثم األيس ِر ،ثم أخ َذ بِك ّفيه ،فَ َق َ
ال بِهما على َرأسه ّ
الحالب فَأَخذ ب َك ّفه ،فبَ َدأ بش ِّق رأسه األيم ِنّ ،
ثم مثْلها لأليسر،
اهلل عنها ما جاء في الروايات األخر فذكرت أنه كان يأخذ كفا واحدة لشق رأسه األيمنّ ،

ولذلك عطفته بقولها :ثم األيسر أي :أخذ كفا أخرى لأليسر ،ثم يأخذ بك ّفيه في الثالثة لكل الرأس .
رويه _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ تُ ِّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما المقصود من التروية في غُسل الجنابة للرأس ؟

روت أصول شعر اإلنسان .
( الجواب ) أن تكون كل واحدة من الثالث قد ّ
) السؤال ) ما الدليل على تروية أصول الشعر في غسل الجنابة ؟

أص ِ
ول
الماء ،ويُ ْد ِخل
الجواب ) حديث أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها قالت َّ :
أصابعهُ في ُ
َ
ثم يأخ ُذ َ
ِ
الث حثَ ٍ
َّ
يات .
الشعر حتّى إِذَا َرأَى أَ ْن قَ ْد إِ ْستَْبرأ َح َف َن على رأسه ثَ َ َ
ويعم بَ َدنه غُ ْسال ثَالثا _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ُّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

) السؤال ) ما معنى يعم بدنه ؟

يعم ُمه بها .
يصب على جسده الماء صبَّة ِّ
) الجواب ) أن ّ
) السؤال ) ما الدليل على وجوب تعميم البدن بالماء ؟
) الجواب ) الكتاب _ والسنة .

َّ
ِ
َّروا }
الدليل من الكتاب  :قوله تعالىَ { :وإ ْن ُك ْنتُ ْم ُجنُبا فَاطه ُ

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َس َّل َم لها :ثُ ّم
الدليل من السنة  :وكذلك حديث أم سلمة رضي اهلل عنها وفيه قول النبي َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ين ] من اإلفاضة ،والمراد بها تعميم سائر البدن ،وكذلك قول
الماء على َج َسدك] فقوله  [ :تُفيض َ
يضين َ
تُف َ
َفاض على َسائِر َج َسده
عائشة رضي اهلل عنها  [ :ثم أ َ
) السؤال ) هل يشترط غسل البدن ثالثا في غسل الجنابة ؟
) الجواب ) اختلف أهل العلم رحمة اهلل عليهم في ذلك .

القول األول  :رواية عن اإلمام أحمد ،وقال بها بعض الشافعية أنه يستحب التثليث في الغسل .
) السؤال ) ما دليل من قال بتثليث غسل البدن ثالثا في الجنابة ؟
) الجواب ) القياس على الوضوء .

اإلمام مالك ،وكذلك عن اإلمام أحم َد رواية .
القول الثاني ُ :روي هذا القول عن
ُ

لم منع أصحاب هذا القول من التثليث في تعميم البدن في غسل الجنابة ؟
) السؤال ) َ

( الجواب ) أصحاب هذا القول شددوا في الغسلة الثانية ،والثالثة ألنه يفعلها معتقدا الفضل،
ولم يفعلها رسول اهلل َّ ِ َّ َّ َ -
ثم قالوا التثليث في الغسل
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم -مع أنه ثلّث في األعضاء ،ومن ّ
بدعة ،وشددوا فيه بقصد العبادة .
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ْدلِ ُكه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما حكم الدلك في غسل الجنابة ؟

) الجواب ) للعلماء فيه قوالن .

القول األول  :أن ال ّدلك مستحب ،وليس بواجب ،وهو مذهب الجمهور رحمهم اهلل .
) السؤال ) ما الدليل على عدم الوجوب ؟

صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم-
الجواب ) ما ثبت في الصحيحين من حديث ِّأم سلمة رضي اهلل عنها أ ّن النبي َ -
يات فقوله  :إنما يك ِ
ْف ِ
الث حثَ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
يك أي  :يجزيك ،وهذا اإلجزاء ال
َ
قال لها إِنما يَكْفيك أَ ْن تَ ْحثي َعلى َرأسك ثَ َ َ

الث حثَ ٍ
ِ
ِ ِ
يات ،ثُ َّم
يكون إال في الواجبات قال عليه الصالة والسالم  :إِنما يَكْفيك أَ ْن تَ ْحثي َعلى َرأسك ثَ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين .
الماء على َج َسدك فِإذا أَنت قَ ْد طَ ُهرت  -وفي رواية  -فإذا أَنت تَط ُْهر َ
يضين َ
تُف َ

) السؤال ) ما ما وجه الداللة على أن الدلك مستحب وليس بواجب ؟
وجوب ال ّدلك .
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم أمرها بالتَّعميم ،ولم يُبيّن لها
َ
( الجواب ) أ ّن النبي َ
ِ ِ
فدل على أن الواجب :هو وصول الماء إلى ظاهر الجسد لقوله
ين ] واإلفاضة:
الصب ّ
ّ
وقال  [ :تُفيض َ
يضين الماء َعلى جس ِد ِك فإذا حصلت هذه اإلفاضة حكمنا باإلجزاء دون إشتراط أم ٍر ز ٍ
ِ ِ
ائد
تُف َ َ
ََ
عليها ،وهو َّ
ْك .
الدل ُ

يصح غسلُه ،وهو مذهب المالكية رحمهم
القول الثاني  :أ ّن الد َ
َّلك واجب ،ومن اغتسل ،ولم يدلك بدنه لم ّ

اهلل .

) السؤال ) ما دليل اإلمام مالك رحمه اهلل على وجوب الدلك في غسل الجنابة ؟
ِ
الدلك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها :
وجوب
( الجواب ) اإلمام مالك رحمة اهلل عليه انتزعَ
َ
الص ِاع ومعلوم أ ّن النبي َ َّ َّ ِ َّ
أَ ّن النّبي َ َّ َّ ِ َّ ِ
الرجال ليس
غتسل بِ َّ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم كان َربْ َعة من ّ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم إ َ
ِ
يغسل النبي
الصاع
بالطويل البَائن ،وال بالقصير فكان عليه الصالة والسالم وسطا من الرجال فال يُ ْع َق ُل أ ّن ّ
ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ويجزيه إال إذا كان يدلك عليه الصالة والسالم ،وبناء على ذلك فإنه من ناحية
َ
االستنباط صحيح.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
يامن _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ويَتَ ُ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما الدليل على استحباب التيامن في غسل الجنابة ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن من حديث عائشة رضي اهلل عنها  :كان النبي صلّى اهلل عليه وسلّم يُ ْع ِجبُه
وتنعله ،وطُ ُهوره ،وفي شأنه كلِّه .
ترجله ُّ
َّيمن في ُّ
الت ُّ
ِ
َن رس َ ِ
ال لَ َها :
ث أ ََم َرَها أَ ْن تَ ْغ ِس َل ابْ نَتَهُ قَ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َح ْي ُ
ول اهلل َ
وما ثبت في الصحيحن َع ْن أ ُِّم َعطيَّةَ؛ أ َّ َ ُ
اض ِع الْوض ِ
وء ِم ْن َها .
ابْ َدأ َن بِ َميَ ِامنِ َها َوَم َو ِ ُ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويغسل قَ َد ْميه مكانا آخر _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما حكم غَسل القدمين في مكان أخر ؟
) الجواب ) اختلف أهل العلم في هذه المسألة .

القول األول  :المشهور عند الحنابلة أنه سنة .

( السؤال ) ما الدليل أن من السنة غسل القدمين في مكان أخر ؟

) الجواب ) حديث ميمونة وفيه  :ثم تنحى من مكانه فغسل قدميه .

القول الثاني  :ذهب بعض الحنابلة  :إلى أنه ال يستحب مطلقا بل عند الحاجة وهي ما إذا كان موضعه الذي
اغتسل فيه قد حدث فيه الطين ونحوه ،فينتقل إلى موضع آخر .

السؤال ) ما الدليل على َعدم استحباب غَسل القدمين في مكان أخر إال عند الحاجة ؟
) الجواب ) حديث عائشة ليس فيه غَسل القدمين بعد غُسله .

وأما ما رواه مسلم من ذكر ذلك أي غسل القدمين بعد الغسل هي رواية معلومة ،فهي من رواية أبي معاوية عن
هشام ،وروايته عن هشام فيها مقال ،وقد تفرد بها عن أصحاب هشام ،فال يثبت هذا في حديث عائشة.

وإنما األظهر أنه غسل قدميه لما قالت  ( :ويتوضأ ) وفي ذلك غسل القدمين .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ي_)
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أن يَ ْن ِو َ
قَ َ ُ
) السؤال ) ما الدليل على اشتراط النية ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحن من حديث عمر رضى اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال إنما

األعمال بالنيات.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويُ َس ِّم َي _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

) السؤال ) ما الدليل على التسمية في غسل الحنابة ؟

) الجواب ) قياسا على الوضوء .
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ُع َّم بَ َدنَهُ بالغُ ْس ِل َم َّرة _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل على وجوب تعميم البدن بالماء في غُسل الجنابة ؟
( الجواب ) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال من حديث عمران بن حصين لمن

أجنب  :اذهب فأفرغه عليك فهذا الحديث يدل على أن الواجب عليه في الغسل أن يعم بدنه أي يعم بشرته
وأصول الشعر ونحو ذلك وكل أعضاء بدنه أن يعمها بالغسل .

) السؤال ) هل يدخل في ذلك المضمضة واالستنشاق أم ال ؟
( الجواب ) قوالن ألهل العلم .

القول األول  :مذهب الحنابلة واألحناف  :إلى فرضية المضمضة واالستنشاق ،فلو غسل بدنه ولم يتمضمض
ولم يستنشق فإن غسله ليس بمجزئ

) السؤال ) ما دليل من قال بوجوب المضمضة واالستنشاف في غسل الجنابة ؟

( الجواب ) حديث ميمونة في الغسل وفيه  :ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على

رأسه الماء ثم غسل جسده .

) السؤال ) ما وجه االستدالل من الحديث ؟
( الجواب ) قالوا  :فقد ثبت هنا أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قد تمضمض واستنشق والنبي صلى اهلل عليه

وسلم إذا فعل فعال فيه بيان لمجمل القرآن فإنه يجب ،فإن اهلل قال {:وإن كنتم جنبا فاطهروا} فتمضمض
النبي صلى اهلل عليه وسلم واستنشق في غسله فعلى ذلك يجب؛ ألنه بيان لمجمل القرآن

القول الثاني  :مذهب الشافعية والمالكية :إلى أجزائه دون المضمضة واالستنشاق
) السؤال ) ما دليل من قال بأن المضمضة واالستنشاق في الغسل ليس واجبا ؟

)الجواب ) حديث عمران بن حصين وفيه اذهب فأفرغه عليك .

) السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث على عدم وجوب المضمضة واالستنشاق في الغسل ؟

) الجواب ) قالوا ليس فيه ذكر المضمضة واالستنشاق وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز

الدليل الثاني  :حديث أم سلمة  :إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثالث حثيات ثم تفيضين عليك الماء
فتطهرين .

) السؤال ) ما الجواب على أدلة القائلين بالوجوب ؟

( الجواب ) أما حديث ميمونة المتقدم فإن المضمضة واالستنشاق فيه ليس صريحا أنها من الواجبات؛

ألنهم لم يوجبوا ما تضمنه هذا الحديث مما فيه سوى المضمضة واالستنشاق ،من وضوئه قبل ذلك وفيما
ذلك المضمضة واالستنشاق ،فإن الوضوء ومنه المضمضة واالستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وبقية

الوضوء الذي يكون قبل الغسل باالتفاق ليس بواجب ،ومنه المضمضة واالستنشاق واألحاديث التي استدلوا

بها ظاهرة في عدم وجوب المضمضة واالستنشاق السيما في قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ألم سلمه  :إنما

يكفيك أن تحثي على رأسك ثالث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين والعلم عند اهلل تعالى .
ِ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ َويَتَ َو َّ
ص ٍاع _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ضأُ بِ ُمدٍَّ ،ويَ ْغتَس ُل بِ َ
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل على أن المستحب أن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ؟

( الجواب ) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم  :كان يتوضأ بمد وهو ربع الصاع

ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد هذا هو المستحب وهو فعل النبي صلى اهلل عليه وسلم .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
َسبَ َغ بأَقَ َّل _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ فِإن أ ْ
قَ َ ُ
( السؤال ) هل يجزئ الغسل بأقل من صاع ؟

( الجواب ) إذا أسبغ بأقل من الصاع فإنه يجزئ عنه ،ولكن عليه أن يتيقن الغسل أي غسل األعضاء.أما

إذا كان مسحا فإنه ال يجزئ عنه فالبد وأن يجري الماء على أعضائه
ِ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
َج َزأَ _ )
الح َد ْثين أ ْ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أو نوى بغُ ْسله َ
قَ َ ُ
) السؤال ) هل يشترط الوضوء في الغسل ؟

( الجواب ) أختلف أهل العلم رحمة اهلل عليهم في ذلك .

القول األول  :المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الجمهور أنه ال يشترط أن يتوضأ .
) السؤال ) ما دليل الجمهور أن الوضوء ال يشترط في الغسل ؟

( الجواب ) قوله تعالى  { :وإن كنتم جنبا فاطهروا } فلم يوجب سوى الطهارة ،ولم يوجب وضوءا،

والطهارة من الجنابة الغسل ،فإذا اغتسل فقد طهر ،وقد قال صلى اهلل عليه وسلم  :ثم تفيضين عليك الماء
فتطهرين وهذا هو الراجح وهو مذهب جماهير العلماء وأنه ال يشترط أن يتوضأ

القول الثاني  :الرواية الثانية عن اإلمام أحمد وهو قول للشافعي :أنه ال يجزئ عنه حتى يتوضأ
) السؤال ) ما دليل من قال أن الوضوء واجب للغسل ؟

( الجواب ) ألن اهلل قال  { :يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا } فيجب على من قام إلى

الصالة أن يتوضأ .
ِِ
لجنُ ٍ
ضوءُ أل ْك ٍل ،ونَ ْوٍم _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويُ ُّ
الم َؤلِّ ُ
والو ُ
سن ُ
ب غَ ْس ُل فَ ْرجهُ ،
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل أن المستحب للجنب غسل الفرج إذا أراد األكل والنوم ؟

( الجواب ) قال الشيخ الحمد  :أما استحباب غَسل الفرج عند األكل والشرب كما هو ظاهر قول المؤلف

فليس هذا بواضح ،ولم أر دليال يدل عليه .وإنما يستحب له إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وأما غسل

فرجه فلم أر دليال من األدلة الشرعية يدل على ذلك ولم أرهم استدلوا بدليل لهذه المسألة .
( السؤال ) ما الدليل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام ؟

( الجواب ) ما ثبت في مسلم عن عائشة قالت  :كان النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام

أو يأكل توضأ وضوءه للصالة وفي الصحيحين عن عمر أنه قال  :يا رسول اهلل أيرقد أحدنا وهو جنب فقال
النبي صلى اهلل عليه وسلم( :نعم إذا توضأ فليرقد) وفي رواية  :اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم .
ف رِحمه اللّه ( _ ومعاودةِ وط ٍ
ْء _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
َُ َ َ
ال ُ
) السؤال ) ما الدليل أن الجنب إذا أراد أن يجامع مرة أخرى يستحب له الوضوء ؟

( الجواب ) قوله صلى اهلل عليه وسلم  :إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا

وللحاكم بإسناد صحيح  :فإنه أنشط للعود.

ـاب التَّيَمُّـ ـ ـ ِم
بـ ـ ـ ُ
( السؤال ) ما تع ريف التيمم لغ ىة ؟
( الجواب ) القصد.

( السؤال ) ما تع ريف التيمم شرعا ؟

لمس ِح الوجه واليدين به.
( الجواب ) التَّعبُّد هلل تعالى بقصد َّ
الصعيد الطَّيِّب؛ ْ

( السؤال ) هل التيمم من خصائص هذه األمة ؟
األمة .
( الجواب ) نعم من خصائص هذه َّ
( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟

ُعطيت خمسا لم يُ ْعطَ ُه َّن نبي من األنبياء
( الجواب ) َما رواه جابر عن النبي صلّى اهلل عليه وسلّم أنه قال :أ ُ
قَ ْبلي :نُ ِ
لت لي
األرض مسجدا وطَهورا ،فأيّما َر ُج ٍل ِم ْن أ َُّمتي أَ ْد َرَك ْته ال َّ
صالةُ
صرت ُّ
وج ِع ْ
ُ
بالرعب مسيرة َش ْهرُ ،
صل)...
فَ لْيُ ِّ

( السؤال) كيف كانت األمام السابقة تتطهر إذا فقدت الماء؟
السابق إِذا لم يجدوا ماء بَ َقوا حتى يَ ِجدوا الماء فيتطهَّروا به ،وفي هذا َّ
مشقة
( الجواب ) كانت األمم في َّ
ث لل َقلب قَ ْسوةٌ وغَ ْفلةٌ.
ت ِّ
عليهم ،وحرمان ل ِإلنسان من ِّ
الصلة باهلل َح َد َ
الصلة بربِّه ،وإِذا ان َقطَ َع ْ
( السؤال) ما سبب مشروعية التيمم ؟

ِ
َّبي صلّى اهلل عليه
سبب نزول آية ُّ
تتج َّمل به للن ِّ
التيمم ضياعُ ع ْقد عائشة رضي اهلل عنها التي كانت َ
( الجواب ) ُ
ِ
َّيمم،
بقي الناس يطلبونه ،فأصبحوا وال ماء معهم ،فأنْ َز َل اهلل آية الت ُّ
وسلّم ،وكان هذا العقد عارية ،فلما ضاع َ
ت ب عثُوا البعير ،فوجدوا ِ
بأوِل بَ َرَكتِ ُك ْم يا آل
العقد تحته؛ فقال أُسيد بن حضير رضي اهلل عنه :ما هي َّ
فلما نَ َزلَ ْ َ َ
أبي بكر.

( السؤال ) ما الدليل على مشروعية التيمم ؟
( الجواب ) القرآن والسنة واإلجماع.

القرآن  :قوله تعالى  {:وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا
ماء فتيمموا صعيدا طيبا }.

السنة  :ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال  ( :أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي
وذكر منها وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا ) أي بالتيمم .

اإلجماع  :أجمع العلماء على مشروعيته.
ف رِحمه اللّه ( _ وهو ب َد ُل طهارةِ ِ
الماء _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ُ َ
َ
ال ُ

( السؤال ) م ا الدلي ل أن التيمم بدل ؟
بدل عن ٍ
أصل ،وهو الماء.
( الجواب ) قول ه تعال ى{ :فَ لَ ْم تَ ِج ُدوا َماء فَ تَ يَ َّم ُموا} فهو ٌ
( السؤال ) ما فائدة قولنا إِنه بدل ؟
( الجواب ) أنه ال يُمكن العمل به مع وجود األصل؛ وإال فهو قائم مقامه ،ولكن هذه الطَّهارة إِذا ُو ِج َد الماء
ضوء.
بطلت ،وعليه أن يغتسل إِن كان الت ُّ
َّيمم عن غُ ْسل ،وأن يتوضَّأ إِن كان عن ُو ُ
( السؤال ) ما الدليل على أن الماء إذا وجد يبطل التيمم ؟
( الجواب ) الدَّليل على ذلك م ا يل ي.

 -1حديث عمران بن ُحصين رضي اهلل عنه الطَّويل ،وفيه قوله صلّى اهلل عليه وسلّم للذي أصابته جنابة وال

َّبي صلّى اهلل عليه وسلّمُ :خ ْذ هذا وأفر ْغه عليك .
ماء :عليك َّ
بالصعيد فإنه يكفيكَّ ،
ولما جاء الماءُ قال الن ُّ
َّ
فدل على َّ
َّيمم يَ ْبطُ ُل بوجود الماء.
أن الت ُّ
ِ
وج َد الماء
 -2قوله صلّى اهلل عليه وسلّمَّ :
الصعيد الطيّب ُو ُ
المسلم ،وإِن لم يَجد الماء َعشر سنين ،فِإذا َ
ضوء ْ
ِ
فَ لْيَت ِ
خير .
َّق اهلل ولْيُم َّسهُ بَ َش َرتَهُ ،فِإن ذلك ٌ
ِ
ِ
ِ
ب له الطَّهارة ؟
( السؤال ) هل التيمم رافع َ
للح َدث ،أو ُمبيح لما تَج ُ
( الجواب ) اختُلِف العلماء رحمة اهلل عليهم في ذلك.
القول األول  :التيمم رافع للحديث رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء ،وهو قول الحنفية وهو اختيار شيخ
اإلسالم ابن تيمية والعالمة ابن عثيمين.

( السؤال ) ما دليل من قال أن التيمم رافع للحدث ؟

( الجواب ) استدلو بعدة أدلة.

لما ذكر التيممَ { :ما يُ ِري ُد اللَّهُ لِيَ ْج َع َل َعلَْي ُك ْم ِم ْن َح َر ٍج َولَ ِك ْن يُ ِري ُد لِيُطَ ِّه َرُك ْم}.
 -1قوله تعالى َّ
األرض مسجدا وطَهورا.
وج ِعلَت لي
ُ
 -2ما ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلّى اهلل عليه وسلّم قال ُ :
وقال وا  :الطَّهور بالفتح :ما يُتَطَهَّر به.
الم ْبدل ،فكما َّ
الشرعيَّة َّ
 -3وألنَّه بَ َدل عن طهارة الماء ،والقاعدة َّ
رفع
أن طهارة الماء تَ ُ
أن البَ َدل له ُحكْم ُ
َّيمم.
ث فكذلك طهارة الت ُّ
الح َد َ
َ
 -4ولم يثبت عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه كان يتيمم لكل صالة وال أمر بذلك  ،واألدلة الشرعية
مطلقة ليس فيها تحديد بشيء من ذلك  ،فأين بيان الشارع ؟! فالشارع قد أطلق التيمم ومقتضى هذا

اإلطالق أن يرفع الحدث وأن له أن يتيمم قبل دخول الوقت وأن يبقى بعد خروج الوقت  .وهذا هو الراجح
وهو أن التيمم رافع للحدث.

القول الثاني  :التيمم مبيح للصالة ،وهو قول الجمهور ،وهو المشهور من مذهب مالك.
( السؤال ) ما الدليل أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث ؟
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها.

الدليل األول  :ما ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال :إن الصعيد طهور المسلم وإن لم
يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن في ذلك خيرا.
( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث أن التيمم مبيح وليس رافع ؟
)الجواب ) قوله( :فليمسه بشرته (.

الدليل الثاني  :ما ثبت في الصحيحين في قصة سف ٍر للنبي صلى اهلل عليه وسلم من حديث طويل رواه عمران
بن حصين ،وفيه أن رجال قال للنبي صلى اهلل عليه وسلم :أصابتني جنابة وال ماء فقال له النبي صلى اهلل عليه

وسلم :عليك بالصعيد فإنه يكفيك.

فلما أتى النبي صلى اهلل عليه وسلم بالماء أعطاه إناء من ماء وقال له :اذهب فأفرغه عليك.

( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث أن التيمم مبيح وليس رافع ؟

( الجواب ) قالوا :فقد أمره النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يفرغه عليه ولو كان رافعا للحدث

لما أمره بذلك.

( السؤال ) ماذا يترتَّب على هذا الخالف من كون التيمم مبيح أو رافع للحدث ؟

مين  :مسائل منها:
ام ُ
اإلم ُ
( الجواب ) ذَ َك َر َ
العثَ ْي ُ
َّيمم عن ِعبادة لم يَستبِح به ما فوقها.
أ -إذا قلنا :إِنه ُمبيح فَ نَوى الت ُّ
( السؤال ) ما ص ورة هذه المسألة ؟

( الجواب ) له ذه المسألة صور فمنها :
صل به فريضة.
الصورة األولى  :إِذا َّ
تيمم لنافلة لم يُ ِّ
( السؤال ) م ا تعلي لهم عل ى ذلك.
( الجواب ) قال وا  :ألن الفريضة أعلى.
صل به نافلة.
الصورة الثانية  :إذا َّ
س المصحف لم يُ ِّ
تيمم لِ َم ِّ
( السؤال ) م ا تعلي لهم عل ى ذلك.

س المصحف،
ضوء لِ َم ِّ
الو ُ
الو ُ
ضوء للنَّافلة أعلى فهو ُم ْجمع على اشتراطه بخالف ُ
( الجواب ) قال وا  :أن ُ

وهكذا.

لمس مصحف جاز أن يُصلِّ َي به
جاز أن يُصلِّ َي به فريضة ،وإِذا َّ
وإذا قلنا :إنه رافع فِإذا َّ
تيمم ِّ
تيم َم لنافلة َ

نافلة).....

ب -إذا قلنا :إنّه ُمبيح ،فإذا خرج الوقت بَطل.
( السؤال ) م ا تعلي لهم عل ى ذلك.
تيمم للظُّهر مثال ولم يُ ْح ِدث حتى دخل وقت
( الجواب ) ألن المبيح يُقتصر فيه على قَ ْد ِر الضَّرورة ،فِإذا َّ

َّيمم.
العصر فعليه أن يُعي َد الت ُّ

التيمم ،وال يَبطُل بخروج الوقت.
وعلى القول بأنه رافع ،ال يجب عليه إعادة ُّ
يتيمم له.
ينوي ما َّ
ج -إذا قلنا :إِنه مبيح ،اشترط أن َ
( السؤال ) ما ص ورة هذه المسألة ؟

الح َدث فقط لم يرتفع.
( الجواب ) لو نَ َوى رفْع َ

الح َدث فقط جاز ذلك.
وعلى القول بأنه رافع ال يُ ْشتر َط ذلك ،فإذا َّ
تيمم َلرفْع َ
( السؤال ) هل يتيمم للنجاسة ؟

يطهره الماء؛ سواء
( الجواب ) قَ َ
كل ما ِّ
مين  :ظاهر كالم المؤلِّف :أنه بَ َدل عن طهارة الماء في ِّ
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
العثَ ْي ُ

الح َدث؛ أم في نجاسة البَ َدن؛ أم في نجاسة الثَّوب؛ أم في نجاسة البُقعة ،ولكن ليس هذا مراده ،بل هو
في َ
يتيمم إِذا عدم الماء
الح َدث قوال واحدا؛ وفي نجاسة البَ َدن على المذهب  ،أي أنه َّ
بَ َدل عن طهارة الماء في َ
يتيمم إِذا كان على ثَوبه
ويتيمم إِذا كان على بَ َدنِه نجاسة ولم يَ ْق ِد ْر على إزالتها ،وال َّ
للح َدث األصغر واألكبرَّ ،
َ
قعته نجاسة.
أو بُ َ
الح َدث فقط لما يلي:
قَ َ
مين  :الصحيح أنه ال َّ
يتيمم إال عن َ
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
العثَ ْي ُ

 -1أن هذا هو الذي َوَرد النَّص به.
الح َدث عبادة ،فِإذا َّ
تعذر الماء تعبَّد هلل بتعفير أفضل أعضائه بالتُّراب ،وأما النَّجاسة ،فشيء
 -2أن طهارة َ
يجاده ،فمتى َخال من النَّجاسة ولو بال نيَّة طَ ُه َر منها ،وإِال صلَّى على َح َسب حالهَّ ،
ألن
ب التَّخلِّي منه ،ال إِ ُ
يُطْلَ ُ
تيمم فِإ َّن النَّجاسة
َّيمم ال تؤثِّر في إزالة النَّجاسة ،والمطلوب من إِزالة النَّجاسة ت ْخلِيَة البَ َد ِن منها ،وإِذا َّ
طهارة الت ُّ
ال تزول عن البَ َدن ،وعلى هذا :إِن َو َجد الماء أزالها به ،وإال صلَّى على َح َسب حاله؛ َّ
التيمم ال تؤثِّر
ألن طهارة ُّ
في إزالة النَّجاسة.
( السؤال ) رجل ليس بجنب بل الطهارة الكبرى ثابتة له وهو في خالء وال ماء عنده فهل يجوز له أن يطأ
زوجته فتنتقض بذلك طهارته الكبرى أم يكره أم ما الحكم ؟

( الجواب ) روايتان عن اإلمام أحمد :

األولى :أنه يكره له ذلك ما لم يخف العنت ؛ ألنه يبطل بذلك الطهارة األصلية .

الثانبة  :وهي المشهورة في المذهب  ،واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية  :أنه ال يكره له ذلك ؛ ألن
التيمم طهارة وهو عادم للماء  ،وكونه قد انتقضت طهارته باختياره فإن هذا ال يضر.

فعلى ذلك  :لو وطئ من يعلم أنه عادم للماء وإنه متي أجنب فال يمكنه الغسل بالماء فإنه يجوز له ذلك وال

يكره له ذلك.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
وقت فر ٍ
ِ
يضة _ )
دخل ُ
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ إذا َ
( السؤال ) هل يُشترط للتيمم دخول الوقت ؟

( الجواب ) القول بأنه يُشترط ذلك هذا مبني على القول بأنه مبيح ال رافع وهو المذهب ،فيقتصر فيه على

الصالة.
الضَّرورة ،وذلك بأن يكون في وقت َّ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ُبيحت نافلةٌ _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أو أ َ
قَ َ ُ

( السؤال ) ما المقصود بق ول ه أو ابيحت نافلة ؟

يتيمم
الجواب ) أي :صار فِ ْعلها مباحا ،وذلك بأن تكون في غير وقت النَّهي ،فِإذا كان في وقت نَ ْهيٍ ،فال َّ
لصالة نَ ْفل ال تجوز في هذا الوقت.

مين  :وقولن ا ال تجوز في هذا الوقت ،احترازا مما يجوز في هذا الوقت من النَّوافل
قَ َ
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
العثَ ْي ُ
الراجح وهذا مبني على القول بأنَّه مبيح ال رافع.
َك َذوات األسباب على القول َّ
أي ٍ
صح.
َّ
وقت َّ
والصواب أنه رافع ،فمتى َّ
تيمم في ِّ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
وع ِد َم الماء _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما الدليل على أن من شروط التيمم فقد الماء ؟
( الجواب ) ق ول ه تعالى{ :فَ لَ ْم تَ ِج ُدوا َماء}
( السؤال ) إذا نسي الماء ثم تذكره هل يجب عليه اإلعادة ؟
( الجواب ) نعم يجب عليه أن يعيد الصالة ويكون معذورا لنسيانه  ،كما لو صلى بال وضوء فإنه يجب أن
يعيد ؛ ألن هذا من باب األفعال  ،واألفعال البد من فعلها وإنما يعذر الشخص بجهلها أو نسيانها وأما أن

يسقط فال.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
اد على ثَ َمنه كثيرا _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أو ز َ
قَ َ ُ

( السؤال ) رجل غير واجد للماء لكن هذا الماء مملوك لغيره ولم يبذله إال بثمن فهل يجب عليه أن يشتريه

أم ال ؟

( الجواب ) ال تخلو هذه المسألة من ثالثة أحوال :
الحالة األولى  :أن يبذله له بثمن مثله أي ثمنه العادي  ،فإنه يجب عليه أن يشتريه ؛ ألنه في حكم الواجد

للماء  ،ألنه مالك للثمن الذي يمكنه أن يشتري به الماء فكان في حكم الواجد للماء  ،وهذا بإجماع أهل

العلم.

( السؤال ) كان المال ليس حاضرا عنده لكنه يمكنه أن يقترض وهو قادر على الوفاء في الحكم ؟
( الجواب ) اختار شيخ اإلسالم أنه يجب عليه أن يشتريه ؛ ألنه في حكم من معه المال.

( السؤال ) إذا كان المال ليس حاضرا عنده ويمكنه االقتراض لكن ال يمكنه الوفاء  ،فهل يجب عليه أن
يشتريه ؟

( الجواب ) ال يج ب

( السؤال ) إذا ُوهب الماء إلى فاقد الماء هل يلزمه قبوله ؟

( الجواب ) المشهور في المذهب أنه ال يجب عليه قبوله للحرج الواقع بسبب المنة.
فإن لم تكن هناك ِمنَّة فيزول ذلك ويجب عليه أن يقبل الماء.

الحالة الثانية  :أن يزيد على ثمن المثل يسيرا  ،كأن يكون ثمنه درهما فيبيعه بدرهمين والمرجع في ذلك إلى
العرف فيجب عليه أن يشتريه ؛ ألن هذه الزيادة ال تلحقه حرجا.
الحالة الثالثة  :أن يكون ثمنه كثيرا .
ففيه قوالن في المذهب :

القول األول  :أنه يجب عليه ما لم يجحف بماله وهو رواية عن اإلمام أحمد.

فأريد بيعه بمائة
فمثال  :رجل عنده مال كثير جدا وال يجحف بماله مئة ألف  ،فوجد ماء قليال يكفيه للوضوء ُ
ألف فيجب عليه أن يشتريه .

القول الثاني  :أنه ال يجب عليه وإن كان ال يجحف بماله  ،وهذا هو الراجح ؛ ألن اهلل عز وجل شرع التيمم

لرفع الحرج وكونه كثيرا فيه حرج وإن لم يجحف بالمال هذا هو المشهور في المذهب  ،لذا قال الحجاوي :

أو زاد على ثمنه كثيرا.

أي كثيرا لم يجحف بالمال.

أما إذا كان كثيرا يجحف بالمال فال يجب عليه قوال واحدا ؛ ألن في ذلك ضررا .
( السؤال ) ما أمث ال هذه المسألة ؟

( الجواب ) لهذه المسألة عدة صور.

 -1مثل ذلك في الحكم  :ما يمكنه إخراج الماء به من حبل ودلو فإن كان بثمن المثل أو زاد زيادة يسيرة
فيجب عليه أن يشتريه .

أما إذا زاد على ثمن مثله زيادة كثيرة فال يجب عليه شراؤه .

 -2ومثل ذلك استئجار من يخرج له الماء  ،فإنه إذا كان مثليا أو زائدا زيادة يسيرة فيجب عليه أن يستأجر
ألنه بحكم الواجد للماء .
ال الم َؤلِّ ُ ِ
اد على ثَ َمنه كثيرا أو ثَ َم ٍن يُ ْع ِج ُزهُ _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أو ز َ
قَ َ ُ
( السؤال ) لماذا قالوا إذا كان المال يعجزه ال يجب عليه ؟

( الجواب ) ألن العاجز يأخذ حكم العادم.
ض َرَر بَ َدنِِه _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أ َْو َخ َ
الم َؤلِّ ُ
باستِ ْع َمالِ ِه أو طَلَبِ ِه َ
اف ْ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل أن وجود الضرر سبب من أسباب جواز التيمم ؟

( الجواب ) القرآن _ والسنة :

القرآن  :قوله تعالى { :فاتقوا اهلل ما استطعتم }

السنة  :ما أخرجه الثالثة وصححه األلباني :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم :ال ضرر وال ضرار.
( السؤال ) إذا خشي على نفسه الضرر هل يباح له التيمم ؟

( الجواب ) المرض مبيح للتيمم كما قال تعالى{ :وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من
}الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}

( السؤال ) إذا كان استعمال الماء يزي د مرضه أو يؤخر برؤه أو خاف على نفسه المرض هل يشرع له التيمم

؟

( الجواب ) نع م لم ا يل ي :

 -1لقوله تعالى{ :فاتقوا اهلل ما استطعتم}
 -2لحديث( :ال ضرر وال ضرار)

 -3وألن في ذلك حرجا وقد قال تعالى{ :ما يريد اهلل ليجعل عليكم في الدين من حرج}

وإيجاب شيء يظن ثبوت المرض به ممنوع شرعا ،فال يوجب الشارع أمرا يثبت به غالبا المرض،

فما دام أن هذا الرجل متى توضأ خاف على نفسه فيجوز له التيمم.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو َرفِ ِيق ِه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) هل يشمل الرفيق الكافر والمسلم ؟
( الجواب ) نعم ي ْشمل الكافر والمسلم ،لكن بِ َشرط أن يكون الكافر معصوما ،وهو ِّ
والم َعاهد،
الذ ِّميُ ،
والم ْستَأ ِْمن.وأما الحربي فليس له ذلك؛ ألنه حربي دمه هدر ومثل ذلك الزاني المحصن أو نحو ذلك فإن
ُ
هؤالء ال حرمة لهم.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو ُح ْرمته _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما المراد بحرمته ؟

( الجواب ) امرأته أو أخته أو نحو ذلك.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو مالِه بعطش _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) إذا خاف على دوابه أن تهلك بسبب العطش هل له أن يتيمم ؟

( الجواب ) نعم يجوز له التيمم مع وجود الماء.
ض ،أو ٍ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أ َْو َم َر ٍ
َّيم ُم _ )
قَ َ
رع الت ُّ
الم َؤلِّ ُ
هالك ،ونَ ْحوه ُش َ
ال ُ

( السؤال ) ما الدليل أن من خشي على نفسه الهالك جاز له التيمم ؟

( الجواب ) ما ثبت في مسند أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص قال :بعثني النبي
صلى اهلل عليه وسلم في غزوة ذات السالسل قال :فاحتلمت وكانت ليلة شديدة فخشيت على نفسي
فتيممت فصليت بأصحابي فذكر ذلك للنبي صلى اهلل عليه وسلم فقال:

يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ،فأخبرته بما منعني من االغتسال قلت :قد سمعت اهلل يقول{ :وال

تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما} قال :فضحك النبي صلى اهلل عليه وسلم ولم يقل شيئا .أي أقره ولم

ينكر فعله.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
استِعمالِه _ )
بعض طُه ِره َّ
تيمم بعد ْ
وم ْن َو َج َد َماء يَكْفي َ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما حكم التيمم عند عدم وجود ما يكفي من الماء للطهارة ؟
( الجواب ) في المسألة خالف بين العلماء رحمة اهلل عليهم.

القول األول  :المشهور عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية أن من كان عنده ماء يكفي لبعض األعضاء دون
بعضها؛ غسل البعض ،ثم تيمم بنية ما بقي.

( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟

( الجواب ) القرآن _ والسنة :
استَطَ ْعتُ ْم}
القرآن  :قوله تعالى{ :فَاتَّ ُقوا اللَّهَ َما ْ

السنة  :ما ثبت في الصحيحن أن النبي صلّى اهلل عليه وسلّم :إذا أ ََم ْرتُ ُك ْم بأ َْم ٍر فأْتوا منه
استَطَ ْعتُ ْم.
ما ْ

( السؤال ) ما وج ه من اآلية والحديث ؟

( الجواب ) قالوا  :نحن مأمورون بغَ ْسل األعضاء ،فَ غَ َسلْنا الوجه واليدين ،وانتهى الماء فاتَّ َق ْينا اهلل بهذا
الرجلين ُّ
لتعذر الماء ،فاتَّ َق ْينا اهلل بهذا الفعل أيضا،
الفعلَّ ،
لمس ِح َّ
الرأس ،وغَ ْسل ِّ
وتيممنا ْ
َّيمم إِذ ال ُك ُّل ِم ْن تقوى اهلل.
اد بين الغَ ْسل ،والت ُّ
فال تَ َ
ضّ

القول الثاني  :ما ذكره ابن قدامة في المغني والمرداوي في اإلنصاف من أنه ال يجمع بين طهارة الماء وطهارة
ِ
صِ
ألقل من
ف األعضاء فأكثر فإنه يستعمل بال ُّ
الت ُّ
تيمم ،وإذا كان يكفي َّ
َّيمم ،بل إِذا كان الماء يكفي لنِ ْ
يتيمم فقط.
النِّصف ،فال يستعمل الماء بل َّ

َّيمم ؟
( السؤال ) ما دليل من قال ال يجمع بين طهارة الماء وطهارة الت ُّ
( الجواب ) ذك روا تعليالن.

أن الجمع بين الطَّهارتين جمع بين البدل والمبدل،وهذا ال ي ِ
اد
ض ِّ
ص ُّح ألنَّه من باب التَّ َ
ٌَْ
األول ْ َ َّ :
َ
الثاني  :أن القاعدة العامة في َّ
الشريعة تغليب جانب األكثر ،فِإذا كانت األعضاء المغسولة هي األكثر فال
فتيمم وال تغسلها.
يمم ،وإِذا كان العكس َّ
تَ تَ َّ
( السؤال ) هل ما ذكروه من أن الفاعدة العامة تغليب جانب األكثر صحيح ؟

مين ُ :ر َّد هذا :بأن التيمم هنا عن األعضاء التي لم تُ ْغ َسل ،وليس عن األعضاء
( الجواب ) قَ َ
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
العثَ ْي ُ
بالمس ِح على ال ُخ َّفين من بعض الوجوه ،ألنك
المغسولة ،فليس فيه جمع بين البَ َدل والمبدل ،بل هو شبيه ْ
ت على ال ُخ ِّ
الر ْجل التي تحته.
ف بدال عن غَ ْسل ِّ
وم َس ْح َ
غَ َسلت األعضاء التي تُ ْغ َسلَ ،

يتيمم.
القول الثالث  :قالوا يستعمل الماء مطلقا ،فيما يقدر عليه وال َّ

يتيمم ؟
( السؤال ) ما دليل من قال يستعمل الماء مطلقا ،فيما يقدر عليه وال َّ

َّيمم بَ َد ٌل عن طهارة كاملة ،ال عن طهارة ُجزئيَّة.
( الجواب ) ذكروا تعليل أن الت ُّ
ُّ
الرسول صلّى اهلل عليه
قَ َ
مين  :ال َّ
وي عن َّ
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
صواب :ما ذهب إِليه المؤلِّف ،وربما يُ ْستَدل له بما ُر َ
العثَ ْي ُ
وسلّم في حديث صاحب ُّ
يتيمم،
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم :إِنما كان يكفيه أن َّ
الش َّج ِة الذي قال فيه َّ
ِ ِ
ِ
ِ
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم بين
فجمع الن ُّ
يمس ُح عليها ،وي ْغسل سائر جسده َ .
ويَ ْعص ُ
ب على ُج ْرحه خ ْرقَة ،ثم َ
الغسل.
المس ِح ،وطهارة ْ
طهارة ْ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِح تَ يَ َّم َم لَهُ َوغَ َس َل البَاقي _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ََ( _ َم ْن ُجر َ
قَ َ ُ
( السؤال ) إذا أصيب بجرح في بدنه وكان مثال جنبا وإذا مس الماء الجرح تضرر به أو يخشى الضرر ماذا
عليه أن يفعل ؟

الجرح وغَ َسل باقي األعضاء،
ضره الماءَّ ،
( الجواب ) من كان في أعضائه ُج ْرح ،والمراد ُج ْرح يَ ُّ
تيمم لهذا ُ

يتيمم مع وجود الماء.
شترط له فُقدان الماء ،فال َح َر َج أن َّ
والت ُّ
َّيمم ُ
للجرح ال يُ َ
( السؤال ) هل يُشترط أن يكون التيمم في موضع الجرح ؟

َّيمم في م ِ
وضع غَ ْسل العض ِو
( الجواب ) قَ َ
مين  :ظاهر قول الحجاوي  :أنه ال بُ َّد أن يكون الت ُّ
ام ُ
اإلم ُ
َ
ال َ
العثَ ْي ُ

المجروح.

( السؤال ) ما الذي َح َم َل الحنابلة أن يقول وا بهذا القول ؟

( الجواب ) قال وا  :ألنه يُ ْش َترط الترتيب في غسل الجنابة .
( السؤال ) هل يجوز التيمم قبل الغسل في غسل الجنابة ؟

يتيمم قبل الغُ ْسل ،أو بعده مباشرة ،أو بعد َزَم ٍن
الجرح في غُ ْسل الجنابة ،فِإنه يجوز أن َّ
( الجواب ) إِذا كان ُ
كثي ٍر.

هذا هو المذهب ،كما ذكر ذلك الحجاوي في اإلقناع  :ألنهم يَ َرون أن الغُ ْسل ال يُ ْش َترط له ترتيب وال ُمواالة
ِ
 ،فلو ب َدأَ بِغَسل أعلى ب َدنِه ،أو أ ِ
ص َّح.
ْ
َس َفله ،أو َو َسطه َ
َ
َ
ْ
( السؤال ) بم اذا استدل أصحاب المذهب ؟
ِ
( الجواب ) بقوله تعالى{ :وإِ ْن ُك ْنتُم جنُبا فَاطَّهَّروا} وهذا ي ْشمل البداءة بأعلى ِ
أس َفلِه.
الج ْسم ،أو َو َسطه أو ْ
َ َ
ْ ُ
َ
ُ
وهو واضح .أما المواالة في الغُ ْسل فقد َسبَق الكالم فيها .
َّيمم في الح َد ِ
ث األصغر فَ َعلَى المذهب يُ ْش َترط فيه التَّرتيب والمواالة.
وإِذا كان الت ُّ
َ
تتيمم ،ثم تَمسح رأسك ،ثم ِ
ِ
تغسل رجليك.
ب أن تَ غْ ِسل وجهك أوال ،ثم َّ
فِإذا كان ُ
الج ْرح في اليَد َو َج َ
َْ
وهنا يجب أن يكون معك منديل ،حتى تُ ِّ
نشف به وجهك ،ويَ َد َك ،ألنَّه يُشترط في التُّراب أن يكون له غبار ،
َّيمم ال ي ِ
ص ُّح
وإِذا كان على وجهك ماء فالت ُّ َ
القول الثاني  :ال يشترط التَّرتيب وال المواالة ،كالح َد ِ
ضوء ،أو
ث األكبر  ،وعلى هذا يجوز الت ُّ
الو ُ
َ
ُ
َّيمم قَ ْبل ُ
الصحيح .اختاره الموفَّق والمج ُد وشيخ
بعده بَِزمن قليل أو كثير ،وهذا الذي عليه عمل النَّاس اليوم ،وهو َّ
صوبه في تصحيح الفروع.
ا ِإلسالم ابن تيمية َ ،و َّ

َّيمم في الطَّهارة الواجبة ،والمستحبَّة ؟
( السؤال ) هل يُشرع الت ُّ
( الجواب ) ال يُ ْش َرع إال في الواجبة.

( السؤال ) م ا دليلهم على ذلك ؟
( الجواب ) استدلُّوا لذلك بأث ٍر ونَظَ ٍر.

َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن
األثر  :إِن اهلل تعالى إِنما ذََك َر الت ُّ
اء أ َ
َّيمم في الطَّهارة الواجبة ،وذلك في قوله تعالى{ :أ َْو َج َ
ِِ
اء فَ لَ ْم تَ ِج ُدوا َماء فَ تَ يَ َّم ُموا} اآلية.
ِّس َ
الْغَائط أ َْو الَ َم ْستُ ُم الن َ
َّيمم .وهذا أحد القولين
َّيمم طهارة ضرورة ،والطَّهارة غير الواجبة ال ضرورة لها؛ فال يُ ْش َرع لها الت ُّ
النَّظَر  :إِن الت ُّ
في المذهب .

مين  :وهذا االستدالل والتعليل مع أنه قوي جدا إِال أنه يُ ِّ
عكر عليه ما ي ل ي :
قَ َ
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
العثَ ْي ُ
ت أن أَذْ ُكر اهلل إِال على طُ ْهر  ،ومعلوم أن
تيمم ِّ
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم َّ
لرد َّ
السالم وقال :إِني َكرْه ُ
أوال  :أن الن َّ
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم فِإنه ُّ
يدل
َّيمم ِّ
السالم ليس واجبا با ِإلجماع ،وإِذا كان كذلك وقد َّ
الت ُّ
لرد َّ
تيمم له الن ُّ

َّيمم في الطَّهارة المستحبَّة .وهذا استدالل واضح جدا.
على مشروعيَّة الت ُّ
َّ
ْم المبدل منه ،فمتى استُحبَّت الطَّهارة بالماء
ثانيا  :ثم إِن الت ُّ
َّيمم بَ َد ٌل عن الطهارة بالماء ،والبَ َد ُل له ُحك ُ
َّيمم ،فيُعارض االستدالل باآلية باالستدالل بالحديث ،ويُعارض النَّظَ ُر بالنَّظَ ِر ،ويكفيه من
استُحبَّت الطَّهارة بالت ُّ
يشعر بأنه متعبِّد هلل تعالى بأحد نوعي الطهارة لهذا العمل الذي تُ ْش َرع له الطَّهارة).....
ذلك أن َ
ف رِحمه اللّه ( _ ويجب طلب ِ
الماء في َر ْحلِه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
َ ُ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على وجوب طلب الماء ؟
( الجواب ) قوله تعالى{ :فَ لَ ْم تَ ِج ُدوا َماء فَ تَ يَ َّم ُموا} وال يُقال :لم يَ ِجد إِال بعد الطَّلب.
الر ْحل ؟
( السؤال ) ما معنى َ
( الجواب ) أي  :عند الجماعة الذين معه.

( السؤال ) إذا كان يعلم أن الجماعة الذين معه ليس لديهم ماء هل له أن يطلب الماء منهم ؟
ضاعةُ وقت
( الجواب ) قَ َ
حاجة إِلى الطَّلب ،ألنه حينئذ تحصيل حاصل ،وإِ َ
ام ُ
اإلم ُ
مين  :ال َ
ال َ
العثَ ْي ُ

الر ْحل فحينئذ يجب الطَّلب.
ووضعه في َّ
حتمل أنه أتى بماءَ ،
لكن لو فُرض أنه أ َْو َ
صى َمن يأتي بماء ،ويُ َ
ف رِحمه اللّه ( _ وقُ ربِه ،وبِ ٍ
داللة _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ْ
ال ُ
( السؤال ) ما تحديد القرب والبعد ؟

زمننا
الع ْرفُ ،
( الجواب ) ال ُقرب ليس له َحد محدَّد ،فيُ ْر َجع فيه إِلى ُ
والع ْرف يختلف باختالف األزمنة .ففي َ
ُو ِج َدت السيَّارات فالبعيد يكون قريبا.
وفي الماضي كان الموجود ا ِإلبل فالقريب يكون بعيدا.
ب بحيث ال ُّ
الصالة.
يشق عليه طلبه ،وال يفوته وقت َّ
فيبحث فيما قَ ُر َ

( السؤال ) هل يجب على من أراد الوضوء أن يسأل من يدله على الماء ؟
( الجواب ) يجب عليه أن يطلب الماء بدليل يَ ُدلُّهُ عليه.
فِإذا كان ليس عنده ماء في ر ْحلِه ،وال يستطيع البحث لِ ِقلَّ ِة معرفته ،أو لكونه إِذا ذهب عن مكانه ضاع ،فهذا
فرضه الدِّاللة؛ فيَطلُب من غيره أن يَ ُدلَّه على الماء سواء بمال ،أم مجانا.
ُ
ِ
َّيمم.
رحل ِْه ،وال في قُ ْربِه ،وال بداللةُ ،شرِعَ له الت ُّ
وإِذا لم يَجد الماء في َ
أعاد _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ فإن نَ ِس َي قدرتَه عليه َّ
الم َؤلِّ ُ
وتيمم َ
ال ُ
( السؤال ) لو أن الذي أراد أن يتيمم كان يعرف أن حوله بئرا لكنَّه نَ ِس َي ،فلما صلَّىَ ،و َج َد البئر فهل يلزمه
اإلعادة ؟

الصالة.
( الجواب ) نعم يُعيد َّ

( السؤال ) ما الدليل على وجوب اإلعادة ؟
( الجواب ) قوله تعالى{ :فَ لَ ْم تَ ِج ُدوا َماء فَ تَ يَ َّم ُموا}
( السؤال ) فِإن قيل :كيف يعيد الصالة وقد قال اهلل تعالى{ :ربَّنا الَ تُ َؤ ِ
اخ ْذنَا إِ ْن نَ ِس ْي نَا أ َْو أَ ْخطَأْنَا}؟
ََ
صل منه نوع تفريط ،فَ لَ ْو أنه َّ
( الجواب ) أن هذا تحصيل َش ْرطَّ ،
فكر
والشرط ال يسقط بالنِّسيان ،وألنه َح َ َ
األم ِر لَتَ َّ
ذكر.
جيدا؛ َّ
وتروى في ْ

القول الثاني  :ذكر العالمة عالء الدين المرداوي في اإلنصاف ال يُعيد.

( السؤال ) ما دليل من قال أنه ال يعيد ؟
( الجواب ) ألنَّه لم يقصد مخالفة ْأم ِر اهلل تعالى ،فهو حينما صلَّى كان منتهى قدرته أنَّه ال ماء َح ْولَه
َح َوط ال يَ ْعنُون أنه واجب ،بل يَ ْعنُون َّ
ع
قَ َ
الور َ
َح َوط :أن يُعيد .والعلماء إِذا قالوا األ ْ
مين  :األ ْ
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
أن َ
العثَ ْي ُ
والحك ِ
ْم المجزوم به.
الح ْك ِم
عرض ا ِإلنسان ن ْف َسه للعقوبة ،وهنا يُ ِّ
فعلُه أو تَ ْركه؛ لئالَّ يُ ِّ
ِّ
االحتياطيُ ،
فرقون بين ُ
ذكر هذا شيخ ا ِإلسالم رحمه اهلل.
بتيم ِمه أحداثا _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وإِن نَوى ُّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما أنواع األحداث ؟

( الجواب ) م ا يل ي :
مرات فهذه أحداث نَ ْوعُها واحد وهو البول.
 -1إِ َّما أن تكون من نوع واحد؛ كما لو بال ِعدَّة َّ
وتغوط ،وأكل لحم َجزور ،فهذه أنواع من ِجنْس واحد
 -2أو تكون من أنواع من ِجنْس واحد كما لو بالَّ ،
الح َدث األصغر.
وهو َ

األول َح َدث أصغر والثَّاني أكبر.
واحتَلم ،فهذه أجناس؛ ألن َّ
 -3أو تكون من أجناس كما لو بالْ ،
يجزئ.
تيمم ،ونَ َوى ُك َّل هذه األحداث ،إِنه
فِإذا َّ
ُ
( السؤال ) ما الدليل على أن من نوى بتيممه أحداثا أجزأ ؟
لكل امرئ ما نَ َوى.
( الجواب ) قوله صلّى اهلل عليه وسلّم :إِنَّما األعمال بالنِّ يَّات ،وإِنما ِّ

( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث ؟
َّيمم َع َمل؛ وقد نَ َوى به ِعدَّة أحداث فله ما نَوى.
( الجواب ) الت ُّ
ٍ
يضره إِزالتها ،هل
( السؤال ) لو
يمس َحه؛ ألنَّه ُّ
ْ
سقطت نقطةُ بَول على ُج ْر ٍح ّ
طري ال يستطيع أن يغسلَه ،وال َ

له أن يتيمم ؟

َّيمم عن نجاسة البَ َدن.
يتيمم على القول بالت ُّ
( الجواب ) َّ

الح َدث فقط لما يلي :
قَ َ
مين َّ :
والصحيح :أنه ال َّ
يتيمم إال عن َ
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
العثَ ْي ُ

 -1أن هذا هو الذي َوَرد النَّص به.
الح َدث عبادة ،فِإذا َّ
تعذر الماء تعبَّد هلل بتعفير أفضل أعضائه بالتُّراب ،وأما النَّجاسة ،فشيء
 -2أن طهارة َ
يجاده ،فمتى َخال من النَّجاسة ولو بال نيَّة طَ ُه َر منها ،وإِال صلَّى على َح َسب حالهَّ ،
ألن
ب التَّخلِّي منه ،ال إِ ُ
يُطْلَ ُ
تيمم فِإ َّن النَّجاسة
َّيمم ال تؤثِّر في إزالة النَّجاسة ،والمطلوب من إِزالة النَّجاسة ت ْخلِيَة البَ َد ِن منها ،وإِذا َّ
طهارة الت ُّ
ال تزول عن البَ َدن ،وعلى هذا :إِن َو َجد الماء أزالها به ،وإال صلَّى على َح َسب حاله؛ َّ
التيمم ال تؤثِّر
ألن طهارة ُّ
في إزالة النَّجاسة.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ْأو َع ِد َم ما يُزيلها _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل يتيمم العاجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه ؟

( الجواب ) هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء
فيتيمم.
القول األول  :مذهب الحنابلة أن من أصابه بول على بَ َدنِه وال ماء عنده يُزيلها بهَّ ،
قال ابن قدامة في المغني :وإن كانت على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء أو خوف الضرر

باستعماله تيمم لها وصلى ،وروي معنى ذلك عن الحسن وروي عن األوزاعي والثوري وأبي ثور يمسحها
بالتراب ويصلي ألن طهارة النجاسة إنما تكون في محل النجاسة دون غيره ،وقال القاضي :يحتمل أن يكون

معنى قول أحمد إنه بمنزلة الجنب الذي يتيمم أي أنه يصلي على حسب حاله كما يصلي الجنب الذي يتيمم
وهذا قول األكثرين من الفقهاء ألن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث وغسل النجاسة ليس في معناه ألنه إنما

يؤتى به في محل النجاسة ال في غيره ،وألن مقصود الغسل إزالة النجاسة وال يحصل ذلك بالتيمم ،فأما إن

كانت النجاسة على ثوبه أو غير بدنه فإنه ال يتيمم لها ألن التيمم طهارة في البدن فال ينوب عن غير البدن
كالغسل وألن غير البدن ال ينوب فيه الجامد عند العجز بخالف البدن .انتهى بتصرف.

القول الثاني  :من كان على ثوبه نجاسة يعجز عن إزالتها فإنه يصلي على حسب حاله وال إعادة عليه ،ألن
اهلل ال يكلف نفسا إال وسعها،
اف بَ ْردا _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ْأو َخ َ
الم َؤلِّ ُ
قَا َل ُ

( السؤال ) ما الدليل أن من خاف من البرد أن يتضرر بالغسل أو الوصوء يتيمم ؟
استَطَ ْعتُ ْم}
( الجواب ) قوله تعالى{ :فَاتَّقُوا اللَّهَ َما ْ
ِ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ص ٍر فَ تَ يَ َّمم _ )
بس في م ْ
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أ َْو ُح َ

ِ
صر ،ولم يَ ِجد ماء ،وال تُرابا هل يصلَّى على َح َسب حاله ؟
( السؤال ) من ُحبِس في م ْ

( الجواب ) نعم من حصر في مدينة من المدن الحاضرة فحبس فيها فيتيمم لعدم الماء  ،فهو حاضر وليس
بمسافر ويتيمم لعدم وجود الماء بسبب هذا الحبس فقد حبس عنه الماء .

( السؤال ) ما سبب ذكر المؤلف لهذه المسألة ؟

ِ
صر
( الجواب ) ألن بعض العلماء قال :ال َّ
يتيمم ألنه ليس مسافرا ،وال عادما للماء؛ ألنَّه في م ْ
ولكن يقال :إِن الماء الموجود في ِ
صر بالنِّسبة له معدوم؛ ألنه ُحبِس ولم َّ
يتمكن من استعمال الماء ،وحينئذ
الم ْ
َّ
فيتيمم.
تعذر عليه الماء َّ

( السؤال ) ما حكم صالة فاقد الطهورين ؟

( الجواب ) اختلف الفقهاء رحمهم اهلل تعالى في حكم من فقد الطهورين :الماء والتراب ،في حق الصالة،
واألحوط من أقوالهم أن الشخص يصلي على الحالة التي هو عليها ،ويعيد تلك الصالة إذا وجد الماء أو

وجد التراب قبل الماء في مكان يغلب عليه عدم وجود الماء ،سواء كان ذلك في الوقت أو بعده ألن صالته

األولى كانت لحرمة الوقت ،ومن صالها في وقتها ولم يعد فال حرج عليه إن شاء اهلل تعالى.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
التيمم بِتُر ٍ
اب _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ُ
قَ َ ُ
جب ُّ ُ
( السؤال ) ما الدليل على أنه يشتراط أن يكون ترابا ؟
( الجواب ) ما رواه مسلم  :وجعلت تربتها لنا طهورا.

وقد قال صلى اهلل عليه وسلم  :وجعلت لي األرض مسجدا وطهورا وهنا في رواية لمسلم وجعلت تربتها لنا

طهورا.

( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث على اشتراط التراب في التيمم ؟

( الجواب ) قالوا :فدل هذا على أن التيمم إنما يشرع بالتراب من األرض دون غير التراب الرمل ،والسبخة
وهي األرض المالحة التي ال تنبت أو األرض الطينية ونحو ذلك فإنه ال يصح التيمم بها.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ طَ ُهوٍر _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
الشرط الثاني  :أن يكون التراب طهور.
)السؤال ) ما الدليل على أنه يشترط أن يكون التراب طهورا ؟

( الجواب ) قوله تعالى{ :صعيدا طيبا}
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ غير محتَ ٍ
رق _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
( السؤال ) ما المراد بأال يكون محترقا ؟

( الجواب ) أال يكون مستعمال وعبر عنه المؤلف بأال يكون محترقا كال َخز ِ
ف وا ِإلسمنت
َ
( السؤال ) هل يشترط أن يكون في التراب المتيمم به غبار ؟

( الجواب ) المسألة محل خالف بين أهل العلم رحمة اهلل على الجميع.
القول األول  :وهو مذهب الحنابلة رحمهم اهلل.

( السؤال ) ما الدليل على اشتراط الغبار في التراب ؟

( الجواب ) قوله تعالى{ :فامسحوا بوجهكم وأيديكم منه}
( السؤال ) ما وجه الداللة من اآلية ؟

الجواب ) قالوا :من تبعيضة أي البد وأن يعلق بعض التراب وهو غباره ،البد وأن يصيب وجوهكم وأيديكم،

وإذا كان التراب ال غبار له فإنه ال يعلق منه شيء في الوجه وال اليدين .هذا تقرير مذهب الحنابلة.

القول الثاني  :أنه يجزئ بكل ما صعد على وجه األرض من تراب ورمل وسبخة ونحو ذلك مما يصعد على
األرض مما هو من جنس األرض أما ما لم يكن من جنسها كعشب أو جبل أو نحو ذلك فال.

أما ما كان من جنس األرض فإنه يجزئ التيمم به ،وهذا هو اختيار شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم وغيرهما

من المحققين.

( السؤال ) ما الدليل على أنه ال يشترط في التراب أن يكون له غبار ؟
)الجواب ) قوله تعالى{ :فتيمموا صعيدا طيبا}

( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث على أنه ال يشترط أن يكون له غبار ؟

الجواب ) قالوا :الصعيد هو ما صعد على وجه األرض والنبي قال صلى اهلل عليه وسلم :وجعلت لي األرض
مسجدا وطهورا.

وفي رواية ألحمد :وجعلت لي األرض كلها مسجدا وطهورا.

قالوا :النبي صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه كانوا في سفراتهم وغزواتهم لم ينقل عنهم أنهم كانوا يحملون
التراب وكانوا يمرون باألراضي الطويلة من الرمال والسبخة ونحو ذلك ولم يكونوا يحملون من الماء ما

يكفيهم ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يحملون التراب ،فهذا ظاهر في أنهم كانوا يتيممون بما يمرون عليه من

األراضي.

وقد قال صلى اهلل عليه وسلم( :أيما رجل من أمتي أدركته الصالة فعنده مسجده وطهوره
( السؤال ) ما الجواب على استداللهم بقوله( :وجعلت تربتها لنا طهورا) ؟

( الجواب ) أن ذكر فرد من أفراد العموم بحكمه ال يفيد تخصيصا ،وهذه قاعدة ذكرها جمهور األصوليين.

وهنا قد ذكر التراب ،والتراب فرد من أفراد ما يكون على وجه األرض من الصعيد ،فذكره ال يفيد التخصيص،

وإنما ذكر لكونه هو الغالب كما أن قوله( :وجعلت تربتها لنا طهورا)  :هنا قد سيق في مساق االمتنان ،وما

كان كذلك فإنه ال يفهم منه مفهوم مخالفة فال يفهم منه أن ما سوى التراب ال يتيمم به.
( السؤال ) ما الجواب أن ِمن في اآلية للتعيض وليست لإلبتداء ؟

( الجواب ) أن ( ِم ْن) هنا البتداء الغاية وليست تبعيضية ،أي :ابتدؤا فعل التيمم من الصعيد بأن تَضرب
بيديك على األرض ،كما يقال :سافر من البلدة الفالنية إلى األخرى ،فإن (من) هنا ابتدائية ،ومنه قوله تعالى:
{وروح منه} أي روح مبتدأة من اهلل عز وجل.

والظاهر أن (من) هنا ابتدائية ال تبعيضية.
ِ
ِ
ِ
ِ
ألن اهلل عز وجل قال بعد ذلكَ { :ما يُ ِري ُد اللَّهُ ليَ ْج َع َل َعلَْي ُكم ِّم ْن َح َر ٍج َولَكن يُ ِري ُد ليُطَ ِّه َرُك ْم َوليُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ
َعلَْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرون}
فهنا نفى الحرج ،وقدمه ب "من" التي تفيد التنصيص على العموم ،فلفظة (حرج) وقعت نكرة في سياق النفي
فتفيد العموم ،وقدم عليها لفظة (من) التي تفيد التنصيص على العموم.

أي :أن اهلل إنما شرع التيمم على الصعيد الطيب لئال يجعل عليكم أي حرج كان ،وال شك أن إيجاء التراب
دون غيره فيه حرج؛ ألن كثيرا من األراضي تكون سبخة أو رملية أو طينية ،فإيجاب التراب يكون فيه حرج

ومشقة لذا الراجح أن (من) هنا ابتدائية.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
وضه :مسح وج ِ
هه ،ويَديْه إِلى ُكو َع ْيه _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وفُ ُر ُ َ ْ ُ َ ْ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما الدليل على أن فروض مسح الوجه واليدين ؟
ِ ِ
ِ ِ
َّ ِ
ين
الو ُ
ضوء{ :يَاأَيُّ َها الذ َ
س ُحوا ب ُو ُجوه ُك ْم َوأَيْدي ُك ْم م ْنهُ}  ،وهو كقوله تعالى في ُ
( الجواب ) قوله تعالى{ :فَ ْام َ
الصالَةِ فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم إِلَى ال َْم َرافِ ِق} اآلية.
آمنُوا إِذَا قُ ْمتُ ْم إِلَى َّ
َ
( السؤال ) ما المراد بالكوع ؟
العظم الذي يلي ا ِإلبهام .وأنشدوا:
( الجواب ) هو َ

والرس ُغ ما َو َس ْط.
بهام كوعٌ وما يلي  ...لخنصره الكرسوعَّ ،
وعظم يلي ا ِإل َ
ٌ
ِ
ببوع؛ فَ ُخ ْذ بالعلْم واحذر من الغَلَ ْط.
ب ٍ ...
وعظم يلي إِ َ
بهام ِر ْج ٍل ُملَ َّق ٌ
ٌ
( السؤال ) هل المسح في التيمم يكون إلى الكوع أم إلى المرفق ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمة اهلل على الجميع :
القول األول  :المسح يكون إلى الكوع فقط.

( السؤال ) ما الدَّليل على َّ
أن المسح إِلى ال ُكوعين ؟

)الجواب ) القرآن _ والسنة :
القرآن  :قوله تعالىَ { :وأَيْ ِدي ُك ْم ِم ْنهُ}  ،واليَ ُد إِذا أُطلقت فالمراد بها ال َك ُّ
السا ِر ُق
ف بدليل قوله تعالىَ { :و َّ
ِ
ِ
صل ال َك ِّ
ف.
َو َّ
السا ِرقَةُ فَاقْطَ ُعوا أَيديَ ُه َما}  ،وال َقطْع إِنما يكون من م ْف َ
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم قال :إِنما يكفيك أن تقول بيَ َديْك هكذا ،السنة :
حديث عمار بن ياسر وفيه أن الن َّ
وظاهر َّ
ض َرب بِيَ َديْه األرض ضربة واحدة ،ثم َم َسح ِّ
كفيه ووجهه
الشمال على اليمين،
ثم َ
َ
مس ِح ِّ
الذراع.
ولم يَ َ
َّيمم إِلى المرفقين.
القول الثاني  :إِن الت ُّ
( السؤال ) ما دليل من قال أن التيمم يكون إلى المرفقين ؟
( الجواب ) استدلوا بعدة أدلة فمنها :

 -1ما رواه رواه الطبراني والحاكم ما روي عن علي بن ظبيان عن عبد اهلل بن عمر عن نافع عن ابن عمر
للو ْجه ،وضربةٌ لليدين إِلى المرفقين.
مرفوعا أن النبي صلّى اهلل عليه وسلّم قال :الت ُّ
َّيمم ضربتان ،ضربةٌ َ
( السؤال ) ما صحة ههذا الحديث ؟

( الجواب ) اسناده ضعيف جدا؛ عبد اهلل بن عمر هو العمري المكبر ،ضعيف سيىء الحفظ ،ووقع في
المستدرك  :عبيد اهلل بن عمر مصغرا ،ولعله خطأ مطبعي.

وعلي بن ظبيان ضعيف جدا .قال ابن معين:كذاب خبيث .وقال البخاري :منكر الحديث

وقال النسائي  :متروك الحديث.

ضوء.
 -2قياس الت ُّ
الو ُ
َّيمم على ُ

( السؤال ) هل هذا القياس صحيح ؟

( الجواب ) ُر َّد هذا القياس بأمرين.
َّصِ ،
سمى عند األصوليِّين فاسد االعتبار.
والقياس المقابل للن ِّ
األول :أنه مقابل للن ِّ
َّص يُ َّ
الثاني :أنه قياس مع الفارق ،والفرق من وجوه.

ضوء ،وبالبَ َد ِن ُكلِّه في
بعضوين ،وطهارة الماء
َّيمم
َّ
َّ
الوجه األول :أن طهارة الت ُّ
الو ُ
مختصة بأربعة في ُ
مختصة َ

الغُ ْسل.

الوجه الثَّانيَّ :
َّيمم ال تختلف.
أن طهارة الماء تختلف فيها الطَّهارتان ،وطهارة الت ُّ
الوجه الثَّالثَّ :
َّيمم ال تنظيف فيها.
أن طهارة الماء تنظيف ِح ِّسي ،كما أن فيها تطهيرا معنويًّا ،وطهارة الت ُّ

ور َّد هذا بأنَّه ال يُ ْح َمل
 -3أن الي َدين في الت ُّ
الو ُ
ضوءُ .
المقيَّد في آية ُ
َّيمم جاءت بلفظ مطلَق ،فتُحمل على ُ
الحكْمَّ ،أما مع االختالف فال يُ ْح َمل المطلَق على المقيَّد.
المطلَق على المقيَّد إِال إِذا اتَّفقا في ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
تيب _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وكذا التَّر ُ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما الدليل على الترتيب في التيمم ؟
( الجواب ) قوله تعالى{ :فَامسحوا بِوج ِ
وه ُك ْم َوأَيْ ِدي ُك ْم}
ْ َ ُ ُُ
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم :ابدؤوا بما بَ َدأ اهلل به.
فبدأ بالوجه قبل اليدين .وقد قال الن ُّ
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ والمواالةُ في ح َد ٍ
أصغَر _ )
قَ َ
ث ْ
َ
ُ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على أن الموالة شرط في التيمم ؟

الوضوءَ ،و َجبَا
( الجواب ) أن التَّ ُّ
ْم المب َدل ،فلما كانا واجبَين في ُ
يمم بَدل عن طهارة الماء ،والبَ َدل له ُحك ُ
َّيمم عن الح َد ِ
ث األصغر .وأما بالنسبة لألكبر كالجنابة فال يُ ْشتَرط التَّرتيب،
في الت ُّ
َ
ِ
المذهب.
الجنابة ،وهذا هو
َ
وال المواالة ،ل َعدم وجوبهما في طَهارة َ
ض فيهما جميعا.
القول الثاني  :قال بعض العلماء :إِن التَّرتيب والمواالة فَ ْر ٌ
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ في ح َد ٍ
أصغَر _ )
قَ َ
ث ْ
َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
ض في الحدث االكبر واألصغر ؟
( السؤال ) ما دليل من قال أن التَّرتيب والمواالة فَ ْر ٌ
( الجواب ) قَوله صلّى اهلل عليه وسلّم في حديث َع َّمار وهو ُجنُب :إِنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا
َّيمم مرتَّبا ،متواليا.
ففعل الت ُّ
َّيمم على طهارة الح َد ِ
ث األكبر في َع َدم ُوجوب التَّرتيب والمواالة قياس مع الفارق؛ ألن البَ َد َن
قالوا :وقياس الت ُّ
َ
ضوان.
ض ٌو واحد في طهارة الحدث األكبر بالماء وفي الت ُّ
َّيمم ُع ْ
كلَّه ُع ْ
القول الثالث  :إِنهما لَْيسا فرضا في الطَّهارتين جميعا.
مين  :الذي يظهر أن يقال :إِن التَّرتيب واجب في الطَّهارتين جميعا ،أو غير واجب فيهما
قَ َ
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
العثَ ْي ُ

َّيمم بدال عن الطَّهارتين جميعا ،والعضوان للطهارتين جميعا.وبالنِّسبة للمواالة
جميعا؛ ألن اهلل تعالى جعل الت ُّ
الص ْبح ،وي َديْه عند
األولَى أن يُقال :إِنها واجبة في الطَّهارتين جميعا ،إِذ يبعد أن نقول لمن َم َسح َو ْج َهه َّأول ُّ
ْ
َّيمم المشروعة.
الظُّهر :إِن هذه صورة الت ُّ
ط النيةُ لما ي تَ ي َّمم له ِمن ح َد ٍ
ث ،أو غَْي ِره _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وتُ ْشتَر ُ
الم َؤلِّ ُ
ََ ُ ْ َ
ال ُ
( السؤال ) ما تعريف الشرط لغة ؟
ِ
اء أَ ْش َراطُ َها
( الجواب ) العالمة ،ومنه قوله تعالى{ :فَ َه ْل يَ ْنظُُرو َن إِالَّ َّ
الس َ
اعةَ أَ ْن تَأْتيَ ُه ْم بَغْتَة فَ َق ْد َج َ

( السؤال ) ما وجه الداللة من اآلية ؟

( الجواب ) قول اهلل تعالى عالماتها أي أشراطها :

( السؤال ) ما تعريف الشرط في االصطالح ؟
ِِ
الوجود.
العدم ،وال يلزم من وجوده
ُ
( الجواب ) ما يلزم من َع َدمه ُ
( السؤال ) أذكر مثاال يوضح معنى تعريف الشرط اصطالحا ؟

الصالة ،وال يلزم من وجوده
لصحة َّ
الصالة؛ ألنه شرط َّ
صحة َّ
يلزم من عدمه عدم َّ
ضوء َّ
الو ُ
للصالة؛ َ
الجواب ) ُ
تصح.
وجود َّ
الصالة ،فلو توضَّأ إنسان فال يلزمه أن يُصلِّي ،لكن لو لم يتوضَّأ وصلَّى لم َّ
( السؤال ) ما الدليل أن النية شرط للتيمم ؟

)الجواب ) قوله صلى اهلل عليه وسلم( :إنما األعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

وهذا مما اتفق عليه أهل العلم.

( السؤال ) م اذا ينوي المتيمم ؟
ينوي نِيَّتَ ْين للتيمم.
( الجواب ) ال بُ َّد أن َ
َّيمم مبيح ال رافع على المذهب
َّيمم ،وتعليل ذلك :أن الت ُّ
يتيمم له ،لنعرف ما يستبيحه بهذا الت ُّ
األولى :نِيَّة ما َّ
ِِ
ص ِّل به الفريضة،
وال يُستباح األعلى بنيَّة األدنى ،فلو نَ َوى بِتَ يَ ُّممه صالة نافلة ال َف ْجر لم يُ َ
ولو نوى الفريضة صلَّى به النافلة؛ َّ
ألن النَّافلة أدنى واألدنى يُستباح بنيَّة األعلى.
يتيمم عنه من الح َد ِ
ث األصغر أو األكبر.
الثَّانية :نيَّة ما َّ
َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ فِإن نَ َوى أح َدها لم يُ ْجزئه َع ْن اآلخر _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) لو نوى المتيمم الحدث األحدث األصغر هل يجزئ عن األكبر ؟
( الجواب ) إِذا نَوى األصغر لم يرتفع األكبر ،وإِذا نَوى األكبر لم يرتفع األصغر ،وإِن نَوى عن نجاسة بَ َدنِه
الح َدث ،وإِن نوى الجميع األصغر واألكبر والنَّجاسة فِإنه يُ ْج ِزئه.
لم يُ ْج ِزئه عن َ
( السؤال ) ما الدليل أنه إِذا نَوى الحدث األصغر في التيمم لم يرتفع األكبر ؟
( الجواب ) ُعموم قوله صلّى اهلل عليه وسلّم :إِنَّما األعمال بالنِّ يَّات.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وإِن نَوى نَ ْفال _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) إذا نوى بتيممه صالة النافلة هل له أن يصلي به فريضة ؟
َّيمم على المذهب استباحة،
للراتبة القبلية ،فال يُصلِّي به الفريضة ،ألنه نَوى نَ ْفال والت ُّ
( الجواب ) إذا َّ
تيمم َّ

وال يستبيح األعلى بنيَّة األدنى.

ص ِّل به فَ ْرضا _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو َ
أطلق لم يُ َ
ال ُ
( السؤال ) م ا ص ورة ه ذه المسألة ؟
ص ِّل به فرضا ،وهذا من باب
َّيمم َّ
( الجواب ) إِذا نَوى الت ُّ
للصالة ،وأطلق فلم يَ ْن ِو فرضا وال نَ ْفال ،لم يُ َ

االحتياط.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
صلَّى ُك َّل وقتِ ِه فُروضا ونَوافِ َل _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وإِن نواه َ
قَ َ ُ
( السؤال ) م ا ص ورة ه ذه المسألة ؟
الصالة فَرائِض ونَ َوافل فَ لَه الجمع
كل وقت َّ
( الجواب ) إِذا نَوى الت ُّ
َّيمم لصالة الفريضة ،صلَّى َّ
وقت نَ ْهي.
الراتبة ما لم يكن
الراتبة وغير َّ
في هذا الوقت وقضاء ال َفوائِت ،ويُصلِّي النَّوافل َّ
الوقت َ
ُ
تيمم لألخرى.
وإِنما نَ َّ
لكل صالة  ،فكلَّما َسلَّم من صالة َّ
ص على ذلك؛ ألن بعض َّ
السلف قال :يَتَ يَ َّمم ِّ
والصواب ما قاله المؤلِّف.
قَ َ
مين :وهذا ضعيفَّ ،
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
العثَ ْي ُ
بخروج الوق ِ
ْت _ )
التيمم
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَ ْبطُ ُل ُّ
الم َؤلِّ ُ
ِ َ
ال ُ
( السؤال ) ما التعليل أن خروج الوقت من مبطالت التيمم ؟

( الجواب ) وهو أن التيمم مبيح ال رافع ،وما دام مبيحا فإن الطهارة طهارة ضرورة ،وطهارة الضرورة تنتهي

بخروج الوقت كطهارة من به حدث متجدد كاستحاضة ونحوها ،وقد قال صلى اهلل عليه وسلم( :توضئي لكل

صالة)

ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وبمبطالت الوضوء _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما مبطالت ؟

( الجواب ) بطل بمبطالت الوضوء فإذا انتقض وضوءه بريح أو بول بطل تيممه ،وإذا أكل لحم إبل بطل

تيممه ،وكذلك إذا غسل ميتا مثال ،وكذلك إذا خرج منه دم كثير أو نحوه بطل تيممه ،وكذلك إذا مس امرأة

بشهوة بطل تيممه كما تُبطل الوضوء .مبطالت الوضوء مبطالت التيمم؛ ألنه طهارة.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ أو بوجود الماء _ )
قَ َ
لم َؤلِّ ُ
ال ا ُ
( السؤال ) ما الدليل أن وجود الماء من مبطالت التيمم ؟

( الجواب ) القرآن _ والسنة :
القرآن  :فقوله تعالى{ :فَ لَ ْم تَ ِج ُدوا َماء فَ تَ يَ َّم ُموا} فجعل التيمم معلقا على عدم وجود الماء ،فإن وجد الماء
دل على بطالن التيمم وعدم االعتداد به.

السنة  :حديث عمران في الصحيح عنه عليه الصالة والسالم( :أنه صلى بالناس الفجر ،فلما صلى عليه

علي به ،فلما أُتي به قال :ما منعك أن تصلي في
الصالة والسالم الفجر رأى رجال لم ِّ
يصل مع الناس ،فقالَّ :

القوم؟؟ قال :يا رسول اهلل! أصابتني جنابة وال ماء أي :أصابتني الجنابة وال أجد ماء أغتسل به فأرفع الجنابة
فقال عليه الصالة والسالم :عليك بالصعيد فإنه يكفيك.

وفي الرواية الثانية :فلما مضى عليه الصالة والسالم وجد الماء فبعث به إليه.
( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث ؟

( الجواب ) أنه جعل الحكم بتيممه واالعتداد بالتيمم موقوفا على عدم وجود الماء ،فدل على أنه إذا وجد

الماء سقطت الرخصة الستباحة الصالة.
الصالَةِ _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ولو في َّ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) إذا وجد الماء في الصالة هل يبطل التيمم ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم رحمهم اهلل في ذلك.

القول األول  :مذهب الحنابلة :أن الصالة تبطل ويجب عليه أن يتوضأ.

( السؤال ) ما دليل من قال أن التيمم يبطل التيمم ولو كان في الصالة ؟

( الجواب ) دليل المذهب ما يلي :
َّيمم ،وإِذا بَطَل ُحكْم
 -1عموم قوله تعالى{ :فَ لَ ْم تَ ِج ُدوا َماء فَ تَ يَ َّم ُموا}  ،وهذا َو َج َد ماء فَ بَطَل ُحكْم الت ُّ
الصالة؛ ألنه يعود إِليه َح َدثُه
لت َّ
الت ُّ
َّيمم بَطَ ْ
 -2قوله صلّى اهلل عليه وسلّم :فِإذا َو َجد الماء ،فليت ِ
مسه بَ َش َرتَه.
َّق اهلل ،وليُ َّ

َّيمم.
يمسه بشرته ،وهذا يقتضي بُطْالن الت ُّ
وهذا وجد الماء ،فعليه أن َّ
ِ
ِ
ْمها ،فحينئذ يجب
 -3أن ُّ
التيمم بَ َد ٌل عن طهارة الماء عند فَ ْقده ،فِإذا ُوج َد الماء ،زالت الب َدليَّة ،فيزول ُحك ُ
الصالة ،ويتوضَّأ ،ويستأنف الصالة.
عليه الخروج من َّ
القول الثاني  :مذهب المالكية والشافعية :إلى أن التيمم ال ينتقض إذا وجد الماء في الصالة.
( السؤال ) ما دليل من قال أن حضور الماء يبطل التيمم ولو كان في الصالة ؟
( الجواب ) دليل القول الثاني ما يلي

وج ٍه
ع في المقصود والغاية ،وهي َّ
الصالة؛ ألنه َّ
 -1أنه َش َر َ
تيمم لها ،وإِذا كان كذلك ،فقد َش َرع فيها على ْ
مأذون فيه شرعا ،وهي فريضة من الفرائض ال يجوز الخروج منها إِال بِ َدليل واضح ،أو ضرورة .وهنا ال َدليل
السابقة
ضرورة؛ ألن األحاديث َّ
واضح وال َ

قد يُراد بها ما إِذا وجد الماء قبل ُّ
الصالة ،وإِذا ُو ِج َد االحتمال بَطَ َل االستدالل.
الشروع في َّ
عز وجل قالَ { :والَ تُ ْب ِطلُوا أَ ْع َمالَ ُك ْم}
 -2أن اهلل ّ
والصالة التي هو فيها اآلن َع َم ٌل صالح ابتدأه بِإذن شرعي ،فليس له أن يُ ْب ِطله إِال بدليل ،وال دليل واضح
َّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ال بَ ْع َد َها _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
الصالة هل يلزمه اإلعادة ؟
( السؤال ) إِذا صلى بالتيمم ثم َو َج َد الماء بعد َّ
( الجواب ) ال يَل َْزمه ا ِإلعادة ،وليس ُمراده َّ
التيمم ال يَ ْبطُل كما هو ظاهر عبارته.
أن ُّ
( السؤال ) ما الدليل أن ال يلزمه اإلعادة ؟
الماء في الوقت،
( الجواب ) ما رواه أبو داود في َّ
الر ُجلين اللذين تَ َّ
قصة َّ
يم َما ثم َ
صلَّيَا ،ثم َو َج َدا َ
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم ،فأخبراه
فأما أح ُدهما فلم يُِع ِد َّ
الصالةَّ ،
َّ
وأما اآلخر فتوضَّأ وأعاد ،فَ َق ِدما على الن ِّ
ِ
األج ُر َم َّرتين
ت ُّ
َص ْب َ
السنَّةَ  ،وقال للذي أعاد :لك ْ
الخبر؛ فقال للذي لم يُع ْد :أ َ
َ
مرتين ؟
( السؤال ) فِإن قال قائل :أُعيد َ
َج َر َّ
ألنال األ ْ
َّبي صلّى
َج ُر َّ
( الجواب ) إِذا علمت ُّ
مرتين ،بل تكون مبتدعا ،والذي أعاد وقال له الن ُّ
بالسنَّة ،فليس لك األ ْ
بالسنَّة ،فهو مجتهد فصار له أجر العملين :األول ،والثاني.
مرتين لم ْيعلَم ُّ
َج ُر َّ
اهلل عليه وسلّم :لك األ ْ
اجي ِ
َّيمم ِ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
الوقت لر ِ
ِ
الماء أ َْولَى _ )
آخ َر
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ والت ُّ ُ
( السؤال ) هل يجوز تأخير الصالة لراجي الماء في حال فقدانه ؟

الصالة في حالين:
فيترجح تأخير َّ
( الجواب ) قال العثيمين  :ا ْعلَم أن لهذه المسألة أحواال َّ
األولى :إِذا َع ِل َم وجود الماء.
فيترجح
ترجح عنده وجود الماء؛ ألن في ذلك محافظة على َش ْر ٍط من شروط َّ
ضوءَّ ،
الثَّانية :إِذا َّ
الو ُ
الصالة وهو ُ
الصالة في َّأول الوقت الذي هو فضيلة.
على فِ ْعل َّ
( السؤال ) متى يترجح تقديم الصالة في أول وقتها لفاقد الماء ؟
يترجح في ثالث حاالت :
( الجواب ) َّ
األولى :إِذا َع ِل َم عدم وجود الماء.
ترج َح عنده َع َد ُم وجود الماء.
الثَّانية :إِذا َّ
يترج ْح عنده شيء.
الثالثة :إِذا لم َّ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ
ي_)
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وص َفتُه :أَ ْن يَ ْن ِو َ
قَ َ ُ

لم يذكر العلماء صفة العبادات ؟
( السؤال ) َ
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم
الجواب ) ألن العبادات ال تَتِ ُّم إِال با ِإلخالص هلل تعالى ،وبالمتابعة للن ِّ
( السؤال ) ما الدليل أن النية شرط لصحة التيمم ؟

( الجواب ) ما رواه الشيخان عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب قال :سمعت رسول اهلل صلى

اهلل عليه وسلم يقول( :إنما األعمال بالنيات ،وإنما لكل امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إلى اهلل ورسوله
فهجرته إلى اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.

( السؤال ) ما وجه الداللة من الحديث على اشتراط النية للتيمم ؟

) الجواب ) أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال إنما األعمال بالنيات والتيمم عمل.
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ ِ
وص َفتُه :ثُ َّم يُ َس ِّم َي _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
( السؤال ) ما الدليل على وجوب التسمية في التيمم ؟

( الجواب ) فالوا ألن التسمية واجبة في الوضوء والتيمم بدل والبدل له حكم المبدل.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
اب بِيَ َديْه _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ويَض ِرب التُّر َ
قَ َ ُ

( السؤال ) لماذا المؤلف قال ويضرب التراب ولم يقل ويضرب األرض بيديه ؟
الجواب ) ألنَّهم يشتَ ِرطون التُّراب.

حجرا.
ض ِرب
قَ َ
مين َّ :
الصواب أن يُقال :ويَ ْ
َ
األرض سواء كانت ترابا ،أم َرْمال ،أم َ
ام ُ
اإلم ُ
ال َ
العثَ ْي ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
األصابِ ِع _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ُم َف َّر َجتَ ْي َ
قَ َ ُ
( السؤال ) لماذا تكون مفرجتي األصابع ؟
الو ْجه َّ
( الجواب ) التُّراب بينهاَّ ،
والكفين هنا ،ولذلك قالواُ :م َف َّر َجتَي
ألن الفقهاء يَ َرْون ُوجوب استيعاب َ

األصابع.

( السؤال ) هل وردت نصوص في تفريج األصابع عند التيمم ؟

فرج أصابعه.
( الجواب )
ض َرب بِيَديه ليس فيها أنه َّ
ُ
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم أنه َ
األحاديث الواردة عن الن ِّ

َّسام ِح ،ليست كطهارة الماء
وطهارة الت ُّ
َّيمم مبنيَّة على التَّسهيل والت ُ
ف رِحمه اللّه ( _ يمسح وجهه بِ ِ
باطنِها ،و َّ ِ
احتَ ْي ِه _ )
قَ َ
َْ َ َ ْ َ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
كفيه بر َ
ال ُ
( السؤال ) ما كيفية هذه الصورة في التيمم ؟
بكل باطن ِّ
الكف ،ثم أراد
الجواب ) يمسح بِباطن األصابع ،ويَ ْت ُرك َّ
الراحتَين ،فال يَ ْم َسح بهما ،ألنه لو َم َس َح ِّ
أن يَ ْم َسح َّ
مطهر على المذهب.
كفيه؛ صار التُّراب
مستعمال في طهارة واجبة؛ فيكون طاهرا غير ِّ
َ

( السؤال ) ما الدليل على هذه الكفية ؟

الجواب ) ليس هناك دليل بل تعليل وهو بناء على َّ
أن التُّراب ينقسم إِلى ثالثة أقسام :طَ ُهور ،وطاهر،
ونَ ِجس كالماء.
( السؤال ) هل هذه الكفية في التيمم صحيحة ؟

( الجواب ) هذا ضعيف بل هو بدعة كما قال شيخ اإلسالم وال أصل له في الشريعة.

وقال شيخ اإلسالم أيضا :وال أصل له في كالم أحمد رحمه اهلل وظواهر األحاديث تدل على خالفه فإن ظواهر
األحاديث تدل على أنه يمس بيديه هكذا عامة بباطن األصابع وراحتيه ،ويمسح كفيه كذلك.

وقد تقدم حديث عمار وفيه :أنه يمسح شماله بيمينه وظاهر كفيه ووجهه.

وظاهر هذه األحاديث أنه مسح ذلك بباطن اليدين من غير تجزئة ،فإنها بدعة ال أصل لها في الدين ،وال

أصل لها في كالم األئمة كأحمد رحمه اهلل تعالى.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
َصابِ َعه _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ويُ َخلِّ َل أ َ
قَ َ ُ
( السؤال ) ما حكم تخليل األصابع في التيمم ؟
( الجواب ) واجبا بخالف طهارة الماء فِإنه ُم ْستَ َحب ،ألن الماء له نفوذ فيدخل بين األصابع بدون تخليل،
وأما التُّراب فال يجري فيحتاج ِإلى تخليل.
-

ـاب إِزال ـ ـ ــة النَّجَاسـ ـ ــة
بـ ـ ـ ُ

( السؤال ) ما أنواع النجاسة ؟

( الجواب ) النَّجاسة :نوع ان :
 -1إِما ُحكميَّة.
 -2وإِما عينيَّة.

الحكميَّة ؟
( السؤال ) ما المراد بهذا الباب النجاسة ُ

( الجواب ) الحكمية وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها.
وأما العينيَّة :فِإنه ال يمكن تطهيرها أبدا ،فلو أتيت بماء البحر لتُطَ ِّه َر روثة حمار ما طَ ُه َرت أبدا؛ ألن عينها
نجسة ،إِال إِذا استحالت على رأي بعض العلماء ،وعلى المذهب في بعض المسائل.
( السؤال ) ما أقسام النجاسة ؟

( الجواب )

والنَّجاسة تنقسم إِلى ثالثة أقسام:
األول :مغلَّظة.
متوسطة.
الثانيِّ :
الثالثُ :م َّ
خففة.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ب َبع ْي ِن
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ يُج ِزئ في غَ ْس ِل النجاسات كلِّها إذا كانت على األرض غَ ْسلةٌ واحدةٌ تَ ْذ َه ُ
قَ َ ُ
ِ
النجاسة وعلى غَْي ِرها َس ْب ٌع _ )
( السؤال ) ما المجزئ في إزالة النجاسات ؟
ِ
النجاسة وهذا
ب َبع ْي ِن
( الجواب ) يُج ِزئ في غَ ْس ِل النَّجاسات كلِّها إِذا كانت على األرض غَ ْسلةٌ واحدةٌ تَ ْذ َه ُ
ِ
ِ
ِ
ين النَّجاسة أيًّا
شترط لط َهارتها أن تزول َع ُ
تخفيف باعتبار الموضع ،فإذا طرأت النَّجاسة على أرض؛ فإنه يُ َ
كانت بغَ ْسلَة واحدة ،فِإن لم تَ ُز ْل إِال بغَ ْسلَتين ،فَ غَ ْسلَتان ،وبثالث فثالث
( السؤال ) ما الدليل على دلي ل ذل ك ؟

يأم ْر
( الجواب ) قوله صلّى اهلل عليه وسلّم لما بال األعر ُّ
ابي في المسجد :أريقوا على بوله َذنُوبا من ماء  ،ولم ُ
بعدد.
وإِن كانت النَّجاسة ذات ِجرٍم ،فال ب َّد أوال من إِزالة ِ
الج ْرِم ،كما لو كانت َع ِذ َرة ،أو َد َما َج َّ
ف ،ثم يُتبع بالماء.
ُ
ْ
بكل ما حولها من رطوبة ،كما لو اجتُث ِ
تلوث
اجتِثاثا ،فِإنه ال يحتاج إِلى غَ ْسل؛ ألن الذي َّ
فِإن أزيلت ِّ
َّت ْ
بالنَّجاسة قد أُزيل.

( السؤال ) م ا كيفية غسل النجاسة التي تكون على غير األرض ؟
عصر ،وهكذا
( الجواب ) البُ َّد من َس ْبعُّ ،
عصر ،وثانيا ثم يُ َ
غس ُل أوال ،ثم يُ َ
كل غَ ْسلَة منفصلة عن األخرى ،فيُ َ
إِلى َس ْبع.
ْبِ ،
ِ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ إِ ْح َداها بتُر ٍ
نجاسة َكل ٍ
وخ ْنزي ٍر _ )
اب في
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما الدَّليل على ذلك ؟
( الجواب ) أنه صلّى اهلل عليه وسلّم في حديث أبي هريرة ،وعبد اهلل بن ُمغََّفلَ :أمر إِذا َولَ َغ ال َكلْب في ا ِإلناء
مرات  ،إِ
أوالهن بالتُّراب .
حداهن بالتُّراب  ،وفي رواية:
َّ
َّ
أن يُغْ َسل َس ْبع َّ
أخص من األُولى ،ألن إِ
يخصصه
حداهن يَ ْشمل األُولى إِلى السابعة ،بخالف
أوالهن فِإنه ِّ
الرواية ُّ
َّ
َّ
وهذه ِّ
باألولى ،فيكون أ َْولى باالعتبار ،ولهذا قال العلماء رحمهم اهلل تعالى :األ َْولَى أن يكون التُّراب في األُولى لما

يلي :

َّص بذلك.
 -1ورود الن ِّ
 -2أنه إِذا ُجعل التُّراب في َّأول غَ ْسلة َّ
المتوسطة.
خفت النَّجاسة ،فتكون بعد َّأول غَ ْسلة من النَّجاسات
ِّ
 -3أنه لو أصاب الماء في الغَ ْسلة الثَّانية بعد التُّراب َم ًّ
آخر غُ ِسل ِستًّا بال تراب ،ولو جعل التُّراب في
حال َ
األخيرة ،وأصابت الغَ ْسلة الثانية ًّ
محال آخر غُ ِسل ِستًّا إِحداها بالتُّراب.

( السؤال ) هل يشمل التطهير جميع أنواع الكالب ؟

والصغير ،والكبير
( الجواب ) نعم يشمل
والمعلَّم وغيرهما ،وما يُباح اقتناؤه وغيرهَّ ،
َ
األسودُ ،
الع َرق
وهل يشمل أيضا ما َّ
تنجس بالولُوغ ،أو البَول ،أو َّ
الروث ،أو ِّ
الريق ،أو َ
( السؤال ) ما الدَّليل على ذلك ؟

الج ْنس ،أو لِعموم ِ
( الجواب ) قوله صلّى اهلل عليه وسلّم :إِذا ولَ َغ ال َكلْب ،و( أل ) هنا لحقيقة ِ
الج ْنس،
ُ
ُ
َ
كل هي دالَّة على العموم.
وعلى ٍّ

( السؤال ) فِإن قيل :أال يكون في هذا َم َّ
شقة بالنِّسبة لما يُباح اقتناؤه؟
َّ
المستعملة ،بأن
المشقة بِإبعاد الكلب عن األواني
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :بلى ،ولكن تزول هذه
َ
خصص له أواني لطعامه وشرابه ،وال نخرجه عن العموم ،إِذ لو أخرجناه ألخرجنا أكثر ما َّ
دل عليه اللفظ،
يُ َّ

وهذا غير سديد في االستدالل.
ورْوثه فكسائر النَّجاسات  ،ألنهم ال يَ َرْون
وقال بعض الظَّاهريَّة :إِ َّن هذا ُ
الحكم فيما إِذا َولَ َغ الكلب ،أما بَ ْولهَ ،

القياس.

كولُوغه ،بل هو أخبث.
وجمهور الفقهاء قالوا :إِن َرْوثَهُ ،وبوله ُ

( السؤال ) م ا دام أن بول الكلب وروثه أخبث لماذا نص على األكل والشرب فقط ؟
الولُوغ ،ألن هذا هو الغالب ،إِذ إِن الكلب ال يبول ويروث
( الجواب ) النب ُّي صلّى اهلل عليه وسلّم نَ َّ
ص على ُ
ص به الحكم.
في األواني غالبا ،بل يَلِ ُغ فيها فقط ،وما كان من باب الغالب فال مفهوم له ،وال يُ َخ ُّ
المتأخرين مذهب الظَّاهريَّة  ،ال من أجل األخذ بالظَّاهر؛ ولكن من أجل امتناع القياس ،ألن من
ِّ
ورج َح بعض
َّ
العلَّة حتى يساويه في الحكم ،ألن الحكم مرتَّب على ِ
َشرط القياس مساواة الفرع لألصل في ِ
العلَّة ،فِإذا
ُ
ٌ
ْ
اشتركا في ِ
العلَّة اشتركا في الحكم ،وإِال فال.
( السؤال ) ما الخنزير ؟

( الجواب ) حيوان معروف ب َف ْق ِد الغيرة ،وال ُخبثِ ،
ضارة ،قيل :إِن النَّار ال
الع ِذرة ،وفي لحمه جراثيم َّ
وأكل َ
تؤثِّر في قتلها ،ولذا َح َّرمه َّ
الشارع.
( السؤال ) هل يقاس الخنزير على الكلب ؟

( الجواب ) الفقهاء رحمهم اهلل ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب؛ ألنه أخبث من الكلب ،فيكون ْأولى

بالحكْم منه.

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم ،ولم يَ ِر ْد
وهذا قياس ضعيف؛ ألن الخنزير مذكور في القرآن ،وموجود في عهد ِّ
إِلحاقه بالكلب.
فالصحيح :أن نجاسته كنجاسة غيره ،فتُغسل كما تُغسل بقية النَّجاسات.
َّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويُ ْج ِزئ عن التراب أشنا ٌن ،ونحوه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما األشنان ؟
الس َّكر أو أصغر ،تغسل به الثِّياب سابقا ،وهو خشن
( الجواب ) َشجر يُ َد ُّق ويكون حبيبات كحبيبات ُّ
كخشونة التُّراب ،ومنظِّف ،ومزيل ،ولهذا قال المؤلِّف :يجزئ عن التُّراب في نجاسة الكلب.
( السؤال ) هل يجزئ األشنان عن التراب في التطهير ؟

( الجواب ) مذهب الجنابلة  :يجزئ عن التُّراب في نجاسة الكلب.

قال اإلمام العثيمين  :وهذا فيه نظر لما يلي:

َّص.
 -1أن الشارع نَ َّ
ص على التُّراب ،فالواجب اتِّباع الن ِّ

شر إِليهما.
 -2أن ِّ
الس ْدر واألشنان كانت موجودة في عهد ِّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم ،ولم يُ ْ

 -3لعل في التُّراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لُعاب الكلب.
التيمم إِذا ُع ِدم .قال صلّى اهلل عليه وسلّم:
 -4أن التُّراب أحد الطهورين ،ألنه يقوم مقام الماء في باب ُّ
فربَّما كان َّ
للشارع مالحظات في التُّراب فاختاره على غيره؛ لكونه أحد
وج ِعلت لي
ُ
ُ
األرض مسجدا وطَ ُهورا ُ ،
الطَّهورين ،وليس كذلك األشنان وغيره.
فالصحيح :أنه ال يجزئ عن التُّراب ،لكن لو فُرض عدم وجود التُّراب وهذا احتمال بعيد فِإن استعمال
َّ
الصابون خير من َع َدمه.
األشنان ،أو َّ

( السؤال ) هل يجب غسل اللحم الذي الذي صاده أو أمسك به في فمه ؟
( الجواب ) ظاهر كالم المؤلِّفَّ :
غسل اللحم الذي
صاد ،أو أمسك َّ
أن الكلب إِذا َ
الصي َد بفمه ،فال بُ َّد من ْ
الصابون ،وهذا هو المذهب.
مرات إِحداها بالتُّراب ،أو األشنان ،أو َّ
أصابه فَ ُمهُ سبع َّ

وقال شيخ ا ِإلسالم :إِن هذا مما َع َفا عنه َّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم أنه أمر بغَ ْسل ما
الشارع؛ ألنه لم يَ ِر ْد عن ِّ
الصيد الذي صاده.
أصابه فَ ُم الكلب من َّ

ض ،فقد يخرج من معدته
سول صلّى اهلل عليه وسلّم قال :إِذا َولَ َغ  ،ولم يقل :إِذا َع َّ
الر ُ
قال اإلمام العثيمين َّ :

العض .وال َش َّ
ك أن الصحابة رضي اهلل عنهم لم يكونوا يغسلون اللحم سبع
عند الشرب أشياء ال تخرج عند ِّ
المشرع ،وإِذا
مرات إِحداها بالتُّراب ،ومقتضى ذلك أنه معفو عنه ،فاهلل سبحانه هو القادر وهو الخالق وهو
ِّ
ومحرمة ،وإِذا اضطَُّر ا ِإلنسان إِلى أكلها صارت
كان ًّ
معفوا عنه شرعا زال ضرره قدرا ،فمثال الميتة نجسةَّ ،

المضطر.
حالال ال ضرر فيها على
ِّ
ِ
نجاسة غَْيرها َس ْب ٌع بال تُر ٍ
اب _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وفي
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) ما العدد المجزئ في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك.

القول االول  :يجزئ في نجاسة غير الكلب والخنزير سبع غسالت بال تُراب ،فال بُ َّد من سبع ،بأن تُغسل
أوال ،ثم تُعصر ،ثم تغسل ثانيا ،ثم تُعصر ،وهكذا إِلى سبع غسالت ،وإِن احتاج إِلى الدَّلك فال بُ َّد من الدَّلك،
السبع ،وهذا
بأول غسلة ،وبقي
َّجاسة َّ
المحل نظيفا ،ال رائحة فيه ،وال لون فال يطهر إِال بِإكمال َّ
ُّ
وإِذا زالت الن َ
هو المذهب).....

( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟

الصحابي أ ُِمرنا فاآلمر هو
( الجواب ) ما ُروي عن ابن عمر أنه قال :أ ُِم ْرنا بِغَ ْسل األنجاس َس ْبعا  ،وإِذا قال َّ

َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم ،فيكون من المرفوع ُحكما.
الن ُّ
القول الثاني  :ال َّ
بد من ثالث غسالت .
( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟

ضوء أعاله ثالث مرات ،وألن
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم كان ِّ
الو ُ
( الجواب ) أن الن َّ
يكرُر األشياء ثالثا ،حتى في ُ

النَّجاسة ال تزول بدونها غالبا.

المحل.
القول الثالث  :تكفي غَ ْسلة واحدة تزول بها َع ْين النَّجاسة ،ويطهر بها
ُّ
( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟

( الجواب ) استدلُّوا على ذلك بما يلي:
ِ
صلِّي
صه بالماء ،ثم تَ ْنض ُحهُ ،ثم تُ َ
 -1قوله صلّى اهلل عليه وسلّم في َدِم الحيض يُصيب الثَّوب :تحتُّهُ ثم تَ ْق ُر ُ
فيه ولم يذكر عددا ،والمقام مقام ٍ
بيان؛ ألنه جواب عن سؤال ،فلو كان هناك عدد
ُ

لما كان الدَّم جافًّا ،قال :تحتُّه أوال ،ولم ي ُقل ِ
تغسلُه ،مع أنه مع
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم ،ولهذا َّ
معتَبَر لَبيَّ نَه الن ُّ
ُ
ْ
تكرار الغَ ْسل يمكن أن يزول ،ولو كان جافًّا ،لكن بدأ باألسهل.

 -2أن النَّجاسة عين خبيثة متى زالت زال ُحكمها ،وهذا دليل عقلي واضح جدا ،وعلى هذا فال يُعتبر في
َّص عليه.
إِزالة النَّجاسة عد ٌد؛ ما عدا نجاسة الكلب فال بُ َّد ِإلزالتها من سبع غسالت إِحداها بالتُّراب للن ِّ

وأجيب عن حديث ابن عمر بجوابين:
 -1أنَّه ضعيف ،ال أصل له.
النبي صلّى اهلل عليه
 -2على تقدير َّ
صحته؛ فقد روى ا ِإلمام أحمد رحمه اهلل حديثا وإِن كان فيه نظر أن َّ
مرة واحدة ( ، )1فيُحمل حديث ابن
وسلّم أ ُِمر بغسل األنجاس سبعا ،ثم سأل اهلل التَّخفيف ،فأ ُِم َر بغسلها َّ
َّسخ ،فيَسقط االستدالل به.
عمر إِن َّ
صح على أنه قَ ْبل الن ْ

المحل ،ما عدا الكلب فعلى ما تَقدَّم.
ويطهر
َّ
ُّ
والصحيح :أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النَّجاسةُ ،
ٍ
المحل ،والدَّليل على ذلك
يطهر
فِإن لم تَ ُزِل النَّجاسة
بغسلة زاد ثانية ،وثالثة وهكذا ،ولو عشر َّ
ُّ
مرات حتى ُ
أيتن ذلك .
غسلن ابنته :اغسلنها ثالثا ،أو خمسا ،أو سبعا ،أو أكثر؛ إِن ر َّ
قوله صلّى اهلل عليه وسلّم لالَّتي َّ

الميت ليس عن نجاسة في الغالب ،فِإذا كان كذلك أي :التطهير الذي ليس عن نجاسة يُزاد
مع أن تطهير ْ
تطه َر
فيه على َّ
السبع إِذا رأى الغاسل ذلك فما كان عن نجاسة من باب أ َْولَى ،بل يجب أن يُغسل حتى ُ
.النَّجاسة
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ٍ
بشمس _ )
س
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وال يَط ُْه ُر ُمتَ نَ ِّج ٌ
( السؤال ) هل يشترط إلزالة النجاسة ماء ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك.

القول االول  :يشترط الماء إلزالة النجاسات.
( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟
( الجواب ) م ا يل ي :

الس َم ِاء َماء لِيُطَ ِّه َرُك ْم بِ ِه}  ،فجعل اهلل الماء آلة التَّطهير.
 -1قوله تعالىَ { :ويُنَ ِّز ُل َعلَْي ُك ْم ِم َن َّ
 -2قوله صلّى اهلل عليه وسلّم في البحر :هو الطَّهور ماؤه.

تحصل به الطَّهارة ،فلم يذكر اهلل
 -3قوله صلّى اهلل عليه وسلّم في الماء يُفطر عليه َّ
الصائم :فِإنَّه طَهور ،أيُ :
تحصل به الطَّهارة سوى الماء.
عز وجل وال الن ُّ
ّ
َّبي صلّى اهلل عليه وسلّم شيئا ُ

 -4حديث أنس رضي اهلل عنهَّ :
النبي
أن أعرابيًّا دخل المسجدَ ،
فبال في طائفة منه ،فزجره النَّاس ،فنهاهم ُّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم
صلّى اهلل عليه وسلّم ،فلما قضى بوله ،أمر ب َذنوب من ماء فأُريق عليه  ،فلم يتركه ُّ
َّ
تطهره.
للشمس حتى ِّ
تنجس ٍ
وهذا هو المشهور من المذهبَّ ،
باد للشمس
أن الماء يُ ْشتَ َرط ِإلزالة النَّجاسة ،فلو كان هناك شيء ُم ِّ
يطهر ،بل ال بُ َّد من
كالبول على األرض ،ومع طول األيام ،ومرور الشمس عليه زال بالكلِّية ،وزال تغيُّ ُره فال ُ
الماء.
المتنجس ،إِذا زال أثر النَّجاسة بهاَّ ،
وأن عين
القول الثاني  :وذهب أبو حنيفة رحمه اهلل إِلى أن الشمس تُطَ ِّه ُر
ِّ
الصواب لما يلي :
بأي مزيل طَ ُهر
المحل  ،وهذا هو َّ
النَّجاسة إِذا زالت ِّ
ُّ

عين خبيثة نجاستُها بذاتها ،فِإذا زالت عاد الشيء إِلى طهارته.
 -1أن النَّجاسةَ ٌ
ت
 -2أن إِزالة النَّجاسة ليست من باب المأمور ،بل من باب اجتناب المحظور ،فِإذا حصل ِّ
بأي سبب كان ثَبَ َ
المتنجسة وزالت النَّجاسة طَ ُهرت،
الحكم ،ولهذا ال يُشترط ِإلزالة النّجاسة نيَّة ،فلو نزل المطر على األرض
ِّ
ُ
ِ
ضوء
الو ُ
الو ُ
ولو توضَّأ إِنسان وقد أصابت ذر َ
ضوء ذكرها فوجدها قد زالت بماء ُ
اعه نجاسةٌ ثم بعد أن فرغ من ُ
ضوء ال يكون بسبع.
والو ُ
فِإن يده تطهر ،إِال على المذهب؛ ألنهم يشترطون سبع غسالتُ ،
( السؤال ) ما الجواب على أدلة أصحاب القول األول ؟

مطهرا ،ال يمنع أن
مطهر ،وأنه أيسر شيء تطُهَّر به األشياء ،لكن إِثبات كونه ِّ
( الجواب ) ال ينكر أن الماء ِّ

المسبَّب المعين ،ألن
يكون غيره مطهرا ،ألن لدينا قاعدة وهي :أن عدم السبب المعيَّن ال يقتضي انتفاء َ
المؤثِّر قد يكون شيئا آخر .وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة .وعبَّر بعضهم عن مضمون هذه القاعدة بقوله :انتفاء
ت بدليل آخر.
الدَّليل المعيَّن ال يَستل ِزم انتفاء المدلول؛ ألنَّه قد يَثْبُ ُ
ب عليه الماء  ،فِإ َّن ذلك ألجل المبادرة
ص َّ
وأما بالنسبة لحديث أنس ،وأ َْم ِر ِّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم بأن يُ َ
بتطهيره ،ألن َّ
طهره في الحال،
طهره بل يحتاج ذلك إِلى أيام ،والماء يُ ِّ
الشمس ال تأتي عليه مباشرة حتى تُ ِّ
والمسجد يحتاج إِلى المبادرة بتطهيره؛ ألنه ُمصلَّى النَّاس.
ولهذا ينبغي ل ِإلنسان أن يُبادر بِإزالة النَّجاسة عن مسجده ،وثوبه ،وبَ َدنِه ،ومصالَّه لما يلي:

 -1أن هذا هو هدي النبي صلّى اهلل عليه وسلّم.
 -2أنَّه تخلُّص من هذا ال َق َذر.
 -3لئال يَ ِر َد على ا ِإلنسان نسيان ،أو جهالة بمكان النَّجاسة فيُصلِّي مع النَّجاسة.

ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وال ِريْ ٍح _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ

( السؤال ) هل الريح تطهر النجاسات ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك.
بالريح ،يعني الهواء .هذا هو المشهور من المذهب.
يطهر
ِّ
المتنجس ِّ
القول األول  :ال ُ

( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟

( الجواب ) الدَّليل :ما سبق أنَّه ال يُطَ ِّهر إِال الماء.

المتنجس بالريح  ،لكن مجرد اليُبْس ليس تطهيرا ،بل ال َّ
بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول
يطهر
ِّ
القول الثَّاني :أنه ُ

تلوث بها،
عين النَّجاسة وأثرها ،لكن يُستثنى من ذلك :لو كان
ِّ
الريح النَّجاسة وما َّ
المتنجس أرضا رمليَّة؛ فحملت ِّ
فزالت وزال أثرها؛ فِإنها تطهر.
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ وال َدل ٍ
ْك _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ

( السؤال ) هل تطهر النجاسة بالدلك ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك.

المتنجس بالد ِ
عين النَّجاسة بدلكه كالمرآة ،أم غير
َّلك مطلقا؛ سواء كان صقيال
يطهر
ِّ
القول األول  :ال ُ
تذهب ُ
ُ

صقيل ،هذا هو المذهب.

المتنجس ينقسم إِلى قسمين:
القول الثَّاني  :أن
ِّ
يتشرب النَّجاسة،
والسيف ،ومثل هذا ال َّ
األول :ما يمكن إِزالة النَّجاسة بِ َدلْكِه ،وذلك إِذا كان صقيال كالمرآة َّ
بالدل ِ
يطهر َّ
تطهر.
َّ
ْك ،فلو َّ
س فيها فِإنها ُ
فالصحيح أنه ُ
تنجست مرآة ،ثم َدلَ ْكتَها حتى أصبحت واضحة ال َدنَ َ
ِ
يطهر بالدَّلك ،ألن أجزاء من النَّجاسة تبقى في خالله
الثاني :ما ال يمكن إِزالة النَّجاسة بِ َدلْكه؛ لكونه خشنا ،فهذا ال ُ
.
ٍ
استحالة _ )
ف رِحمه اللّه ( _ وال
قَ َ
ال الم َؤلِّ ُ

َ َُ ُ
ُ
( السؤال ) ما المراد باالستحالة ؟

تحول من ٍ
حال إِلى حال.
( الجواب ) استحال أيَّ :
أي :أن النَّجاسة ال تطهر باالستحالة؛ َّ
ألن عينها باقية.
( السؤال ) م ا مثال هذه المسألة ؟

ِ
يطهر؛ ألن هذه هي عين النَّجاسة ،وقد سبق أن النَّجاسة
( الجواب ) مثالهَ :رْو ُ
ث حمار أُوق َد به فصار رمادا؛ فال ُ
ِ
س على مقتضى كالم المؤلِّف؛ ألنه متولِّد من هذه
تطهر أبدا  ،والد َ
العينيَّة ال ُ
ُّخان المتصاعد من هذه النَّجاسة نَج ٌ

تلوث ثوب إِنسان ،أو جسمه بالدُّخان وهو رطب ،فال بُ َّد من َغ ْسله.
النَّجاسة ،فلو َّ
ِ
يطهر ،ونجاسته مغلَّظة
كلب في َم ْملَ َحة «أرض ملح» واستحال ،وصار ملْحا ،فِإنه ال ُ
.مثال آخر :لو سقط ٌ

ويَستَثنون من ذلك ما يلي:
 -1ال َخ ْم َرة تتخلَّل بنفسها .
العلَ َقة تتحول إِلى حيوان طاهر.
َ -2
الراجح ليست نَ ِجسة كما سيأتي
َّ
والصحيح :أنه ال حاجة لهذا االستثناء ،ألن ال َخ ْمرة على القول َّ

الرحم ال يُحكم بنجاستها ،وإِن كانت
للعلَقة فال حاجة الستثنائها؛ ألنها وهي في معدنها الذي هو َّ
وأما بالنسبة َ

نجسة لو خرجت.

ولذلك كان بول ا ِإلنسان َ ِ
ِ
نجسين ،وألن المصلِّي لو حمل شخصا
وعذ َرتُه في بطنه طاهرين ،وإذا خرجا صارا َ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم َح َم َل أُمامة بنت ابنته زينب ،وهو يُصلِّي  ،ولو
في صالته لَ َّ
صحت صالته؛ بدليل أ ّن َّ
المصلِّي قارورة فيها بول أو غائط لَبَطلت صالتُه.
حمل ُ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ غَْي َر ال َخ ْم َرةِ _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل الخمرة نجسة ؟

األئمة األربعة ،واختاره شيخ ا ِإلسالم أنَّها نجسة ،
( الجواب ) جمهور العلماء ومنهم َّ
( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟

( الجواب ) استدل وا بع دة أدل ة فمنها :
ِ
َّ ِ
س ِم ْن َع َم ِل َّ
الش ْيطَا ِن} .
ص ُ
آمنُوا إِنَّ َما الْ َخ ْم ُر َوال َْم ْيس ُر َواألَنْ َ
ين َ
 -1قوله تعالى{ :يَاأَيُّ َها الذ َ
اب َواألَ ْزالَ ُم ِر ْج ٌ
ُوحي إِلَ َّي مح َّرما علَى طَ ِ
ِ
والرجس :النَّجس؛ بدليل قوله تعالى{ :قُل الَ أ ِ
اع ٍم يَط َْع ُمهُ إِالَّ أَ ْن يَ ُكو َن َم ْيتَة
ِّ
َج ُد فِي َما أ َ ُ َ َ
َ
ْ
ِ
ِ
س}  ،وال مانع من أن تكون في األصل طيِّبة؛ ثم تنقلب إِلى نجسة بعلَّة
أ َْو َدما َم ْس ُفوحا أ َْو لَ ْح َم خ ْن ِزي ٍر فَإنَّهُ ِر ْج ٌ
ا ِإلسكار؛ كما أن ا ِإلنسان يأكل الطَّعام وهو طيِّب طاهر ثم يخرج خبيثا نجسا.
فدل على أنه ليس كذلك في الدُّنيا.
الجنَّةّ ،
 -2وقوله تعالىَ { :و َس َق ُ
اه ْم َربُّ ُه ْم َش َرابا طَ ُهورا} يعني في َ
القول الثاني  :أن الخمرة طاهرة وليست نجسة.
( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟
( الجواب ) م ا يل ي :

 -1حديث أنس رضي اهلل عنهَّ :
السكك ،وطُرقات المسلمين
أن
الخمر َّ
لما ُح ِّرمت خرج النَّاس ،وأراقوها في ِّ
َ

يصب فيه النَّجاسة،
حرم على ا ِإلنسان أن يبو َل في الطَّريق؛ أو َّ
ال يجوز أن تكون مكانا ِإلراقة النَّجاسة ،ولهذا يَ ُ

اللعانَان يا
اللعانَين ،قالوا :وما َّ
وال فرق في ذلك بين أن تكون واسعة أو ضيِّقة كما جاء في الحديث :اتقوا َّ
رسول اهلل؟ قال :الذي يَتَ َخلَّى في طريق النَّاس أو في ظلِّهم .

وضيِّقا ،على أنَّه يُقال :إِ َّن طُرقات المدينة لم تكن كلُّها واسعة ،بل
فقوله :في طريق النَّاس ُّ
يعم ما كان واسعا َ
قد قال العلماء رحمهم اهلل :إِن أوسع ما تكون الطُّرقات سبعة أذرع ،يعني عند التَّنازع.

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم بِإراقتها؟
( السؤال ) فِإن قيل :هل َعلِم ُّ
أجيب :إِ ْن َعلِ َم فهو إِقرار منه صلّى اهلل عليه وسلّم ويكون مرفوعا صريحا ،وإِن لم يَ ْعلَم فاهلل تعالى َعلِ َم ،وال
عباده على ُمن َكر ،وهذا مرفوع ُحكما.
ُّ
يقر َ
 -2أنَّه لما ُح ِّرمت الخمر لم يؤمروا بِغَ ْسل األواني بعد إِراقتها ،ولو كانت نجسة ألُمروا بِغَ ْسلها ،كما أُمروا
الح ُمر األهليَّة حين ُح ِّرمت في غزوة خيبر.
بِغَ ْسل األواني من لحوم ُ
فِإن قيل :إِ َّن الخمر كانت في األواني قبل التَّحريم ،ولم تكن نجاستها قد ثبتت.
أُجيب :أنَّها لما ُح ِّرمت صارت نجسة قبل أن تُراق.

علمت أنَّها ُح ِّرمت؟
للنبي صلّى اهلل عليه وسلّم فقال :أما
َ
 -3ما رواه مسلم أن رجال جاء براوية خمر فأهداها ِّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم :بِم ساررتَهُ ؟  ،قال :أمرتُهُ ِ
النبي صلّى اهلل
ببيع َها ،فقال ُّ
رجل أ ْن بِ ْعها ،فقال ُّ
َ َْ
َْ
فَ َس َّارةُ ٌ
النبي
عليه وسلّم :إِن الذي َح َّرَم ُش ْربَها َح َّرَم بَ ْي َعها ،ففتح الرجلُ المزادة حتى ذهب ما فيها .وهذا بحضرة ِّ
صلّى اهلل عليه وسلّم ،ولم يَ ُق ْل له :ا ْغسلِها ،وهذا بعد التَّحريم بال ريب.
َّ
َّ -4
الس َّم
أن األصل الطهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة ،وال دليل هنا .وال يلزم من التحريم النجاسة؛ بدليل أن ُ
حرام وليس بنجس.

( السؤال ) ما الجواب عن اآلية التي استدل وا به ا ؟
( الجواب ) أنَّه يراد بالن ِ
الحسيَّة لوجهين:
َّجاسة النَّجاسةُ المعنويَّة ،ال ِّ
ُ
األول :أنها قُ ِرنَت باألنصاب واألزالم والميسر ،ونجاسة هذه معنويَّة.
الرجس هنا قُ يِّد بقولهِ { :من َعم ِل َّ ِ
رجس عملي ،وليس رجسا عينيّا تكون به هذه
الثاني :أن ِّ
ْ َ
الش ْيطَان} فهو ٌ
األشياء نجسة.
اه ْم َربُّ ُه ْم َش َرابا طَ ُهورا} ،فِإننا ال نقول بمفهوم شيء من نعيم اآلخرة؛ ألننا نتكلَّم عن
وأما قوله تعالىَ { :و َس َق ُ
أحكام الدُّنيا.
ِ
يها غَ ْو ٌل َوالَ ُه ْم َع ْن َها يُ ْن ِزفُو َن } وهذا
وأيضاُّ :
فكل ما في الجنَّة طَ ُهور فليس هناك شيء نجس .فيه{ :الَ ف َ

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم بِ َع َدِم النَّجاسة.
متعيِّن؛ ألن لدينا ُسنَّة عن ِّ
ثم إِن شراب أهل الجنَّة ليس مقصورا على الخمر ،بل فيها أنهار من ماء ولَبَن وعسل ،وكلُّها يُشرب منها،
ِ
وعسلَها نَ ِجس بمفهوم هذه اآلية؟.
فهل يمكن أن يُقال :إ َّن ماء الدنيا ولَبَ نَها َ
( السؤال ) فِإن قيل :كيف تخالف الجمهور؟

والسنَّة ،دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين،
بالرجوع إلى الكتاب ُّ
( الجواب ) أن اهلل تعالى أمر عند التَّنازع ُّ
للمتأمل أنه ال دليل فيهما على نجاسة الخمر نجاسة حسيَّة ،وإِذا لم يَ ُقم
والسنَّة يتبيَّن
ِّ
وبالرجوع إلى الكتاب ُّ
ُّ
دليل على ذلك فاألصل الطَّهارة ،على أننا بيَّ نَّا من األدلَّة ما يَ ُد ُّل على طهارته الطَّهارة الحسيَّة.
مائع لم يَط ُْهر _ )
قَ َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ فَِإ ْن ُخلِّلَ ْ
الم َؤلِّ ُ
س ُد ْه ٌن ٌ
ال ُ
ت أ َْو تَ نَ َّج َ
( السؤال ) ما طريقة تخليل الخمرة ؟
ِ
المس ِكرة من نبيذ أو غيره ،أو يصنع بها ما يذهب شدَّتها
( الجواب ) أن يُضاف إِليها ما يُذهب شدَّتها ْ
المس ِكرة.
ْ
( السؤال ) م ا حكم تخليل الخمرة ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال.

القول األول  :تخليل الخمر بالعالج ،فال يجوز ،وهو قول الشافعية والحنابلة ،ورواية عن مالك؛
( السؤال ) ما حجة هذا القول ؟
( الجواب ) م ا يل ي :

 -1ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن أنس" :أن النبي صلى اهلل عليه وسلم ُسئِ َل عن الخمر
يُتَّ َخ ُذ َخال ؟ فقال :ال"  ،وعنه "أن أبا طلحة سأل النبي صلى اهلل عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا ،قال:
أهرقها ،قال :أفال نجعلها خال؟ قال :ال (رواه أحمد وأبو داود)

 -2وعن أبي سعيد قال :قلنا لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لما ح ِّرم ِ
إن عندنا خمرا ٍ
ت الخمر َّ
ليتيم لنا،
َُ
اها" (رواه أحمد).
فأ ََم َرنا فَأَ ْه َرقْنَ َ

 -3وألننا مأمورون باجتنابها ،فيكون التخليل اقترابا من الخمر على وجه التَ َمول ،وهو مخالف لألمر
باالجتناب وهذا القول هو الراجح قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ألن حبس الخمر حرام ،سواء ُحبِ َست لقصد
التخليل أو ال ،والطهارة نعمة فال تثبت بالفعل المحرم.

القول الثاني  :ذهب الحنفية المالكية في الراجح عندهم إلى جواز تخليل الخمر؛ فتصير بعد التخليل طاهرة
حالال عندهم؛ قال القرطبي" :كيف يصح ألبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث يعني حديث أنس

السابق ومع سببه الذي خرج عليه ،إذ لو كان جائزا لكان قد ضيع على األيتام مالهم ،ولوجب الضمان على
من أراقها عليهم وهو أبو طلحة.

صنَّع من الخمر الكحول اإليثيلي عن طريق تخمير
وعليه؛ فمن تيقن أن َّ
الخل الموجود في األسواق ُم َ

المحلول السكري أو النشوي ،ثم إمراره على بكتريا بعد مرحلة التخمر فال يحل له شراؤه؛ لألحاديث

التخمر ،فال بأس بشرائه وتناوله ،،واهلل أعلم.
السابقة ،أما إن كان يُصنَّع بطرق أخرى ال تمر بمرحلة ُّ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
مائع لم يَط ُْهر _ )
س ُد ْه ٌن ٌ
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ أ َْو تَ نَ َّج َ
( السؤال ) ما أقسام الدهن ؟
( الجواب ) الدُّهن تارة يكون مائعا ،وتارة يكون جامدا.
( السؤال ) ما الدهن المائع ؟

يتسرب أو يجري إِذا فُ َّ
يتسرب فهو جامد .وقيل :هو
ك وعاؤه ،فِإن لم َّ
( الجواب ) المائع قيل :هو الذي َّ

الذي ال يمنع سريان النَّجاسة .

( السؤال ) ما الحكم ما لو سقطت نجاسة في دهن ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك.

وتنجس ،فِإنها تزال النَّجاسة ،وما حولها.
القول األول  :إِذا كان جامداَّ ،
( السؤال ) ما مثال هذه المسألة ؟

تقور مكانها الذي
( الجواب ) سقطت فأرة في َو َد ٍك جامد فماتت ،فالطَّريق إِلى طهارته أن تأخذ الفأرة ،ثم ِّ

سقطت فيه ،ويكون الباقي طاهرا حالال.
ِ
النجاسة قليلة أم كثيرة ،وسواء كان الدُّهن
يطهر ،سواء كانت َّ
وإن كان مائعا ،فالمشهور من المذهب أنَّه ال ُ
قليال أم كثيرا ،وسواء تغيَّر أم لم يتغيَّر ،فمثال :إِذا سقطت شعرة فأرة في َدبٍَّة كبيرة مملوءة من الدُّهن المائع،
فينجس هذا الدُّهن ويفسد.....
ُ

القول الثاني  :أن الدُّهن المائع كالجامد؛ فتلقي النجاسة وما حولها ،والباقي طاهر.
( السؤال ) ما الدليل عللى ذلك ؟
( الجواب ) م ا يل ي:

النبي صلّى اهلل عليه وسلّم ُسئِل عن فأرة ،وقعت في َس ْم ٍن فقال« :ألقوها ،وما حولها فاط َْر ُحوهُ ،وُكلُوا
 -1أن َّ
يفص ْل.
سمنَكم  ،ولم ِّ

مائعا ،فال تقربوه  ،فضعيفة كما ذكر ذلك شيخ أما رواية :إِذا كان جامدا ،فألقوها وما حولها ،وإِذا كان
ا ِإلسالم

 -2أن الدُّهن ال تسري فيه النَّجاسة ،سواء كان جامدا أم مائعا ،بخالف الماء ،فتنفذ فيه األشياء.
والسمن قليل ،وأثَّرت فيه فهل يمكن تطهيره؟.
لكن إِ ْن كانت النَّجاسة قويَّة وكثيرةَّ ،
قال بعض العلماء :ال يمكن؛ َّ
ألن األشياء ال تنفذ في الدُّهن  ،فلو جئنا بماء ،وصببناه فِإنه ال يدخل في
الدُّهن ،بل يبقى معزوال.

وطعمها بعد إِزالة عين النَّجاسة.
القول الثالث  :يمكن تطهيره بأن يُغلى بماء حتى تزول رائحةُ النَّجاسة ُ
ِ
ْمها.
وهذا القول يَ ْنبَني على ما سبق وهو أن النَّجاسة عين خبيثة متى زالت زال ُحك ُ
ٍ
ف رِحمهُ اللّهُ ( _ وإن َخ ِفي مو ِ
نجاسة غَ َسل َحتَّى يَ ْج ِزَم بَِزَوالِ ِه _ )
ض ُع
قَ َ
َْ
الم َؤلِّ ُ َ َ
ال ُ
( السؤال ) هل يجوز التحري في إزالة النجاسة أم البد من اليقين ؟
( الجواب ) اختلف أهل العلم في ذلك.

َّحري ولو أمكن؛ ألنه ال بُ َّد من الجزم واليقين.
القول االول  :ال يجوز الت ِّ
أي ال ُك َّمين أصابته ،فيجب غسل ال ُك َّمين جميعا،
َح َد ُك َّمي الثَّوب ،ولم تعرف َّ
مثال ذلك :أصابت النَّجاسة أ َ
ألنه ال يجزم بزوالها إِال بذلك.
وبهذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذر وقال عطاء والحكم وحماد :إذا خفيت النجاسة في الثوب

نضحه كله.

َّحري ،لقوله صلّى اهلل عليه وسلّم في َّ
الش ِّ
ليتم
الصالة:
فليتحر َّ
ك في َّ
الصواب ،ثم َّ
َّ
القول الثاني  :يجوز الت ِّ
عليه .
أي ال ُك َّمين أصابته النَّجاسة ،ثم تغسله.
َّحري مجال ،فتتح َّرى َّ
وعليه؛ إِذا كان للت ِّ

أي ال ُك َّمين ،فهنا الذي يغلب على
ت بالنَّجاسة عن يمينك ،وأصابك منها ،وال تدري في ِّ
مرْر َ
مثال ذلك :لو َ
الظَّن أنَّه األيمن ،فيجب عليك غسله دون األيسر.

َّحري ،فتغسل ال ُك َّمين جميعا؛ ألنك ال تجزم بزوال النَّجاسة إِال بذلك،
أما إِذا لم يكن هناك مجال للت ِّ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ ويَط ُْهر بَ ْو ُل ٍ
ض ِحه _ )
قَ َ
عام بن ْ
الم َؤلِّ ُ
غالم لم يأ ُكل الطَّ َ
ال ُ
ُ
( السؤال ) ما المراد بالنضح ؟

( الجواب) هو الصب دون فرك أو د ْعك.
الرش.
أو هو ّ
وتدل عليه الرواية  :فدعا بماء فصبه عليه.
عمت به البلوى ُخفف فيه.
وهذا من يسر الشريعة  ،فإن هذا األمر لما ّ
( السؤال ) فِإن قيل :ما الحكمة َّ
أن بَول الغالم الذي لم يَط َْع ْم يُنضح ،وال يُغسل َكبَول الجارية؟
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين َّ :
السنَّة جاءت بذلك ،وكفى بها حكمة ،ولهذا لما ُسئِلَت
أن الحكمة أن ُّ

الصالة؟ فقالت :كان يُصيبنا ذلك على عهد
عائشة رضي اهلل عنها :ما بَ ُ
الصوم ،وال تقضي َّ
ال الحائض تقضي َّ

الصالة.
الصوم ،وال نُ ْؤَمر بقضاء َّ
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم فنُ ْؤَمر بقضاء َّ
َّ
ومع ذلك التمس بعض العلماء الحكمة في ذلك :

فقال بعضهم :الحكمة في ذلك التيسير على المكلَّف ،ألن العادة أن َّ
ب
الذكر يُ ْح َمل كثيرا ،ويُفرح به ،ويُ َح ُّ
أكثر من األُنثى ،وبوله يخرج من ثقب ضيِّق ،فِإذا بال انتشر ،فمع كثرة حمله ،ورشاش بوله يكون فيه َّ
مشقة؛

ف فيه.
ف ُخ ِّف َ

وقوته على
وقالوا أيضا :غذاؤه الذي هو اللبَن لطيف ،ولهذا إذا كان يأكل الطَّعام فال بُ َّد من غسل بولهَّ ،
قوة الجارية.
تلطيف الغذاء أكبر من َّ

وظاهر كالم أصحابنا أن التفريق بين بول الغالم والجارية أ َْم ٌر تعبُّدي.
وغائط هذا الصبي كغيره ال بُ َّد فيه من الغَ ْسل.
وبَول الجارية والغالم الذي يأكل الطَّعام كغيرهما ،ال بُ َّد فيهما من الغَ ْسل.
ال المؤلِّف رِحمه اللّه ( _ وي ع َفى في غير مائ ٍع ومطْع ٍ
وم عن يسي ِر ٍ
دم ٍ
نجس _ )
ُْ
قَ َ ُ َ ُ َ َ ُ ُ
َ ُ
( السؤال ) ما المراد بالعفو ؟
( الجواب ) العفو :التَّسامح والتَّيسير.
( السؤال ) ما المراد بالمائع ؟

َّ
طعم كالخبز ،وما أشبه.
( الجواب ) هو َّ
والمرق :والمطعوم :ما يُ َ
السائل ،كالماء ،واللبَنَ ،

فيُعفى في غير هذين النَّوعين كالثياب ،والبدن ،وال ُفرش ،واألرض وما أشبه ذلك عن يسي ِر ٍ
دم نجس ...إلخ.

والراجح :العفو عن يسيره فيهما كغيرهما
أما المائع والمطعوم؛ فال يُعفى عن يسيره فيهما ،هذا هو المذهبَّ ،
ما لم يتغيَّر أح ُد أوصافهما بالدَِّم.

( السؤال ) ما أنواع الدم اء ؟
( الجواب ) تنقسم إِلى ثالثة أقسام:

ِ
س
السبيلَين ،ودم َّ
َّم الخارج من َّ
األول :نجس ال يُ ْع َفى عن شيء منه ،وهو الد ُ
محرم األكل إذا كان مما له نَ ْف ٌ
يحل إِال َّ
بالذكاة.
الميتة من حيوان ال ُّ
سائلة كدم الفأرة والحمار ،ودم ْ
كل ما ميتته نجسة ،ويُستثنى منه َد ُم َّ
الشهيد عليه ،والمسك
الثاني :نجس يُ ْع َفى عن يسيره ،وهو دم اآلدمي و ُّ
ووعاؤه ،وما يبقى في الحيوان بعد خروج روحه َّ
بالذكاة َّ
الشرعيَّة؛ ألنَّه طاهر.
الثالث :طاهر ،وهو أنواع:

 -1دم السمك ،ألن ْميتته طاهرة ،وأصل تحريم الميتة من

َّم َّ
بالذبْح صارت حالال.
أجل احتقان الدَِّم فيها ،ولهذا إِذا أُن ِه َر الد ُ
 -2دم ما ال يسيل دمه؛ كدم البعوضة ،والبقُِّّ ،
تلوث الثَّوب بشيء من ذلك فهو
والذباب ،ونحوها ،فلو َّ

طاهر ،ال يجب غَ ْسلُه.
وربما يُست َد ُّل على ذلك َّ
بأن ْميتة هذا النوع من الح َشرات طاهرة بقوله صلّى اهلل عليه وسلّم :إِذا َوقَع
ِ
باب في شر ِ
ُّ
جناحيه داء ،وفي اآلخر شفاء.
الذ ُ
اب أحدكم ،فلْيَ غْم ْسهُ ،ثم لين ِز ْعهُ ،فِإن في أحد َ
لتنجس بذلك َّ
ويلزم من غَ ْم ِسه الموت إِذا كان َّ
الشراب ،وال
حارا ،أو ُدهنا ،ولو كانت ْميتته نجسة َّ
الشراب ًّ
سيَّما إِذا كان ا ِإلناء صغيرا.
ِِ
َّم الذي يبقى في َّ
العروق ،والقلب ،والطِّحال ،وال َكبِد،
المذكاة بعد تذكيَتها ،كالدَِّم الذي يكون في ُ
 -3الد ُ
فهذا طاهر سواء كان قليال ،أم كثيرا.
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم ،بغَ ْسل ُّ
َ -4د ُم َّ
الشهداء من دمائهم إِذ لو كان
يأمر ُّ
الشهيد عليه طاهر ،ولهذا لم ُ
النبي بغسله.
نجسا ألمر ُّ

الش ِ
كم َدِم َّ
هيد ؟
( السؤال ) ما ُح ُ

( الجواب ) َدم َّ ِ
ابن عثيمين.
طاهر ما دام عليه؛ وهو َ
ُ
ب الحنفيَّة  ،والحنابلة  ،واختاره ُ
مذه ُ
الشهيد ٌ
( السؤال ) ما الدليل على طاهرته ؟
السن َِّة:
( الجواب ) األدلَّة ِمن ُّ

ِ
 -1عن جاب ٍر ر ِ
ُحد ،ولم
ض َي اهللُ عنه قال :قال ُّ
النبي صلَّى اهللُ عليه وسلَّم :ادفنوهم في دمائهم .يعنيَ :
يوم أ ُ
َ
يُغَ ِّسلْهم.

وجه الدَّاللة:
الش ِ
هيد لو كان نجسا ،ألمر بإزالَتِه عن ب َد ِن الميِّ ِ
َّ
أن َدم َّ
ت قبل َدفنِه.
َ

ِ
ضي اهللُ عنه َّ
رسول اهلل صلَّى اهللُ عليه وسلَّم قال :والذي ن ْفسي بيَ ِده ال يُ ْكلَ ُم أح ٌد في
أن َ
 -2عن أبي ُهريرةَ َر َ
ِ
ِ
الم ِ
والريح ِريح ِ
ِ
سك.
بمن يُ ْكلَ ُم في سبيله َّإال جاء َ
يوم القيامة ،واللَّو ُن لو ُن الدَِّمُ ُ ِّ ،
أعلم َ
سبيل اهلل واهللُ ُ
( السؤال ) ما وجه الدَّاللة ؟

الش ِ
يح ِ
َّم الذي على َّ
يح َدِم َّ
طاهر أيضا.
المسك،
هيد ب ِر ِ
ُ
طاهر؛ فالد ُ
( الجواب ) أنَّه شبَّه ر َ
الشهيد ٌ
والمسك ٌ

ال الم َؤلِّ ُ ِ
وع ْن أَثَ ِر استجما ٍر بِ َم َحلِّه _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ

( السؤال ) هل أثر االستجمار في محله يعتبر من النجاسة المعفو عنها
يل ي ع َفى عن ي ِسي ِرهِ ب ع َد ِْ ِ
ِ
ِ ِ
استِي َف ِاء ال َْع َد ِد،
س ِألَنَّهُ بَِقيَّةُ الْ َخار ِِج ِم ْن َّ
َْ
اإلنْ َقاء َو ْ
السبِ ِ ُ ْ َ ْ َ
( الجوب ) أَثَ ُر اال ْست ْج َما ِر نَج ٌ
بِغَي ِر ِخ َال ٍ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ف نَ ْعلَ ُمهُ قَالَهُ فِي َّ
ْس
اد فِي َم َحلِّ ِهَ ,وقَ َ
ْم َر ُ
ْ
ال أ ْ
َح َم ُد في ال ُ
الش ْر ِحَ ،وال ُ
ْم ْستَ ْجم ِر يَ ْع َر ُق في َس َرا ِويلهَ :ال بَأ َ
بِ ِه .اه .

بل ذهب بعض العلماء إلى أنه طاهر ال نجس ,وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ,كما قال صاحب اإلنصاف:
ِ
اهر ،ا ْختاره جم ِ
ِ
ٍِ
َح َم َد أ َّ
َن
" َو َع ْنهُ طَ ٌ َ َ ُ َ َ َ
اعةٌ ،مْن ُه ْم ابْ ُن َحامدَ ,وابْ ُن َرِزي ٍن" وقال ابن قدامة في المغني :ظَاه ُر َك َالِم أ ْ
اإلنْ َق ِاء طَ ِ
َم َح َّل ِاال ْستِ ْج َما ِر بَ ْع َد ِْ
اه ٌر  ..اه .

والروث ؟
( السؤال ) هل يعفى عن يسير ال َقيء والبولَّ ،

( الجواب ) للعلماء رحمهم اهلل تعالى في هذه المسألة أقوال :
القول األول :أنَّه ال يُع َفى عن اليسير مطْلقا.

السابق.
القول الثَّاني :المذهب على التَّفصيل َّ

القول الثَّالث :أنه يُع َفى عن يسير سائر النَّجاسات.

وهذا مذهب أبي حنيفة  ،واختيار شيخ ا ِإلسالم ابن تيميَّة وال سيَّما ما يُبتلَى به النَّاس كثيرا كبعر الفأر ،وروثه،
َّ
المشقة في مراعاته ،والتطهُّر منه حاصلة ،واهلل تعالى يقولَ { :وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم فِي الدِّي ِن
وما أشبه ذلك ،فِإ َّن
ِم ْن َح َر ٍج}.

وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا ،كأهل الحمير مثال ،فهؤالء ُّ
التحرز من ُك ِّل
يشق عليهم ُّ
شيء.
الصحيح :ما ذهب إِليه أبو حنيفة ،وشيخ ا ِإلسالم ،ألنَّنا إِذا حكمنا بأن هذه ِ
نجسة ،فِإ َّما
قال اإلمام العثيمين َّ :
بالع ْف ِو عن يسير جميع
أن نقول :إِنَّه ال يُع َفى عن يسيرها كالبول والغائط؛ كما قال بعض العلماء ،وإِما أن نقول َ
فرق فعليه الدَّليل.
النَّجاسات ،ومن َّ
فِإن قيل :إِ َّن الد ِ
ملوثة بالدَّم من جراحاتهم.
َّليل فِ ْع ُل َّ
الصحابة حيث كانوا يُصلُّون بثيابهم ،وهي َّ
فنقول :إِنَّه دليل على ما هو أعظم من ذلك وهو طهارة الدَِّم.
حفظ ُّ
س البول لمن ابتُلي به ،وتَ َّ
َّحرز منه :يسير َسلَ ِ
تحفظا
ومن يسير النَّجاسات التي يُ ْع َفى عنها لم َش َّق ِة الت ُّ
كثيرا قدر استطاعته.
ف رِحمه اللّه ( _ وال ينجس ِ
اآلدم ُّي بالمو ِ
ت_)
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
َْ
ال ُ
َ ُ ُ
( السؤال ) هل ينجس األمي بالموت ؟

س بالموت.
( الجواب ) اآلدميَ :م ْن كان من بني آدم من مؤمن ،وكافر ،وذكر ،وأنثى ،وصغير ،وكبير ،فِإنه ال يَنْ ُ
ج ُ

( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟
( الجواب ) م ا يل ي :

س.
 -1لعموم قوله صلّى اهلل عليه وسلّم :إِن المؤمن ال يَ ُ
نج َ

 -2قوله صلّى اهلل عليه وسلّم فيمن وقَصته ناقته :اغسلوه ٍ
بماء ِ
وس ْدر.
َ َْ

أيتن ذلك.
سلن ابنته :اغسلنها ثالثا ،أو خمسا ،أو سبعا ،أو أكثر من ذلك إِن ر َّ
 -3قوله صلّى اهلل عليه وسلّم لمن َغ َّ
ِ
ِِ
وهذا ُّ
غسلْتَه ألف
يدل على أن بَ َد َن ْ
الميت ليس بنَجس ،ألنَّه لو كان نجسا لم يُفد الغسل فيه شيئا ،فالكلب مثال لو َ
ِ
األم ُر بغسله عبثا.
َّ
مرة لم يطهر؛ ولوال أن غسل بَ َدن ْ
الميت يؤثِّر فيه بالطَّهارة لكان ْ
جس ،واهلل
جس ،أما بالنسبة للمشرك فكيف يُقال :ال يَنْ ُ
( السؤال ) فِإن قيل :إِن هذا ظاهر في المؤمن أنَّه ال يَنْ ُ
ِ
س} ؟
يقول{ :إنَّ َما ال ُْم ْش ِرُكو َن نَ َج ٌ
أن المراد بالنَّجاسة هنا النَّجاسة المعنويَّة؛ بدليل َّ
( الجواب ) َّ
نتزوج نساء أهل الكتاب ،وأن
أن اهلل تعالى أباح لنا أن َّ
نأكل طعامهم ،مع َّ
هن؛
أن أيديهم تالمسه؛ وا ِإلنسان يالمس زوجته إِذا كانت من أهل الكتاب ،ولم يَ ِر ْد أ َْم ٌر بالتَّطَهُّر ِم ْن َّ

الصحيح.
وهذا هو القول َّ

نجس بالموت.
وقال بعض العلماء :إن الكافر يَ ُ

( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟

( الجواب ) واستدلُّوا بما يلي:

السابقة.
 -1منطوق اآلية َّ

السابق.
 -2مفهوم الحديث َّ
ِ
ِ َّ
س العين ،وما كان نَ ِجس العين فِإن التَّغسيل ال يفيد فيه.
سل ،وإِذا كان ال يُغَ َّ
 -3أنه ال يُغَ َّ
سل ،فالعلة فيه أنه نَج ُ

( السؤال ) هل استداللهم على نجاسة الكافر صحيح ؟

َّ
استدل بها من قال بطهارة بَ َد ِن
( الجواب ) ُر َّد هذا :بأن المراد بالنَّجس في اآلية النَّجاسة المعنويَّة؛ لألدلَّة التي
نجس .وأما َع َدم تغسيله :فألن تغسيل الميت إِكرام؛
الكافر ،وكذلك يُجاب عن مفهوم حديث :إِن المؤمن ال يَ ُ

والكافر ليس ًّ
محال ل ِإلكرام.

ال الم َؤلِّ ُ ِ
س له سائِلَةٌ ُمتَولِّد ِم ْن طَاه ٍر _ )
قَ َ ُ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وما ال نَ ْف َ
( السؤال ) ما المراد ما له نفس سائلة ؟

( الجواب ) المراد بالنفس السائلة الدم السائل  ،ألن العرب تسمي الدم نفسا  ،ومنه قيل  :للمرأة نفساء ،
لسيالن دمها عند الوالدة  ،ويقال  :نفست المرأة إذا حاضت.
( السؤال ) لم اذا ُس ّمي الدم نفسا ؟

( الجواب ) لنفاسته في البدن.

( السؤال ) ما حكم دم الحيوان الذي ال نفس له سائلة ؟
( الجواب ) اشترط الحجاوي رحمه اهلل شرطين:

األول :أال يكون له نَ ْفس سائلة.
الثاني :أن يكون متولِّدا من طاهر ،فهذا ال يَ ْن ُجس بالموت ،وكذلك ال يَ ْن ُجس في الحياة من باب أ َْولَى.
الصراصير ،والخنفساء ،والعقرب ،والبَ ُّق (صغار البعوض) ،والبعوض ،والجراد.
مثال ذلكَّ :
ت خنفساء في ماء وماتت فيه ،فال يَ ْن ُجس؛ ألنها طاهرة.
فِإذا َس َقطَ ْ
( السؤال ) هل الوزغ له نفس سائلة ؟

( الجواب ) قال ا ِإلمام أحمد رحمه اهلل تعالى :إِ َّن له نَ ْفسا سائلة  ،وعلى هذا تكون ميتته نَ ِج َسة ،والفأرة لها
نَ ْفس سائلة ،فِإذا ماتت فهي نَ ِج َسة.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ وبَ ْو ُل ما يُؤَك ُل لَ ْح ُمهَُ ،وَرْوثُه _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) هل بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر ؟

( الجواب ) دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة  ،منها.
الصدقة ،ويشربوا من أبوالها وألبانها  ،ولم يأمرهم
العرنيين أن يلحقوا إِبل َّ
 -1أنه صلّى اهلل عليه وسلّم أمر ُ
بالش ْر ِ
بغسل األواني ،ولو كانت نجسة لم يأذن لهم ُّ
ب ،وأل ََم َرُه ْم بغسل األواني منها.
بالصالة في مرابِ ِ
والروث.
 -2أنه صلّى اهلل عليه وسلّم أ َِذ َن َّ
ض الغنم  ،وهي ال تخلو من البول َّ ،
أي شيء فعليه الدَّليل ،فاألصل الطَّهارة.
 -3البراءة األصلية ،فمن ادَّعى النَّجاسة في ِّ

قصة صاحب ال َق ْب َرين ،وفيه :أما أحدهما فكان ال (
السؤال ) فِإن قيل :ما الجواب عن حديث ابن عباس في َّ
يستتر من البول  ،والبول عام سواء جعلنا «أل» للجنس ،أو لالستغراق ،فِإن ذلك يدُّل على نجاسة البول ؟
( الجواب ) عن حديث ابن عباس أن قوله :من البول ،أي بول نفسه .فأل للعهد ِّ
الذهني ،والدَّليل على ذلك
أنَّه في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري :أما أحدهما فكان ال يستبرئ من بوله ،وهذا نَص صريح فَ يُ ْح َمل

األول عليه.
َّ

الصالة في م ِ
عاط ِن ا ِإلبل ،فِإن هذا ُّ
يدل على
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم عن َّ
( السؤال ) ما الجواب عن نهي ِّ
َ

نجاستها أيضا ؟

الصالة في ِ
معاطن ا ِإلبلِ ،
فالعلَّة في النَّهي ليست هي النَّجاسة،
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :النَّهي عن َّ
العلَّة النَّجاسة لم يكن هناك فرق بين ا ِإلبل والغنم ،ولكن ِ
ولو كانت ِ
العلَّة شيء آخر.
فقيل :إن هذا الحكم تعبُّدي ،يعني :أنه غير معلوم ِ
العلَّة.
شوش عليه صالته لِ ِكبَر
وقيل :يُخ َشى أنه إِذا صلَّى في مباركها أن تَأْوي إِلى هذا المبرك وهو يصلِّي ،فَ تُ ِّ
جسمها ،بخالف الغنم .
وقيل :إنها ُخلِقت من َّ
الشياطين كما ورد بذلك الحديث .
وليس المعنى َّ
أن أصل مادَّتها ذلك ،ولكن المعنى أنها ُخ ِلقت من َّ
الشيطنة ،وهذا كقوله تعالىُ { :خلِ َق ا ِإلنْ َسا ُن
ِم ْن َع َج ٍل} ،وليس المعنى أن مادة ال َخلْق من عجل ،لكن هذه طبيعته ،كما قال تعالىَ { :وَكا َن ا ِإلنْ َسا ُن
َع ُجوال}.
وكذا ورد وإِن كان ضعيفا :أن على ذروة ُك ِّل بعير شيطانا  ،فيكون مأوى ا ِإلبل مأوى للشياطين ،فهذا يشبه
الحمام مأوى الشياطين.
الحمام؛ ألن َّ
النهي عن الصالة في َّ
( السؤال ) فإن قيل :إِن النبي صلّى اهلل عليه وسلّم أباح شرب أبوال ا ِإلبل للضَّرورة ،والضَّرورات تُبيح
المحظورات؟

( الجواب ) من وجوه:

األول :أن اهلل لم يجعل شفاء هذه األ َُّمة فيما َح َّرم عليها.
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم لم يأمرهم بِغَ ْسل األواني بعد االنتهاء من استعمالها ،إِذ ال ضرورة لبقاء
الثاني :أن َّ
النَّجاسة فيها.
الثالث :القاعدة العامة :ال ضرورة في دواء.
ووجه ذلك :أن ا ِإلنسان قد يُش َفى بدونه ،وقد ال يُش َفى به.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ومنِيّه _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ َ
قَ َ ُ

( السؤال ) بماذا استدلوا على طهارة مني الحيوان مأكول اللحم ؟
( الجواب ) إذا كان ب ولُه ،وروثه طاهرين ،فمنِيُّه من باب أَولَىِ َّ ،
أصل هذا الحيوان الطَّاهر فكان
َ ْ َْ
َ
وألن المن َّي ُ
طاهرا.
( السؤال ) ما المراد بالمني ؟

( الجواب ) هو الذي يَ ْخرج من ا ِإلنسان َّ
ص َفهُ اهلل تعالى بقوله{ :أَلَ ْم نَ ْخلُ ْق ُّك ْم ِم ْن
بالش ْهوة ،وهو ماء غليظَ ،و َ
حرك ،وهذا
َم ٍاء َم ِهي ٍن} ،أي :غليظ ال يسيل من غلظه ،بخالف الماء الذي يسيل ،فهو ماء ليس بِ َمهين ،بل ُمتَ ِّ
الماء ُخلِ َق ِم ْنه بنو آدم عليه السالم ،قال تعالىَ { :ولَ َق ْد َخلَ ْقنَا ا ِإلنْ َسا َن ِم ْن ُسالَلَ ٍة ِم ْن ِطي ٍن *ثُ َّم َج َعلْنَاهُ نُطْ َفة فِي
قَ َرا ٍر َم ِكي ٍن}
ال الم َؤلِّ ُ ِ
مي _ )
ومني َ
قَ َ ُ
اآلد ّ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ّ
طاهر أم نجس ؟
( السؤال ) هل مني اآلدمي ٌ
( الجواب ) اختلف اهل العلم في ذلك.

القول األاول  :مذهب الشافعي واإلمام أحمد ومن وافقهما أنه طاهر.
( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟

( الجواب ) م ا يل ي :
َّ -1
أن األصل في األشياء الطَّهارة ،فَ َمن ادَّعى نجاسة شيء فَ َعلَْيه الدَّليل.
الرطب منه ،
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم  ،وتَ ْغ ِسل َّ
فرك اليابس من َمنِ ِّي ِّ
 -2أن عائشة رضي اهلل عنها كانت تَ ُ
وسلَّ َم في َدِم الحيض يُصيب الثَّوب ،قال:
ولو كان نَ ِجسا ما اكتفت فيه بال َف ْر ِك ،فقد قال ُّ
النبي َ
صلَّى اللَّهُ عليه َ
ثم تَ ْن ِ
ثم تصلِّي فيه .
ض ُحهَّ ،
صه بالماءَّ ،
تَ ُحتُّهَّ ،
ثم تَ ْق ُر ُ
المني نجسا كان ال بُ َّد من غَ ْسله ،ولم يُ ْج ِزئ فَ ْر ُك يابِ ِسه ك َدِم الحيض.
ِّ
فال بُ َّد من الغَ ْسل بعد
الحت ،ولو كان ُّ
والصدِّيقينُّ ،
والصالحين ،وتأبى حكمة اهلل
والشهداءَّ ،
 -3أن هذا الماء أصل ِعبَاد اهلل المخلصين من النَّبيينِّ ،

تعالى ،أن يكون أصل هؤالء البَررة نَ ِجسا.

أصلَه
َّ
َصلَه طاهرا ،وهو يحاول أن يجعل ْ
ومر رجل بعالمين يتناظران ،فقال :ما شأنكما؟ قال :أحاول أن أجعل أ ْ
ِ
المني ،واآلخر يرى نجاسته.
نجسا؛ ألن أحدهما يرى طهارة ِّ
دائع ال َفوائ ِد.
ابن القيم رحمه اهلل في كتابه بَ ُ
وقد َع َقد ُ
المني ،واآلخر يرى نجاسته ،وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم.
مناظرة بين َر ُجلَين أحدهما يرى طهارة ِّ
ضالت بني آدم من بول ،وغائط؟
( السؤال ) فإن قيل :لماذا ال يُقال :بأنه نجس ك َف َ
( الجواب ) م ا يل ي :
وع َرقُه كلُّه طاهر.
 -1أنه ليس جميع فضالت بني آدم نجسة ،فَ ِري ُقهُ ،ومخاطهَ ،
َّ -2
ضلَةُ الطَّعام َّ
والشراب ،وله رائحة كريهة
أن هناك فَ ْرقا بين البول ،والغائط،
والمني .فالبول والغائط فَ ْ
ِّ
مشام الناس ِ
المني فبالعكس فهو خالصة الطَّعام َّ
والشراب ،فالطَّعام
مست ْخبَثَة في ِّ
ومناظ ِرهم ،فكان نجسا ،أما ُّ
ِ ٍ
َّ
يمر على الجسم كلِّه ،ثم عند
والشراب َّ
يتحول أوال إلى َدم ،وهذا الدَّم يسقي اهلل تعالى به الجسم ،ولهذا ّ
حدوث َّ
حيث الحقيقةُ واضح
يتحول إِلى هذا الماء الذي يُخلَق منه
الشهوة َّ
ضلَتَين من ُ
اآلدمي ،فالفرق بين الف ْ
ُّ
جدًّا ،فال يمكن أن نُ ِ
لحق إِحداهما باألخرى في الحكْم ،هذه فضلة طيِّبَة طاهرة خالصة ،وهذه خبيثة ُم ْنتِنَة
مكْروهة.
ال الم َؤلِّ ُ ِ
المرأَةِ _ )
ورطُوبَةُ ِ
فرج ْ
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ُ
قَ َ ُ

( السؤال ) هل رطوبة فرح المرأة نجس ة أم طاهرة ؟

تلف أهل العلم في هذه المسألة.
( الجواب ) ا ْخ َ
س الثِّياب إِذا أصابتها.
القول االول  :إنها نجسة  ،وتُنَ ِّج ُ
( السؤال ) ما تعلي ل ذل ك ؟
السبيل ،فاألصل فيه النَّجاسة إِال ما قام الدَّليل على طهارته.
( الجواب ) أن جميع ما خرج من َّ
َّ
ت به من النِّساء؛ َّ
ألن هذه
وفي هذا القول من الحرج
والمشقة ما ال يعلمه إِال اهلل تعالى ،خصوصا َم ِن ابتُلِيَ ْ

عامة ل ُك ِّل امرأة ،فبعض النِّساء عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل ،وبعض النِّساء تكون عندها
الرطوبة ليست َّ
ُّ
في أيام الحمل ،وال سيَّما في ُّ
الشهور األخيرة منه ،وبعض النساء ال تكون عندها أبدا.

القول الثاني  :إِنها طاهرة ،وهو المذهب.
( السؤال ) ما تعلي ل ذل ك ؟

ك َّ
الرجل يُجامع أهله ،وال َش َّ
الرطوبة سوف تَ ْعلَق به ،ومع ذلك ال يجب عليه أن
أن هذه ُّ
( الجواب ) أن َّ
قال
كالمجمع عليه في عهد رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسلّم إِلى يومنا هذا عند النَّاس ،وال يُ ُ
يغسل ذكره ،وهذا ُ
َ
بأنها نجسة ويُعفى عنها؛ ألنَّنا إِذا قلنا ذلك احتجنا إِلى دليل على ذلك.
وء ؟
هل تنقض هذه ُّ
الو ُ
ض َ
الرطوبةُ ُ
ضوءَّ ،
ألن الظَّاهر أنَّه من المثانة.
الو ُ
( الجواب ) أما ما خرج من مسلك البول ،فهو ُ
ينقض ُ
َّ
ضوء.
الو ُ
وأما ما خرج من مسلك الذكر :فالجمهور :أنه ينقض ُ
ضوء ،وقال :بأنه ليس بوال وال مذيا ،ومن قال بالنَّقض فعليه الدَّليل ،بل هو
الو ُ
وقال ابن حزم :ال ينقض ُ
كالخارج من بقية البدن من الفضالت األخرى .ولم يذكر بذلك قائال ممن سبقه.
ضوء بها أحوط.
الو ُ
والقول بنقض ُ
مستمرة ،فحكمها حكم سلس البول ،أي :أن المرأة تتطهَّر للصالة المفروضة بعد دخول
فيُقال :إِن كانت
َّ
َّ
يضرها ما خرج.
وقتها،
وتتحف ُ
ظ ما استطاعت ،وتُصلِّي وال ُّ
الوقت الذي تنقطع فيه؛
يأتي
وإِن كانت تنقطع في وقت معيَّن قبل خروج َّ
ُ
الصالة فيجب عليها أن َ
تنتظر حتى َ
َّ
ألن هذا حكم سلس البول.
ضوء وهي طاهرة ؟
الو ُ
( الجواب ) فإن قال قائل :كيف تنقض ُ

ضوء مع كونها طاهرة.
( الجواب ) أن لذلك نظيرا ،وهو ِّ
الو ُ
الريح التي تخرج من الدُّبُر ،تنقض ُ
ِ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ ِ
طاهر _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ ُ
وس ْؤُر ال ِه َّرة ،وما ُدونَها في الخ ْل َقةٌ :
قَ َ ُ
( السؤال ) ما المراد بالسؤر ؟
( الجواب ) بقيَّة الطَّعام َّ
والشراب ،ومنه كلمة سائر؛ بمعنى الباقي.
( السؤال ) م ا الدلي ل عل ى ذل ك ؟

( الجواب ) قوله صلّى اهلل عليه وسلّم في ال ِه َّرة :إِنَّها ليست بنجس ،إِنَّها من الطََّّوافين عليكم والطََّّوافات.
فحكم بأنها ليست بنجس ،والطَّهارة والنَّجاسة نقيضان فيلزم منه أنها طاهرة؛ إِذ ليس بعد النجاسة إِال

الطَّهارة.

وقوله صلّى اهلل عليه وسلّم :إِنها ليست بنجس ،إِنها من الطََّّوافين عليكم والطََّّوافات.
اف ؟
( السؤال ) من هو الطََّّو ُ

اف من يُكثر التَّرداد ،ومنه الطََّواف بالبيتَّ ،
ألن ا ِإلنسان يكثر الدَّوران عليه.
( الجواب ) الطََّّو ُ
ال الم َؤلِّ ُ ِ
ِ ِ
طاهر _ )
ف َرح َمهُ اللّهُ ( _ وما ُدونَها في الخ ْل َقةٌ :
قَ َ ُ

( السؤال ) ما الدليل على الحاق ما دون الهرة بالهرة ؟
( الجواب ) القياس على ال ِه َّرة.
( السؤال ) هل قياسهم صحيح ؟

حكم لِ ِعلَّة جامعة .وإِذا كانت ِ
( الجواب ) قال اإلمام العثيمين  :القياس :إِلحاق فرع بأصل في ٍ
العلَّة في ال ِه َّرة
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم لم يعلِّل بكونها صغيرة الجسم ،ولو علَّل
هي التَّطواف وجب تعليق الحكم به؛ ألن َّ
بذلك لقلنا به وجعلناه منَاط الحكم .فكون ِ
العلَّة صغر الجسم غير صحيح؛ ألنه إِثبات علَّة لم يعلِّل بها
َ
الشارع ،فالعلَّة هي التَّطواف ،وهي علَّةٌ معلومة المناسبة ،وهي َّ
الشارع ،وإِلغاءٌ لِ ِعلَّة علَّل بها َّ
َّ
َّحرز،
مشقة الت ُّ
فيجب أن يُعلَّق الحكم بها.
الهرة ،ومثلها
وأيضا :لو أردنا أن نقيس قياسا ًّ
تاما؛ على تقدير كون العلَّة صغر الجسم ،لوجب أن نقول :سؤر َّ
في الخلقة طاهر ،ال أن نقول :وما دونها ،ألن الفرع ال بُ َّد أن يكون مساويا لألصل ،وال يظهر قياس ما دونها

عليها قياسا أولويا.
ف رِحمه اللّه ( _ ِ
وسبَاعُ البهائِم _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ َ َ ُ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما المراد بسباع البهائم ؟

ئب ،والضَّب ِع ،والن ِ
( الجواب ) هي التي تأكل وتفترس ِّ
كالذ ِ
َّمر ،وال َف ْه ِد ،وابن آوى ،وابن ُعرس ،وما أشبه ذلك
ُ
مما هو أكبر من ال ِه َّرة.
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ والطَّْي ِر _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما المراد بسباع البهائم من الطير ؟
( الجواب ) كالصقر ،والشاهينِ ،
والحدأة.

والحمار األَ ْهلِ ُّي _ )
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ُ
ال ُ

( السؤال ) ما الدليل على نجاسة الحمار األهلي ؟
الجواب ) ما في حديث أنس رضي اهلل عنه َّ
النبي صلّى اهلل عليه وسلّم أمر أبا طلحة رضي اهلل عنه أن
أن َّ
ِ
الح ُمر األهليَّة ،فِإنها رجس أو نجس.
يوم خيبر :إِ َّن اهلل َورسولَه ينهيانكم عن لحوم ُ
نادي َ
ي َ
ف َرِح َمهُ اللّهُ ( _ والبَ غْ ُل منه :نَ ِج َسةٌ _ )
قَ َ
الم َؤلِّ ُ
ال ُ
( السؤال ) ما المراد بالبغل ؟
( الجواب ) البغل :دابَّة تتولَّد من الحمار إِذا نَ َزا على الفرس.
( السؤال ) ما التعلي ل على نجاسة البغل ؟

األهلي ،على وجه ال يتميَّز به
( الجواب ) تغليب جانب الحظر؛ ألن هذا البغل ُخلِ َق من الفرس والحمار
ِّ
أحدهما عن اآلخر؛ فال يمكن اجتناب الحرام إِال باجتناب الحالل.

طاهر،
طاهر ،ألن
فِإن كان من حمار
َّ
ٍّ
وحشي ،كما لو نزا ٌ
الوحشي ٌ
حمار وحشي على فرس ،فِإن هذا البغل ٌ
طاهر ،وما يتولَّ ُد من الطاهر فهو طاهر.
والفرس ٌ
َ
آسارها أي بقية طعامها وشرابها نجسة.
وإذا كانت هذه األشياء نجسة ،فإن َ
فلو أن حمارا أهليًّا شرب من إِناء ،وبقي بعد شربه شيء من الماء ،فِإنه نجس على كالم المؤلِّف.

كثير من أهل العلم إِلى أن آسار هذه البهائم طاهرةٌ إِذا كانت كثيرَة الطَّواف علينا (
القول الثاني  :ذهب ٌ
السؤال ) ما تعليل م على ذلك ؟

( الجواب ) أن هذا ُّ
َّحرز منه غالبا ،فِإ َّن النَّاس في البادية تكون أوانيهم ظاهرة مكشوفة ،فتأتي هذه
يشق الت ُّ
فترد عليها ،وتشرب .فلو ألزمنا النَّاس بوجوب إراقة الماء ،ووجوب غسل ا ِإلناء بعدها لكان في ذلك
ِّ
السباعُ ُ
َّ
مشقة.

( السؤال ) هل سؤر الحيوان طاهر أم نجس ؟

( الجواب ) اختلف أهل العلم في طهارة لعاب الحيوانات.

القول االول  :فذهب المالكية إلى طهارته كله.

قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه اهلل يعد األعيان الطاهرة ... :والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه

ولو أكل نجسا ,إال المذر والخارج بعد الموت)...

ووافقهم الشافعية إال في الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما.

وزاد الحنفية على الشافعية نجاسة أسآر الحيوانات غير مأكولة اللحم مع اختالف في بعضها.

القول الثاني  :ذهب الحنابلة إلى تقسيم الحيوان إلى قسمين قسم نجس وقسم طاهر
ثم قسموا النجس إلى نوعين :

النوع األول  :ما هو نجس رواية واحدة وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ،فهذا النوع سؤره
وعينه وجميع ما يخرج منه نجس.

النوع الثاني  :ما اختلف في نجاسته وهو سائر سباع البهائم وجوارح الطير والحمار األهلي والبغل ،فعن أحمد
أن سؤرها نجس إال السنور وما يماثلها في الخلقة أو دونها فيها .وروي عن أحمد أنه قال في البغل والحمار

إذا لم يجد غير سؤرها تيمم معه وهو قول الثوري:

القسم الثاني  :طاهر في نفسه  ،وسؤره وعرقه طاهران وهو نوعان:

 -1ما يؤكل لحمه  ،فسؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به  ،إال إن كان جالال يأكل النجاسات ففي سؤره

الروايتان السابقتان  .ويكره سؤر الدجاجة المخالة ألن الظاهر نجاسته.

 -2الهرة وما يماثلها من الخلقة أو دونها كالفأرة وابن عرس ونحو ذلك من حشرات األرض  ،فسؤره طاهر
يجوز شربه والوضوء به وال يكره.

