
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 مجموع فتاوى ابن تيمية
 
 
 
  
  

 الحادي والعشرونالمجلد 
  

  في 
  

  )آتاب الطهارة(



 

  الطهـــارة
  

  يم بسم اهللا الرحمن الرح
  
  باب المياه  
  

اس،             و العب دين أب ي ال ـالمة شيخ اإلسالم، تق ي السنة الع ة، ومحي ـدوة،رباني األم وقـال الشيخ اإلمام العالم العامل الق
    : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني ـ قدس اهللا روحه ونور ضريحه

  
ه   الحمد هللا رب العالمين، وصلي اهللا وسلم وبارك ع ى آل لى عبده ورسوله محمد خاتم المرسلين، وإمام المهتدين، وعل

    . أجمعين
  
  في الطهارة: فصـــل  
  

لم      . أما العبادات، فأعظمها الصالة ه وس ه صلى اهللا علي اح الصالة    (   : والناس إما أن يبتدئوا مسائلها بالطُّهور؛ لقول مفت
    . لتي تجب بها الصالة، آما فعله مالك وغيرهآما رتبه أآثرهم، وإما بالمواقيت ا  ) الطُّهور

  
ارة والنجاسة فنوعان    / ا الطه ة                   : فأم ان للحالل والحرام في األطعم اس ونحوه ـ تابع من الحالل والحرام ـ في اللب

    . واألشربة
  

ا    وسط بين مذهب العراقيين والحجازيين؛ فإن أهل الم  : ومذهب أهل الحديث في هذا األصل العظيم الجامع ة ـ مالًك دين
لم من وجوه                 ه وس ي صلى اهللا علي ذلك النصوص عن النب ا صحت ب وغيره ـ يحرمون من األشربة آل مسكر ـ آم
ا ـ وإن آانت من ذات          ور مطلًق متعددة ـ وليسوا في األطعمة آذلك، بل الغالب عليهم فيها عدم التحريم فيبيحون الطي

ان   وفي  . المخالب ـ ويكرهون آل ذي ناب من السباع  ك روايت ه      . تحريمها عن مال ذلك في الحشرات عن هل هي     : وآ
    . روايتان  ؟ محرمة أو مكروهة

  
وروي عنه أنها مكروهة أشد من آراهة السباع، وروي عنه أنها محرمة بالسنة، دون تحريم   . وآذلك البغال والحمير

    . يكرهها، لكن دون آراهة السباع  : الحمير، والخيل ـ أيًضا ـ
  

ب، وال يحرمون      دهم إال من العن وأهل الكوفة في باب األشربة مخالفون ألهل المدينة ولسائر الناس،ليست الخمر عن
وخ         ئ، أو يكون من مطب ذ التمر أو الزبيب الني القليل من المسكر، إال أن يكون خمًرا من العنب، أو أن يكون من نبي

ة  / وهم في   . عصير العنب إذا لم يذهب ثلثاه ل        األطعم ل والضباب، وقي وا الخي ى حرم ة التحريم، حت ا    : في غاي إن أب
    . حنيفة يكره الضب والضباع ونحوها

  
ي صلى اهللا       فأخذ أهل الحديث في األشربة بقول أهل المدينة وسائر أهل األمصار ـ موافقة للسنة المستفيضة عن النب

    . ةعليه وسلم وأصحابه في التحريم ـ وزادوا عليهم في متابعة السن
  

ه   وهو أول من أظهر      . وصنف اإلمام أحمد آتاًبا آبيًرا في األشربة ما علمت أحًدا صنف أآبر منه، وآتاًبا أصغر من
ل دون      : فقالوا  ؟ هل فيها من يحرم النبيذ  : في العراق هذه السنة، حتى إنه دخل بعضهم بغداد فقال ن حنب د ب ال، إال أحم

وإن لم يظهر فيه شدة، متابعة للسنة   . ة السنة، حتى إنه حرم العصير والنبيذ بعد ثالثغيره من األئمة، وأخذ فيه بعام
ى           . المأثورة في ذلك؛ ألن الثالث مظنة ظهور الشدة غالًبا ة، حت ام الحكم ة مق ي، فأقيمت المظن ا تخف ا مم والحكمة هن

روايتين عن ى اختالف ال ه أو تحريم، عل ة تنزي ا آراه ره الخليطين، إم ه آ ي   . هإن اذ ف ي االنتب ه ف ى اختلف قول وحت
اده        : األوعية اختلف اجته ة، ف ًدا،وأحاديث النسخ قليل رة ج   : هل هو مباح، أو محرم، أو مكروه؛ ألن أحاديث النهي آثي

    ؟ هل تنسخ األخبار المستفيضة بمثل هذه األخبار التي ال تخرج عن آونها أخبار آحاد ولم يخرج البخاري منها شيًئا
  
باع،     و/ اب من الس أخذوا في األطعمة بقول أهل الكوفة؛لصحة السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بتحريم آل ذي ن



 

اب       ذا الب وآل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر؛ ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنكر على من تمسك في ه
ه  ال ألفين أح (   : بعدم وجود نص التحريم في القرآن حيث قال دآم متكًئا على أريكته يأتيه األمر من أمري مما أمرت ب

اه        : أو نهيت عنه فيقول ه من حرام حرمن دنا في   ( ،  ) بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حالل أحللناه، وما وج
الى وإن ما حرم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آما حرم ا   ( ، ) أال وإني وتيت الكتاب ومثله معه ي    ) هللا تع ذا المعن ، وه

    . محفوظ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من غير وجه
  

ا دل          رآن إنم رآن؛ ألن الق ًخا للق يس نس ادة تحريم، ل وعلموا أن ما حرمه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، إنما هو زي
يالً    يس تحل ان،        على أن اهللا لم يحرم إال الميتة والدم ولحم الخنزير، وعدم التحريم ل ا آ ى م اء لألمر عل ا هو بق ، وإنم

وهذا قد ذآره اهللا في سورة األنعام التي هي مكية باتفاق العلماء، ليس آما ظنه أصحاب مالك والشافعي أنها من آخر 
ا   ال اهللا فيه اُت      {   : القرآن نزوال، وإنما سورة المائدة هي المتأخرة، وقد ق ُم الطَّيَِّب لَّ َلُك دة  [   } ُأِح م أن عدم    ] 5  : المائ ، فعل

ع        لم راف ه وس و  /التحريم المذآور في سورة األنعام ليس تحليًال، وإنما هو عفو، فتحريم رسول اهللا صلى اهللا علي للعف
    . ليس نسًخا للقرآن

  
ه          ي صلى اهللا علي ل؛ لصحة السنن عن النب وا الخي لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه، بل أحل

ه  وسل وا لحم وا الضب؛     . م بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرًسا وأآل وأحل
ى    ) ال أحرمه (   : لصحة السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم بأنه قال ، وبأنه أآل على مائدته وهو ينظر، ولم ينكر عل

    . من أآله، وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة
  

ى              ة عل ة في األشربة؛ ألن النصوص الدال ى أهل المدين ا زادوا عل ة، آم ة من األطعم فنقصوا عما حرمه أهل الكوف
    . تحريم األشربة المسكرة أآثر من النصوص الدالة على تحريم األطعمة

  
ة في ا      . ستحالل المسكر  وألهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحالل ما أحلوه، أآثر من سلف أهل الكوف

ن      ان ب ا سماها عثم والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث األطعمة؛ ولهذا سميت الخمر أم الخبائث آم
ه                  اؤه، وأجمع علي ه هو وخلف اربها، وفعل د ش لم بجل ه وس ي صلى اهللا علي ره، وأمر النب ه ـ وغي عفان ـ رضي اهللا عن

إنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إال ما بلغنا عن الحسن البصري، بل قد أمر العلماء، دون المحرمات من األطعمة، ف
ي صلى     . بقتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة، وإن آان الجمهور على أنه منسوخ/صلى اهللا عليه وسلم ونهي النب

، وإن آان قد اختلفت الرواية عن اهللا عليه وسلم ـ فيما صح عنه ـ عن تخليل الخمر، وأمر بشق ظروفها وآسر ِدَناِنها  
    ؟ هل هذا باق، أو منسوخ  : أحمد

  
ا، ظهر            -سبحانه وتعالى-ولما آان اهللا  ول، أو األخالق أو غيره ا في العق اد؛ إم ا من الفس ا فيه إنما حرم الخبائث لم

ا من المفسد           ا فيه در م نقص بق ة أو األشربة من ال ل   على الذين استحلوا بعض المحرمات من األطعم وال التأوي ة، ول
    . الستحقوا العقوبة

  
ه ورسوله          ا أمر اهللا ب روا بم أن أم رهم ب ى غي ثم إن اإلمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة عل
وة    ن الق ا م ن فيه اع، ولك نة واإلجم اب والس ا حالل بالكت ل، فإنه وم اإلب ل لح ات، مث ل ضرر بعض المباح ا يزي مم

ا      .  ) إنها جن خلقت من جن (   : شار اليه النبي صلى اهللا عليه وسلم بقولهالشيطانية ما أ لم فيم ه وس وقد قال صلى اهللا علي
إذا غضب أحدآم فليتوضأ      (  : رواه أبو داود ،  ) الغضب من الشيطان،وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، ف

ي صلى اهللا           فأمر بالتوضؤ من األمر العارض من الشيطان، فأ ه النب ا أمر ب زول بم وة شيطانية ت ورث ق ا ي آل لحمه
ن       ن سمرة،والبراء ب ابر ب عازب،  / عليه وسلم من الوضوء من لحمها،آما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث ج

نم، وصلو    (   : وأسيد بن الحضير، وذي الُغرَّة، وغيرهم فقال مرة ا توضؤوا من لحوم اإلبل وال تتوضؤوا من لحوم الغ
ا من            ) في مرابض الغنم وال تصلوا في معاطن اإلبل دمنين ـ ألآله ا يصيب الم ه م دفع عن ا ان ، فمن توضأ من لحومه

ه في        ه المخرج عن لم بقول غير وضوء آاألعراب ـ من الحقد، وقسوة القلب، التي أشار اليها النبي صلى اهللا عليه وس
    .  ) دين أصحاب اإلبل، وإن السكينة في أهل الغنمإن الغلظة وقسوة القلوب في الفدَِّا (   : الصحيحين

  
د  ة        : واختلف عن أحم ائر اللحوم المحرم ا، أو أن          ؟ هل يتوضأ من س م مختص به ى أن الحك اء عل ين، بن ى روايت عل

    . المحرم أولي بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع مضرة



 

  
ذا منسوخ    وسائر المصنفين ـ من أصحاب الشافعي وغيره ـ وافقوا   أحمد على هذا األصل، وعلموا أن من اعتقد أن ه

ا ال               ة بينهم ة هي الفارق ين أن العل ين، ليتب ين اللحم رق في الحديث ب ه ف د؛ ألن د أبع بترك الوضوء مما مست النار فق
    . الجامع

  
ال في      من أنه يتوضأ منه نيًئا ومطبوًخا، وألن هذا الحديث آان   : وآذلك قالوا بما اقتضاه الحديث ذا ق د النسخ؛ وله بع

  : من لحم غنم، فال عموم له،وهذا معني قول جابر/، وألن النسخ لم يثبت إال بالترك  ) وإن شئت فال تتوضأ (   : لحم الغنم
ل عن    آان آخر األمرين منه، ترك الوضوء مما مست النار فإنه رآه يتوضأ، ثم رآه أآل لحم غنم ولم يتوضأ، ولم ينق

ذلك           النبي صلى اهللا م يثبت شموله ل ذي ل ام ال ه نسخ للخاص بالع ان في  عليه وسلم صيغة عامة في ذلك، ولو نقلها لك
    . الخاص عيًنا، وهو أصل ال يقول به أآثر المالكية والشافعية والحنبلية

  
وجهين في   إنها متأخرة، ولكن أحد     : هذا، مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخة، بل قد قيل ال

    . ال يستحب  : والوجه اآلخر  . أن الوضوء منها مستحب ليس بواجب  : مذهب أحمد
  

ا،           ة والتطهر منه ذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحاني ا، آ فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منه
لم  ه وس ال صلى اهللا علي ى ق ل فليستنشق ب  (   : حت ن اللي دآم م ام أح ى  إذا ق ت عل يطان يبي إن الش اء؛ ف ن الم ه م منخري

ن              (   : ، وقال ) خيشومه دري أي إن أحدآم ال ي ا ف لها ثالًث ى يغس اء حت ده في اإلن إذا قام أحدآم من نوم الليل فال يغمس ي
ة، ، فعلل األمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهر )  ؟ باتت يده

    . فال يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل
  
ه         ) إنها جن خلقت من جن   (   : وآذلك نهي عن الصالة في أعطان اإلبل،وقال/ لم أن ه وس ه صلى اهللا علي ا ثبت عن ، آم

ه   إن الحمام بيت الشيطان،   : ، وقد روي عنه ) األرض آلها مسجد إال المقبرة والحمام (   : قال ا ارتحل      : وثبت عن ه لم أن
    .  ) إنه مكان حضرنا فيه الشيطان (   : عن المكان الذي ناموا فيه عن صالة الفجر قال

  
ره من             ـد وغي ـول أحم ـذا يق ـة، وبه ام الخبيث ل باألجس ا يعل ـة، آم األرواح الخبيث فعلل صلى اهللا عليه وسلم األماآـن ب

ه           إن  : فقهاء الحديث، ومذهبه الظاهر عنه اطن والحمامات ـ حرمت الصالة في أوي للشياطين ـ آالمع ان م ا    . ما آ وم
    . عرض الشيطان فيه ـ آالمكان الذي ناموا فيه عن الصالة ـ آرهت فيه الصالة

  
وا         : والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك م يعرف دهم، أو سمعوها ول ه عن إما ألنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت ب

    . فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوهالعلة، 
  

وا يتوضؤون من لحوم             م يكون م ل ائل، وأنه ذه المس وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خالف ه
أن أآل   : وإنما المراد  . أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار  : اإلبل، فقد غلط عليهم، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم

لم من الوضوء من لحوم       /س النار ليس هو سبًبا عندهم لوجوبما م ه وس الوضوء،والذي أمر به النبي صلى اهللا علي
    . وإن آان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي  . آان فالن ال يتوضأ من مس الذآر  : اإلبل ليس سببه مس النار، آما يقال

  
رة ـ       أنه قد صح عن النبي صلى اهللا عليه وس  : ومن تمام هذا ي هري ي ذر وأب لم في صحيح مسلم وغيره من حديث أب

ار      رأة والحم ي صلى      .  ) رضي اهللا عنهما ـ وجاء من حديث غيرهما ـ أنه يقطع الصالة الكلب األسود والم رق النب وف
ه ق         . اهللا عليه وسلم بين الكلب األسود واألحمر واألبيض؛ بأن األسود شيطان  لم أن ه وس ه صلى اهللا علي   : الوصح عن

ـ الحديث،      ) إن الشيطان تفلت على البارحة ليقطع صالتي، فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ( 
ه صالته   ذلك أخذ              . فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع علي ا ـ يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصالة؛ فل ذا ـ أيًض فه
المرأة والحمار؛ ألنه عارض هذا الحديث حديث عائشة لما آان النبي  أحمد بذلك في الكلب األسود، واختلف قوله في

دي                ين ي ه ب ى أتان از عل ا اجت ا ـ لم اس ـ رضي اهللا عنهم ن عب ه، وحديث اب صلى اهللا عليه وسلم يصلي وهي في قبلت
ر      ه يف ع يقطع، وأن ين  بعض الصف، والنبي صلى اهللا عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى، مع أن المتوجه أن الجمي ق ب

المار والالبث، آما فرق بينهما في الرجل في آراهة مروره، دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدًثا 
    . وأن مروره ينقص ثواب الصالة دون اللبث/ 



 

م بمروره    ه يق    ؟ هل يقطع الصالة     : واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا عل ا  واألوجه أن طعه
ه   اهر قول لم، وبظ ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ل رس ع صالتي (   : بتعلي ي   ) يقط نة ف ا الس اءت به ي ج ام الت ؛ ألن األحك

دليل             ة في ال ك قوي رهم، ونحو ذل تهم ومم ارة والصالة في أمكن األرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطه
اطن         نًصا وقياًسا؛ ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، ولك ا هو في ب ه قياًس ن مدرك علمها أثًرا هو ألهل الحديث، ومدرآ
    . الشريعة وظاهرها، دون التفقه في ظاهرها فقط

  
ا          ك، واألخذ بم ل ذل رك مث ة ت ى األم ولو لم يكن في األئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة، لكان وصمة عل

    . ليس بمثله ال أثًرا وال رأًيا
  

ا، وعدم         ) الوضوء من لحوم اإلبل ( ـ رحمه اهللا ـ َيْعَجُب ممن يدع حديث    ولقد آان أحمد ي ال شك فيه ـ مع صحته الت
المعارض له ـ ويتوضأ من مس الذآر ـ مع تعارض األحاديث فيه، وأن أسانيدها ليست آأحاديث الوضوء من لحوم      

رجح أحاديث الوضوء      البخاري ومسلم، وإن آان أحمد    : اإلبل؛ ولذلك أعرض عنها الشيخان ه ـ ي ـ على المشهور عن
    . من مس الذآر، لكن غرضه أن الوضوء من لحوم اإلبل أقوي في الحجة من الوضوء من مس الذآر/
  

ان آل نجس               ذا آ أثير المالمسة؛ وله أثير المخالطة أعظم من ت إن ت ه، ف اس من وقد ذآرت ما يبين أنه َأْظهر في القي
    . ألآل نجسًًامحرم األآل، وليس آل محرم ا

  
اس        د عن القي ه أبع وآان أحمد يعجب ـ أيًضا ـ ممن ال يتوضأ من لحوم اإلبل ويتوضأ من الضحك في الصالة، مع أن

    . واألثر، واألثر فيه مرسل، قد ضعفه أآثر الناس، وقد صح عن الصحابة ما يخالفه
  

ا        والذين خالفوا أحاديث القطع للصالة لم يعارضوها إال بتضعيف بعض   م يعرف الحديث آم هم، وهو تضعيف من ل
أو   ) ال يقطع الصالة شيء  (   : ذآر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

ذه       اوم ه م يق بما روي في ذلك عن الصحابة ـ وقد آان الصحابة مختلفين في هذه المسألة ـ أو برأي ضعيف لو صح ل
    . ا مذهب أحمدالحجة، خصوًص

  
    . فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية

  
و  : وأصل آخر، وهو ي العف يفهم ف د عرف تخف وفيين ق درهم / أن الك در ال ون من المغلظة عن ق ة، فيعف عن النجاس

    . البغلي، ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس
  

و عن دم وال   والشافعي بإزائهم في ذلك، فال يعفو عن النجاسات إال  عن أثر االستنجاء، وونيم الذباب ونحوه، وال يعف
ك    ر ذل ا وغي ا       ! عن غيره، إال عن دم البراغيث ونحوه، مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبواله ه في النجاسات نوًع فقول

    . وقدًرا أشد أقوال األئمة األربعة
  

اسة األرواث واألبوال مما يؤآل لحمه، ويعفو عن يسير ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، فإنه ال يقول بنج
    . الدم وغيره

  
ي يشق          و عن اليسير من النجاسات الت وال، ويعف وأحمد آذلك، فإنه متوسط في النجاسات، فال ينجس األرواث واألب

ا     ول الخف ك   االحتراز عنها، حتى إنه ـ في إحدي الروايتين عنه ـ يعفو عن يسير روث البغل والحمار وب ر ذل ش، وغي
ا             وان طاهر، آم ول من آل حي روث والب مما يشق االحتراز عنه، بل يعفو ـ في إحدي الروايتين ـ عن اليسير من ال
ر         ة من غي ذآر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصالة في الجمل

ادة في أصح      خالف عنه، لم يختلف قوله في ذلك آما اختلف مالك،  ه اإلع ولو صلي بها جاهًال أو ناسًيا لم تجب علي
اء الصالة ألجل األذي        /الروايتين، آقول مالك، آما دل عليه حديث  ه في أثن ع نعلي ا خل النبي صلى اهللا عليه وسلم لم

د الصالة   م يع لها ول ر بغس ة أم ه نجاس ي ثوب د ف ا صلي الفجر فوج تقبل الصالة، ولم م يس ا، ول ذي فيهم ة و . ال الرواي
    . تجب اإلعادة، آقول أبي حنيفة والشافعي : األخري

  



 

    . تزال بكل مزيل من المائعات والجامدات  : فمذهب أبي حنيفة  : وأصل آخر في إزالتها
  

ى   والشافعي ال يري إزالتها إال بالماء، حتى ما يصيب أسفل الخف والحذاء والذيل اليجزئ فيه إال الغسل بالماء، وحت
    . ألرضنجاسة ا

  
ه     ال ب ه السنة ق التراب ونحوه من             : ومذهب أحمد فيه متوسط، فكل ما جاءت ب ه ـ مسحها ب يجوز ـ في الصحيح عن

ائر األعضاء آأسفل         ى س بيلين بالنسبة إل إن الس النعل ونحوه، آما جاءت به السنة، آما يجوز مسحها من السبيلين؛ ف
    . ة على آل منهاالخف بالنسبة إلى سائر الثياب في تكرر النجاس

  
    ؟ هل هو آأسفل الخف آما جاءت به السنة واستوائها لألثر في ذلك  : واختلف أصحابه في أسفل الذيل

  
    . يجب التوسط فيه  .  .  . إزالتها عن األرض بالشمس والريح  : والقياس

  
ن اإلسالم هو الوسط    هو دين الن/فإن التشديد في النجاسات جنًسا وقدًرا، هو دين اليهود، والتساهل فكل    . صاري، ودي
    . قول يكون فيه شيء من هذا الباب يكون أقرب إلى دين اإلسالم

  
    : وأصل آخر

  
    . وهو اختالط الحالل بالحرام، آاختالط المائع الطاهر بالنجس، فقول الكوفيين فيه من الشدة ما ال خفاء به

  
ات، وأ   : وسر قولهم ث،          إلحاق الماء بسائر المائع تعماله إال باستعمال الخب م يمكن اس ائع ل ن النجاسة إذا وقعت في م

    . اآلثار فيه قليلة -غير الماء-فيحرم الجميع، مع أن تنجيس المائع 
  

وبإزائهم مالك وغيره من أهل المدينة؛ فإنهم ـ في المشهور ـ ال ينجسون الماء إال بالتغير، وال يمنعون من المستعمل     
    . في طهورية الماء، مع فرقهم بينه وبين غيره من المائعات وال غيره، مبالغة

  
    . وألحمد قول آمذهبهم، لكن المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وآثيره آقول الشافعي

  
اء   ر الم ك والشافعي          : واختلف قوله في المائعات غي ول مال ه آق اء، أو ال يلحق ب اء      ؟ هل يلحق بالم ين الم رق ب أو يف

الماء إال بالتغير، وال يمنعون من المستعمل وال غيره، مبالغة في طهورية الماء، مع فرقهم بينه وبين غيره من وغير 
    . المائعات

  
    . وألحمد قول آمذهبهم المشهور عنه التوسط بالفرق بين قليله وآثيره آقول الشافعي

  
اء، أو ال     : واختلف قوله في المائعات غير الماء/ ك والشافعي      هل يلحق بالم ول مال ه آق اء      ؟ يلحق ب ين الم رق ب أو يف

    . على ثالث روايات  ؟ وغير الماء آخل العنب
  

    . وفي هذه األقوال من التوسط ـ أثًرا ونظًرا ـ ما ال خفاء به، مع أن قول أحمد الموافق لقول مالك راجح في الدليل
  

هل هو طاهر،   : طوبة فيها ـ آالشعر والظفر والريش ـ مذاهب  وهو أن للناس في أجزاء الميتة التي ال ر  : وأصل آخـر
    : ثالثة أقوال  ؟ أو نجس

  
    . نجاستها مطلًقا آقول الشافعي ورواية عن أحمد؛ بناء على أنها جزء من الميتة  : أحدها

  
ات وهي    طهارتها مطلًقا، آقول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد؛ بناء على أن الموجب للنجاسة  : والثاني هو الرطوب

ا ال         ة م ه من األجزاء بمنزل ة في ا ال رطوب إنما تكون فيما يجري فيه الدم؛ ولهذا حكم بطهارة ما ال نفس له سائلة، فم



 

    . نفس له سائلة
  

اء آالشعر؛              : والثالث ه إال النم م يكن في ا ل ابس، وعدم نجاسة م اللحم الي ه ب نجاسة ما آان فيه حس، آالعظم؛ إلحاًقا ل
    . اًقا له بالنباتإلح
  

استعملوا فيها من السنن ما ال   : وهو طهارة األحداث التي هي الوضوء والغسل فإن مذهب فقهاء الحديث  : وأصل آخر
اب       . ويكفي المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل/يوجد لغيرهم، د آت ام أحم ى    [ فقد صنف اإلم المسح عل

ى    ، وذآر فيه من ال ] الخفين ين والجوربين وعل نصوص عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه في المسح على الخف
ى القالنس ـ           ه ـ وعل ا تفعل لم وغيره ه وس العمامة، بل على ُخمر النساء ـ آما آانت أم سلمة زوج النبي صلى اهللا علي

على غيرهم، مع أن القياس يقتضي  آما آان أبو موسي وأنس يفعالنه ـ ما إذا تأمله العالم علم فضل علم أهل الحديث 
اس                  . ذلك اقتضاء ظاهًرا وا عن القي ر، وجبن م من األث ا بلغه الوا بم م ق اء؛ ألنه ه من توقف من الفقه وإنما توقف عن

    . ورًعا
  

ائم والجوربين، والتوقيت        ى العم ولم يختلف قول أحمد فيما جاء عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، آأحاديث المسح عل
    . سح، وإنما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة، آخُمر النساء، وآالقالنس الدنياتفي الم

  
ه                 ي صلى اهللا علي ة عن النب ار الثابت ي تشبه أصول الشريعة وتوافق اآلث اب من الرخصة الت ذا الب ومعلوم أن في ه

    . وسلم
  

ى الع    رأس هو المجزئ ونحو        واعلم أن آل من تأول في هذه األخبار تأويًال ـ مثل آون المسح عل ة مع بعض ال مام
    . ذلك ـ لم يقف على مجموع األخبار، وإال فمن وقف على مجموعها أفادته علًما يقيًنا بخالف ذلك

  
ه يجزئ ضربة           : وأصل آخر في التيمم/ ه ـ المصرح بأن فإن أصح حديث فيه، حديث عمار بن ياسر ـ رضي اهللا عن

ره           واحدة للوجه والكفين، وليس في البا د وغي اء الحديث ـ أحم ه فقه د أخذ ب ذا    . ب حديث يعارضه من جنسه، وق وه
ال ن ق ول م ن ق ى     : أصح م د، أو ضربتان إل ي الجدي افعي ف ة والش ي حنيف ول أب رفقين؛ آق ى الم يجب ضربتان وإل

    . الكوعين
  

ي صلى    فإن مسائل االستحاضة من أشكل أبواب الطهارة، وفي   : وأصل آخر في الحيض واالستحاضة الباب عن النب
التمييز     : وسنة في المميزة  . أنها ترجع إلى عادتها  : سنة في المعتادة  : اهللا عليه وسلم ثالث سنن ا تعمل ب وسنة في     . أنه

سًتا أو سبًعا، وأن تجمع بين الصالتين    : المتحيزة ـ التي ليست لها عادة وال تمييز ـ بأنها تتحيض غالب عادات النساء 
    . تإن شاء

  
ي الصحيح   ة    . فأما السُّـنَّتان األولتان فف ا الثالث ة بنت جحش، رواه أهل السنن، وصححه الترمذي          : وأم   . فحديث َحْمَن

    . وآذلك قد روي أبو داود وغيره في سهلة بنت سهيل بعض معناه
  

رة     زة والمتحي ادة الممي إن اجتمعت    . وقد استعمل أحمد هذه السنن الثالث في المعت ادة ـ في        ف دم الع ز، ق ادة والتميي الع
    . أصح الروايتين ـ آما جاء في أآثر األحاديث

  
دأة حيضها           / ادة إن آانت مبت م تكن ع ل إن ل ب، ب ز وال الغال ر التميي فأما أبو حنيفة، فيعتبر العادة إن آانت، وال يعتب

    . حيضة األآثر، وإال حيضة األقل
  

ًدا إال في    ومالك يعتبر التمييز وال يعتبر الع ادة وال األغلب، فإن لم يعتبر العادة وال األغلب فال يحضها، بل تصلي أب
    . على روايتين  ؟ الشهر األول، فهل تحيض أآثر الحيض، أو عادتها وتستظهر ثالثة أيام

  
ًدا   اط    و  . والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون األغلب، فإن اجتمع َقدَّم التمييز، وإن ُعِدم صلت أب استعمل من االحتي

    . في اإليجاب والتحريم واإلباحة ما فيه مشقة عظيمة علًما وعمال



 

  
م      اء الحديث، ووافقه تعملها فقه فالسنن الثالث التي جاءت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في هذه الحاالت الفقهية، اس

    . في آل منها طائفة من الفقهاء
  

ه         وسئل عن مسائل آثير وقوعها، ويحصل  ام بعين ى رأي إم ا عل ا، ويحصل الضيق والحرج والعمل به   ؟ االبتالء به
    ؟ منها مسألة المياه اليسرة، ووقوع النجاسة فيها من غير تغير وتغييرها بالطاهرات

  
    : فأجاب ـ رحمه اهللا تعالى

  
نا       ر بالطاهرات ـ آاألش اء اليسير أو الكثي ن والصابون والسدر والخطمي    الحمد هللا رب العالمين، أما مسألة تغير الم

ر        اء، فتغي ه م والتراب والعجين، وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل اإلناء إذا آان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع في
    : به، مع بقاء اسم الماء ـ فهذا فيه قوالن معروفان للعلماء

  
دهما د    : أح افعي وأحم ك والش ذهب مال و م ا ه ه، آم ر ب ه ال يجوز التطهي ا أن ي اختاره ه الت روايتين عن ي إحدي ال ف

الى   ه تع اء      {   : الخرقي والقاضي، وأآثر متأخري أصحابه؛ ألن هذا ليس بماء مطلق، فال يدخل في قول ُدوْا َم ْم َتِج   } َفَل
نهم، وبعضها مختلف ف         .  ] 6  : المائدة [  ه بي ا، بعضها متفق علي ا   ثم إن أصحاب هذا القول استثنوا من هذا أنواًع ه، فم ي

افور     . باتفاقهم/ آان من التغير حاصًال بأصل الخلقة أو بما يشق صون الماء عنه، فهو طهور ان والك وما تغير باألده
ا   د وغيرهم يًرا      . ونحو ذلك، ففيه قوالن معروفان في مذهب الشافعي وأحم ره يس ان تغي ا آ ه أو ال      : وم فهل يعفي عن

    . على ثالثة أوجه، إلى غير ذلك من المسائل  ؟ ايعفي عنه، أو يفرق بين الرائحة وغيره
  

راز           : والقول الثاني ا ال يشق االحت ه، وال بم راز عن ا يشق االحت ره، وال بم أنه ال فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغي
ة                 د في الرواي ة وأحم ي حنيف ا هو مذهب أب وًرا، آم ان طه ره آ ه أجزاء غي م يغلب علي اء ول ا دام يسمي م ه، فم عن

ه    ر أجوبت ال           . األخري عنه، وهي التي نص عليها في أآث الى ـ ق ول هو الصواب؛ ألن اهللا ـ سبحانه وتع ذا الق   {   : وه
ُدواْ           ْم َتِج اء َفَل ُتُم النَِّس اِئِط َأْو َالَمْس َن اْلَغ نُكم مِّ ٌد مَّ اء َأَح َفٍر َأْو َج وْا صَ    َوِإن ُآنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َس اء َفَتَيمَُّم ا  َم ِعيًدا َطيًِّب

نكرة في سياق النفي، فيعم آل ما هو ماء، ال   } َفَلْم َتِجُدوْا َماء  {   : ، وقوله ] 6  : المائدة [   } َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُه 
    . فرق في ذلك بين نوع ونوع

  
    ؟ إن المتغير ال يدخل في اسم الماء  : فإن قيل

  
ذي ال     تناو  : قيل ه وال راز من ل االسم لمسماه ال فرق فيه بين التغير األصلي والطارئ وال بين التغير الذي يمكن االحت

ى    اس إل ر، دون    /يمكن االحتراز منه، فإن الفرق بين هذا وهذا إنما هو من جهة القياس لحاجة الن ذا المتغي استعمال ه
اء، أو حلف ال       هذا، فأما من جهة اللغة وعموم االسم وخصوصه فال فرق بي ه في شراء م و وآل ن هذا وهذا؛ ولهذا ل

ا حصل               ذا، فلم ذا خرج ه ذا،وإن خرج ه ذا دخل ه ل إن دخل ه ذا، ب ذا وه يشرب ماء أو غير ذلك، لم يفرق بين ه
ة   وم اآلي د    . االتفاق على دخول المتغير تغيًرا أصليا، أو حادًثا بما يشق صونه عنه، علم أن هذا النوع داخل في عم وق

ه      (   : ت بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال في البحر  ثب اؤه، الحل ميتت م      ) هو الطهور م ر الطع والبحر متغي
ا هو         . تغيًرا شديًدا؛ لشدة ملوحته ان م فإذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم قد أخبر أن ماءه طهور ـ مع هذا التغير ـ آ

ة   أخف ملوحة منه أولي أن يكون طهوًرا،  ة اللغ   . وإن آان الملح وضع فيه قصًدا؛ إذ ال فرق بينهما في االسم من جه
وبهذا يظهر ضعف حجة المانعين؛ فإنه لو استقي ماء، أو وآله في شراء ماء لم يتناول ذلك ماء البحر، ومع هذا فهو 

    . داخل في عموم اآلية، فكذلك ما آان مثله في الصفة
  

اء وسدر    وأيًضا، فقد ثبت أن النبي صلى اء وسدر       . اهللا عليه وسلم أمر بغسل المحرم بم ه بم وأمر    . وأمر بغسل ابنت
    . أن السدر البد أن يغير الماء، فلو آان التغير يفسد الماء لم يأمر به  : ومن المعلوم  . الذي أسلم أن يغتسل بماء وِسدر

  
ـة وال في الشرع؛       إن هذا تغير في محل االستعمال، فال يؤثر، ت  : وقـول القائل/ ؤثر، ال في اللغ ر م فريق بوصف غي

ـاء  ا       . فإن المتغير إن آان يسمي ماء مطلًقا، وهو على البدن، فيسمي مـاء مطلًقا وهـو في اإلن ـاء مطلًق ـم م م يس وإن ل
ون في التسمية              ة ال يفرق ـل اللغ ـوم أن أه ـن المعل ـه م ا في الموضـع اآلخـر فإن ين محل   في أحدهما، لم يسم مطلًق ب



 

    . ومحل
  

ه    : وأمـا الشـرع ين        . فـإن هـذا فرق لم يـدل عليه دليـل شـرعي، فـال يلتفت الي رق، أن يب ـع أو ف ه إذا جم اس علي والقي
ر           ـا بغي ا وفرًق ام بأوصاف ـ جمًع ـق األحك ـن عل أن مـا جعلـه مناط الحكم جمًعا أوفرًقا مما دل عليه الشـرع، وإال فم

    . واضًعـا لشرع من تلقاء نفسه، شارًعا في الدين ما لم يأذن به اهللادليل شرعي ـ آان 
  

ى آون       ة عل ولهذا آان على القائس أن يبين تأثير الوصف المشترك الذي جعله مناط الحكم، بطريق من الطرق الدال
ق من   وآذلك في الوصف الذي فرق فيه بين الصورتين، عليه أن يبين تأ  . الوصف المشترك هو علة الحكم ثيره بطري

د ـ     : وأيضا، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم  . الطرق الشرعية توضأ من قصعة فيها أثـر العجين، ومن المعلوم أنـه الب
    . آخر األمر، إذا قل الماء وانحل العجين/في العادة ـ من تغير الماء بذلك، السيما في 

  
ر           وهـ  : قيل  ؟ ذلك التغير آان يسيًرا  : فإن قيل ـير والكثي ـير اليس ين التغ ـه إن سـوَّي ب ألة؛ فـإن ذا ـ أيًضا ـ دليل في المس

نص ا لل ان مخالًف ا، آ ـل وال    . مطلًق ـرع، وال عق ة وال ش د منضبط، ال بلغ ا ح رق بينهم ن للف م يك ا، ل رق بينهم وإن ف
ـه صحيًحا    ـن قول انعين مضطربون     وأي  . عـرف، ومن فرق بين الحـالل والحرام بفرق غير معلوم لم يك إن الم ا، ف ًض

إن هذا التغير عن مجاورة     : اضطراًبا يدل على فساد أصل قولهم، منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره، ويقول
ي،             : ومنهم من يقول  . ال عن مخالطة ورق الربيعي والخريف ين ال رق ب نهم من يف ك، وم ر ذل اء أث بل نحن نجد في الم

    . ومنهم من يفرق بينهما  . الجبلي والمائي  : ومنهم من يسوي بين الملحين ومنهم من يسوي بينهما،
  

ذي تفرعت    وليس على شيء من هذه األقوال دليل يعتمد عليه، ال من نص وال قياس وال إجماع؛ إذ لم يكن األصل ال
ًرا      َوَلْو َآاَن ِمْن  {   : عليه مأخوًذا من جهة الشرع، وقد قال اهللا ـ سبحانه وتعالى ـ   ا َآِثي ِه اْخِتَالًف ُدوْا ِفي ِعنِد َغْيِر الّلِه َلَوَج

د       ] 82  : النساء [   }  ا جاء من عن ذا بخالف م الى     / ، وه ال تع ا ق وظ، آم ه محف ُه         {   : اهللا، فإن ا َل ذِّْآَر َوِإنَّ ا ال ُن َنزَّْلَن ا َنْح ِإنَّ
    . قول، فدل ذلك على ضعف هذا ال ] 9  : الحجر [   } َلَحاِفُظوَن 

  
اء          اول اسم الم إن تن اني، ف الظواهر والمع ه ب دلول علي وأيًضا، فإن القول بالجواز موافق للعموم اللفظي والمعنوي، م
ين            وية ب ب التس نس، فتج ي الج ذا ف فات ه ذا آص فات ه ة، وص ي اللغ زاع ف وارد الن ه لم اع، آتناول ع اإلجم لمواق

    . المتماثلين
  

ان يقتضي     وأيًضا، فإنه على قول المانعين، يلزم مخالفة األصل، وترك العمل بالدليل الشرعي لمعارض راجح؛ إذ آ
ر بأصل            تثني المتغي ث، لكن اس ارتي الحدث والخب رات في طه القياس عندهم أنه ال يجوز استعمال شيء من المتغي

ى   الخلقة، وبما يشق صون الماء عنه للحرج والمشقة فكان هذا موضع استحسان ترك له القياس، وتعا ة عل رض األدل
ة الشرع، فيكون          : وعلى القول األول  . خالف األصل ين أدل ر تعارض ب يكون رخصة ثابتة على وفق القياس من غي

    . هذا أقوي
  

  في تغير الماء بالنجاسات: فْصــل 
  

    . وأما الماء إذا تغير بالنجاسات، فإنه ينجس باالتفاق
  

    : وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة
  

ات عن            . ال ينجس  : أحدها ر من أهل الحديث، وإحدي الرواي ك وآثي وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مال
    . أحمد، اختارها طائفة من أصحابه، ونصرها ابن عقيل في المفردات، وابن البناء وغيرهما

  
    . لكينجس قليل الماء بقليل النجاسة، وهي رواية البصريين عن ما  : والثاني

  
ا     : والثالث   . وهو مذهب الشافعي وأحمد في الرواية األخري اختارها طائفة من ـ أصحابه ـ الفرق بين الُقلتَّيٍن وغيرهم

    . فمالك ال يحد الكثير بالقلتين، والشافعي وأحمد يحدان الكثير بالقلتين



 

نجس       : والرابع األول ي ا، ف ة وغيرهم ذرة المائع م يمكن نزحه،          /الفرق بين البول والع ا ل ا أمكن نزحه، دون م ه م من
    . وهذا أشهر الروايات عن أحمد، واختيار أآثر أصحابه  . بخالف الثاني فإنه ال ينجس القلتين فصاعدًا

  
أن الماء ينجس بمالقاة النجاسة، سواء آان قليال أو آثيرًا وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، لكن ما لم يصل    : والخامس
    . نجسهاليه ال ي

  
    . بما ال يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف اآلخر  : ثم حدوا ما ال يصل اليه

  
ن الحسن بمسجده، فوجدوه عشرة أذرع في            ؟ هل يحد بحرآة المتوضئ أو المغتسل   : ثم تنازعوا د ب ك محم در ذل وق
    . عشرة أذرع

  
ة    ا نجاس ت فيه ار إذا وقع ي اآلب ازعوا ف ا   : وتن ن تطهيره ل يمك ي   ؟ ه زعم الُمَزن ن   : ف ه ال يمك ة    . أن و حنيف ال أب وق

    . يمكن تطهيرها بالنزح، ولهم في تقدير الدِّالء أقوال معروفة  : وأصحابه
  

ك إال    : والسادس  قول أهل الظاهر، الذين ينجسون ما بال فيه البائل، دون ما ألقي فيه البول، وال ينجسون ما سوى ذل
    . بالتغيُّر

  
ال         : المسألة من جهة المعني وأصل هذه/ ع، أم يق   : أن اختالط الخبيث ـ وهو النجاسة ـ بالماء هل يوجب تحريم الجمي

    ؟ بل قد استحال في الماء، فلم يبق له حكم
  

ك     : فالمنجِّسون ذهبوا إلى القول األول، ثم من استثنى الكثير قال وا ذل هذا يشق االحتراز من وقوع النجاسة فيه، فجعل
    . ع استحسان، آما ذهب إلى ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمدموض

  
وأما أصحاب أبي حنيفة، فبنوا األمر على وصول النجاسة وعدم وصولها، وقدروه بالحرآة أو بالمساحة في الطول    

    . والعرض دون العمق
  

اء طاهر    : والصواب ذلك      هو القول األول، وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت فالم ًرا، وآ يال أو آثي ان قل ، سواء آ
إذا             ز عن الطيب بصفاته، ف ث، والخبيث متمي ات وحرم الخبائ في المائعات آلها؛ وذلك ألن الّله ـ تعالى ـ أباح الطيب

    . آانت صفات الماء وغيره صفات الطيب دون الخبيث، وجب دخوله في الحالل دون الحرام
  

ر يلقى     : ن النبي صلى اهللا عليه وسلم قيل لهوأيًضا، فقد ثبت من حديث أبي سعيد؛ أ أنتوضأ من بئر ُبَضاَعة، وهي بئ
ال   ؟ ولحوم الكالب والنتن/فيها الحيض ور، ال ينجسه شيء     (   : فق اء طه د   ) الم ال أحم اَعة صحيح      : ، ق ر ُبَض   . حديث بئ

ال        لم ق ه وس ي صلى اهللا علي اء َطهور ال ينجسه شيء     (   : وهو في المسند ـ أيًضا ـ عن ابن عباس؛ أن النب ذا   ) الم ، وه
    . اللفظ عام في القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات

  
ففي استعماله استعمالها، بخالف ما إذا استحالت    . وأما إذا تغير بالنجاسة، فإنما حرم استعماله؛ ألن جرم النجاسة باق

    . النجاسة فإن الماء طهور، وليس هناك نجاسة قائمة
  

ه حد                    : ومما ُيبين ذلك م يجب علي ر، ول ارًبا للخم م يكن ش م شربها شارب ل اء واستحالت، ث ع خمر في م و وق أنه ل
ر وشرب     ه أث الخمر؛ إذ لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها، ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق ل

    . طفل ذلك الماء، لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك
  
الى  و ه تع واْ     {   : أيًضا، فإن هذا باق على أوصاف خلقته، فيدخل في عموم قول اء َفَتَيمَُّم ُدوْا َم ْم َتِج دة  [   } َفَل إن   ] 6  : المائ ، ف

    . الكالم إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة ال طعمه وال لونه وال ريحه
  

    . في الماء الدائم وعن االغتسال فيه/فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد نهي عن البول   : فإن قيل



 

  
د           : قيل ل ق ك، ب ى ذل دل عل ا ي نهيه عن البول في الماء الدائم ال يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ م

ه س    ان نهي دا يكون نهيه سدا للذريعة؛ ألن البول ذريعة إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول، فك
    . إنه مكروه بمجرد الطبع ال ألجل أنه ينجسه  : أو يقال  . للذريعة

  
وق       : وأيًضا، فيـدل نهيـه عـن البـول في المـاء الدائم أنه يعـم القليـل والكثـير فيقال لصاحب القلتين ا ف ه فيم أتجوز بول

    . إن جوزته فقد خالفت ظاهر النص؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك  ؟ القلتين
  

إن   ؟ أتسوغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة  : وآذلك يقال لمن فرق بين ما يمكن نزحه وما ال يمكن
    . جوزته خالفت ظاهر النص؛ فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير وإال نقضت قولك

  
ة   إذا آان ألهل القري  : وآذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع ة غدير مستطيل أآثر من عشرة أذرع رقيق أتسوغ ألهل القري

ه نهي عن     /فإن سوغته خالفت ظاهر النص وإال نقضت قولك، فإذا آان النص  ؟ البول فيه ـ بل واإلجماع ـ دل على أن
ت         ذا الوصف المش ان ه ر، آ ل والكثي ه القلي ين  البول فيما ينجسه البول، بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك في رك ب

ال  ا نهي         : القليل والكثير مستقال بالنهي، فلم يجز تعليل النهي بالنجاسة، وال يجوز أن يق لم إنم ه وس ه صلى اهللا علي إن
    . عن البول فيه؛ ألن البول ينجسه، فإن هذا خالف النص واإلجماع

  
ول أب  ه من مجرد       وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد؛ فإن صب الب غ من أن ينهي عن ل
    . البول؛ إذا اإلنسان قد يحتاج إلى أن يبول، وأما صب األبوال في المياه فال حاجة إليه

  
إذا بلغ قلتين  (   : ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفالة وما ينوبه من السباع والدواب، فقال  : فإن قيل

ه     : ، قيل ) لم ينجسه شيء (   : |، وفي لفظ ) لم يحمل الخبث يِّن أن حديث القلتين فيه آالم قد بسط في غير هذا الموضع، وُب
    . من آالم ابن عمر ال من آالم النبي صلى اهللا عليه وسلم

    ؟ فهل يكون طهوًرا   : عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه، أو تغير لونه وطعمه وال الرائحة  : َوسئل ـ رحمه اهللا
  

    : فأجاب
  

ر       ه متغي م أن إن عل الحمد لّله، أما ما تغير بمكثه ومقره، فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء، وأما النهر الجاري، ف
م       : بنجاسة، فإنه يكون نجسا، فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس وشك في التغير م يحك هل هو بطاهر أو نجس، ل

    . بنجاسته بمجرد الشك
  

ان         واألغلب و نجس، وإن آ ره بالنجاسة، فه ين تغي أن هذه األنهار الكبار، ال تتغير بهذه القني التي عليها، لكن إذا تب
    . والّله أعلم  . متغيًرا بغير نجس، ففي طهوريته القوالن المشهوران

  
  
ط،   عن بئر آثير الماء وقع فيه آلب ومات، وبقي فيه حتى انهرى جلده وشعره، ولم   : َوُسِئَل/  يغير من الماء وصًفا ق

    ؟ ال طعم وال لون وال رائحة 
  

    : فأجاب
  

ربتين، فكيف         ا نحو الق ين، وهم الحمد لّله، هو طاهر عند جماهير العلماء ـ آمالك والشافعي وأحمد ـ إذا بلغ الماء قلت
ه طاهر في مذهب م        ؟ إذا آان أآثر من ذلك اء؛ فإن ين العلم ك، ونجس في مذهب     وشعر الكلب في طهارته نزاع ب ال

    . فإذا لم يعلم أن في الدلو الصاعد شيًئا من شعره، لم يحكم بنجاسته بال ريب  . الشافعي، وعن أحمد روايتان
  

ه  ا              : وقد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قيل ل ر تلقي فيه اَعة وهي بئ ر ُبَض ه، إنك تتوضأ من بئ يارسول الّل
ة في شرقي     ) الماء طهور ال ينجسه شيء (   : فقال  ؟ الناس الحيض، ولحوم الكالب، وعذر ، وبئر ُبَضاَعة واقعة معروف



 

ه             / : المدينة، باقية إلى اليوم، ومن قال ه صلى اهللا علي د رسول الّل ى عه م يكن عل ه ل د أخطأ؛ فإن ة، فق إنها آانت جاري
    . والّله أعلم   . وسلم بالمدينة عين جارية، بل الزرقاء وعيون حمزة حدثتا بعد موته

  
ده    : َوسئل ـ َرحمه الّله تعالى   عن بئر وقع فيه آلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاة ثم مات فيها، وذهب شعره وجل

    ؟ ولحمه، وهو فوق القلتين، فكيف يصنع به 
  

    : فأجاب
  

ر بال           م يتغي اء ل ان الم ره، إن آ ا ذآر أو غي ه شيء مم ع في و طاهر   الحمد لّله، أي بئر وق إن آانت عين      . نجاسة فه ف
ك في            . النجاسة باقية، نزحت منه وألقيت وسائر الماء طاهر م يضره ذل اء، ل ي في الم ر إذا بق وشعر الكلب والخنزي

إن          دليل، ف ول أظهر في ال ذا الق د، وه د أحم أصح قولي العلماء، فإنه طاهر في أحد أقوالهم، وهو إحدى الروايتين عن
ه، وسواء     جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر، سواء آان على جلد ما يؤآل لحمه، أو جلد ما ال يؤآل لحم
    . أظهر األقوال للعلماء؛ وهو إحدى الروايات عن أحمد/هذا  . آان على حي أو ميت

  
ه شيء،            زح من م ين اء ل ر الم م يتغي ب، وإن ل ى يطي ه حت ل   وأما إن آان الماء قد تغير بالنجاسة، فإنه ينزح من ه قي فإن

تن       : للنبي صلى اهللا عليه وسلم ا الحيض، ولحوم الكالب، والن ال   ؟ إنك تتوضأ من بئر ُبَضاَعة، وهي بئر يلقى فيه   : فق
    .  ) الماء طهور ال ينجسه شيء ( 

  
    . والّله أعلم  . وقد بسط الكالم على هذه المسألة في غير هذا الموضع

  
    ؟ هل ينجس أم ال   : اجة ثم ماتتعن بئر سقطت فيه دج  : َوُسِئَل 
  

    : فأجاب
  

     . والّله أعلم  . إذا لم يتغير الماء لم ينجس
  

ل،    /عن البئر تكون في وسط البلد فيتغير لونه بالزِّْبل ، فيصير أصفر ،  : َوُسِئَل  ا ال يؤآ ه وم وهو روث ما يؤآل لحم
    ؟ هل ينجس أم ال   : وربما صار فيه اللحمة

  
    : فأجاب

  
ى           د دلت عل ل ـ وق ن حنب د اب ك وأحم الحمد لّله، إن آان الزِّْبل مما يؤآل لحمه، فهو طاهر عند جمهور العلماء ـ آمال

    . ذلك الدالئل الشرعية الكثيرة، آما قد بسط القول في ذلك، وذآر فيه بضعة عشر حجة
  

ه    هل الروث رو  : وأما ما تيقن أن تغيره بالنجاسة، فإنه ينجس، وإن شك ا ال يؤآل لحم ه أو روث م   ؟ ث ما يؤآل لحم
    . والّله أعلم  . ففيه قوالن في مذهب أحمد وغيره

  
    ؟ هل يجوز الوضوء به   : عن الماء الجاري إذا آان ُمَزبَّال   : َو سئل َرحمه الّله  
  

    : فأجاب
  

از أن يكون نجسا، فجاز الوضوء به في إحدى الحمد لّله، إذا لم يتيقن أنه ُمَزبَّل بزبل نجس، جاز أن يكون طاهرا وج
    . الروايتين في مذهب أحمد وغيره

  
إنه قلة الجبل، وفي سؤر الهرة إذا أآلت نجاسة   : ومن قال  ؟ هل حديثه صحيح أم ال  : عن القلتين  : َوسئل ـ َرحمه الّله / 

    ؟ هل يجوز الوضوء به أم ال   : ثم شربت من ماء دون القلتين



 

    : فأجاب
  

ه         ل ل ه قي لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ا            : الحمد لّله ، قد صح عن النب ر يلقى فيه اَعة، وهي بئ ر ُبَض إنك تتوضأ من بئ
ا ـ          ) الماء َطهور ال ينجسه شيء (   : فقال  ؟ الحيض ولحوم الكالب والنتن م به اء وأهل العل اق العلم ، وبئر بضاعة ـ باتف

م،        هي بئر ليست جارية، وما يذآر عن اق أهل العل ه باتف دي ال يحتج ب الواقدي من أنها جارية، أمر باطل، فإن الواق
زة                  ون حم اء وعي اء جار، وعين الزرق لم م ه وس ه صلى اهللا علي د رسول الّل ى عه ة عل م يكن بالمدين وال ريب أنه ل

    . وهي معروفة محدثة بعد النبي صلى اهللا عليه وسلم، وبئر ُبَضاَعة باقية إلى اليوم في شرقي المدينة،
  

ه      تج ب ن يح ديث حس ه ح ى أن ديث عل م بالح ل العل أآثر أه ين، ف ديث القلت ا ح ن     . وأم ن طع الم م ن آ ابوا ع د أج وق
    . الّله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءا رد فيه ما ذآره ابن عبد البر وغيره/فيه،وصنف أبو عبد

  
رة الكبي   ه الج دهم أن روف عن ه مع ة، فإن ظ القل ا لف ي   وأم ا ف ا، آم ل بهم لم يمث ه وس ان صلى اهللا علي رة آالجب، وآ

الل هجر    (   : الصحيحين أنه قال في سدرة المنتهي ل ق ة     ) وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، وإذا نبقها مث الل معروف ، وهي ق
    . الصفة والمقدار، فإن التمثيل ال يكون بمختلف متفاوت

  
ن قالل الجبال فيها الكبار والصغار، وفيها المرتفع آثيًرا، وفيها ما هو دون  وهذا مما يبطل آون المراد قلة الجبل؛ أل

ل       ى مث لم عل ه وس ذلك، وليس في الوجود ماء يصل إلى قالل الجبل إال ماء الطوفان، َفَحْمل آالم النبي صلى اهللا علي
    . هذا يشبه االستهزاء بكالمه

  
درات  در المق ه يق لم أن ه وس ه صلى اهللا علي ن عادت ال  وم ا ق ا، آم ة أوسق صدقة (   : بأوعيته ا دون خمس يس فيم ،  ) ل

القالل               اء ب دير الم ذا تق اء، وهك ة الم ك من أوعي د ويغتسل بالصاع، وذل ان يتوضأ بالم والوسق حمل الجمل، وآما آ
    . مناسب، فإن القلة وعاء الماء

  
    .  ) ست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافاتإنها لي (   : وأما الهرة، فقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

  
إن   : قيل  : وتنازع العلماء فيما إذا أآلت فأرة ونحوها، ثم ولغت في ماء قليل على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره/

ورودها على ما يطهر  إن غابت غيبة يمكن فيها   : وقيل  . نجس مطلًقا حتى تعلم طهارة فمها  : وقيل  . الماء طاهر مطلًقا
ا       . فمها آان طاهًرا، وإال فال د وغيرهم ل   . وهذه األوجه في مذهب الشافعي وأحم ان طاهرا،       : وقي إن طال الفصل آ

  جعال لريقها مطهرا لفمها ألجل الحاجة، وهذا قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأحمد، وهو أقوي األقوال 
  

    . والّله أعلم
  

وما الحكمة   ؟ فهل هذا الماء يكون طهوًرا  : ل غمس يده في الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليلعن رج  : َوُسِئَل
    . أفتونا مأجورين  ؟ في غسل اليد إذا باتت طاهرة

  
    : فأجاب

  
ة  الحمد لّله، أما مصيره مستعمال ال يتوضأ به فهذا فيه نزاع مشهور، وفيه روايتان عن أحمد، اختار آل واح  دة طائف

    . من أصحابه، فالمنع اختيار أبي بكر والقاضي وأآثر أتباعه، ويروي ذلك عن الحسن وغيره
  

    . قول أآثر الفقهاء/ ال يصير مستعمال، وهي اختيار الخرقي وأبي محمد وغيرهما، وهو  : والثانية
  

    : وأما الحكمة في غسل اليد ففيها ثالثة أقوال
  

    . تكون على اليد، مثل مرور يده موضع االستجمار مع العرق، أو على َزْبلة ونحو ذلك أنه خوف نجاسة  : أحدها
  



 

    . أنه َتَعبُّد وال يعقل معناه  : والثاني
  

ه       : والثالث لم أن ه وس أنه من مبيت يده مالمسة للشيطان، آما في الصحيحين عن أبي هريرة، عن النبي صلى اهللا علي
ى خيشومه           إذا استيقظ أحدآ (   : قال إن الشيطان يبيت عل اء؛ ف ه من الم ه فليستنشق بمنخري أمر بالغسل    ) م من منام ، ف

    . معلال بمبيت الشيطان على خيشومه؛ َفُعِلم أن ذلك سبب للغسل عن النجاسة، والحديث معروف
  

ة من      ) فإن أحدآم ال يدري أين باتت يده (   : وقوله ذه العل ا      يمكن أن يراد به ذلك؛ فتكون ه ي شهد له ؤثرة الت ل الم العل
    . والّله أعلم  . النص باالعتبار

  
    : ََقاَل ـ رضي الّله َعنُه

  
  حكم غمس القائم من نوم الليل يده في اإلناء: فصــل  
  

لم   و ال يقتضي                : وأما نهيه صلى اهللا عليه وس ا، فه لها ثالًث ل أن يغس اء قب ده في اإلن ل ي وم اللي ائم من ن أن يغمس الق
أعظم من النهي        تن ك ب يس ذل أثير، ول ى الت جيس الماء باالتفاق، بل قد يكون ألنه يوثر في الماء أثًرا وأنه قد يفضي إل

    . عن البول في الماء الدائم، وقد تقدم أنه ال يدل على التنجيس
  

إن الشيطان يبيت    إذا استيقظ أحدآم من نومه فليستنثر بمنخريه من الم (  : وأيًضا، ففي الصحيحين عن أبي هريرة اء؛ ف
ى خيشومه       ) على خيشومه ل بمبيت الشيطان عل والحديث    . ، فعلم أن ذلك الغسل ليس مسبًبا عن النجاسة، بل هو معل

ي شهد           ) فإن أحدآم ال يدري أين باتت يده (   : المعروف وثرة الت ل الم ة من العل ذه العل يمكن أن يراد به ذلك، فتكون ه
    . لها النص باالعتبار

  
ي      ذا ـ إن صح عن النب ول في          / وأما نهيه عن االغتسال فيه بعد البول، فه ه عن الب و آنهي لم ـ فه ه وس صلى اهللا علي

ي شيء     ) فإن عامة الوسواس منه (   : المستحم، وقوله ا بق ؛ فإنه إذا بال في المستَحم ثم اغتسل حصل له وسواس، وربم
اء أجزاء        من أجزاء البول فعاد عليه رشاشه، وآذلك إذا  ل االستحالة مع بق د يغتسل قب بال في الماء ثم اغتسل فيه فق

    . البول؛ فنهي عنه لذلك
  

اء         دير الم ه من تق ا في ونهيه عن االغتسال في الماء الدائم ـ إن صح ـ يتعلق بمسألة الماء المستعمل، وهذا قد يكون لم
    .  ) إن الماء ال يجنب (   : بت في الصحيح عنه أنه قالعلى غيره، ال ألجل نجاسته وال لصيرورته مستعمًال؛ فإنه قد ث

  
    ؟ هل يجوز استعماله أم ال  : َوسئل ـ أيًضا ـ رحمه الّله ـ عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه

  
    : فأجاب

  
  : خري ال ينجس بذلك، بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء، آمالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وعنه رواية أ

    . والّله ـ سبحانه وتعالى ـ أعلم  . أنه يصير مستعمًال
  

اء من              : َوُسِئَل  م يرجع بعض الم اقص، ث ره وهو ن ام وغي ْرِن في الحم عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض أو الُج
ى الجرن   اء مستعمال أم ال       : على بدنه إل ك الم اء أ        ؟ هل يصير ذل ده في الم ذلك الجنب إذا وضع ي ْرنِ وآ هل    : و الُج
ى       ؟ يصير مستعمال أم ال ي تحط عل وعن مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب ال يصير مستعمال، وعن الطاسة الت

    . أرض الحمام، والماء المستعمل جار عليها، ثم يغترف بها من الجرن الناقص من غير أن تغسل، أفتونا مأجورين
  

    : فأجاب 
  

    . من بدن المغتسل أو المتوضئ من الرشاش في إناء الطهارة ال يجعله مستعمًال الحمد لّله، ما يصير
  



 

    . وآذلك غمس الجنب يده في اإلناء والُجْرِن الناقص ال يصير مستعمًال
  

    . وأما مقدار الماء الذي إذا اغتسل فيه الجنب ال يصير مستعمال إذا آان آثيًرا مقدار قلتين
  

ي توضع  ة الت ا الطاس ي      وأم ة، فاألصل ف اة النجاس نجس إال بمالق اهر ال ي تعمل ط اء المس ام فالم ى أرض الحم عل
ا                اء يجري عليه إن الم ات، ف دي الحياض الفائضة في الحمام ين ي ا ب يما م تها، الس م نجاس األرض الطهارة حتى تعل

    . والّله أعلم  . آثيًرا
  
ـاء           عـن رجـل تدرآه الصالة وهو في مدرسة، فيج   : َوُسـِئَل   ـل م رة، ومث ـدة آثي ه م اء ل ا م ا فيه دارس برآ د في الم

    ؟ فهـل يجوز من ذلك الوضوء والطهارة أم ال  . الحمام الذي في الحوض
  

    : فأجاب
  

ر وجه، آحديث عائشة، وأم           لم من غي ه وس ي صلى اهللا علي الحمد لّله رب العالمين، قد ثبت في الصحيحين عن النب
نهم ـ    سلمة، وميمونة، وابن عمر   ه ع اء             : ـ رضي الّل ه من إن ان يغتسل هو وزوجت لم آ ه وس ي صلى اهللا علي أن النب

    . أبق لي  : وتقول هي  ) أبقي لي (   : واحد، حتى يقول لها
  

ه       : وفي صحيح البخاري عن عبد الّله بن عمر قال ه صلى اهللا علي آان الرجال والنساء يغتسلون على عهد رسول الّل
م   . واحدوسلم من إناء  ام            / ول اء جار وال حم لم م ه وس ه صلى اهللا علي د رسول الّل ى عه ة عل انوا     . يكن بالمدين إذا آ ف

ة آصع، أو ستة عشر       : يتوضؤون جميًعا ويغتسلون جميًعا من إناء واحد بقدر الَفْرق والَفْرُق مكيال بالمدينة يسع ثالث
م       يس له ل، ول ا من        رطًال ، وهو بضعة عشر رطال بالمصري أو أق الهم جميًع وب، فتوضؤهم واغتس وع وال أنب ينب

وب                    ان األنب وب مسدوًدا ـ فكيف إذا آ ا واألنب ان الحوض ناقًص ك ـ وإن آ ي وأحري، فيجوز ذل ام أول حوض الحم
    . وسواء فاض أو لم يفض  ؟ مفتوًحا

  
    . وآذلك برك المدارس، ومن منع غيره حتى ينفرد وحده باالغتسال فهو مبتدع مخالف للسنة

  
ى      : َوُسِئَل شيُخ اإلسالم  نهم عل عن هؤالء الذين يعبرون إلى الحمام ، فإذا أرادوا أن يغتسلوا من الجنابة وقف واحد م

وإن تطهر من     ؟ الطهور وحده، وال يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحًدا بعد واحد ، فهل إذا اغتسل معه غيره ال يطهر
اع       ؟ آان الماء بائتا فيها بقية أحواض الحمام فهل يجوز ـ وإن   دن الجنب من الجم وهل الماء الذي يتقاطر من على ب

ذي يكون       ؟ وهل ماء الحمام ـ عند آونه مسخًنا بالنجاسة ـ نجس أم ال      ؟ طاهر أو نجس ور ال ام   / وهل الزنب في الحم
ول أم ال        ه الرجل إذا اغتسل وجسده مبل نجس ب ذي يجري في أرض       ؟ أيام الشتاء هو من دخان النجاسة يت اء ال والم

    . أفتونا ليزول الوسواس  ؟ الحمام من اغتسال الناس طاهر أم نجس
  

    : فأجاب
  

ه     : الحمد لّله، قد ثبت في الصحيحين عن عائشة ـ رضي الّله عنها ـ    أنها آانت تغتسل هي ورسول الّله صلى اهللا علي
وثبت ـ  . من قلة الماء   ) دعي لي (   : دع لي ويقول هو  : أنها آانت تقول  : وفي رواية  . وسلم من إناء واحد يغترفان جميًعا

ة بنت الحارث           ل ميمون اء واحد، مث ؤمنين من إن أيًضا ـ في الصحيح أنه آان يغتسل هو وغير عائشة من أمهات الم
ه وس      : وثبت عن عائشة أنها قالت  . وأم سلمة ه صلى اهللا علي ْرق      آنت أغتسل أنا ورسول الّل در الَف اء واحد ق لم من إن
ديم ـ ستة عشر رطال، وبالرطل            : والَفْرُق مكيال بالمدينة يسع ثالثة آصع، أو ستة عشر رطًال ـ بالرطل العراقي الق

ا ة عشر رطًل ن خمس ل م لم   . المصري أق ه وس ي صلى اهللا علي ي الصحيح عن النب د   : وثبت ف ان يتوضأ بالم ه آ أن
ه    : في الصحيح عن ابن عمر أنه قالوثبت   . ويغتسل بالصاع آان الرجال والنساء على عهد رسول الّله صلى اهللا علي

    . وسلم يتوضؤون من ماء واحد
  

    : وهذه السنن الثابتة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الذين آانوا بمدينته على عهده دلت على أمور
  



 

ا     . غتسال من إناء واحد، وإن آان آل منهما يغتسل بسؤر اآلخر  هو اشتراك الرجال والنساء في اال  : أحدها/ ذا مم وه
اء واحد        لوا من م اتفق عليه أئمة المسلمين بال نزاع بينهم، أن الرجل والمرأة أو الرجال والنساء إذا توضؤوا واغتس

ه    وإنما تنازع العلماء فيما إذا انفردت ا  . جاز، آما ثبت ذلك بالسنن الصحيحة المستفيضة رأة باالغتسال أو خلت ب   : لم
    : على ثالثة أقوال في مذهب أحمد وغيره  ؟ هل ينهي الرجل عن التطهر بسؤرها 

  
    . ال بأس بذلك مطلًقا  : أحدها

  
    . يكره مطلًقا  : والثاني 

  
ه      : والثالث  م تخل ب ه ول ك أحاديث في ا       . ينهي عنه إذا خلت به، دون ما انفردت ب د روي في ذل ذا    وق يس ه لسنن ول

    . موضع هذه المسألة
  

فأما اغتسال الرجال والنساء جميعا من إناء واحد، فلم يتنازع العلماء في جوازه، وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء      
ه  فمن    . جميًعا، فاغتسال الرجال دون النساء جميًعا، أو النساء دون الرجال جميًعا أولي بالجواز، وهذا مما ال نزاع في

ره أن يغتسل معه غيره، أو رأي أن طهره ال يتم حتى يغتسل وحده، فقد خرج عن إجماع المسلمين، وفارق جماعة آ
    . المؤمنين

  
ة  / ا آانت آني لون منه اء يغتس ال والنس لم وأزواجه والرج ه وس ي صلى اهللا علي ان النب ي آ ة الت ك أن اآلني يوضح ذل

ة       . ولم يكن يفيض صغيرة، ولم يكن لها مادة ال أنبوب وال غيره، ك اآلني ا من تل فاذا آان تطهر الرجال والنساء جميًع
ر      ؟ جائًزا، فكيف بهذه الحياض التي في الحمامات وغير الحمامات التي يكون الحوض أآبر من قلتين ين أآث إن القلت ف

ى الصحيح ـ      ا ـ عل ذا الرطل ال          : ما قيل فيهم ديم، فيكون ه العراقي الق ا خمسمائة رطل ب ك     أنهم ر من ذل مصري أآث
ذا الرطل         م، وه ة أسباع دره ا وأربع بعشرات من األرطال؛ فإن الرطل العراقي القديم مائة وثمانية وعشرون درهم
ر من               ك أآث م، وذل ة أسباع دره ا وثالث ك بخمسة عشر درهم ى ذل د عل ا، يزي المصري مائة وأربعة وأربعون درهم

ا،        أوقية وربع مصرية، فالخمسمائة رطل بالعراقي أر انون درهم م، وخمسة وثم ا دره م، ومائت بعة وستون ألف دره
م   تمائة دره ل       : وخمسة أسباع درهم وذلك بالرطل الدمشقي الذي هو س ة وسبعة أرطال وسبع ُرْط ذا الرطل     . مائ وه

ع طوال                : المصري ع في ذراع ورب ين ذراع ورب ة، ومساحة القلت ة رطل وستة وأربعون رطال وآسر أوقي أربعمائ
دار        وعرًض ذا المق ر من ه ر الحمامات أآث ا وعمًقا، ومعلوم أن غالب هذه الحياض التي في الحمامات المصرية وغي

بكثير، فإن القلة نحو من هذه القرب الكائنة التي تستعمل بالشام ومصر، فالقلتان قربتان بهذه القرب، وهذا آله تقريب 
ى    ولين،   ـ بال ريب ـ فإن تحديد القلتين إنما هو بالتقريب عل ك،       /أصوب الق ا أضعاف ذل ذه الحياض فيه وم أن ه ومعل

    ؟ فإذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يتطهر هو وأزواجه من تلك اآلنية، فكيف بالتطهر من هذه الحياض
  

ا أو       : األمر الثاني وب تصب فيه أنه يجوز التطهر من هذه الحياض سواء آانت فائضة أو لم تكن، وسواء آانت األنب
تكن، وسواء آان الماء بائتا فيها أو لم يكن، فإنها طاهرة، واألصل بقاء طهارتها، وهي ـ بـكل حال ـ أآثر ماء من    لم

ادة       ا م ان به تلك اآلنية الصغار التي آان النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه يتطهرون منها، ولم تكن فائضة وال آ
    . من أنبوب وال غيره

  
ى ي ن انتظر الحوض حت تحق  وم ريعة، مس الف للش دع مخ و مبت ا، فه ك ديًن د ذل ده، واعتق م يغتسل إال وح يض، ول ف

ر   للتعزير الذي يردعه وأمثاله عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به اللّّه، ويعبدون الّله باعتقادات فاسدة وأعمال غي
    . واجبة وال مستحبة

  
د ثبت عن         : األمر الثالث  اء، فق لم      االقتصاد في صب الم ه وس ي صلى اهللا علي د ويغتسل        : النب ان يتوضأ بالم ه آ أن

اء الحديث ـ      : والصاع أآثر ما قيل فيه  . بالصاع إنه ثمانية أرطال بالعراقي آما قال أبو حنيفة، وأما أهل الحجاز وفقه
ي يوسف      . فعندهم أنه خمسة أرطال وثلث بالعراقي/آمالك والشافعي وأحمد وغيرهم ـ   ة أب ك     وحكاي ك في ذل مع مال

ر،         ا شيء آثي ده منه ى اجتمع عن مشهورة لما سأله عن مقدار الصاع والمد، فأمر أهل المدينة أن يأتوه بصيعانهم حت
ذا الصاع       : فلما حضر أبو يوسف قال مالك لواحد منهم ك ه ن ل ال   ؟ من أي ه           : ق ؤدي ب ان ي ه آ ه أن ي عن أبي حدثني أب

ي           : وقال اآلخر  . عليه وسلم صدقة الفطر إلى رسول اهللا صلى اهللا ه، ـ يعن ؤدي ب ا آانت ت ا أنه   : حدثتني أمي عن أمه



 

ك   . صدقة حديقتها ـ إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ك      . وقال اآلخر نحو ذل ال اآلخر نحو ذل ي      . وق ك ألب ال مال فق
ال   ؟ أتري هؤالء يكذبون  : يوسف ك       : ق ال مال ا يكذب هؤالء، ق ا أهل العراق         : ال، واهللا م رطلكم ي ذا ب ا حررت ه   ! فأن

ت،       : فوجدته خمسة أرطال وثلًثا، فقال أبو يوسف لمالك ا رأي و رأي صاحبي م قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد اهللا، ول
    . فهذا النقل المتواتر عن أهل المدينة بمقدار الصاع والمد  . لرجع آما رجعت

  
ام          وقد ذهب طائفة من العلماء ـ آابن ق  ى أن صاع الطع ي البرآات ـ إل ه وجدي أب تيبة، والقاضي أبي يعلى في تعليق

أنها آانت تغتسل هي ورسول اهللا صلى   : منها خبر عائشة  : خمسة أرطال وثلث، وصاع الماء ثمانية، واحتجوا بحجج
اء  اهللا عليه وسلم بالفرق، والفرق ستة عشر رطًال بالعراقي، والجمهور على أن الصاع والمد  ام والم واحد،  /في الطع

    . وهو أظهر، وهذا مبسوط في موضعه
  

ث،      ى خمسة وثل ة إل والمقصود هنا أن مقدار طهور النبي صلى اهللا عليه وسلم في الغسل ما بين ثمانية أرطال عراقي
    . والوضوء ربع ذلك، وهذا بالرطل المصري أقل من ذلك

  
ه       وإذا آان آذلك، فالذي يكثر صب الماء حتى يغتس دين ب نة، ومن ت دع مخالف للس ل بقنطار ماء أو أقل أو أآثر، مبت

    . عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك آسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة، وهذا آله بين في هذه األحاديث
  

د   إنما يفعل نحو هذا؛ ألن الماء قد يكون نجًسا أو مستعمًلا، بأن تكون اآلنية مثل الطا  : فإن قيل األرض ق سة الالصقة ب
تعمًال، أو قطر    تنجست بما على األرض من النجاسة، ثم غرف بها منه، أو بأن الجنب غمس يده فيه فصار الماء مس
ته،   عليه من عرق سقف الحمام النجس، أو المحتمل للنجاسة، أو غمس بعض الداخلين أعضاءه فيه وهي نجسة فنجس

دع  (   : طنا لديننا وعدلنا إلى الماء الطهور بيقين؛ لقول النبي صلى اهللا عليه وسلمفالحتمال آونه نجًسا أو مستعمًلا، احت
    .  ) من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه (   : ، ولقوله ) ماَ ِيريُبَك إلى ما ال يريبك

  
    : الجواب عن هذا من وجوه  : قيل/
  

يس   : أحدها ل          أن االحتياط بمجرد الشك في أمور المياه، ل ك، ب ل وال يستحب السؤال عن ذل تحًبا وال مشروًعا، ب مس
تعماله     المشروع أن ُيْبَني األمر على االستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه، وإال فال يستحب أن يجتنب اس

    . بمجرد احتمال النجاسة، وأما إذا قامت أمارة ظاهرة، فذاك مقام آخر
  

اه    أنه مازال ا  : والدليل القاطع لنبي صلى اهللا عليه وسلم والصحابة والتابعون يتوضؤون ويغتسلون ويشربون من المي
التي في اآلنية والدََّالِء الصغار والحياض وغيرها مع وجود هذا االحتمال، بل آل احتمال ال يستند إلى أمارة شرعية  

ا والميسر،     ف   . محرم لوصفه، ومحرم لكسبه      : لم يلتفت إليه؛ وذلك أن المحرمات نوعان  الظلم والرب المحرم لكسبه آ
ذا         . والمحرم لوصفه آالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اهللا به ه مشهور، وله ورع في ا والت واألول أشد تحريًم

    . آان السلف يحترزون في األطعمة والثياب من الشبهات الناشئة من المكاسب الخبيثة
  

ة              فإنما حرم؛ لما ف  : وأما الثاني ذآوه التذآي ان أال ي اب مع إمك ام أهل الكت ا طع اح اهللا لن د أب ث، وق يه من وصف الخب
ك  اء    /الشرعية أو يسمُّوا عليه غير اهللا،وإذا علمنا أنهم سموا عليه غير اهللا،حرم ذل ولي العلم د ثبت في     . في أصح ق وق

ال          أتون ب وم ي لم سئل عن ق ه وس ي صلى اهللا علي ه أم ال   الصحيح من حديث عائشة أن النب ْدَرى أسموا علي   ؟ لحم وال ُي
    .  ) سموا أنتم وآلوا (  : فقال

  
ا   وأما الماء، فهو في نفسه طهور، ولكن إذا خالطته النجاسة وظهرت فيه، صار استعماله استعماًال لذلك الخبيث، فإنم

رة ظاهرة على مخالطة الخبيث نهي عن استعماله؛ لما خالطه من الخبيث، ال ألنه في نفسه خبيث، فإذا لم يكن هنا أما
اب    له، آان هذا التقدير واالحتمال مع طيب الماء وعدم التغيير فيه من باب الحرج الذي نفاه اهللا عن شريعتنا، ومن ب

    . اآلصار واألغالل المرفوعة عنا
  

ال، ومر                  ذا االحتم ام ه ه ـ توضأ من جرة نصرانية مع قي ن الخطاب ـ رضي اهللا عن ن    وقد ثبت أن عمر ب عمر ب
  : فقال عمر  ؟ يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أم نجس  : الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ وصاحب له بميزاب فقال صاحبه  



 

ه         . فإن هذا ليس عليه  . يا صاحب الميزاب، ال تخبره ى أن ره؛ نصوا عل د وغي ة آأحم وقد نص على هذه المسألة األئم
ره         إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه، وال أما ل يك ه، ب زم السؤال عن م يل ى النجاسة، ل دل عل فهل    : وإن سأل   . رة ت

    . وقد استحب بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره السؤال وهو ضعيف  . على وجهين  ؟ يلزم رد الجواب
  
فات إليها حرج ليس من هذه االحتماالت هنا منتفية؛ أو في غاية البعد فال يلتفت إليها، وااللت  : أن يقول  : والوجه الثاني/

اس الحمامات ـ طاهرة         ا الن دخل به الدين، ووسوسة يأتي بها الشيطان؛ وذلك أن الطاسات ـ وغيرها من اآلنية التي ي
ان           ة األده إذا آانت آني ي في حوانيت الباعة، ف ة الت في األصل، واحتمال نجاستها أضعف من احتمال نجاسة األوعي

ى        واأللبان والخلول والعجين ـ وغي  ا إل ر ملتفت فيه ا، غي ا بطهارته ر ذلك من المائعات والجامدات والرطبة ـ محكوًم
    !  ؟ هذا الوسواس، فكيف بطاسات الناس

  
نعم     : وأما قول القائل ى األرض، ف ع عل ه             . إنها تق إن األصل في ه؛ ف د الحياض من األرض طاهر ال شبهة في ا عن وم

اه والسدر        ع علىه من المي ا يق دان الجنب من          الطهارة، وم ك، طاهر، وأب ر ذل والخطمي واألشنان والصابون وغي
    . الرجال والنساء طاهرة

  
ه في بعض طرق              لم لقي ه وس ي صلى اهللا علي ه ـ أن النب وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة ـ رضي اهللا عن

ال       : المدينة، قال ه فق م أتيت ه؛ فاغتسلت ث ن آنت   (   : فانخنست من ا         : فقلت   )  ؟ أي ا، فكرهت أن أجالسك وأن ُت جنًب ي آن إن
ة       .  ) إن المؤمن ال ينجس  ! سبحان اهللا (   : جنب، فقال ين األئم ه ب ذا متفق علي ه طاهر،        : وه دن الجنب طاهر وعرق أن ب

ذلك          /والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر، ولو سقط الجنب ل وآ ة، ب ين األئم زاع ب م ينجسه بال ن ائع، ل في دهن أو م
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه   . لحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهرا

    . أذن للحائض أن تصلي في ثوبها الذي تحيض فيه، وأنها إذا رأت فيه دًما أزالته وصلت فيه
  

بول عليه بعض المغتسلين، أو يبقى عليه، أو يكون  إنه قد ي  : أآثر ما يقال  ؟ فإذا آان آذلك، فمن أين ينجس ذلك البالط
    . على بدن بعض المغتسلين نجاسة يطأ بها األرض، ونحو ذلك

  
    : وجواب هذا من وجوه

  
    . أن هذا قليل نادر؛ وليس هذا المتيقن من آل بقعة  : أحدها

  
    . أن غالب من تقع منه نجاسة يصب عليها الماء الذي يزيلها  : الثاني

  
ك         : ثالثال اس، يطهر تل ذي يصبه الن أنه إذا أصاب ذلك البالط شيء من هذا، فإن الماء الذي يفيض من الحوض وال

ة، ولكن بعض           ة األربع د أحد من األئم يس بشرط عن البقعة، وإن لم يقصد تطهيرها، فإن القصد في إزالة النجاسة ل
ا ضعيًفا في    ة في          المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد، ذآروا وجًه ي حنيف اظرة أب ك؛ ليطردوا قياسهم في من ذل

    . التيمم طرًدا لقياسه، وآال القولين مطرح/آما أن زفر نفي وجوب النية في  . اشتراط النية في طهارة الحدث
  

يس        ى األرض ل ذي يصب عل اء ال ب الم يبها، وغال ي يص ر األرض الت ر يطه اء المط ى أن م ة عل د نص األئم وق
    . الماء الذي يصبه الناس ال يكون عن جنابة، وال متغيًرابمستعمل، فإن أآثر 

  
ر   : أن يقال  : الوجه الثالث د ثبت عن      . هب أن الحوض وقعت فيه نجاسة محققة، أو انغمس فيه جنب، فهذا ماء آثي وق

ه ل ل لم قي ه وس ي صلى اهللا علي عيد أن النب ي س اَعة وهي ب  : أب ر ُبَض ك تتوضأ من بئ ا رسول اهللا، إن ا ي ي فيه ر يلق ئ
اعة صحيح      : قال اإلمام أحمد  .  ) الماء َطهور ال ينجسه شيء (   : فقال  ؟ الحيض، ولحوم الكالب، والنتن ر ُبَض   . حديث بئ

ه من السباع               ا ينوب الة وم أرض الف اء يكون ب لم سئل عن الم ه وس وفي السنن عن ابن عمر، أن النبي صلى اهللا علي
    .  ) لم يحمل الخبث (   : ، وفي لفظ ) غ الماء قلتين لم ينجسه شيءإذا بل (   : والدواب، فقال

  
ال  ة،       : وبئر ُبَضاَعة بئر آسائر اآلبار، وهي باقية إلى اآلن بالمدينة من الناحية الشرقية، ومن ق ا جاري ا آانت عين إنه

ا إال  فقد غلط غلًطا بيًنا؛ فإنه لم يكن على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالمدي نة عين جارية أصًال، ولم يكن به



 

،  ) حديقة أبي طلحة  ( ويشربون، ومثل بئر َأِريس التي بقباء، أو البئر التي ِبَبْيُرَحاء / اآلبار، منها يتوضؤون ويغتسلون
ار         ن اآلب زرع م ل وال قيهم للنخ ان س ار، وآ ذه اآلب ر ه لمين، وغي ى المس ها عل ان وحبس تراها عثم ي اش ر الت والبئ

ا       : اضح والسواني، السوَّانيبالنو اء السماء وم ك، أو بم جمع سانية وهي الناقة يسقى عليها، ومثلها النواضح ونحو ذل
    . يأتي من السيول، فأما عين جارية، فلم تكن لهم

  
ن موضعها،     هداء م ل الش اس بنق ر الن ه وأم ي خالفت ة ف دثها معاوي ا أح زة، إنم ون حم مي عي ي تس ون الت ذه العي وه

اء    فصاروا ين الزرق ذلك ع ا، وآ ت دًم دهم فانبعث ل أح حاة ِرْج ى أصابت الَمْس وا، حت م ينتن م رطاب ل ونهم وه ينبش
    ؟ محدثة، لكن ال أدري متى حدثت

  
اء  اع علم ذا بعض أتب ل ه ي مث ازع ف ا ين ا، وإنم ة وأحواله المين بالمدين اء الع ه أحد من العلم ازع في ذا أمر ال ين وه

وإذا آان النبي صلى اهللا عليه وسلم   . ة بأحوال النبي صلى اهللا عليه وسلم ومدينته وسيرتهالعراق، الذين ليس لهم خبر
ي                ه النب زه عن أمر فعل ا أن نتن تن، فكيف يشرع لن ا الحيض ولحوم الكالب والن يتوضأ من تلك البئر التي يلقي فيه

ه، و           ؟ صلى اهللا عليه وسلم ا يفعل زه عم ى من يتن ه أنكر عل ه أن ال وقد ثبت عن ياء        (   : ق وام يتنزهون عن أش ال أق ا ب م
    .  ) واهللا إني ألخشاآم هللا وأعلمكم بحدوده  ؟ أترخص فيها

  
الماء إذا وقعت فيه نجاسة نجسته وإن    : نتنزه عن هذا ألجل الخالف فيه، فإن من أهل العراق من يقول  : ولو قال قائل

رة  آان آثيًرا إال أن يكون مما ال تبلغه النجاسة، وي قدرونه بما ال يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف اآلخر، وهل العب
ول     . وقدر بعضهم ذلك بعشرة أذرع في عشرة أذرع   . على قولين  ؟ بحرآة المتوضئ أو بحرآة المغتسل ويحتجون بق

زح     إذ  : ، ثم يقولون ) ال يبولن أحدآم في الماء الدائم ثم يغتسل منه (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم ه ين ر، فإن ا تنجست البئ
ذا          . منها دالء مقدرة في بعض النجاسات، وفي بعضها تنزح البئر آلها مُّ، فه ر َتُط ى أن البئ يهم إل وذهب بعض متكلم

    ؟ االختالف يورث شبهة في الماء إذا وقعت فيه نجاسة
  

لم  االختالف إنما يورث شبهة إذا لم تتبين سنة رسول اهللا صل    : قيل لهذا القائل ه وس ي      . ى اهللا علي ا أن النب ا إذا تبين فأم
إن اهللا يحب أن يؤخذ برخصه  (   : صلى اهللا عليه وسلم أرخص في شيء، وقد آره أن نتنزه عما ترخص فيه، وقال لنا

رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه، فإن تنزهنا عنه، عصينا رسول اهللا صلى اهللا عليه  .  ) آما يكره أن تؤتي معصيته
بعض  وس بهة وقعت ل لم لش ه وس ا أن نغضب رسول اهللا صلى اهللا علي يس لن وله أحق أن نرضيه، ول لم، واهللا ورس

ما يستبيحه الحالل لخالف / العلماء، آما آان عام الحديبية، ولو فتحنا هذا الباب، لكنا نكره لمن أرسل هديا أن يستبيح
ا نستحب للجنب إذا صام أن يغتسل لخالف أ        اس، ولكن ل الطواف         ابن عب ره تطيب المحرم قب ا نك رة، ولكن ي هري ب

ذا     ل ه ره، ومث لخالف عمر وابنه ومالك، ولكنا نكره له أن يلبي إلى أن يرمي الجمرة بعد التعريف لخالف مالك وغي
    . واسع ال ينضبط

  
ادهم،  وأما من خالف في شيء من هذا من السلف واألئمة ـ رضي اهللا عنهم ـ فهم مجتهدون قالوا بمبلغ علمه    م واجته

ادهم، وألن السنة      ذورون الجته م مع وهم إذا أصابوا فلهم أجران، وإذا أخطؤوا فلهم أجر، والخطأ محطوط عنهم، فه
    . البينة لم تبلغهم، ومن انتهي إلى ما علم فقد أحسن

  
ه عذر في أن يتن             ق ل م يب ة الحال، فل ه حقيق ين ل ه    فأما من تبلغه السنة ـ من العلماء وغيرهم ـ وتب ا ترخص في زه عم

ه أن             ه بلغ ه في الصحيحين أن د ثبت عن ه ق ره، فإن اد غي النبي صلى اهللا عليه وسلم، وال يرغب عن سنته ألجل اجته
زوج النساء     : ويقوم اآلخر  . فأنا أقوم وال أنام  : ويقول اآلخر  . أما أنا فأصوم ال أفطر  : أقواًما يقول أحدهم   . أما أنا فال أت

بل أصوم وأفطر،وأنام وأتزوج النساء، وآآل اللحم، فمن رغب عن سنتي     (   : أما أنا فال آآل اللحم فقال  : ويقول اآلخر
    .  ) فليس مني

  
اح   ـرك النك ار وت ل وصيام النه ام اللي ى قي ة عل رون أن المداوم دين ي م وال ى العل بين إل ة من المنتس وم أن طائف ومعل

ا     . وهـم في هـذا ـ إذا آانـوا مجتهدين ـ معذورون  وغـيره مـن الطيبات، أفضـل مـن هـذا،  ومن علم السنة فرغب عنه
م يكن                   لم، ل ه وس د صلى اهللا علي ذا الهدي أفضل من هدي محم ذا أفضل، وأن ه ى ه رك السنة إل اد أن ت ألجل اعتق

    .  ) من رغب عن سنتي فليس مني (   : معذوًرا بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله
  



 

ا الفضل،   وفي الجملة،  باب االجتهاد والتأويل باب واسع يؤول بصاحبه إلى أن يعتقد الحرام حالال، آمن تأول في رب
ل       زاع، مث اه من صور الن واألنبذة المتنازع فيها، وحشوش النساء، وإلى أن يعتقد الحالل حراًما، مثل بعض ما ذآرن

العكس، فأصحاب اال        ل المعصوم أو ب د وجوب قت ل يعتق راتبهم من       الضب وغيره، ب اد ـ وإن عذروا وعرفت م جته
    . واهللا أعلم  . العلم والدين ـ فال يجوز ترك ما تبين من السنة والهدي ألجل تأويلهم

  
ه         : وبهذا يظهر الجواب عن قولهم ؤثر في ذا ال ي د ثبت بالنسبة أن ه إنه قد يغمس يده فيه أو ينغمس فيه الجنب، فإنه ق
لم عن      ؟ بةالنجاسة، فكيف تؤثر فيه الجنا ه وس ول الرجل في      : وقد أجاب الجمهور عن نهي النبي صلى اهللا علي أن يب

    : الماء الدائم ثم يغتسل منه بأجوبة
  

م             : أحدها ال ث اء، وإذا ب ر الم ى يتغي ك حت ار من ذل ى اإلآث أن النهي عن االغتسال وعن البول؛ ألن ذلك قد يفضي إل
ه من      : وهذا جواب من يقولاغتسل فقد يصيبه البول قبل استحالته، الماء ال ينجس إال بالتغير، آما يقول ذلك من يقول

    . أصحاب مالك، وأحمد في رواية اختارها أبو محمد البغدادي صاحب التعليقة
  

    . أن ذلك محمول على ما دون القلتين، توفيًقا بين األحاديث، وهذا جواب الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد  : الثاني
  
ة؛         : ثالثال ه ممكن اء من ه، وصيانة الم ر من أن النص إنما ورد في البول، والبول أغلظ من غيره؛ ألن أآثر عذاب القب

ه، وهو           اء عن ا يعسر صيانة الم ين م ألنه يكون باختيار اإلنسان، فلما غلظ ـ وصيانة الماء عنه ممكنة ـ َفَرَق بينه وب
    . تيار جمهور أصحابهوهذا جواب أحمد في المشهور عنه، واخ  . دونه

  
ي وردت    : الجواب الرابع أنا نفرض أن الماء قليل، وأن المغتسلين غمسوا فيه أيديهم، فهذا بعينه صورة النصوص الت

اء واحد            رأة من أزواجه من إن ان يغتسل هو والم ه آ لم، فإن ذين       . عن النبي صلى اهللا عليه وس اء ال ازع الفقه د تن وق
تعمًلا    : هر به يصير مستعمًال إذا غمس الجنب يده فيهيقولون بأن الماء المتط ولين مشهورين     ؟ هل يصير مس ى ق /  . عل

د   افعي وأحم دهم    . وهو نظير غمس المتوضئ يده بعد غسل وجهه عند من يوجب الترتيب آالش رق    : والصحيح عن الف
ي مجرد االغتراف لم يصر مستعمًلا، بين أن ينوي الغسل أو ال ينويه، فإن نوي مجرد الغسل صار مستعمًال، وإن نو

    . وإن أطلق لم يصر مستعمًلا ـ على الصحيح
  

ه                     ه أن ا ثبت عن ه، آم د غسل وجه اء بع ه اغترف من اإلن لم أن ه وس ي صلى اهللا علي وقد ثبت في الصحيح عن النب
ا ـ أ        ا ـ يقيًن د علمن ـل ق ر توضؤ المسلمين    اغترف منه في الجنابة، ولم يحـرج على المسلمين في هذا الوضع، ب ن أآث

ا فمن جعل               ديهم في الوضوء والغسل جميًع انوا يغمسون أي م آ ة الصغار، وأنه واغتسالهم على عهده آان من اآلني
    . الماء مستعمًال بذلك فقد ضيق ما وسعه اهللا

  
    . فنحن نحترز من ذلك ألجل قول من ينجس الماء المستعمل  : فإن قيل

  
؛ فإن نجاسة الماء المستعمل نجاسة حسية آنجاسة الدم ونحوه ـ وإن آان إحدى الروايتين عن  هذا أبعد عن السنة  : قيل

ألة         ذه المس ة، وليست ه ة الجلي أبي حنيفة ـ فهو مخالف لقول سلف األمة وأئمتها، مخالف للنصوص الصحيحة واألدل
ي صلى اهللا   ه توضأ وصب      من موارد الظنون، بل هي قطعية بال ريب، فقد ثبت في الصحيح عن النب لم أن ه وس  علي

    . وضوءه على جابر، وأنهم آما
  

    . نخامته، وآما اقتسموا شعره عام حجة الوداع/ آانوا يقتتلون على وضوئه،آما يأخذون
  

روي عن                  ا ي ة من نجس البصاق آم ل بمنزل ين، ب ة من نجس شعور اآلدمي ان بمنزل اء المستعمل، آ فمن نجس الم
    . سلمان

  
    . الجنب طاهر بالنص واإلجماع، والماء الطاهر إذا القي محًال طاهًرا لم ينجس باإلجماعوأيًضا، فبدن 

  
    : وأما احتجاجهم بتسمية ذلك طهارة، وأنها ضد النجاسة، فضعيف من وجهين



 

ى        : أحدهما  ارة تنقسم إل إن الطه ارة فضدها النجاسة؛ ف لم أن آل طه ه ال يس ة      : أن ارة عيني ارة خبث وحدث، طه طه
    . وحكمية

  
النجاسة أنواع آالطهارة، فيراد بالطهارة الطهارة من الكفر والفسوق، آما يراد بالنجاسة    : أنا نسلم ذلك ونقول  : الثاني

دليل أن سؤر اليهودي        ] 28  : التوبة [   } ِإنََّما اْلُمْشِرُآوَن َنَجٌس  {   : ضد ذلك، آقوله تعالى اء ب ، وهذه النجاسة ال تفسد الم
والنصراني طاهر، وآنيتهم التي يصنعون فيها المائعات ويغمسون فيها أيديهم طاهرة، وقد أهدي اليهودي للنبي صلى 

ز         . اهللا عليه وسلم شاة مشوية وأآل منها لقمة، مع علمه أنهم باشروها ى خب ا ال لم يهودي ه وس وقد أجاب صلى اهللا علي
    . شعير وإهالٍة َسِنَخة

  
لطهارة الطهارة من الحدث، وضد هذه نجاسة الحدث، آما قال أحمد ـ في بعض أجوبته لما سئل عن    يراد با  : والثاني

اء    : نحو ذلك ـ  ه            . إنه أنجس الم ة عن ك رواي ذآر ذل ب؛ ف ه أراد نجاسة الجن د     . فظن بعض أصحابه أن ا أراد أحم وإنم
ه    ك أظهر من أن تخفي         نجاسة الحدث، وأحمد ـ رضي اهللا عنه ـ ال يخالف سنة ظاهرة معلومة ل ط، والسنة في ذل ق

أن هذا ال يدل على النجاسة؛ فإن غسل البدن من    : والصواب  . اغسل بدنك منه  : على أقل أتباعه، لكن نقل عنه أنه قال
ين         ه روايت دن من تحباب غسل الب ي اس ه اهللا ـ ف د ـ رحم روا عن أحم اق، ولكن ذآ تعمل ال يجب باالتف اء المس   . الم

ي صلى       . التي تدل على االستحباب ألجل الشبهةوالرواية  ذا عمل النب والصحيح أن ذلك ال يجب وال يستحب؛ ألن ه
    . اهللا عليه وسلم لم يكونوا يغسلون ثيابهم بما يصيبهم من الوضوء

  
ث أ     : الثال ـول ب ة بالق ذه النجاس ي ه الم ف ة، والك ي نجس ي ه ة الت ان الخبيث ن األعي ارة م ارة الطه راد بالطه اء ي ن الم

اع        ذي دلت النصوص واإلجم المستعمل صار بمنزلة األعيان الخبيثة ـ آالدم والماء المنجس ونحو ذلك ـ هو القول ال
ه     ى بطالن ي عل اس الجل ي في الحمامات               . القديم والقي رك الت اض، والب ي في الحي اه الت ـذه المي ع ه ـذا، فجمي ى ه وعل

دارس،        واب المساجد وفي الم ى أب ات وعل ا         والطرق ا ـ وإن سقط فيه ره التطهر بشيء منه ك، ال يك ر ذل اء  / وغي الم
لم بالرخصة ألجل شبهة               ه وس ه سنة رسول اهللا صلى اهللا علي المستعمل ـ وليس لإلنسان أن يتنزه عن أمر ثبتت في

    . وقعت لبعض العلماء ـ رضي اهللا عنهم أجمعين
  

اء طاهر،        وقد تبين ـ بما ذآرناه ـ جواب السائل عن الماء الذي يقط    ين أن الم ره، وتب اع أو غي دن الجنب بجم ر من ب
و مس         ين المسلمين أن الجنب ل زاع ب نة، وال ن وأن التنزه عنه أو عن مالمسته للشبهة التي في ذلك بدعة مخالفة للس

    . مغتسًال لم يقدح في صحة غسله
  

ه   وأما المسخن بالنجاسة، فليس بنجس باتفاق األئمة إذا لم يحصل له ما ينجس ة في ه، وأما آراهته ففيها نزاع، ال آراه
ة األخري        د في الرواي ك وأحم ه مال في مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ومالك وأحمد في إحدي الروايتين عنهما، وآره

    : وهذه الكراهة لها مأخذان  . عنهما
  

ذا  احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقي مشكوًآا في طهارته شكا مستن  : أحدهما ًدا إلى أمارة ظاهرة، فعلى ه
ه   م تصل الي اء ل يقن أن الم د ت ه ق ره؛ ألن م يك ات ل اه الحمام اجز حصين آمي اء ح ود والم ين الوق ان ب ي آ ذ مت المأخ

    . النجاسة، وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد؛ آالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهما
  

روه    أن سبب الكراهة آونه سخن بإيقاد ال  : والثاني المكروه مك دهم؛ والحاصل ب   . نجاسة؛ واستعمال النجاسة مكروه عن
ان التسخين حصل بالنجاسة         ة إذا آ ا الكراه ذا إنم ود       . وهذه طريقة القاضي وغيره ـ فعلى ه ان غالب الوق ا إذا آ فأم

    . طاهًرا أو شك فيه لم تكن هذه المسألة
  

عين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتي صارت طيبة آغيرها من  وأما دخان النجاسة، فهذا مبني على أصل، وهو أن ال
ح، أو يصير                 ا من المل ا آغيره ا طيًب ر ملًح ة وخنزي ع في المالحة من دم وميت ا يق األعيان الطيبة ـ مثل أن يصير م

    : الوقود رماًدا وخرشًفا وقصرمال ونحو ذلك ـ ففيه للعلماء قوالن
  

د، وإحدي              ال يطهر، آقول الشافعي ـ   : أحدهما ك ـ وهو المشهور عن أصحاب أحم ولين في مذهب مال وهو أحد الق
روايتين عن          : والرواية األخري  . الروايتين عنه ولين؛ وإحدي ال ك في أحد الق أنه طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومال



 

    . أحمد
  

رهم  ا تطهر    : ومذهب أهل الظاهر وغي ذه         . أنه إن ه ه؛ ف ذا هو الصواب المقطوع ب ا نصوص      وه م تتناوله ان ل األعي
ا نصوص الحل؛              ل تتناوله ا، ب ي المحرم، فال وجه لتحريمه ة وال في معن التحريم ال لفًظا وال معني، فليست محرم

    . فالنص والقياس يقتضي تحليلها/وهي ـ أيًضا ـ في معني ما اتفق على حله،   . فإنها من الطيبات
  

ى الخمر إذا    م عل ان             وأيًضا، فقد اتفقوا آله ذه األعي الى ـ صارت حالًال طيًبا،واستحالة ه صارت خًال بفعل اهللا ـ تع
ة    : أعظم من استحالة الخمر، والذين فرقوا بينهما قالوا الخمر نجست االستحالة فطهرت باالستحالة بخالف الدم والميت

ان   ولحم الخنزير، وهذا الفرق ضعيف؛ فـإن جميع النجاسـات نجست ـ أيًضا ـ باالستحالـة   ؛ فإن الدم مستحيل عن أعي
    . طاهـرة، وآذلك العذرة والبـول والحيـوان النجس مستحيـل عـن مادة طاهرة مخلوقة

  
ا من وصف             ام به ا ق ات؛ لم اح الطيب ه أب ا أن ث، آم وأيًضا، فإن اهللا تعالى حرم الخبائث؛ لما قام بها من وصف الخب

    . من وصف الخبث وإنما فيها وصف الطيب الطيب، وهذه األعيان المتنازع فيها ليس فيها شيء
  

فإذا عرف هذا، فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر؛ ألنه أجزاء هوائية ونارية ومائية؛ 
    . وليس فيه شيء من وصف الخبث

  
ا يشق ا       ا يعفي عم ه، آم راز من ى أصح     وعلى القول اآلخر، فالبد أن يعفي من ذلك عما يشق االحت ه عل راز من الحت

    . ذلك ولم يعف عما يشق االحتراز منه فقوله أضعف األقوال/ومن حكم بنجاسة  . القولين
  

ا يؤآل        . هذا إذا آان الوقود نجًسا ذلك أرواث م اء، وآ اق العلم فأما الطاهر آالخشب والقصب والشوك، فال يؤثر باتف
    . واهللا أعلم  . في أصح قولي العلماء لحمه من اإلبل والبقر والغنم والخيل فإنها طاهرة

  
ر    وأما الماء الذي يجري على أرض الحمام مما يفيض وينزل من أبدان المغتسلين ـ غسل النظافة وغسل الجنابة وغي
يء أو        ول أو ق م في بعضه ب ذلك ـ فإنه طاهر، وإن آان فيه من الغسل آالسدر والخطمي واألشنان ما فيه، إال إذا عل

وأما ما قبله وما بعده فال يكون له حكمه بال    . النجاسات، فذلك الماء الذي خالطته هذه النجاسات له حكم غير ذلك من
ه جاز في أصح         ا، فإن ان الحوض فائًض نزاع، السيما وهذه المياه جارية بال ريب، بل ماء الحمام الذي هو فيه إذا آ

إن      قولي العلماء، وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء،  ا، ف رة ونحوه ار من حف وهو بمنزلة ما يكون في األنه
ه بخالف      هذا الماء ـ وإن آان الجريان على وجهه ـ فإنه يستخلف شيًئا فشيًئا، ويذهب ويأتي ما بعده، لكن يبطئ ذهاب

    . الذي يجري جميعه
  

    : وقد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين
  

التغير    : أحدهما  نجس إال ب ك،                      . ال ي ا ـ مذهب مال دائم ـ وهو ـ أيًض اء ال ة ـ مع تشديده في الم ي حنيف ذا مذهب أب وه
    . والقول القديم للشافعي، وهو أنص الروايتين عن أحمد واختيار محققي أصحابه

  
    . أنه آالدائم فتعتبر الجرية  : للشافعي، وهي الرواية األخري عن أحمد  : والقول اآلخر

  
ه،         األول  : والصواب ول في ه والب ه عن االغتسال في ؛ فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم فرق بين الدائم والجاري في نهي

    . وذلك يدل على الفرق بينهما، وألن الجاري إذا لم تغيره النجاسة فال وجه لنجاسته
  

ى  إنما دل على ما دونهما بالمفهوم، والم  ) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث (   : وقوله فهوم ال عموم له فال يدل ذلك عل
ان               ث، آ ان يحمل الخب ان في بعض األحي م وجار أو إذا آ ين دائ ه ب رق في ل إذا ف أن ما دون القلتين يحمل الخبث، ب

فإذا آان طاهًرا بيقين وليس في نجاسته نص وال قياس وجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته،    . الحدث معموًال به
ى الصحيح،              وإذا آان حوض الحم  م ينجسه عل ره، ل م تغي ول أو دم أو عذرة ول ه ب ع في يًال ووق ان قل ائض إذا آ ام الف

    . فإنه إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لم ينجس  ؟ فكيف بالماء الذي جميعه يجري على أرض الحمام



 

  
راب ـ إذا وقعت           : وهذا يتضح بمسألة أخري،وهو  ر ت ا أو غي ول أو     أن األرض ـ وإن آانت تراًب ا نجاسة من ب عليه

م   اهران، وإن ل اء واألرض ط ة، فالم ين النجاس ت ع ي زال ى األرض حت اء عل ه إذا صب الم ا، فإن ذرة أو غيرهم ع
البالط  الوا    ؟ ينفصل الماء في مذهب جماهير العلماء، فكيف ب ذا ق اء         : وله ه نجاسة وأصابه م إن السطح إذا آانت علي

ام المطر حتي أزال عينها، آان ما ينز يء فصب         ؟ ل من الميازيب طاهًرا، فكيف بأرض الحم ول أو ق ا ب ان به إذا آ ف
ه    واهللا   ؟ عليه ماء حتي ذهبت عينه، آان الماء واالرض طاهرين ـ وإن لم يجر الماء ـ فكيف إذا جري وزال عن مكان

    . أعلم
  

ه     وقد بسطنا الكالم على ذلك في غير هذا الموضع؛ وذآرنا بضعة عشر دليًال شرعي ا يؤآل لحم ول م ا على طهارة ب
ا    ا ـ أيًض نة، فال يجعل الخالف           ؟ وروثه، فإذا آانت طاهرة فكيف بالمستحيل منه ة في الس ذه األرواث بين ارة ه وطه

انوا      لم وأصحابه آ ه وس فيها شبهة يستحب ألجله اتقاء ما خالطته؛ إذ قد ثبت بالسنة الصحيحة أن النبي صلى اهللا علي
ا   . يالبسونها  اء           وأم د جمهور العلم ذه نجسة عن ر، فه ال والحمي ه آالبغ ا ال يؤآل لحم ى      . روث م ة إل د ذهب طائف وق

ـ          ول الجمهور ول المشهور ـ ق ى الق ه؛ لكن عل طهارتها، وأنه ال ينجس من األرواث واألبوال إال بول اآلدمي وعذرت
ة  ي الروث ه أو  : إذا شك ف ا يؤآل لحم ا ال يؤآل/ هل هي من روث م ه من روث م ا   ؟ لحم اء، هم والن للعلم ا ق ففيه

    : وجهان في مذهب أحمد
  

    . يحكم بنجاستها؛ ألن األصل في األرواث النجاسة  : أحدهما
  

ودعوي أن األصل في األرواث النجاسة      . يحكم بطهارتها؛ ألن األصل في األعيان الطهارة  : والثاني ـ وهو األصح ـ  
ه إال       ممنوع؛ فلم يدل على ذلك ال نص وال  م يكن مع د أبطل، وإذا ل اع فق إجماع، ومن ادعي أصًال بال نص وال إجم

    ؟ القياس فروث ما يؤآل لحمه طاهر، فكيف يدعي أن األصل نجاسة األرواث
  

دم       ا تق دخان من مسائل االستحالة آم زاع        . إذا عرف ذلك، فإن تيقن أن الوقود نجس، فال ه فال ن يقن طهارت ا إذا ت وأم
ه      ؟ هل فيه نجس  : كوإن ش  . فيه م بطهارت ته، فالصحيح الحك   . فاألصل الطهارة، وإن تيقن أن فيه روًثا وشك في نجاس

دن المغتسل، يجوز أن       ا يصيب ب وإن علم اشتماله على طاهر ونجس وقلنا بنجاسة المستحيل عنه، آان له حكمه فيم
ا ال     يكون من الطاهر ويجوز أن يكون من النجس، فال ينجس بالشك، آما  ود، فإن ذا الوق ل ه لو أصابه بعض رماد مث

ين،     دن طاهر بيق نحكم بنجاسة البدن بذلك وإن تيقنا أن في الوقود نجًسا، إلمكان أن يكون هذا الرماد غير نجس، والب
م بنجاسته بالشك    نجس بالطاهر           . فال نحك نجس بالطاهر، أو البخار ال اد ال م يختلط الرم ذا إذا ل ا إذا اختل /  . وه ا  فأم ط

ا،        ره ال يكون مختلًط ود في مق بحيث ال يتميز أحدهما عن اآلخر، فما أصاب اإلنسان يكون منهما جميًعا، ولكن الوق
    . بل رماد آل نجاسة يبقي في حيزها

  
ء الطاهر ولو اشتبه الما  . لو اشتبه الحالل بالحرام ـ آاشتباه أخته بأجنبية، أو الميتة بالمذآاة ـ اجتنبهما جميًعا    : فإن قيل

ال يتحري،   : وقيل  . يتحري للطهارة إذا لم يكن النجس نجس األصل، بأن يكون بوًال، آما قاله الشافعي  : بالنجس، فقيل
ك       ة من أصحاب مال د وطائف ل   . بل يجتنبهما آما لو آان أحدهما بوًال، وهو المشهور من مذهب أحم يتحري إذا    : وقي

ا ـ    آانت اآلنية أآبر ، وهذا مذهب أب دهم، فهن ي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد، وفي تقدير الكبير نزاع معروف عن
    . أيًضا ـ اشتبهت األعيان النجسة بالطاهرة فاشتبه الحالل بالحرام

  
زم       : قيل تعملهما ل ه إذا اس ا؛ ألن هذا صحيح، ولكن مسألتنا ليست من هذا الباب، فإنه إذا اشتبه الحالل بالحرام اجتنبهم

زه آالنجاسة إذا             استعما ى وجه ال يمكن تميي الحرام عل ة اختالط الحالل ب و بمنزل ك ال يجوز، فه ل الحرام قطًعا وذل
م،                ا مستويان في الحك ا بال مرجح؛ وهم ان ترجيًح ل شرعي آ ر دلي ظهرت في الماء، وإن استعمل أحدهما من غي

    . فليس استعمال هذا بأولي من هذا، فيجتنبان جميًعا
  

تبه               وأما اشتباه د اش النجس حرام، فق ة، وب الطهور واجب ارة ب زاع؛ ألن الطه ه الن أ في ا نش النجس، فإنم الماء الطاهر ب
رام الوا  . واجب بح وا التحري ق ذين منع رام  : وال نجس ح تعمال ال م    . اس ع العل ا يجب م ور، فإنم تعمال الطه ا اس وأم

ازعوا      ذا تن ا؛ وله ك منتف هن ى أن     : والقدرة، وذل اج إل ه     هل يحت ط أوراق دم الطهور بخل ولين مشهورين؛      ؟ يع ى ق عل
ارة؛       ا الطه أصحهما أنه ال يجب؛ ألن الجهل آالعجز، والشافعي ـ رحمه اهللا ـ إنما جوز التحري إذا آان األصل فيهم



 

ى استصحاب الحال              ه عل د شك في تنجسه، فيبقي األمر في ا أصله طاهر وق ذين    . ألنه حينئذ يكون قد استعمل م وال
و حرمت       : وه قالوانازع ا ل ما صار نجًسا بالتغير فهو بمنزلة نجس األصل، وقد زال االستصحاب بيقين النجاسة، آم

ده  ة األصل عن ون محرم ن تك ة م ه بمنزل ا، فإن ه برضاع أو طالق أو غيرهم تباه الحالل   . إحدي امرأتي ألة اش ومس
    . بالحرام ذات فروع متعددة

  
ه شيء         : وقلنا وأما إذا اشتبه الطاهر بالنجس ه أو طعام دن اإلنسان أو ثوب ى ب يتحري، أو ال يتحري، فإنه إذا وقع عل

ا من استعمال أحدهما؛            ته، ونحن منعن ه مشكوك في نجاس ا ورد علي من أحدهما ال ينجسه؛ ألن األصل الطهارة وم
و أصابا      . فأما تنجس ما أصابه ذلك فال يثبت بالشك     . ألنه ترجيح بال مرجح م، ل م بنجاسة أحدهما،ولو     نع وبين حك ث

ق        / هذا   ؟ أصابا بدنين فهل يحكم بنجاسة أحدهما رجالن أن أحدهما أحدث أو أن أحدهما طل يقن ال ا إذا ت مبني على م
    : امرأته، وفيه قوالن

  
ولين في مذهب            : أحدهما ره، وأحد الق ا هو مذهب الشافعي وغي  أنه ال يجب على واحد منهما طهارة وال طالق، آم

    . أحمد؛ ألن الشك في رجلين ال في واحد، فكل واحد منهما له أن يستصحب حكم األصل في نفسه
  

اني اب أو      : والث م اإليج وي؛ ألن حك و أق د، وه ذهب أحم ي م ر ف ول اآلخ و الق د، وه ة الشخص الواح ك بمنزل أن ذل
    . التحريم يثبت قطًعا في حق أحدهما، فال وجه لرفعه عنهما جميًعا

  
ر م اهوس اب       : ا ذآرن ـرم، واجتن ـل المح ه يتضمن لفع ب؛ ألن ا واج ا جميًع النجس فاجتنابهم اهر ب تبه الط ه إذا اش أن

م  ر تحك ه دون اآلخ دهما؛ ألن تحليل ه       . أح التحري، أو ب ي بعض الصور عضده ب ن رخص ف ا رخص م ذا لم وله
م بأ     . واستصحابه الحالل ا حك نجس    فأما ما آان حالًال بيقين، ولم يخالطـه م ه نجس فكيف ي يقن أن في       ؟ ن و ت ذا ل وله

ه        نجس، صحت صـالته؛ ألن ه المت ـم أن المسجد أو غيره بقعـة نجسـة، ولم يعلم عينها، وصلي في مكـان منـه ولم يعل
م أن بعض      . آـان طاهًرا بيقين ولم يعلم أنه نجس ـته وإن عل وآذلك لو أصابه شيء من طين الشوارع لم يحكم بنجاس

ل      / ارعطـين الشو ل مث ا قي ر، آم ين والكثي نجس، وال يفـرق في هـذا بين العدد المنحصر وغير المنحصر، وبين القلت
    . ذلك في اشتباه األخت باألجنبية؛ألنه هناك اشتبه الحالل بالحرام،وهنا شك في طريان التحريم على الحالل

  
من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح،   فمن العلماء  ؟ هل أصابت الثوب أو البدن  : وإذا شك في النجاسة

ك ه مال ا يقول ك  . آم ن ال يوجب ذل نهم م ي نضح أنس     . وم ا روي ف ًنا آم ان حس ه آ كوك في اط ونضح المش إذا احت
    . واهللا أعلم  . للحصير الذي اسود من طول ما لبس، ونضح عمر ثوبه، ونحو ذلك

    ؟ اء، فولغ الكلب فيه وهم في مفازة معطشة فما الحكم فيهَوُسِئَل عن أناس في مفازة ومعهم قليل م 
  

    : فأجاب
  

د           ه أن يأآل عن اح للمضطر، فل ا تب إن الخبائث جميًع ا؛ ف يجوز لهم حبسه ألجل شربه إذا عطشوا ولم يجدوا ماء طيًب
ة وا           اه النجس ه آالمي ا يروي رورة م د الض رب عن ه أن يش ر، ول م الخنزي دم ولح ة وال رورة الميت ي  الض وال الت ألب

    . ألنها تزيده عطًشا  : الخمر؛ قالوا/ترويه،وإنما منعه أآثر الفقهاء عن شرب
  

    . وأما التوضؤ بماء الولوغ فال يجوز عند جماهير العلماء، بل يعدل عنه إلى التيمم
  

م ي   نجس فل م يأآل    ويجب على المضطر أن يأآل ويشرب ما يقيم به نفسه، فمن اضطر إلى الميتة أو الماء ال شرب ول
حتى مات، دخل النار، ولو وجد غيره مضطًرا إلى ما معه من الماء الطيب أو النجس فعليه أن يسقيه إياه ويعدل إلى 
م      ة أو دوابه ة أو الذم التيمم، سواء آان عليه جنابة أو حدث صغير، ومن اغتسل وتوضأ وهناك مضطر من أهل المل

    . واهللا أعلم  . المعصومة فلم يسقه، آان آثًما عاصيا
  
  
  
  



 

  باب اآلنيـة 
  

    ؟ ُسِئَل عن أواني النحاس المطعمة بالفضة ـ آالطاسات وغيرها ـ هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة أم ال
  

    : فأجاب
  

الحمد هللا، أما المضبب بالفضة من اآلنية وما يجري مجراها من اآلالت ـ سواء سمي الواحد من ذلك إناء أو لم يسم ـ   
إن آانت الضبة يسيرة            وما ي ك، ف ال ذل اخر، والمجامر، والطشوت، والشمعدانات وأمث جري مجري المضبب آالمب

    . لحاجة مثل تشعيب القدح وشعيرة السكين ونحو ذلك مما ال يباشر باالستعمال، فال بأس بذلك
  

ى التشعيب وال       : ومراد الفقهاء بالحاجة هنا اج إل ا يحت ان من فضة أو      أن يحتاج إلى تلك الصورة آم شعيرة، سواء آ
ذا ضرورة،             ل ه ذا يسمونه في مث ل ه ا من فضة، ب ى آونه نحاس أو حديد أو غير ذلك، وليس مرادهم أن يحتاج إل
ا من ذهب ونحو              ذهب؛ أو اتخذ أنًف نانه بال ى شد أس اج إل و احت ي ل والضرورة تبيح الذهب والفضة مفرًدا وتبًعا، حت

    . مع أنه ذهب ومع أنه مفردذلك، جاز ـ آما جاءت به السنة ـ 
  

ه السالح أو       / وآذلك لو لم يجد ما يشربه إال في إناء ذهب أو فضة، جاز له رد أو يقي ه الب ا يقي شربه، ولو لم يجد ثوًب
دم ولحم          . يستر به عورته إال ثوًبا من حرير منسوج بذهب أو فضة جاز له لبسه  ة وال يح أآل الميت إن الضرورة تب ف

نص ال ر ب ث    الخنزي أثير الخبائ س؛ ألن ت ريم المالب ن تح د م اعم أش ريم المط ع أن تح ة م اع األم نة وإجم رآن والس ق
رم         ي تح ات الت ت النجاس ذا آان اهر، وله رة للظ ة والمباش ا بالمالبس ن تأثيره م م دن أعظ ة للب ة والمخالط بالممازج

    . وال يحرم مباشرتها مالبستها يحرم أآلها، ويحرم من أآل السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس،
  

ك           ذي يقتضي ذل در ال ذا يحرم الق إن ه ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيالء؛ ف
منه ويباح للحاجة؛ آما أبيح للنساء لبس الذهب والحرير لحاجتهن إلى التزين، وحرم ذلك على الرجال، وأبيح للرجل 

ره جواز      من ذلك اليسير آالعلم، ونحو  د وغي ذلك مما ثبت في السنة؛ ولهذا آان الصحيح من القولين في مذهب أحم
ة            ر من حك بس الحري ر وطلحة في ل لم للزبي ه وس التداوي بهذا الضرب دون األول، آما رخص النبي صلى اهللا علي

    . آانت بهما
  

ل الضفدع ألجل    ، ونهى عن ا  ) إنها داء وليست بدواء (   : ونهى عن التداوي بالخمر، وقال لدواء الخبيث، ونهى عن قت
ال ا، وق داوي به بيح (   : الت ا تس ال ) إن نقنقته ا (   : ، وق ا حرم عليه ي فيم فاء أمت م يجعل ش ه  ) إن اهللا ل ذا استدل بإذن ؛ وله

داو        ه عن الت ة النجسة؛ لنهي ل  للعرنيين في التداوي بأبوال اإلبل وألبانها على أن ذلك ليس من الخبائث المحرم ي بمث
    . ذلك؛ ولكونه لم يأمر بغسل ما يصيب األبدان والثياب واآلنية من ذلك/
  

ان      د روايت ن أحم ه ع رورة، وفي ر الض ربها لغي واز ش ي ج ازعوا ف ل تن وال اإلب ارة أب ائلون بطه ان الق وإذا آ
ي ليست    منصوصتان، فذاك لما فيها من القذارة الملحق لها بالمخاط والبصاق والمني، ونحو ذلك من الم تقذرات الت س

ولهذا ـ أيًضا    . بنجسة، التي يشرع النظافة منها، آما يشرع نتف اإلبط، وحلق العانة، وتقليم األظافر، وإحفاء الشارب
ى         رام عل ذهب والفضة ح ة ال اء، فآني ال والنس ى الرج والت عل ة والمنق اب اآلني ي ب ا ف ذا الضرب محرًم ان ه ـ آ

    . باس الحرير فإنه مباح للنساءالصنفين، بخالف التحلي بالذهب ول
  

ه،          ان متصًال ب اح إذا آ ا ال يب دن اإلنسان م وباب الخبائث بالعكس؛ فإنه يرخص في استعمال ذلك فيما ينفصل عن ب
ذلك االستصباح              نجس، وآ وب ال ة الث اس الداب زاة والصقور، وإلب ة للب ام الميت الخمر، وإطع ق ب آما يباح إطفاء الحري

ي أش نجس ف دهن ال ا يجري  بال تعمال الخبائث فيه ذا ألن اس د؛ وه روايتين عن أحم و أشهر ال اء، وه ولي العلم هر ق
مجري اإلتالف ليس فيه ضرر، وآذلك في األمور المنفصلة، بخالف استعمال الحرير والذهب فإن هذا غاية السرف 

    . والفخر والخيالء
  

اس   وبهذا يظهر غلط من رخص من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في إلباس دابته الثوب الحرير؛ قياًسا على إلب
ى المصورات، أو        ا عل ر ووطأه قياًس راش الحري ه     / الثوب النجس، فإن هذا بمنزلة من يجوز افت ة دابت يح تحلي من يب



 

ا ثبت تحريم           ر آم راش الحري النص تحريم افت د ثبت ب بالذهب والفضة قياًسا على من يبيح إلباسها الثوب النجس، فق
    . لباسه

  
اس         ى القي وبهذا يظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء ـ آما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي ـ أقرب إل
ى الرجال               اس يحرم عل راش آاللب ى أن االفت ان الجمهور عل ة ـ وإن آ و حنيف ه أب ا قال من قول من أباحه للرجال؛ آم

ال أنس    زم من            فقمت    : دون النساء ـ ألن االفتراش لباس، آما ق بس؛ إذ ال يل ا ل د اسود من طول م ا ق ى حصير لن إل
ى        ك حرام عل إباحة التزين على البدن إباحة المنفصل ـ آما في آنية الذهب والفضة ـ فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذل

    . الذآر واألنثي  : الزوجين
  

ا يسمونه ضر      اب حاجة، وم دهم      وإذا تبين الفرق بين ما يسميه الفقهاء في هذا الب اح عن ابع يب ورة، فيسير الفضة الت
ه    : للحاجة، آما في حديث أنس أن قدح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لما انكسر شعِّب بالفضة، سواء آان الشاعب ل

    . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أو آان هو أنًسا
  

اح     : والرابع  : ، واإلباحة، والكراهة، قيلوأما إن آان اليسير للزينة، ففيه أقوال في مذهب أحمد وغيره، التحريم ه يب أن
ذا   / من ذلك ره، وله ما ال يباشر باالستعمال، وهذا هو المنصوص عنه، فينهى عن الضبة في موضع الشرب دون غي

    . آره حلقة الذهب في اإلناء اتباًعا لعبد اهللا بن عمر في ذلك، فإنه آره ذلك، وهو أولي ما اتبع في ذلك
  

ك        (   : يروي عنه مرفوًعاوأما ما  ه شيء من ذل اء في ناده ضعيف   ) من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إن ذا    . ، فإس وله
د       : وقيل  . يكره  : قيل  ؟ آان المباح من الضبة إنما يباح لنا استعماله عند الحاجة، فأما بدون ذلك ره أحم ذلك آ يحرم؛ ول

ه   . الحلقة في اإلناء اتباًعا لعبد اهللا بن عمر ه أو التحريم       : والكراهة من ى التنزي ولين ألصحابه     ؟ هل تحمل عل ى ق   . عل
ر   وهذا المنع هو مقتضي النص والقياس، فإن تحريم الشيء مطلًقا يقتضي تحريم آل جزء منه، آما أن تحريم الخنزي

ذهب والفضة يقتضي الم           ة ال ذلك تحريم األآل والشرب في آني ك، وآ ك،     والميتة والدم اقتضي ذل ع من أبعاض ذل ن
تثناء موضع إصبعين أو ثالث أو      وآذلك النهى عن لبس الحرير اقتضي النهى عن أبعاض ذلك، لوال ما ورد من اس

اب          . أربع في الحديث الصحيح ين ب اس ب ائر الن لم وآالم س ه وس ولهذا وقع الفرق في آالم اهللا ورسوله صلى اهللا علي
    . فإذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، وإذا أمر بشيء آان أمًرا بجميعهالنهى والتحريم وباب األمر واإليجاب، 

  
ه     / ا في قول يح آم ذلك إذا أب ا    {   : ولهذا آان النكاح حيث أمر به آان أمًرا بمجموعه، وهو العقد،والوطء، وآ انِكُحوْا َم َف

ْن    { ،  ] 230  : البقرة [   } َغْيَرُه  َحتََّى َتنِكَح َزْوًجا { ،  ] 3  : النساء [   } َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساء اِلِحيَن ِم َوَأنِكُحوا اْلَأَياَمى ِمنُكْم َوالصَّ
وحيث حرم النكاح آان تحريًما   .  ) يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ( ،  ] 32  : النور [   } ِعَباِدُآْم َوِإَماِئُكْم 

َلَف      {  : لوطء مفرًدا، آما في قولهألبعاضه، حتي يحرم العقد مفرًدا وا ْد َس ا َق َوَال َتنِكُحوْا َما َنَكَح آَباُؤُآم مَِّن النَِّساء ِإالَّ َم
ه      ] 23  : النساء [ اآلية   } ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم  {   : ، وآما في قوله ] 22  : النساء [   }  ا في قول ا، وآم ى آخره ْنكِ  (   : ، إل ُح ال َي

    . ونحو ذلك  ) المحرم وال ُيْنَكُح
  

ر، ومن حلف ال يفعل        : ولهذا فرق مالك وأحمد ـ في المشهور عنه ـ بين من حلف ليفعلن شيًئا ففعل بعضه     ه ال يب أن
    . أنه يحنث  : شيًئا ففعل بعضه

  
زوجين يقتضي ش       ى ال ذهب والفضة عل مول التحريم ألبعاض   وإذا آان تحريم الذهب والحرير على الرجال وآنية ال

دون    ة ب ذلك، بقي اتخاذ اليسير لحاجة أو مطلًقا، فاالتخاذ اليسير في تفصيل؛ ولهذا تنازع العلماء في جواز اتخاذ اآلني
ا             ه؛ إذ األصل أن م ا تحريم ان المشهور عنهم ول، وإن آ د في ق ة، والشافعي وأحم استعمالها، فرخص فيه أبو حنيف

    . ت المالهيحرم استعماله حرم اتخاذه آآال
  
ر           / ين الكثي رق ب د الف د، وفي تحدي وأما إن آانت الفضة التابعة آثيرة، ففيها ـ أيًضا ـ قوالن في مذهب الشافعي وأحم

رًدا، لكن في       واليسير، والترخيص في لبس خاتم الفضة أو تحلية السالح من الفضة، وهذا فيه إباحة يسير الفضة مف
اء من           اللباس والتحلي، وذلك يباح فيه  ط بعض الفقه ذا غل ك؛ وله ى ذل ه عل دم التنبي ا تق ما ال يباح في باب اآلنية، آم

ك       ال ذل ا ق و بكر إنم أصحاب أحمد، حيث حكي قوًال بإباحة يسير الذهب تبًعا في اآلنية عن أبي بكر عبد العزيز، وأب
    . في باب اللباس والتحلي، آعلم الذهب ونحوه



 

  
    : عن أحمد أقوال  ] اسباب اللب [ وفي يسير الذهب في 

  
ي      ) نهى عن الذهب إال مقطًعا (   : الرخصة مطلًقا؛ لحديث معاوية  : أحدها ول أب ولعل هذا القول أقوي من غيره، وهو ق
    . بكر

  
    . الرخصة في السالح فقط  : والثاني

  
ة  ال يب (   : في السيف خاصة، وفيه وجه بتحريمه مطلًقا؛ لحديث أسماء  : والثالث ذهب وال ُخَرْيَص ة    ) اح من ال والُخَرْيَص

د      /عين الجرادة، لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع؛ وال ريب أن هذا  ه ق ة األربعة؛ألن د األئم محرم عن
    . ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، وإن آان قد لبسه من الصحابة من لم يبلغه النهى

  
ذا     وله ع في ه تثناء وق ذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير مفرًدا آالتكة فنهى عنه، وبين يسيره تبًعا آالعلم؛ إذ االس

    . النوع فقط
  

ة             رد، ويحمل حديث معاوي ابع والمف ين الت رق ب ر، فيف ين اليسير والكثي ا   ( فكما يفرق في الرخصة ب ى    ) إال مقطًع عل
ذين رخصوا         التابع لغيره، وإذا آانت الفض رًدا، فال ان مف ي في اليسير وإن آ اس والتحل ة قد رخص منها في باب اللب

يح يسيرها                ي أب ا للرجال في الفضة الت يح يسيره تبًع ذي أب الحرير ال ا ب ة ألحقوه في اليسير أو الكثير التابع في اآلني
ا يشبه       مفرًدا أوًال؛ ولهذا أبيح ـ في أحد قولي العلماء، وهو إحدي الروايتين عن أحم  ة من الفضة؛ وم د ـ حلية المنطق

    . ذلك من لباس الحرب آالخوذة، والجوشن، والران، وحمائل السيف
  

الوا           وا ق ذين منع ذا الخالف، وال ه ه يس في ة السيف بالفضة فل اب         : وأما تحلي اس دون ب اب اللب الرخصة وقعت في ب
    . والقياس آما تري  . قوي؛ إذ ال أثر في هذه الرخصةإن هذا أ  : وقد يقال  . اآلنية، وباب اللباس أوسع آما تقدم

  
ا، لكن   / وأما المضبب بالذهب، فهذا داخل في النهى،سواء آان قليًال أو آثيًرا،والخالف المذآور في الفضة منتٍف ههن

    . في يسير الذهب في اآلنية وجه للرخصة فيه
  

ى إحدي         وأما التوضؤ واالغتسال من آنية الذهب والفضة، فهذا فيه ه مرآب عل د، لكن نزاع معروف في مذهب أحم
ال           الحرير والمغصوب والحج بالم اس المحرم آ دار المغصوبة، واللب الروايتين، بل أشهرهما عنه في الصالة في ال

ي        . الحرام، وذبح الشاة بالسكين المحرمة، ذلك مما فيه أداء واجب واستحالل محظور  ة األخري الت ى الرواي ا عل فأم
ذهب والفضة      يصحح ف ة ال ارة من آني ع فألصحابه       . يها الصالة والحج ويبيح الذبح، فإنه يصحح الطه ى المن ا عل وأم
    . البطالن، آما هو قول أبي بكر، طرًدا لقياس الباب  : والثاني  . الصحة؛ آما هو قول الخرقي وغيره  : أحدهما  : قوالن

  
    : وا بفرقينوالذين نصروا قول الخرقي أآثر أصحاب أحمد؛ فرق

  
ه والجالس           : أحدهما أن المحرم هنا منفصل عن العبادة؛ فإن اإلناء منفصل عن المتطهر بخالف البس المحرم وآآل

ة مغصوبة     : عليه؛ فإنه مباشر له، قالوا ة بداب رق         . فأشبه ما لو ذهب إلى الجمع ه ال ف رق بأن ذا الف وضعف آخرون ه
ة           /وبين أن بين أن يغمس يده في اإلناء المحرم  لم جعل الشارب من آني ه وس ي صلى اهللا علي أن النب ه، وب يغترف من

    . الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهو حين انصباب الماء في بطنه يكون قد انفصل عن اإلناء
  

ر فيه       : قالوا  : والفرق الثاني ـ وهو أفقه ـ   ادة وشرطها َأثَّ ان في الصالة في      التحريم إذا آان في رآن العب ا إذا آ ا، آم
    . واهللا أعلم  . وأما إذا آان في أجنبي عنها لم يؤثر، واإلناء في الطهارة أجنبي عنها فلهذا لم يؤثر فيها  . اللباس أو البقعة

  
    . أفتونا مأجورين  ؟ هل تطهر بالدباغ أم ال  : عن جلود الحمر، وجلد ما ال يؤآل لحمه، والميتة  : وسئل

  
    : ابفأج



 

    : الحمد هللا رب العالمين، أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قوالن مشهوران للعلماء في الجملة
  

    . أنها تطهر بالدباغ، وهو قول أآثر العلماء، آأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدي الروايتين  : أحدهما
  

اء     ال تطهر، وهو المشهور في مذهب مالك؛ ولهذا ي  : والثاني ات؛ ألن الم اء دون المائع جوز استعمال المدبوغ في الم
ي هي آخر         ة األول ر أصحابه، لكن الرواي ا أآث ا ـ اختاره د ـ أيًض روايتين عن أحم و أشهر ال ذلك، وه نجس ب ال ي
ك    رك ذل م ت  الروايتين عنه، آما نقله الترمذي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه أنه آان يذهب إلى حديث ابن ُعَكْيم ث

    : وحجة هذا القول شيئان  . بآخرة
  

هي من الميتة ولم يصح في الدباغ شيء، ولهذا لم يرو البخاري ذآر الدباغ في حديث ميمونة من   : أنهم قالوا  : أحدهما
اد     م في الحديث اجته الوا   . قول النبي صلى اهللا عليه وسلم، وطعن هؤالء فيما رواه مسلم وغيره؛ إذ آانوا أئمة له   : وق

يس في            ه ل ين أن ك يب اغ ـ وذل ة بال دب روي ابن ُعَيْينة الدباغ عن الزهري ـ والزهري آان يجوز استعمال جلود الميت
    . روايته ذآر الدباغ، وتكلموا في ابن وعلة

  
ا آت           : أنهم قالوا  : والثاني لم فيم ه وس الى علي ه صلي اهللا تع ْيم، وهو قول ى  أحاديث الدباغ منسوخة بحديث ابن ُعَك ب إل
ة بإهاب وال عصب          (   : جهينة وا من الميت ذا فال تنتفع ابي ه اآم آت اتين     .  ) آنت رخصت في جلود الميتة فإذا أت فكال ه

    . الحجتين مأثورة عن اإلمام أحمد نفسه في جوابه ومناظراته في الرواية األولي المشهورة
  
د اهللا / اس   وقد احتج القائلون بالدباغ بما في الصحيحين عن عب ن عب ة          : ب اة ميت لم مر بش ه وس ي صلى اهللا علي أن النب

ا     (   : قال  . يا رسول اهللا، إنها ميتة  : قالوا  )  !  ؟ هال استمتعتم بإهابها (   : فقال ة أآله لم     .  ) إنما حرم من الميت ة لمس   : وفي رواي
ة زو   .  ) أال أخذوا إهابها، فدبغوه فانتفعوا به (  لم قالت     وعن سودة بنت زمع ه وس ي صلى اهللا علي اة      : ج النب ا ش ماتت لن

ول        : وعن ابن عباس قال  . فدبغنا مسكها، فما زلنا ننبذ فيه حتي صار شًنا لم يق ه وس   : سمعت رسول اهللا صلى اهللا علي
ر  (  د طه اب فق غ اإله ت  .  ) إذا دب ة    : قل ن َوْعَل رحمن ب د ال ن عب ه ع ة ل ي رواي المغرب و   : وف ون ب ا نك ر أن ا البرب معن

دلوك    ه ال ون في اس     ؟ والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن ال نأآل ذبائحهم، ونؤتي بالسقاء يجعل ن عب ال اب د    : فق ق
    .  ) دباغه طهوره (   : سألنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن ذلك فقال

  
د     . تمتع بجلود الميتة إذا دبغت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر أن يس  : وعن عائشة رضي اهللا عنها ام أحم رواه اإلم

ة،       : وفي رواية عن عائشة قالت  . وأبو داود وابن ماجه والنسائي ود الميت لم عن جل سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
ه ـ أن رس        . رواه اإلمام أحمد والنسائي  .  ) دباغها طهورها (   : فقال ق ـ رضي اهللا عن ول اهللا صلى  وعن سلمة بن المحب

رواه اإلمام أحمد وأبو   .  ) ذآاة األديم دباغه (   : فقال  . ميتة/إنها   : اهللا عليه وسلم مر ببيت بفنائه قربة معلقة فاستقي، فقيل
    . داود والنسائي

  
ه         ا ال يسوغ رد الحديث ب ك مم وًال، ونحو ذل ه مجه ال    . وأما حديث ابن ُعَكْيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامل ق

ة     (   : أتانا آتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يموت بشهر أو شهرين     : عبد اهللا بن ُعَكْيم وا من الميت أال تنتفع
ب اب وال عص د  .  ) بإه ام أحم ال  . رواه اإلم ناده  : وق لح إس ا أص ذي   ! م ائي والترم ه والنس ن ماج و داود واب   . وأب

ره من        وأجاب  . حديث حسن : وقال ن شميل وغي ك النضر ب بعضهم عنه بأن اإلهاب اسم للجلد قبل الدباغ، آما نقل ذل
انعون   . وأما بعد الدبغ فإنما هو أديم، فيكون النهى عن استعمالها قبل الدبغ  . أهل اللغة إن في       : فقال الم ذا ضعيف، ف ه

ة،       (  آتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونحن في أرض جهينة  : بعض طرقه ود الميت م في جل إني آنت رخصت لك
ة فضالة     .  ) فإذا جاءآم آتابي هذا فال تنتفعوا من الميتة بإهاب وال عصب رواه الطبراني في المعجم األوسط من رواي

وإذا آان النهى بعد الرخصة   . وقد ضعفه أبو حاتم الرازي، لكن هو شديد في التزآية  . بن مفضل بن فضالة المصري
    . صة إنما آانت في المدبوغفالرخ

  
ل   . حديث ابن ُعَكْيم ليس فيه نهى عن استعمال المدبوغ  : وتحقيق الجواب أن يقال ا    : وأما الرخصة المتقدمة، فقد قي إنه

ًكا       / آانت للمدبوغ دباغ تمس ل ال ة قب وغيره، ولهذا ذهب طائفة ـ منهم الزهري وغيره ـ إلى جواز استعمال جلود الميت
اول         ) إنما حرم من الميتة أآلها (   : لمطلق في حديث ميمونة، وقولهبقوله ا م يتن م ل ى التحريم، ث دل عل ، فإن هذا اللفظ ي
ة فقالت    : وقد رواه اإلمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال  . الجلد ا رسول اهللا، صلي      : ماتت شاة لَسْوَدة بنت َزْمع ي



 

د ماتت       : فقالت   )  !  ؟ فلوال أخذتم مسكها   (   : الشاة ـ فقال   : اهللا عليك وسلم، ماتت فالنة ـ تعني  اة ق ا     ؟ آخذ مسك ش ال له فق
ًة     {   : إنما قال (   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وَن َمْيَت ُه ِإالَّ َأن َيُك ُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُم

ه    ] 145  : األنعام [   } مَّْسُفوًحا َأْو َلْحَم ِخنِزيٍر َأْو َدًما  وا ب دبغوه تنتفع ا فسلخت      ) ، وإنكم ال تطعمونه، إن ت ، فأرسلت اليه
    . مسكها فدبغته، فاتخذت منه قربة حتي تخرقت عندها

  
د وحفظه   ه شرًطا في الحل    فهذا الحديث يدل على أن التحريم لم يتناول الجلد، وإنما ذآر الدباغ إلبقاء الجل   . ، ال لكون

ة في سورتين               الى ـ ذآر تحريم الميت إن اهللا ـ تع ذا، ف وإذا آان آذلك فتكون الرخصة لجهينة في هذا، والنسخ عن ه
ا روي        : ثم في سورتين مدنيتين  . األنعام والنحل  : مكيتين زوًال آم رآن ن دة من آخر الق دة   (   : البقرة والمائدة، والمائ المائ
ا، وحرم             ) القرآن نزوًال، فأحلوا حاللها وحرموا حرامهاآخر  ذآره في غيره م ي ا ل ا من التحريم م د ذآر اهللا فيه ، وق
وإذا آان التحريم زاد    . أآل آل ذي ناب من السباع، وآل ذي مخلب من الطير  : صلى اهللا عليه وسلم أشياء مثل/النبي

ي استندت ا      ة الت اع بالعصب         بعد ذلك على ما في السورة المكي يمكن أن يكون تحريم االنتف ة، ف ه الرخصة المطلق لي
ه،        وره وذآات ين أن دباغه طه ل ب ط، ب واإلهاب قبل الدباغ ثبت بالنصوص المتأخرة، وأما بعد الدباغ فلم يحرم ذلك ق

    . وهذا يبين أنه ال يباح بدون الدباغ
  

    : وعلى هذا القول، فللناس فيما يطهره الدباغ أقوال
  
    . آما هو قول أبي يوسف وداود  . إنه يطهر آل شيء حتي الحمير  : قيل
  

    . يطهر آل شيء سوي الحمير آما هو قول أبي حنيفة  : وقيل
  

ل  ول    : وقي ى الق د عل ذهب أحم ي م ولين ف افعي، وهو أحد الق ول الش ا هو ق ر، آم يطهر آل شيء إال الكلب والحمي
ذآاة، فال           بتطهير الدباغ، والقول اآلخر في مذهبه ـ  اح بال ا يب ا يطهر م ه إنم وهو قول طوائف من فقهاء الحديث ـ أن

    . يطهر جلود السباع
  

ذآاة               : ومأخذ التردد ا طهر بال ذآاة فيطهر م اة، أو هو آال ان طاهًرا في الحي ا آ اة فيطهر م   ؟ أن الدباغ هل هو آالحي
    . والثاني أرجح

  
ي صلى    نهى النبي صلى اهللا عليه و  : ودليل ذلك/ ذهلي أن النب سلم عن جلود السباع، آما روي عن أسامة بن عمير ال

دان    . أن تفرش  : زاد الترمذي  . رواه أحمد وأبو داود والنسائي  . نهى عن جلود السباع  : اهللا عليه وسلم وعن خالد بن مع
لم نهى عن     أنشدك باهللا، هل تعلم أن   : وفد المقدام بن معد يَكرب على معاوية فقال  : قال ه وس رسول اهللا صلى اهللا علي

ا    ال   ؟ جلود السباع والرآوب عليه م   : ق و داود والنسائي    . نع ذا لفظه    . رواه أب ة     . وه ي ريحان نهى رسول اهللا     : وعن أب
ة عن     . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه  . صلى اهللا عليه وسلم عن رآوب النمور وروي أبو داود والنسائي عن معاوي

د نمر    (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ا جل و داود   .  ) ال تصحب المالئكة رفقة فيه ين        . رواه أب ول جمع ب ذا الق وفي ه
    . واهللا أعلم  . األحاديث آلها

  
ه نجس أم       : وسئل شيخ اإلسالم عن عظام الميتة وحافرها، وقرنها، وظفرها، وشعرها، وريشها وأنفحتها ك آل هل ذل

    ؟ أم البعض منه طاهر والبعض نجس  ؟ طاهر
  

    : فأجاب
  

ذين           /أما عظم الميتة وقرنها، وظفرها، وما هو من جنس  ي ه ا ـ فف افر ونحوه، وشعرها وريشها، ووبره ك ـ آالح ذل
    : النوعين للعلماء ثالثة أقوال

  
    . نجاسة الجميع؛ آقول الشافعي في المشهور عنه، وذلك رواية عن أحمد  : أحدها

  
    . وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد  . أن العظام ونحوها نجسة، والشعور ونحوها طاهرة  : الثانيو



 

  
    . أن الجميع طاهر؛ آقول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب مالك وأحمد  : والثالث

  
    . وهذا القول هو الصواب؛ وذلك ألن األصل فيها الطهارة، وال دليل على النجاسة

  
ه   وأيًضا، فإن هذه األعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث، فتدخل في آية التحليل؛ وذلك ألنها لم تدخل فيما حرم

ا وال           ه اهللا ال لفًظ ا حرم دخل فيم ان ال ت ذه األعي ة، وه اهللا من الخبائث ال لفًظا وال معني؛ فإن اهللا ـ تعالى ـ حرم الميت
    . معني

  
الى ـ      ه ـ تع ةُ    {   : أما اللفظ فألن قول ْيُكُم اْلَمْيَت ْت َعَل دة  [   } ُحرَِّم ك؛ ألن        ] 3  : المائ بهها؛ وذل ا أش ا الشعور وم دخل فيه ، ال ي

ات    /  : الميت ضد الحي، والحياة نوعان  اة النب وان، وحي اة الحي ة        . حي ة اإلرادي وان خاصتها الحس والحرآ اة الحي   . فحي
ذاء و واالغت ات خاصتها النم اة النب ه  . وحي ُة {   : وقول ْيُكُم اْلَمْيَت ْت َعَل ة دون   } ُحرَِّم اة الحيواني ه الحي ا فارقت و بم ا ه ، إنم

ِه      {   : النباتية؛ فإن الشجر والزرع إذا يبس لم ينجس باتفاق المسلمين، وقد قال تعالى ا ِب اء َفَأْحَي َماء َم َوالّلُه َأنَزَل ِمَن اْلسَّ
ا   {   : ، وقال ] 65  : النحل [   } اَألْرَض َبْعَد َمْوِتَها َد َمْوِتَه د  [   } اْعَلُموا َأنَّ اللََّه ُيْحِيي اْلَأْرَض َبْع ، فموت األرض ال   ] 17  : الحدي

ة       : يوجب نجاستها باتفاق المسلمين، وإنما الميتة المحرمة ة اإلرادي ا الحس والحرآ ا فارقه ذلك فالشعر      . م ان آ وإذا آ
ات، ال من    اة النب ه حس وال             حياته من جنس حي يس في الزرع، ول ذي ويطول آ و ويغت ه ينم وان؛ فإن اة الحي جنس حي

    . يتحرك بإرادته، فال تحله الحياة الحيوانية حتي يموت بمفارقتها فال وجه لتنجيسه
  

ـئل عـن           لم س ه وس ي صلى اهللا علي إن النب اة، ف وأيًضا، فلو آان الشعر جزًءا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحي
ره   .  ) ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت (   : فقال  ؟ م يجبـون أسنمـة اإلبل واليات الغنمقـو ذا    . رواه أبو داود وغي وه

ان طاهًرا                   اة، وال آ ه في حال الحي ـاز قطع ا ج ة لم نام وااللي م الس م الشعر حك ان حك و آ اء، فل ين العلم متفق عليه ب
    . الشعر والصوف إذا جز من الحيوان آان طاهًرا حالًال، علم أنه ليس مثل اللحم فلما اتفق العلماء على أن  . حالًال

  
لم           / ه وس ان صلى اهللا علي لمين، وآ ق رأسه للمس ا حل وأيًضا، فقد ثبت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أعطي شعره لم

    . فمن سوي بين الشعر والبول والعذرة فقد أخطأ خطأ بيًنا  . يستنجي ويستجمر
  
ظ،      : إنها داخلة في الميتة ألنها تحس وتألم، قيل لمن قال ذلك  : أما العظام ونحوها، فإذا قيلو وم اللف أنتم لم تأخذوا بعم

ا   ة موًت ا ميت ع أنه اء، م ور العلم د جمه دآم وعن نجس عن اء ال ي رب والخنفس ذباب والعق ائلة آال ه س ا ال نفس ل إن م ف
إذا وقع الذباب في إناء أحدآم فليغمسه ثم لينزعه،   (   : صلى اهللا عليه وسلم قال وقد ثبت في الصحيح أن النبي  . حيوانًيا

ولين       .  ) فإن في أحد جناحيه داء وفي اآلخر شفاء ال في أحد الق ذا ق ا        : ومن نجس ه ع فيه نجس المائعات الواق ه ال ي إن
    . لهذا الحديث

  
اس الدم فيها، فما ال نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات  وإذا آان آذلك، علم أن علة نجاسة الميتة إنما هو احتب

ان               . لم يحتبس فيه الدم، فال ينجس ائل، وال آ ه دم س يس في إن العظم ل ذا، ف دم التنجيس من ه ى بع فالعظم ونحوه أول
ه دم    فإذا آان الحيوان الكامل الحساس المتحرك باإلرادة ال ين  . متحرًآا باإلرادة إال على وجه التبع يس في ه ل جس لكون

    ؟ سائل، فكيف ينجس العظم الذي ليس فيه دم سائل
  
الى       : ومما يبين صحة قول الجمهور/ ال تع ا ق ا      {   : أن اهللا ـ سبحانه ـ إنما حرم علينا الدم المسفوح، آم ي َم ُد ِف ل الَّ َأِج ُق

ُه ِإالَّ َأن َيكُ     اِعٍم َيْطَعُم ى َط ُفوًحا   ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَل ا مَّْس ًة َأْو َدًم ام  [   } وَن َمْيَت ر       ] 145  : األنع دم غي ي عن ال إذا عف ؛ ف
ان المسلمون                    ذا آ ره؛ وله ين غي ذي يسيل وب دم ال ين ال رق ب ه ـ سبحانه ـ ف م أن دم ـ عل المسفوح ـ مع أنه من جنس ال

د ر   ى عه ا      يضعون اللحم في المرق وخطوط الدم في القدور بيِّن، ويأآلون ذلك عل لم آم ه وس سول اهللا صلى اهللا علي
ه       . أخبرت بذلك عائشة، ولوال هذا الستخرجوا الدم من العروق آما يفعل اليهود واهللا ـ تعالى ـ حرم ما مات حتف أنف

أو بسبب غير جارح محدد، فحرم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وحرم النبي صلى اهللا عليه وسلم ما صيد 
راض البعرض المع ذ (   : ، وق ه وقي ده  ) إن ا صيد بح بب     . دون م ى أن س دل عل دم، ف فح ال و س ا ه ا إنم رق بينهم والف

ة                ا من جه ان الخبث هن ر اسم اهللا، آ ه غي ذآر علي أن ي التنجيس هو احتقان الدم واحتباسه، وإذا سفح بوجه خبيث ب
    . اة المجوسي والمرتد، والذآاة في غير المحلأخري، فإن التحريم يكون تارة لوجود الدم، وتارة لفساد التذآية؛ آذآ



 

ه دم مسفوح، فال وجه لتنجيسه              يس في ك ـ ل ر ذل ر والظلف ـ وغي رن والظف ول     . وإذا آان آذلك، فالعظم والق ذا ق وه
د          : قال الزهري  . جمهور السلف ل، وق ة يمتشطون بأمشاط من عظام الفي ذه األم اج حديث    /آان خيار ه روي في الع
    . ن فيه نظر ليس هذا موضعه، فإنا ال نحتاج إلى االستدالل بذلكمعروف، لك

  
  )  !  ؟ هال أخذتم إهابها فانتفعتم به (   : وأيًضا، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال في شاة ميمونة

ا  (   : قال  . إنها ميتة  : قالوا يس في صحيح البخاري      .  ) إنما حرم أآله ة أصحاب الزهري        ول ذآره عام م ي دباغ، ول ذآرال
ه،   عنه، ولكن ذآره ابن ُعَيْيْنة، ورواه مسلم في صحيحه، وقد طعن اإلمام أحمد في ذلك وأشار إلى غلط ابن عَُُيينة في
ذا النص يقتضي     وذآر أن الزهري وغيره آانوا يبيحون االنتفاع بجلود الميتة بال دباغ ألجل هذا الحديث، وحينئذ فه

ل ج ل          : واز االنتفاع بها بعد الدبغ بطريق األولي، لكن إذا قي دبغ، أو قي ي ت الجلود حت اع ب ك االنتف د ذل   : إن اهللا حرم بع
إنها ال تطهر بالدباغ، لم يلزم تحريم العظام ونحوها؛ ألن الجلد جزء من الميتة فيه الدم آما في سائر أجزائها، والنبي 

لم جعل دباغه ذآ      ه وس ات،          صلى اهللا علي ى أن سبب التنجيس هو الرطوب دل عل ه؛ ف دباغ ينشف رطوبات ه؛ ألن ال ات
ي               و أول د، فه ر من الجل بس، وهو يبقي ويحفظ أآث ه يجف ويي ا فإن ه منه والعظم ليس فيه رطوبة سائلة، وما آان في

    . بالطهارة من الجلد
  

    ؟ هل يطهر  : والعلماء تنازعوا في الدباغ
  

    . أنه ال يطهر  : شهور عنهما ـفذهب مالك وأحمد ـ في الم
  

وإلى هذا القول رجع أحمد، آما ذآر ذلك عنه الترمذي عن أحمد   . أنه يطهر  : ومذهب أبي حنيفة والشافعي والجمهور
    . بن الحسن الترمذي عنه

  
ة بإهاب أو ع   ان    وحديث ابن ُعَكْيم يدل على أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهاهم أن ينتفعوا من الميت د أن آ صب، بع

د                   ان ق ه آ ين أن إن حديث الزهري الصحيح يب د أرخص، ف دباغ فيكون ق ل ال د يكون قب ذا ق أذن لهم في ذلك، لكن ه
اهم عن     دباغ نه رخص في جلود الميتة قبل الدباغ، فيكون قد أرخص لهم في ذلك، ثم لما نهى عن االنتفاع بها قبل ال

    . اإلهاب اسم لما لم يدبغ ولهذا قرن معه العصب، والعصب ال يدبغإن   : ذلك، ولهذا قال طائفة من أهل اللغة
  

  حكم لبن الميتة وأنفحتها: فصـــل 
  

    : وأما لبن الميتة وأنفحتها ففيه قوالن مشهوران للعلماء
  

    . آقول أبي حنيفة وغيره، وهو إحدي الروايتين عن أحمد  . أن ذلك طاهر  : أحدهما
  

    . ول مالك والشافعي، والرواية األخري عن أحمدأنه نجس، آق  : والثاني
  

ل      د قي ف، وق اهير السلف والخل   : وعلى هذا النزاع انبني نزاعهم في جبن المجوس، فإن ذبائح المجوس حرام عند جم
    . إن ذلك مجمع عليه بين الصحابة، فإذا صنعوا جبًنا ـ والجبن يصنع باألنفحة ـ آان فيه هذان القوالن

  
ر أ بن  واألظه وا ج راق أآل الد الع وا ب ا فتح ك ألن الصحابة لم اهر، وذل ا ط ة ولبنه ة الميت نهم حالل، وأن أنفح ن جب

ل بعض      ن َنْق ه م ر، فإن ه نظ ك ففي ة ذل ن آراه ل عن بعضهم م ا ينق نهم، وم ائًعا بي اهًرا ش ذا ظ ان ه المجوس، وآ
    . ا ببالدهم ولم يكونوا بأرض الحجازوأهل العراق آانوا أعلم بهذا، فإن المجوس آانو  . الحجازيين وفيه نظر

  
ويدل على ذلك أن سلمان الفارسي آان هو نائب عمر بن الخطاب على المدائن، وآان يدعو الفرس إلى اإلسالم، وقد 

الحالل ما أحل اهللا في آتابه، والحرام ما حرم اهللا في     : فقال  ؟ أنه سئل عن شيء من السمن والجبن والفراء  : ثبت عنه
لم      . به، وما سكت عنه فهو مما عفي عنهآتا ه وس ي صلى اهللا علي م      . وقد رواه أبو داود مرفوًعا إلى النب ه ل وم أن ومعل

ى  / يكن السؤال عن جبن المسلمين وأهل الكتاب، فإن هذا أمر َبيِّن، وإنما آان السؤال عن جبن المجوس، فدل ذلك عل
ك  ي صلى اهللا            أن سلمان آان يفتي بِحلِّها، وإذا آان روي ذل ول النب زاع بق لم انقطع الن ه وس ي صلى اهللا علي عن النب



 

    . عليه وسلم
  

ا في وعاء نجس،        وأيًضا، فاللبن واألنفحة لم يموتا، وإنما َنجََّسهما َمْن نجسهما لكونهما في وعاء نجس، فيكون مائًع
    . إذا آان آذلك صار نجًساعلى أن المائع القي وعاء نجًسا، وعلى أنه   : فالتنجيس مبني على مقدمتين

  
    . ال نسلم أن المائع ينجس بمالقاة النجاسة، وقد تقدم أن السنة دلت على طهارته ال على نجاسته  : فيقال أوًال

  
ْرثٍ    {   : إن المالقاة في الباطن ال حكم لها، آما قال تعالى  : ويقال ثانًيا ْيِن َف ن َب ا    نُّْسِقيُكم مِّمَّا ِفي ُبُطوِنِه ِم ا َخاِلًص َوَدٍم لََّبًن

    . واهللا أعلم  . ، ولهذا يجوز حمل الصبي الصغير في الصالة مع ما في بطنه ] 66  : النحل [   } َسآِئًغا ِللشَّاِرِبيَن
  َباب االستنجاء 

  
ال        لم ق ه وس وا وال تشرقوا   (   : ُسئَل ـ َرحمه اهللا ـ عمن قال إن النبي صلى اهللا علي نهم من     ) غرب ال وم شرقوا وال   (   : ق

    ؟  ) تغربوا
  

    : فأجاب
  

ال     ه ق ه أن وا        (   : الحديثان آذب، ولكن في الصحيح عن ول، ولكن شرقوا أو غرب ائط وال ب ة بغ تقبلوا القبل وفي    .  ) ال تس
ام   ، وهذا خطاب منه ألهل المدينة ومن جري مجراهم آأ   ) ما بين المشرق والمغرب قبلة (   : السنن عنه أنه قال هل الش

    . واهللا أعلم  . والجزيرة والعراق، وأما مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، من مطلع الشمس في الشتاء
  

هل يحتاج إلى أن يقوم الرجل ويمشي،ويتنحنح، ويستجمر باألحجار وغيرها، بعد آل قليل في    : وُسِئَل عن االستنجاء
    ؟ عل هذا السلف ـ رضي اهللا عنهم ـ أو هو بدعة أو هو مباحفهل ف  : ذهابه ومجيئه، لظنه أنه خرج منه شيء

  
    : فأجاب

  
الته   الحمد هللا، التنحنح بعد البول والمشي، والطفر إلى فوق والصعود في السلم، والتعلق في الحبل، وتفتيش الذآر بإس

آر بدعة على الصحيح، لم وغير ذلك، آل ذلك بدعة، ليس بواجب وال مستحب عند أئمة المسلمين، بل وآذلك نتر الذ
    . يشرع ذلك رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم 

  
ك ضعيف ال أصل       . وآذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والحديث المروي في ذل

    . درآالضرع إن ترآته قر، وإن حلبته   : له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه، وهو آما قيل
  

ه    م يخرج من د            . وآلما فتح اإلنسان ذآره فقد يخرج منه، ولو ترآه ل ه وهو وسواس، وق ه خرج من ه أن ل الي د يخي وق
    . يحس من يجده برًدا لمالقاة رأس الذآر فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج

  
رج   ر     والبول يكون واقًفا محبوًسا في رأس اإلحليل ال يقطر، فإذا عصر الذآر أو الف أو الثقب بحجر أو أصبع أو غي

اء، ال بحجر، وال            اق العلم ى إخراج باتف اج إل ول الواقف ال يحت ذلك خرجت الرطوبة، فهذا ـ أيًضا ـ بدعة، وذلك الب
    . إصبع، وال غير ذلك، بل آلما أخرجه جاء غيره، فإنه يرشح دائًما

  
اء   ذآر بالم إذا         وي  . واالستجمار بالحجر آاف ال يحتاج إلى غسل ال اء، ف ى فرجه م ستحب لمن استنجي أن ينضح عل

    . هذا من ذلك الماء  : أحس برطوبته قال
  

وأما من به سلس البول ـ وهو أن يجري بغير اختياره ال ينقطع ـ فهذا يتخذ حفاًظا يمنعه، فإن آان البول ينقطع مقدار 
    . واهللا أعلم  . لكل صالةوإن جري البول ـ آالمستحاضة ـ تتوضأ   . ما يتطهر ويصلى، وإال صلى

  
  



 

  َباب السِّواك  
  
ى من        ؟ هل هو باليد اليسرى أولي من اليد اليمني أو بالعكس  : ُسِئَل ـ َرحمه اهللا ـ عن السواك    ار عل وهل يسوغ اإلنك

    ؟ وأيما أفضل  ؟ يستاك باليسرى
  

    : فأجاب
  

ره         الحمد هللا رب العالمين، األفضل أن يستاك باليسرى، نص علي  ج، ذآ ن منصور الَكْوَس ة اب د في رواي ام أحم ه اإلم
تنثار      و آاالس اب إماطة األذى، فه عنه في مسائله وما علمنا أحًدا من األئمة خالف في ذلك؛ وذلك ألن االستياك من ب

ة النجاسات آاالستجمار ونحوه باليسرى         ا أن إزال ك باليسرى، آم ، واالمتخاط؛ ونحو ذلك مما فيه إزالة األذى، وذل
    . وإزالة األذي واجبها ومستحبها باليسرى

  
    . مختص بأحدهما  : والثاني  . مشترك بين العضوين  : أحدهما  : واألفعال نوعان

  
اب      : اليمني واليسرى/ وقد استقرت قواعد الشريعة على أن األفعال التي تشترك فيها  تقدم فيها اليمني إذا آانت من ب

ل،  ة، آالوضوء والغس ل،   الكرام ال، والترج اس، واالنتع ط، وآاللب ف اإلب واك؛ ونت ي الس ن ف داء بالشق األيم واالبت
    . ودخول المسجد والمنزل، والخروج من الخالء، ونحو ذلك

  
    . وتقدم اليسرى في ضد ذلك؛ آدخول الخالء، وخلع النعل، والخروج من المسجد

  
دهما  ذي يختص بأح الي    : وال ان ب ة آ اب الكرام ن ب ان م ب،   إن آ ة الكت افحة، ومناول رب، والمص ل والش مين، آاألآ

ك  تنثار، واالمتخاط، ونحو              . وتناولها، ونحو ذل ذآر، واالس ان باليسرى، آاالستجمار، ومس ال ك آ ان ضد ذل وإن آ
    . ذلك

  
ادة مقصودة        : فإن قيل ان عب ا آ ان  السواك عبادة مقصودة تشرع عند القيام إلى الصالة وإن لم يكن هناك وسخ، وم آ
    . باليمين

  
اء؛       : قيل ين العلم ا ب آل من المقدمتين ممنوع، فإن االستياك إنما شرع إلزالة ما في داخل الفم، وهذه العلة متفق عليه

ا      راءة، ولم ر، آالصالة والق ولهذا شرع عند األسباب المغيرة له، آالنوم واإلغماء، وعند العبادة التي يشرع لها تطهي
ة لصب      /غير شرع عند آان الفم في مظنة الت ا آل ل وضوئه؛ ألنه القيام إلى الصالة، آما شرع غسل اليد للمتوضئ قب

اء  ا      . الم ا إذا تحقق نظافته اء فيم ازع العلم د تن لها    : وق ولين مشهورين    ؟ هل يستحب غس ى ق ك ـ        . عل ومن استحب ذل
    . الشك باليقينآالمعروف في مذهب الشافعي وأحمد ـ يستحب على النادر بل الغالب، وإزالة 

ل                       د قب ى الصالة، مع أن غسل الي ام إل د القي م ـ عن ة الف ل باستحبابه ـ مع نظاف ك في السواك إذا قي ل ذل ال مث د يق وق
    . المضمضة المقصود بها النظافة، فهذا توجيه المنع للمقدمة األولي

  
د       ؟ حب باليمنىفإذا قدر أنه عبادة مقصودة، فما الدليل على أن ذلك مست  : وأما الثانية ل ق ا، ب ل عليه وهذه مقدمة ال دلي

    . العبادات تفعل بما يناسبها، ويقدم فيها ما يناسبها  : يقال
  

إن ذلك عبادة مقصودة، إن أراد به أنه تعبد محض ال تعقل علته، فليس هذا بصواب، التفاق المسلمين    : ثم قول القائل
ا            . ارعلى أن السواك معقول، ليس بمنزلة رمي الجم   ارة، وأنه ة آالطه ا من الني د فيه ه الب ا مقصودة أن وإن أراد أنه

ى     ل عل اليمنى؛ إذ ال دلي مشروعة مع تيقن النظافة ونحو ذلك، فهذا الوصف إذا سلم لم يكن في ذلك ما يوجب آونها ب
ل يمكن    ال ينافي أن يكون من باب الكرامة تختص به /ذلك، فإن آونها منوية أو مشروعة مع تيقن النظافة ي، ب ا اليمن

ت،       ؟ ذلك فيها مع هذا الوصف، أال تري أن الطواف بالبيت من أَجلِّ العبادات المقصودة ه من البي ويستحب القرب في
ان                   ا آ ى اليسرى، فلم ي عل ا اليمن د فيه ة تعتم ة الدوري ت، لكون الحرآ ى البي ه أقرب إل ذا فالجانب األيسر في ومع ه

رام            اإلآرام في ذلك للخارج جعل لليم ت؛ ألن إآ ى البي ا إل ي فيه ديم اليمن ل إذا آانت مقصودة، فينبغي تق م ينق ين، ول
    . اليمين في ذلك أن تكون هي الخارجة



 

  
ة      : ثم إذا قيل  . وآذلك االستنثار جعله باليسرى إآرام لليمين، وصيانة لها، وآذلك السواك اب إزال هو في األصل من ب

ع أن يكون    إنه مشروع فيه  : األذي، وإذا قيل العدول عن اليمني إلى اليسرى أعظم في إآرام اليمين بدون ذلك، لم يمن
ون الحجر الثالث        إنهم يوجب د، ف افعي وأحم إزالة األذي فيه ثابتة مقصودة، آاالستجمار بالثالث عند من يوجبه، آالش

    . مع حصول اإلنقاء بما دونه
  

    . ب، وعند من يوجبه يأمر به وإن حصلت اإلزالة بما دونهوآذلك التثليث والتسبيع في غسل النجاسات حيث وج
  

ة النجاسة مقصودة في                ه ال شك أن إزال ه ـ مع أن ا دون وآذلك التثليث في الوضوء مستحب ـ وإن تنظف العضو بم
    . االستنجاء بالماء والحجر

  
صول المقصود، وذلك ال يمنع من فكذلك إماطة األذي من الفم مقصودة بالسواك قطعا وإن شرع مع عدمه،تحقيًقا لح/

ون    ب تك وغ الكل ي ول ابعة ف رة الس ون باليسرى، والم تجمار يك ي االس ث ف ا أن الحجر الثال ل باليسرى، آم أن يجع
ه      : وإن قيل  . باليسرى، ونحو ذلك مما آان المقصود به ـ في األصل ـ إزالة األذي   يال للمقصود ب يشرع مع عدمه تكم

ة؛ إذ زوال      وإزالة للشك باليقين، إ ا بالمظن م فيه ق الحك ة، فعل لحاًقا للنادر بالغالب؛ وألن الحكمة في ذلك قد تكون خفي
ة، فجعل مشروًعا       ام الحكم ه مق األذي بالكلية قد يظنه الظان من غير تيقن، ويعسر اليقين في ذلك، فأقيمت المظنة في

    . صول التغيرللقيام إلى الصالة مع عدم النظر إلى التغير وعدمه؛ ألن العادة ح
  

ة األذي، وإن        اب إزال فهذا إذا قيل به فهو من جنس أقوال العلماء،وذلك ال يخرج جنس هذا الفعل من أن يكون من ب
وغ    آان عبادة مقصودة تشرع فيها النية، وحينئذ يكون باليسرى آاالستنثار واالستنجاء باألحجار، ومباشرة محل الول

تنثر باليسرى،          بالدلك ونحوه، بخالف صب الماء فإن اليمنى ويس ان المتوضئ يستنشق ب ذا آ ة، وله اب الكرام ه من ب
    . والمستنجي يصب الماء باليمين ويدلك باليسرى

  
لم     ه وس ي صلى اهللا علي ا          : وآذلك المغتسل والمتوضئ من الماء، آما فعل النب اء فيصب به ي في اإلن ده اليمن دخل ي ي

غسل باليسرى، وهكذا غاسل مورد النجاسة يصب باليمنى، وإذا احتاج إلى مباشرة العورة في ال/على اليسرى، مع أن
    . واهللا أعلم  . مباشرة المحل باشره باليسرى، وشواهد الشريعة وأصولها على ذلك متظاهرة

  
    ؟ متى َيكوُن  : َعن الخَتان  : َوسئل

  
    : فأجاب

  
ي    وغ فينبغ ن إذا راهق البل تن، لك اء اخت ى ش ان فمت ا الخت و  أم غ إال وه ئال يبل ل، ل رب تفع ت الع ا آان تن آم أن يخت

    . مختون
  

ابع   : وأما الختان في السابع ففيه قوالن، هما روايتان عن أحمد، قيل ل   . ال يكره؛ ألن إبراهيم ختن إسحاق في الس   : وقي
    . والّله أعلم  . يكره ألنه عمل اليهود، فيكره التشبه بهم، وهذا مذهب مالك

  
ك   : َوُسِئَل ان آيف       ؟ عن مسلم بالغ عاقل يصوم ويصلى، وهو غير مختون وليس مطهرا هل يجوز ذل رك الخت ومن ت
    ؟ حكمه

  
    : فأجاب

  
إن     تن، ف ه أن يخت ان فعلي د          /إذا لم يخف عليه ضرر الخت ة، وهو واجب عن اق األئم د للمسلمين باتف ك مشروع مؤآ ذل
ر         تن إب د اخت ه، وق د في المشهور عن ع في             الشافعي وأحم ره، وُيْرَج انين من عم د ثم ه السالم ـ بع ل ـ علي اهيم الخلي

    . والّله أعلم  . الضرر إلى األطباء الثقات، وإذا آان يضره في الصيف أخره إلى زمان الخريف
    ؟ وسئَل َعن المرأة َهل تختتن أم ال



 

  
    : فأجاب

  
ي آ  دة الت ى الجل ا أن تقطع أعل تن، وختانه م، تخت ه، نع د لّل لم  الحم ه وس ه صلى اهللا علي ال رسول الّل ديك، ق عرف ال

ة ـ       زوج          (   : للخافضة ـ وهي الخاتن د ال ا عن ه أبهي للوجه، وأحظي له ي   ) أشمي وال ُتْنِهكي، فإن الغي في     : ، يعن ال تب
رأة تع         ان الم ة، والمقصود من خت ة في القلف ديل القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقن

    . شهوتها، فإنها إذا آانت قلفاء آانت مغتلمة شديدة الشهوة
  

ر              ! يابن القلفاء  : ولهذا يقال في المشاتمة واحش في نساء التت ذا يوجد من الف ر، وله ى الرجال أآث ع إل فإن القلفاء تتطل
ان، ضعفت       . ونساء اإلفرنج ما ال يوجد في نساء المسلمين ة في الخت الشهوة، فال يكمل مقصود     وإذا حصلت المبالغ

    . والّله أعلم  . الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة، حصل المقصود باعتدال
  

    ؟ هل يختن بعد موته  : إذا مات الصبي وهو غير مختون  : َوُسِئَل
  

    : فأجاب
  

    . وال يختن أحد بعد الموت
  

    ؟ آم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته  : َوُسِئَل
  
    : ابفأج
  

ك        ط ونحو ذل ة ونتف اإلب أال   : عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم َوقَّت لهم في حلق العان
    . والّله أعلم  . وهو في الصحيح  . يترك أآثر من أربعين يوما

  
ي   في أقوام يحلقون رؤوسه  : َما تقول السَّادة الُعلَماء ـ رضي الّله َعنهم أجمعين  ور الت د القب / م على أيدي األشياخ، وعن

ادة    ة وعب ك قرب دون ذل ا، ويع ة    : يعظمونه نة أو بدع ذا س ل ه ة      ؟ فه نة أو بدع ًا س رأس مطلق ق ال ل حل ا   ؟ وه أفتون
    ؟ مأجورين

  
    : فأجاب شيخ اإلسالم

  
    : الحمد لّله رب العالمين، حلق الرأس على أربعة أنواع

  
ال     حلقه في الحج وال  : أحدها ة، ق اع األم عمرة فهذا مما أمر الّله به ورسوله، وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجم
، وقد تواتر عن  ] 27 : الفتح [   } َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّه آِمِنيَن ُمَحلِِّقيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِِّريَن َلا َتَخاُفوَن {   : تعالى

نهم من قصر               : اهللا عليه وسلم النبي صلى ق وم نهم من حل ذلك أصحابه م ره، وآ   . أنه حلق رأسه في حجه وفي عم
لم  ه وس لى اهللا علي ال ص ذا ق ير؛ وله ن التقص ل م ق أفض ين (   : والحل ر للمحلق م اغف الوا ) الله ه،   : ، ق ول الّل يارس

ال  ؟ والمقصرين ين (   : ق ر للمحلق م اغف الوا ) الله ه، والمقصرينيارس  : ، ق ال  ؟ ول الّل ين (   : ق ر للمحلق م اغف الوا ) الله   : ، ق
ه، والمقصرين  ول الّل ال  ؟ يارس وداع أن      .  ) والمقصرين (   : ق ة ال ي حج دي ف وقوا اله م يس ذين ل ر الصحابة ال د أم وق

ين التقصير       . يقصروا رؤوسهم للعمرة إذا طافوا بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يحلقوا إذا قضوا الحج   م ب فجمع له
    . أوًال، وبين الحلق ثانيًا

  
ه             : والنوع الثاني إن الّل اع، ف اب والسنة واإلجم ائز بالكت ذا ـ أيضًا ـ ج حلق الرأس للحاجة، مثل أن يحلقه للتداوي، فه

ْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ َوَال َت {   : رخص للمحرم الذي ال يجوز له حلق رأسه أن يحلقه إذا آان به أذي، آما قال تعالى
د ثبت    ] 196  : البقرة [   } ُسٍكاْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمن َآاَن ِمنُكم مَِّريضًا َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْدَيٌة مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُن ، وق

ال من          باتفاق المسلمين حديث آعب بن ُعْجَرة لما مر به النبي صلى   ة ـ والقمل ينه رة الحديبي لم في عم ه وس اهللا علي



 

ين ستة     (   : نعم، فقال  : قال  )  ؟ أيؤذيك هوامُّك (   : رأسه ـ فقال  ا ب احلق رأسك وانسك شاة، أو صم ثالثة أيام، أو أطعم ِفْرق
    . وهذا الحديث متفق على صحته، متلقي بالقبول من جميع المسلمين  .  ) مساآين

  
اس التائب إذا             : الثالثالنوع  أمر بعض الن ا ي ل م رة، مث ر حج وال عم حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد، من غي

تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين، أو من تمام الزهد والعبادة، أو يجعل من يحلق 
ى المشيخة ـ     رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد، أو أن يقصر من  شعر التائب، آما يفعل بعض المنتسبين إل

ى السجادة، وقصه             ين الشيخ صاحب مقص وسجادة؛ فيجعل صالته عل إذا َتوَّب أحدًا ـ أن يقص بعض شعره، ويع
التائبين، فهذا بدعة لم يأمر الّله بها وال رسوله،  /رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوِّب 

م بإحسان، وال شيوخ            و ابعين له ا أحد من الصحابة والت دين، وال فعله ة ال ليست واجبة وال مستحبة عند أحد من أئم
ن   يل ب ل الُفَض دهم، مث ابعيهم ومن بع ابعين وال ت ادة، ال من الصحابة وال من الت د والعب المسلمين المشهورين بالزه

دَّاراني،  ليمان ال ي س م، وأب ن أده راهيم ب اض، وإب طي؛ ِعَي واري، والسَّرُقْس ي الح ن أب د ب ومعروف الَكْرخي، وأحم
أمرون     اب، وال ي والجنيد بن محمد، وسهل بن عبد الّله التُّْسُتري، وأمثال هؤالء لم يكن هؤالء يقصون شعر أحد إذا ت

    . التائب أن يحلق رأسه
  

أم      م يكن ي ع أهل األرض، ول لموا، وال    وقد أسلم على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم جمي ق رؤوسهم إذا أس رهم بحل
وال آان يصلى على سجادة، بل آان يصلى إماما بجميع المسلمين؛ يصلى   . قص النبي صلى اهللا عليه وسلم رأس أحد

ره، ولكن      ه، ال سجادة وال غي على ما يصلون عليه، ويقعد على ما يقعدون عليه،لم يكن متميزًا عنهم بشيء يقعد علي
ًا،    يسجد أحيانًا على ا لخميرة ـ وهي شيء يصنع من الخوص صغير ـ يسجد عليها أحيانًا؛ ألن المسجد لم يكن مفروش

ه ـ صلى        ين الطين في جبهت بل آانوا يصلون على الرمل والحصي، وآان أآثر األوقات يسجد على األرض حتى يب
    . الّله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا

  
ؤمر   /مستحبة ـ قربة وطاعة  ومن اعتقد البدع ـ التي ليست واجبة وال  ا ي وطريقًا إلى الّله، وجعلها من تمام الدين، ومم

    . به التائب والزاهد والعابد، فهو ضال، خارج عن سبيل الرحمن، متبع لخطوات الشياطين
  

ا  أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة، وال على وجه التقرب والتدين، فهذا فيه قوالن للعل  : والنوع الرابع ماء هم
    : روايتان عن أحمد

  
    . أنه مكروه، وهو مذهب مالك وغيره  : أحدهما

  
د        : والثاني ًا ق لم رأي غالم ه وس أنه مباح، وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي؛ ألن النبي صلى اهللا علي

د ثال       ) احلقوه آله أو دعوه آله (   : حلق بعض رأسه فقال أوالد صغار بع ي ب ق رؤوسهم  ، وأت ه نهي عن      . ث فحل وألن
ع     : القزع، والقزع ق الجمي ون    . حلق البعض، فدل على جواز حل ون يقول إن         : واألول دع، ف رأس شعار أهل الب ق ال حل

ك        ة والنس ام التوب ن تم رأس م ق ال دون حل وارج يع هم، وبعض الخ ون رؤوس انوا يحلق وارج آ ي    . الخ ت ف د ثب وق
    . عليه وسلم لما آان يقسم جاءه رجل عام الفتح آث اللحية محلوقالصحيحين أن النبي صلى اهللا 

  
    ؟ فهل عليه في ذلك إثم أم ال  : َوُسِئَل عن رجل جندي يقلع بياض لحيته

  
    : فأجاب

  
لم   نهي عن    ( الحمد لّله رب العالمين، نتف الشيب مكروه للجندي وغيره، فإن في الحديث أن النبي صلى اهللا عليه وس

    .  ) إنه نور المسلم  : لشيب، وقالنتف ا
  

ى       ؟ َوُسِئَل عن الرجل إذا آان جنبًا وقص ظفره أو شاربه، أو مشط رأسه هل عليه شيء في ذلك د أشار بعضهم إل فق
ة    : هذا وقال إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود اليه أجزاؤه في اآلخرة، فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجناب
    ؟ فهل ذلك آذلك أم ال  : ما نقص من ذلك، وعلى آل شعرة قسط من الجنابةبحسب 
    : فأجاب



 

  
ا    /قد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من حديث حذيفة، ه عنهم رة رضي الّل ه       : ومن حديث أبي هري ا ذآر ل ه لم أن

اآم   .  ) إن المؤمن ال ينجس (   : الجنب قال ًا وال مي  (   : وفي صحيح الح ا حي ة شعر الجنب          .  ) ت ة إزال ى آراهي م عل ا أعل وم
لم   ذي أس تن      (   : وظفره دليال شرعًيا، بل قد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم لل ر واخت ق عنك شعر الكف ذي     ) أل أمر ال ، ف

وآذلك   . أسلم أن يغتسل ولم يأمره بتأخير االختتان وإزالة الشعر عن االغتسال، فإطالق آالمه يقتضي جواز األمرين
    . والّله أعلم  . تؤمر الحائض باالمتشاط في غسلها مع أن االمتشاط يذهب ببعض الشعر

  
  َباب الوُضوء 

  
    : سئل ـ رحمه الّله ـ عن مسح الرأس في الوضوء 
  

ا ينبغي أن     : بعض شعره يجزئ  : من العلماء من أوجب جميع الرأس ومنهم من أوجب ربع الرأس، ومنهم من قال فم
    ! بينوا لنا ذلك  ؟ ن الصحيح من ذلكيكو
  

    : فأجاب
  

ي         الحمد لّله، اتفق األئمة آلهم على أن السنة مسح جميع الرأس، آما ثبت في األحاديث الصحيحة والحسنة عن النب
ذآره         ا ي ى مسح بعض رأسه، وم صلى اهللا عليه وسلم، فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر عل

ذي في      : الفقهاء ـ آالُقُدوري في أول مختصره وغيره ـ أنه توضأ ومسح على ناصيته   بعض إنما هو بعض الحديث ال
    . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته   : الصحيح من حديث المغيرة ابن شعبة

  
رأس، وهو       ى جواز مسح بعض ال ذ / ولهذا ذهب طائفة من العلماء إل ول في مذهب       م افعي، وق ة والش ي حنيف هب أب

د ك وأحم و         . مال ول ه ذا الق د وه ك وأحم ذهب مال ن م هور م و المش ه، وه ح جميع وب مس ى وج رون إل وذهب آخ
مْ   {   : الصحيح، فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس،فإن قوله تعالى ُكْم َوَأْرُجَلُك   } َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِس

ة   ] 6  : المائدة [   } َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم {  : لهنظير قو ، لفظ المسح في اآليتين، وحرف الباء في اآليتين، فإذا آانت آي
ى         دل عل رار، فكيف ت ه تك التراب ال يشرع في التيمم ال تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء، وهو مسح ب

رار   ذلك آية الوضوء مع آون الوضوء ه التك ا        ؟ هو األصل، والمسح فيه بالماء المشروع في ل م ه من يعق ذا ال يقول ه
    . يقول

  
ة،     ى األئم ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض؛ ألن الباء للتبعيض، أو دالة على القدر المشترك، فهو خطأ أخطأه عل

ادت       والباء لإللصاق وهي ال تدخل إال لفا  . وعلى اللغة، وعلى داللة القرآن ى فعل يتعدي بنفسه أف ئدة، فإذا دخلت عل
هِ    {   : قدرًا زائدًا، آما في قوله اُد اللَّ ا ِعَب ل    ] 6  : اإلنسان  [   } َعْيًنا َيْشَرُب ِبَه و قي ه ل ري،         : ، فإن ى ال دل عل م ت ا ل يشرب منه

    . ريفأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه ال  } َيْشَرُب ِبَها {   : فضمن يشرب معني يروي، فقيل
  

هِ      {   : وباب تضمين الفعل معني فعل آخر حتى يتعدي بتعديته ـ آقوله  ى ِنَعاِج َك إل َؤاِل َنْعَجِت َك ِبُس ،  ] 24  : ص [   } َلَقْد َظَلَم
ُه     َواْحَذ {   : ، وقوله ] 77  : األنبياء [   } َوَنَصْرَناُه ِمَن اْلَقْوِم الَِّذيَن َآذَُّبوا ِبآَياِتَنا {   : وقوله َزَل الّل ا َأن ِض َم ْرُهْم َأن َيْفِتُنوَك َعن َبْع
ون من              ] 49  : المائدة [   } ِإَلْيَك ه الكوفي ا يتكلف اة عم د البصريين من النح ي عن رآن، وهو يغن ، وأمثال ذلك ـ آثير في الق

    . دعوي االشتراك في الحروف
  

ال     و ق يمم ل ا يلتصق بالمسح، فإنك          فامسحوا رؤوسكم أو    : وآذلك المسح في الوضوء والت ى م دل عل م ت وجوهكم، ل
ول  ل            : تق إذا قي ل ـ ف دك بل م يكن بي ي         : مسحت رأس فالن ـ وإن ل مَّن المسح معن فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم، َض

د أن يلتصق                 ه الب يمم أن ة الت د في آي ذا يفي ذا المسح، وه يئًا به م تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم ش اإللصاق، فأفاد أنك
ال    الصعيد ب  ذا ق د، وله هُ     {   : الوجه والي ِديُكم مِّْن وِهُكْم َوَأْي ُحوْا ِبُوُج دة  [   } َفاْمَس بعض ـ          .  ] 6  : المائ ا مأخذ من جوز ال وإنم
    . الحديث

  
ال     : ثم تنازعوا نهم من ق ة            : فم ول بعض الحنفي د وق ة عن أحم در الناصية ـ آرواي ال     . يجزئ ق نهم من ق يجزئ    : وم



 

ال     . واية عن أحمد وقول بعض المالكيةاألآثر ـ آر  نهم من ق ع    : وم ال     . يجزئ الرب نهم من ق در ثالث أصابع ـ       : وم ق
ة والن للحنفي ا ق ال  . وهم ن ق نهم م عرات أو بعضها  : وم الث ش ال  . ث ن ق نهم م والن       : وم ا ق عرة أوبعضها ـ وهم ش

    . للشافعية
  

د      ك وأحم تيعاب ـ آمال وا االس ذين أوجب ا ال نوأم هور م ي المش رآن    /ف اهر الق تهم ظ ذهبهما ـ فحج م   . م لَّم له وإذا َس
ي          ًا ومعن ي وأحري لفظ ان في مسح الوضوء أول يمم، آ ال   . منازعوهم وجوب االستيعاب في مسح الت يمم    : وال يق الت

دل     . وجب فيه االستيعاب؛ ألنه بدل عن غسل الوجه ام المب ه ال في    واستيعابه واجب؛ ألن البدل إنما يقوم مق في حكم
رجلين          ه في ال تيعاب مع وجوب ه االس رجلين وال يجب في وأيضًا    . وصفه؛ ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل ال

    . للسنة المستفيضة من علم رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم
  

ة لأل           ى العمام اء الحديث يجوز المسح عل ره من فقه د وغي د أحم حاديث الصحيحة   وأما حديث المغيرة بن شعبة فعن
    . الثابتة في ذلك، وإذا مسح عنده بناصيته وآمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بال ريب

  
ة           ى العمام يمم عل رأس فت ه آشف ال ذورًا ال يمكن ان مع ه آ وأما مالك، فال جواب له عن الحديث إال أن يحمله على أن

د     ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وع  . للعذر ذر عن دون الع مامته أجزأه مع العذر بال نزاع، وأجزأه ب
    . الثالثة، ومسح الرأس مرة مرة يكفي باالتفاق آما يكفي تطهير سائر األعضاء مرة

  
د في المشهور            : فمذهب الجمهور    ؟ هل يستحب  : وتنازعوا في مسحه ثالثًا ة وأحم ي حنيف ك وأب ه ال يستحب ـ آمال أن

    . عنه
  

ام            : عي وأحمد ـ في رواية عنه ـ  وقال الشاف ذا ع ًا وه ًا ثالث ه توضأ ثالث ا في الصحيح أن ي      . يستحب؛ لم وفي سنن أب
ائر األعضاء     : داود ثالث آس إن    . واألول أصح   . أنه مسح برأسه ثالثًا، وألنه عضو من أعضاء الوضوء فسن فيه ال ف

ه     ين أن لم تب ه وس لى اهللا علي ي ص ن النب حيحة ع ث الص و داود     األحادي ال أب ذا ق رة واحدة؛وله ه م ح رأس ان يمس آ
ين        . أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة  : السجستاني ه يب ًا، فإن وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثالث

ال       (   : أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة وهذا المفصل يقضي على المجمل، وهو قوله ا ق ه لم ا أن ا، آم ًا ثالث   : توضأ ثالث
ة     ) إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول (  د الحيعل ول عن الحول وال   (   : آان هذا مجمال، وفسره حديث ابن عمر أنه يق

    . ، فإن الخاص المفسر يقضي على العام المجمل  ) قوة إال بالّله
  

يمم    رة، وإلحاق المسح     وأيضًا، فإن هذا مسح، والمسح ال يسن فيه التكرار، آمسح الخف والمسح في الت ومسح الجبي
ان آالغسل   ل            . بالمسح أولي من إلحاقه بالغسل؛ ألن المسح إذا آرر آ ه يمسح بعض رأسه ب اس من أن ه الن ا يفعل وم

ين   ه خالف          : بعض شعره ثالث مرات، خطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجه ة مسحه بعض رأسه، فإن من جه
د في        ومن جهة تكر  . السنة باتفاق األئمة افعي وأحم ـ آالش اره، فإنه خالف السنة على الصحيح ومن يستحب التكرار
    . امسح الجميع وآرر المسح  : امسح البعض وآرره، بل يقولون/  : قول ـ ال يقولون

  
ل            ل إذا قي ًا، ب ي من مسح بعضه ثالث رة واحدة أول رأس م ع ال بعض     : وال خالف بين األئمة أن مسح جمي إن مسح ال

رر المسحيجزئ وأخ ي   . ذ رجل بالرخصة آيف يك بعض وف ى ال ي جواز االقتصار عل ازعون ف لمون متن م المس ث
د   استحباب تكرار المسح، فكيف يعدل إلى فعل ال يجزئ عند أآثرهم وال يستحب عند أآثرهم، ويترك فعل يجزئ عن

    . جميعهم وهو األفضل عند أآثرهم، والّله أعلم
  

    : َوُسِئَل
  

    ؟ بي صلى اهللا عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، أو أحد من الصحابة ـ رضي الّله عنهمهل صح عن الن
  

ك في حديث          : فأجاب ه ذل ل وال روي عن لم يصح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه مسح على عنقه في الوضوء، ب
م   صحيح، بل األحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي صلى اهللا عليه وس ذا ل لم لم يكن يمسح على عنقه؛ وله

روي            ر ي ى أث ه عل د في ذهبهم ـ ومن استحبه فاعتم يستحب ذلك جمهور العلماء ـ آمالك والشافعي وأحمد في ظاهر م



 

ه        / عن ه ـ أو حديث يضعف نقل ه عن ك ال يصلح            : أبي هريرة ـ رضي الّل ل ذل ذال، ومث غ الَق ى بل ه مسح رأسه حت أن
    . والّله أعلم  . عليه األحاديث، ومن ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماءعمدة، وال يعارض ما دلت 

  
    : َوَقال َشْيخ اإلْسالم ـ َرحمه الّله

  
غسل القدمين في الوضوء منقول عن النبي صلى اهللا عليه وسلم نقال متواترا، منقول عمله بذلك وأمره به، آقوله في  

، وفي   ) ويل لألعقاب من النار (  : آحديث أبي هريرة وعبد الّله بن عمر وعائشة ـ  الحديث الصحيح من وجوه متعددة ـ 
ه وال         .  ) ويل لألعقاب وبطون األقدام من النار (   : بعض ألفاظه اطن قدمي م يغسل ب فمن توضأ آما تتوضأ المبتدعة ـ فل

ار       ه من الن اطن قدمي ه وب واتر    . عقبه بل مسح ظهرهما ـ فالويل لعقب ى        وت لم المسح عل ه وس ي صلى اهللا علي عن النب
    . الخفين، ونقل عنه المسح على القدمين في موضع الحاجة مثل أن يكون في قدميه نعالن يشق نزعهما

  
اب والسنة         لم، وهو مخالف للكت ه وس ي صلى اهللا علي   . وأما مسح القدمين مع ظهورهما جميعا، فلم ينقله أحد عن النب

ينِ    {   : وأما مخالفته للقرآن فألن قوله تعالى  . متواتر/ اهرأما مخالفته للسنة فظ ى اْلَكْعَب ْم إل   } َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُك
دة [  هورتان   ] 6  : المائ ان مش ه قراءت دين،      . النصب والخفض  : في ه والي ى الوج وف عل ه معط رأ بالنصب، فإن ن ق فم

ي ديك   : والمعن وهكم وأي لوا وج كم  فاغس حوا برؤوس ين وامس ى الكعب م إل اه     . م وأرجلك يس معن الخفض، فل رأ ب ن ق وم
    : وامسحوا أرجلكم آما يظنه بعض الناس؛ ألوجه

  
    . عاد األمر إلى الغسل  : أن الذين قرؤوا ذلك من السلف قالوا  : أحدها

  
ه مسح األرجل ال ال        : الثاني أمور ب ان الم رؤوس، لك ا أمر في الوضوء        أنه لو آان عطفًا على ال ه إنم ا، والّل مسح به

الى   ال تع ُكمْ   {   : والتيمم بالمسح بالعضو ال مسح العضو؛ فق ُحوْا ِبُرُؤوِس ال  } َواْمَس ُحوْا      {   : ، وق ا َفاْمَس ِعيًدا َطيًِّب وْا َص َفَتَيمَُّم
و        : ، ولم يقرأ القراء المعروفون في آية التيمم } ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُه ة الوضوء، فل رؤوا في آي وأيديكم بالنصب آما ق

  : المائدة [   } َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم {   : وقوله  } َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم {   : آان عطفًا لكان الموضعان سواء؛ وذلك أن قوله
ذا يقتضي إيصال         ] 6 اء لإللصاق، وه ارة     يقتضي إلصاق الممسوح؛ ألن الب ى أعضاء الطه اء والصعيد إل وإذا   . الم
ى العضو     : قيل اء إل ا           . امسح رأسك ورجلك، لم يقتض إيصال الم دة آم ي ال زائ اء حرف جاء لمعن ين أن الب ذا يب وه

    : يظنه بعض الناس، وهذا خالف قوله
  

  فلسنا بالجبال وال الحديــدا** معاوي إننا بشر فأسجح 
  

م يجز أن يكون            فإن الباء هنا مؤآدة فلو  ي، فل ل المعن ارة إذا حذفت اخت ة الطه اء في آي ي، والب حذفت لم يختل المعن
    . العطف على محل المجرور بها، بل على لفظ المجرور بها أو ما قبله

  
ا ي   : أنه لو آان عطفًا على المحل لقرئ في آية التيمم  : الثالث ين  فامسحوا بوجوهكم وامسحوا أيديكم، فكان في اآلية م ب

ى    } َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُه { فساد مذهب الشارع بأنه قد دلت عليه  بالنصب؛ ألن اللفظين سواء، فلما اتفقوا عل
يمم        ة الت م يكن في آي ظ، ول الجر في آية التيمم مع إمكان العطف على المحل لو آان صوابا، علم أن العطف على اللف

    . لفظ آما في آية الوضوءمنصوب معطوف على ال
  

القول اآلخر، وأن          : ، ولم يقل } َوَأْرُجَلُكْم إلى اْلَكْعَبيِن {   : أنه قال  : الرابع ى المحل آ در أن العطف عل و ق إلى الكعاب، فل
لما آان في آل   } إلى اْلَمَراِفِق {  : إلى الكعاب آما قيل  : أن في آل رجلين آعبين، وفي آل رجل آعب واحد،لقيل  : التقدير

ا             دم آم د الشراك مجمع الساق والق يس هو معق انبي الساق، ل يد مرفق، وحينئذ فالكعبان هما العظمان الناتئان في ج
ين                ى الكعب رجلين إل ارة ال ر بطه ا أم الى ـ إنم ارك وتع ه ـ تب ان الّل إذا آ رجلين، ف ى ال ح عل ري المس ن ي ه م يقول

    . دم والساق، علم أنه مخالف للقرآنوالماسح يمسح إلى مجمع الق/الناتئين،
  

إما واجب، وإما مستحب مؤآد االستحباب، فإذا فصل    : أن القراءتين آاآليتين، والترتيب في الوضوء  : الوجه الخامس
    . ممسوح بين مغسولين وقطع النظير عن النظير، دل ذلك على الترتيب المشروع في الوضوء

    . القرآن، وتدل عليه وتعبر عنه، وهي قد جاءت بالغسلأن السنة تفسر   : الوجه السادس



 

  
اني؛             : الوجه السابع د الحاجة، فحذف شطر أعضاء الوضوء وخفف الشطر الث أن التيمم جعل بدال عن الوضوء عن

    . وذلك ألنه حذف ما آان ممسوحا ومسح ما آان مغسوال
  

رأ    ـن ق مْ َوَأْر {   : وأما القـراءة األخـري ـ وهي قراءة م ان          } ُجَلُك واترة، إذ القراءت ـنة المت بالخفـض ـ فهي ال تخالف الس
م   ه عن فه ـه لمن قصـر فهم ـره وتبين ه وتصدقه، ولكن تفس ل توافق ه ب اب الّل الف آت ة ال تخ نة الثابت اآليتين، والس آ

ـرت مجم        ـه مواضـع ذآ اس، وفي ـن الن ـير م ى آث ـنة    القرآن، فإن القرآن فيه دالالت خفيـة تخفـي عل ـة تفسـرها الس ل
    . وتبينها

  
و    . والمسح اسـم جنس يدل على إلصاق الممسوح به بالممسوح،وال يدل لفظـه على جريانـه ال بنفي وال إثبات/ قـال أب

رهم    . تمسحت للصالة  : العـرب تقول  : زيد األنصاري وغـيره فتسمي الوضـوء آله مسحًا، ولكن من عادة العرب وغي
ـة       . م عامًا تحته نوعان، خصوا أحد نوعيه باسم خاصإذا آان االس ا في لفظ الداب وأبقوا االسم العام للنوع اآلخر، آم

ـوان،    . فـإنـه عام لإلنسان وغيره من الدواب، لكن لإلنسان اسم يخصه، فصاروا يطلقونه على غـيره وآذلك لفـظ الحي
ـاول    . رض أو تعصيب اسـم يخصهولفظ ذوي األرحام يتناول لكل ذي رحم، لكن للـوارث بفـ وآـذلك لفظ المؤمـن يتن

ـر،    ـو الكاف مـن آمـن بالّله ومالئكتـه وآتبه ورسلـه، ومـن آمـن بالجبت والطاغـوت، فصار لهذا النوع اسم يخصه وه
    . وآذلك لفظ البشارة، ونظائر ذلك آثيرة  . وأبقي اسم اإليمان مختصا باألول

  
اول       : ومع اإلطالق أخري يستعمل اللفظ العام في معنيين ثم إنه مع القرينة تارة ه يتن ه، فإن ذوي رحم آما إذا أوصي ل

ل الرجال والنساء     ة الوضوء         . أقاربه من مث الى ـ في آي ه ـ تع مْ    {   : فقول ُكْم َوَأْرُجَلُك ُحوْا ِبُرُؤوِس يقتضي إيجاب     } َواْمَس
ا  الة       وآل واحد من المسح الخاص        . مسمي المسح بينهم ه إس ذي مع الة، والمسح ال يسمي مسحًا؛     : الخالي عن اإلس

يكون المسح بها هو المسح  /فاقتضت اآلية القدر المشترك في الموضعين، ولم يكن في لفظ اآلية ما يمنع آون الرجل 
    . فأمر بمسحهما إلى الكعبين  } إلى اْلَكْعَبيِن {   : الذي معه إسالة، ودل على ذلك قوله

  
تهم          : فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل، فهما نوعانوأيضا،  اء، ومن لغ ذي هو إيصال الم ام ال للمسح الع

    : في مثل ذلك أن يكتفي بأحد اللفظين، آقولهم
  

   . والماء ُسِقي ال ُعِلف** علفتها تبنا وماء باردًا 
  

    : وقوله
  

  متقلدًا سيفا ورمحًا** ورأيت زوجـك في الوغـي 
  
وٌر   {  : إلى قوله  } َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدوَن ِبَأْآَواٍب َوَأَباِريَق َوَآْأٍس مِّن مَِّعيٍن {   : ومنه قوله تعالى  . لرمح ال يتقلدوا َوُح

ه          ] 17،22 : الواقعة [   } ِعيٌن ه قول راده الغسل ـ ودل علي ان م ينِ   {   : ، فكذلك اآتفي بذآر أحد اللفظين ـ وإن آ ى اْلَكْعَب   } إل
    . والقراءة األخري مع السنة المتواترة

  
ه         : ومن يقول ا أن راءتين، آم يمسحان بال إسالة، يمسحهما إلى الكعاب ال إلى الكعبين، فهو مخالف لكل واحدة من الق

اه   مخالف للسنة المتواترة، وليس معه ال ظاهر وال باطن وال سنة معروفة، وإنما هو غلط في فهم  القرآن وجهل بمعن
ا                 . وبالسنة المتواترة ه ال يمسح بهم د فإن ا، بخالف الوجه والي أن الرجل يمسح به ا يشعر ب وذآر المسح بالرجل مم

د، ولكن دلت السنة مع         /بحال، ولهذا جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين ه في الوجه والي ما لم يجئ مثل
    . ينداللة القرآن على المسح بالرجل

  
  . ومن مسح على الرجلين فهو مبتدع مخالف للسنة المتواترة وللقرآن، وال يجوز ألحد أن يعمل بذلك مع إمكان الغسل

إن      رائض، ف ة الف والرجل إذا آانت ظاهرة وجب غسلها، وإذا آانت في الخف آان حكمها آما بينته السنة؛ آما في آي
    . والّله ـ سبحانه ـ أعلم  . ونظائره متعددة  . افرًا أو قاتالالسنة بينت حال الوارث إذا آان عبدًا أو آ

    : وقال شيخ اإلسالم أحمد بن تيميه ـ رحمه اهللا



 

  
  المواالة في الوضوء: َفْصل  
  

    : المواالة في الوضوء فيها ثالثة أقوال
  

ول في    الوجوب مطلقا، آما يذآره أصحاب اإلمام أحمد وهو ظاهر مذهبه، وهو القو  : أحدها ل القديم للشافعي، وهو ق
    .  .  .  ] مالك [ مذهب 

  
    . عدم الوجوب مطلقا، آما هو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، والقول الجديد للشافعي  : والثاني

  
ول في مذهب           : والثالث ك، وهو ق الوجوب إال إذا ترآها لعذر، مثل عدم تمام الماء، آما هو المشهور في مذهب مال

    .  .  .  ] أحمد [ 
  

ة الوجوب      / هذا القول الثالث هو األظهر واألشبه بأصول الشريعة،  : قلت ك أن أدل ره، وذل د وغي وبأصول مذهب أحم
ره عن     و داود وغي ال تتناول إال المفرط، ال تتناول العاجز عن المواالة، فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أب

لم    خالد بن َمْعَدان، عن بعض  ه وس ي صلى اهللا علي در           : أصحاب النب ة ق ه لمع ه رأي رجال يصلي ـ وفي ظهر قدم أن
د الوضوء والصالة          لم أن يعي ه وس ي صلى اهللا علي أمره النب أمور       . الدرهم لم يصبها الماء ـ ف ذه قضية عين، والم فه
ا      ى غسل غيره ادر عل ده     باإلعادة مفرِّط؛ ألنه آان قادرا على غسل تلك اللمعة آما هو ق ا وعدم تعاه ا بإهماله ، وإنم

أعلى صوته      اداهم ب وح فن ابهم تل اب من     (   : لجميع الوضوء بقيت اللمعة، نظير الذين آانوا يتوضؤون وأعق ل لألعق وي
ي       : وآذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر .  ) النار ه، فأبصره النب ى قدم ر عل أن رجال توضأ فترك موضع ظف

    . رواه مسلم  . فرجع ثم صلي  ) ارجع فأحسن وضوءك (   : الصلى اهللا عليه وسلم فق
  

فالقدم آثيرا ما يفرط المتوضئ بترك استيعابها، حتى قد اعتقد آثير من أهل الضالل أنها ال تغسل، بل فرضها مسح   
وا ال   م يوجب دتهم   ظهرها عند طائفة من الشيعة، والتخيير بينه وبين الغسل عند طائفة من المعتزلة، الذين ل واالة، عم م

ه    [ أنه توضأ،    : في األمر حديث عن ابن عمر ه ويدي ا حين دخل المسجد،           . فغسل وجه ازة ليصلي عليه م دعي لجن ث
    .  ] فمسح على خفيه ثم صلي عليها

  
الى   / ال تع ك، ق َتَطْعُتمْ     {   : مواالة لفقد تمام الماء، وأصول الشريعة تدل على ذل ا اْس َه َم اتَُّقوا اللَّ ابن  [   } َف ال   ] 16  : التغ ، وق

    .  ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم
  

ذي يأخذ      ان ال والذي لم يمكنه المواالة ـ لقلة الماء، أو انصبابه، أو اغتصابه منه بعد تحصيله، أو لكون المنبع أو المك
ك   منه هو وغيره ـ آاألنبوب أو البئر ـ لم    را ونحو ذل ا       : يحصل له منه الماء إال متفرقا تفرقا آثي ه أن يفعل م م يمكن ل

اء الحاضر         ه بالم ا أمكن أن يغسل م ذا ب ه إال هك ا              . أمر ب ه م د اتقي الّل اء حصله فق اقي بم م غسل الب ك ث وإذا فعل ذل
ان   يبين ذلك أنه لو عجز عن غسل األعضاء بالكل  . استطاع، وفعل ما استطاع مما أمر به ه ولك ية لعدم الماء لسقط عن

    : فرضه التيمم، ولو قدر على غسل بعضها فعنه ثالثة أقوال
  
    . يتيمم فقط، لئال يجمع بين بدل وُمْبَدل  : قيل
  

    . وهو المشهور في مذهب أحمد وغيره  . يستعمل ما قدر عليه ويتيمم للباقي  : وقيل
  

وهو مبني على وجوب المواالة في الوضوء     . ء آما يذآر عن أبي بكربل يستعمل ذلك في الغسل دون الوضو  : وقيل
    . دون الغسل

  
م         . فينتفع باستعمال البعض في الغسل دون التيمم  : قال صاحب هذا القول/ ه، َفُعل دور علي ه يفعل المق ك بأن وضعفوا ذل

ه ـ         . سل بذلك أن هذا عندهم طهارة نافعة عند العجز في الوضوء آما هي نافعة في الغ  م يجب علي ذلك، ل ان آ وإذا آ
ا ال يجب      التيمم، وآم عند القدرة على الماء ـ إعادة ما غسله من أعضاء الوضوء، آما ال يجب عليه إعادة ما صاله ب



 

ا سنذآره ـ إن           ين الوضوء والغسل آم رق ب د من الف عليه إعادة ما غسل في الغسل على المشهور عند أصحاب أحم
    . نه قد فعل ما أمر به آما أمر، ومن آان ممتثال األمر أجزأ عنه فال إعادة عليهشاء الّله ـ وذلك أل

  
ه من      تمكن ب ذي ي يوضح هذا أنه في حال العجز لم يكن مأمورًا بغسل العضو الثاني، وإنما يؤمر بتحصيل الطهور ال

مأمور ـ فعليه فعله، آما لو قدر  غسله أو بتأخره إلى القدرة وهو قادر على غسل العضو األول ـ وهو المستطاع من ال 
    . على غسل بعض األعضاء أو بعض العضو الواحد دون بعض، فإن عليه غسله، آالمقطوع يده من بعض الذراع

  
م        ك فغسل الصحيح، ث ر ذل وطرد ذلك ما ذآرناه لو آان ببعض أعضائه ما يمنع الوجوب من جرح أو مرض أو غي

    . فإنه إذا غسل الباقي فقد فعل المقدور عليه  : قدر أن األلم زال وقد نشف ذلك العضو
  
وأيضًا، فالترتيب واجب في صوم الشهرين بنص القرآن والسنة واإلجماع، ثم اتفق المسلمون على أنه إذا قطع لعذر /

    . ال يمكن االحتراز منه ـ آالحيض ـ فإنه ال يقطع التتابع الواجب
  

ه ـ           : ومذهب أحمد في هذا أوسع من مذهب غيره راز من ان االحت ذر شرعي ال يمكن مع إمك فعنده إذا قطع التتابع لع
اس، ونحو          ي، أو مرض أو نف ام من وم النحر، أو أي مثل أن يتخلل الشهرين صوم شهر رمضان، أو يوم الفطر، أو ي

ين        ى وجه يح آالسفر فعل ذر مب ي إذا ت     . ذلك ـ فإنه ال يمنع التتابع الواجب، ولو أفطر لع ه   فالوضوء أول ابع في رك التت
    . لعذر شرعي وإن أمكن االحتراز منه

  
ادة      : وأيضًا، فالمواالة واجبة في قراءة الفاتحة، قالوا ه إع ان علي إنه لو قرأ بعضها وسكت سكوتا طويال لغير عذر، آ

ا  م          . قراءته أمين ونحوه ـ ل ذآر مشروع ـ آالت و فصل ب ام، أو ل راءة اإلم تماع ق ان السكوت ألجل اس و آ تبطل  ول
ذر شرعي    رق الوضوء لع ه ف واء، فإن ذلك س ألة الوضوء آ دئها ومس ا وال يبت تم قراءته ل ي واالة، ب وم أن   . الم ومعل

    . المواالة في الكالم أوآد من المواالة في األفعال
  

أخر ال    . وأيضًا، فالمنصوص عن أحمد في العقود آذلك و ت ول عن   فإن المواالة بين اإليجاب والقبول واجبة بحيث ل قب
ه إذا   /اإليجاب ـ حتى  ى أن خرجا من ذلك الكالم إلى غيره، أو تفرقا بأبدانهما، فالبد من إيجاب ثان، وقد نص أحمد عل

ك             ة من أصحابه أن ذل د، فظن طائف ه يصح العق بالغ، أن أوجب النكاح لغائب وذهب اليه الرسول فقبل في مجلس ال
اً   : قول منه ثان ة            بأنه يصح تراخي القبول مطلق ا وطول الفصل، وهي الرواي د تفرقهم ا في مجلس واحد بع وإن آان

    . أنه يصح في النكاح ولو بعد المجلس  : التي ذآرت في مثل الهداية والمقنع والمحرر وغيرها
  

رق             ع واإلجارة، والف اح والبي ين النك ك ب رق في ذل ر، وال ف وذلك خطأ آما نبه عليه الجد ـ فيما أظن ـ في آتابه الكبي
وال،        . غيره من الفقهاء، آأبي يوسف وغيره  : ين الصورتين ظاهر، ويذهب إلى الفرقب ق من أحسن األق ذا التفري وه

ه        . ويشبه أن يكون المنصوص عنه في الوضوء آذلك، لكني لم أتأمل بعد نصه في الوضوء  ا يحكي عن رًا م ه آثي فإن
ألة     روايتان في مثل ذلك ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال يم، ومس ألة إخراج الق ، ويكون هو الصواب، آمس

    . قتل الموصي
  

ازة                ام، أو جن ة تق ق الطواف لمكتوب ذا، فتفري ه في الوضوء، ومع ه د من وأيضًا، فالمواالة في الطواف والسعي أوآ
م عر  / وعلى هذا، فلو توضأ بعد  . تحضر ثم يبني على الطواف وال يستأنف، فالوضوء أولي بذلك ض أمر  الوضوء ث

ي         الطواف وأول م وضوءه، آ م أت ه ث   . واجب يمنعه عن اإلتمام ـ آإنقاذ غريق، أو أمر بمعروف ونهى عن منكر ـ فعل
    . وآذلك لو ُقدِّر أنه عرض له مرض منعه من إتمام الوضوء

  
يس      دي، ومن ل رط والمعت رط وال  وأيضًا، فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز والمف بمف

د ولين        . معت ين الق دل ب ر الع ه يظه ط، وب ة الوس ه األم ذي علي و الوسط ال د، وه يم معتم ا أصل عظ ق بينهم والتفري
    . المتباينين

  
ا  واء، وم ائل األه ابهة لمس ى تصير مش ًا حت ًا وإثبات زاع نفي ا الن اين فيه ي يتب ائل الت اء اهللا من المس ا ش د تأملت م وق

ن األ ه الطوائف م ة  يتعصب ل ين األئم افعي وب ة والش ي حنيف ين أب ي الخالف ب ذآورة ف ق الم ائل الطرائ وال، آمس ق



 

اء،           ر الم ة النجاسة بغي ألة إزال ى الوسط، آمس ه إل األربعة، وغير هذه المسائل، فوجدت آثيرًا منها يعود الصواب في
ءة خلف اإلمام، ومسألة تعيين النية ومسألة القضاء بالنكول، وإخراج القيم في الزآاة، والصالة في أول الوقت، والقرا

وتبييتها، وبيع األعيان الغائبة واجتناب النجاسة في الصالة ومسائل الشرآة، آشرآة األبدان، والوجوه، والمفاوضة،   
    . ومسألة صفة القاضي

  
ي تسمي          ة الت ة العلمي د في المسائل الخبري دين، أو    / وآذلك هو األصل المعتم أصول   مسائل األصول، أو أصول ال

ا من             . الكالم، يقع فيها اتباع الظن وما تهوي األنفس ا وفي غيره اب والسنة فيه ه الكت ا دل علي وقد قررنا ـ أيضا ـ م
ا           ديق المؤمن ظاهرًا ال باطن افق الزن ين المن ا وظاهرًا؛ وب ين المؤمن باطن م عن        . الفرق ب ي له د عف ؤمنين ق وأن الم

م غالب الخالف المت يان، ث أ والنس د والصفات، الخط ائل التوحي ي مس ول الوسط ف ى الق ه إل ود الحق في ا يع اين فيه ب
ائل األمر    ومسائل القدر والعدل، ومسائل األسماء واألحكام، ومسائل اإليمان واإلسالم، ومسائل الوعد والوعيد، ومس

يهم بحسب   بالمعروف والنهى عن المنكر والخروج على األمراء ومذاهبهم، أو موافقتهم على طاعة الّله،  فأمرهم ونه
    . وأمثال هذه األهواء  . اإلمكان واالمتناع عن الخروج والفتن

  
ب،        ا الترتي إن الصالة يجب فيه وأيضا، فعمدة القياس في مسألة الترتيب والمواالة إنما هو قياس ذلك على الصالة، ف

ين أ    . فال يجوز تقديم السجود على الرآوع رق ب ا   وتجب فيها المواالة، فال يف ا ينافيه ذا ـ        . بعاضها بم والصالة ـ مع ه
ك إذا         م مع ذل ق، ث ة أو التفري ك المتابع عبادة واحدة متصلة األجزاء، ليس بين أجزائها فصل أصال حتى يمكن في ذل

اه       (   : فرق بينهما لعذر آالعمل الكثير لضرورة آما في حديث ابن عمر ذهب وج ة ت د صالة رآع أن الطائفة األولى بع
ا فأتمت الصالة    /فإذا صلت الثانية الرآعة الثانية، ذهبت ـ أيضًا ـ إلى وجاه العدو، ثم رجعت  العدو،  األولى إلى موقفه
وهي جائزة غير مكروهة عند أئمة الحديث آأحمد وغيره، وهي الصالة المختارة   . والصفة في الصحيحين  ) ثم الثانية

ة لصال   ذان يجوزان         في الخوف عند أبي حنيفة؛ إذ ليس فيها مخالف ر، وه ة والعمل الكثي تدبار القبل ة األمن إال في اس
ات ـ               د في إحدي الرواي ول الشافعي وأحم ك، وق ة، ومال أبي حنيف اء ـ آ ر العلم للعذر آمن سبقه الحدث، فإنه عند أآث

ر الصحاب         : يقول أثور عن أآث ذا م د ونحوه، وه ه  إنه يتوضأ ويبني على ما مضي إذا لم تبطل صالته بكالم عم ة وفي
    . حديثان مرسالن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، والمرسل إذا عمل به جمهور الصحابة يحتج به الشافعي وغيره

  
ين أبعاض            دين، وفصل ب لم في حديث ذي الي ه وس وأيضًا، فإذا سلم من صالته ساهيا ـ آما فعل النبي صلى اهللا علي

ه    الصالة بالقيام إلى الخشبة واالتكاء عليها، وتش ه السائل ل بيك أصابعه، ووضع خده عليها، والكالم منه ومن المنبه ل
ًا           ق والفصل مانع ذا التفري م يكن ه م الصالة، ل م أت المخبر له أنه لم ينس ولم تقصر، والمجيبين له الموافقين للمنبه، ث

    . من اإلتمام
  

ة التي لم تشرع إال متصلة ال يستوي تفريقها ومعلوم أنه لو فعل ذلك عمدًا، ألبطل الصالة بال نزاع، فإذا آانت الصال
ال منفصلة ال يجب    /مع أن الوضوء  ؟ في حال العذر وعدمه، فكيف يستوي تفريق الوضوء في حال العذر وعدمه أفع

ه في       : اتصالها باالتفاق، وليس لقائل أن يقول لم فإن إذا عمل عمًال آثيرًا لعذر، آما في صالة الخوف، والساهي إذا س
ة   حكم  تدبار القبل المصلي، بدليل أنه لو تعمد حينئذ الحدث أو الكالم المبطل، أو العمل الكثير الذي ال يحتاج اليه أو اس

ذا            . الذي ال يحتاج اليه، أو آشف العورة، بطلت صالته ذلك، فال يكون ه م تبطل صالته ب ر صالة ل ولو آان في غي
ال   ه يق ذا من     : ترآا للمواالة الواجبة؛ ألن ل ه ال والفصل             ب ذه األفع وم أن ه ه من المعل اه، فإن ا قلن ى م ة عل د األدل أوآ

ة المسجد                 ى ناحي لم سهوًا إل ام المس ل قي ه، ومث ى موقف م الرجوع إل دو ث ى الع ذهاب إل الطويل المعفو له عنه ـ مثل ال
دخل        ا ي ك آم ل      واتكائه عليه ـ ليس هو من أفعال الصالة الواجبة وال المستحبة، وال داخًال في ذل دخل في تطوي ا ي م

ا ال يشرع     ا م القيام، والرآوع، والسجود، والقعود، فإن هذه األربعة من جنس أفعال الصالة، فإذا أطالها أو أدخل فيه
    . في الصالة من العمل اليسير،لم يمنع أن تكون هي من الصالة

  
ه عن        وأما تلك فليست من أفعال الصالة، وإنما أمر المصلي بالعمل الكثير في صالة   ر ل اد، وغف الخوف ألجل الجه

ارة       ابع ـ ت نحو ذلك من السهو ألن اهللا تجاوز لهذه األمة عن الخطأ والنسيان، فصار الفصل بين أبعاض الصالة المتت
ابع         /بفعل يوجب تغييرها، وتارة بفعل ال جناح على فاعله ين الصيام المتت ه ـ يشبهه الفصل ب ًا بترآ يس مكلف   : لكونه ل

    . و فطر واجب، وتارة بحيض أو نفاس، أو مرض يعجز معه عن الصومتارة بصوم أ
  

ه        ين تفريق ي أال يسوي ب اق، فالوضوء أول ولهذا طرد أحمد ذلك، ولو وقع هذا التفريق لغير عذر أبطل الصالة باالتف



 

عنه فيه، فإذا أتي  وأما آونه في حكم المصلي فمعنى ذلك أنه ليس له أن يفرق الصالة إال بما يعفي  . لعذر ولغير عذر
ا               ا بم رق بينه ين أبعاضها وف د فصل ب ان ق ر عذر ـ آ ة لغي بما ينافيها ـ من آالم عمد، أو عمل آثير، أو استدبار قبل
ل          رتين، ب الرآعتين األخي أتي ب ه أن ي يس ل ه ل دا، فإن ينافيها لغير عذر، فتبطل صالته، آما لو صلي رآعتين فسلم عم

ك        يستأنف الصالة، ولو سلم سهوًا ى ذل اقهم عل اء واتف د العلم واترة عن ا هو      . بني على األول، بالسنة المت لم إنم والمس
ك إال قطع              ك، وال محذور في ذل ه ذل م يكن ل دًا ل ك عم إذا فعل ذل خارج من الصالة وزائد على الفعل المأمور به، ف

    ؟ إال بمجرد الفصل  : فع والوترالصالة، أال تري أنه ال فرق بين الوتر بثالثة متصلة وثالث يفصل فيها بين الش
  

ون  ذا يقول ليمة      : وله ليمة، أو ال يفصل بتس وتر بتس فع وال ين الش وغ الفصل      . يفصل ب ن ال يس راق م ل الع ن أه فم
ر منفصل   ار متصال غي وتر النه ون إال آ ل ال يك ر اللي ل وت المغرب؛ ويجع وغ إال    . آ ن ال يس از م ل الحج ن أه وم

    .  ) مثني مثني، فإذا خشيت الصبح فأوتر برآعة/ صالة الليل (   : ليه وسلمالفصل؛ لقوله صلى اهللا ع
  

    . وفقهاء أهل الحديث يختارون الفصل لصحة اآلثار وآثرتها به، وإن جوزوا الوصل
  

اً   وتر فرق ين صورتي ال ذآرون ب م ال ي ا أنه ذا منفصال   : والمقصود هن ذا متصال وه ون ه واالة   . إال آ و الم ذا ه وه
ق بعض الصالة      وا لتفريق، فتبين أن السالم العمد إنما أبطل الصالة المكتوبة ونحوها مما سنته االتصال؛ ألجل تفري

رك            د آالم، وت ر، أو تعم افي الصالة ـ من فعل أو عمل آثي عن بعض، وهو إذا فعل ذلك سهوًا لم تبطل، وآل ما ين
ه ونحو ذ      ة أو ستر عورت ين أبعاض الصالة،            شرط من شروطها ـ من استقبال القبل رق ب ه ـ يف ه ـ مع منافات ك ـ فإن ل

ا                 ا آم ا ينافيه ا بكل م ه يخرج منه ى أن ذا ذهب بعض أهل العراق إل ويمكن أن يخرج منها آما يخرج بالسالم؛ وله
ور مفتاح الصالة الطُّه  (   : يخرج بالسالم، لكن فقهاء الحديث وأهل الحجاز منعوا ذلك، لقول النبي صلى اهللا عليه وسلم

ا إال بالمشروع، وال يخرج إال     ) وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، ولغير ذلك من األمور التي يتبين أنه ال يدخل فيه
    . بالمشروع

  
    : ومما يوضح الكالم في هذا أمور

  
ا اسم   وغيرهما ـ يجوز عندهم أن تكون الصالة  /أن من يجوز الوتر بثالث مفصولة ـ آالشافعي وأحمد   : أحدها التي له

ع   واحد يفصل بين أبعاضها بالسالم العمد، آالوتر والضحي، وقيام رمضان، واألربع قبل الظهر، واختيارهم في جمي
ا الفصل،     : الصلوات أن تكون مثني مثني إال ما استثناه أحمد من الصور التي ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم فيه

ون        آالوتر بخمس أو سبع أو تسع، فإنه يخ ه، ويقول لم فعل ه وس ي صلى اهللا علي وتر     : تار فيها ما ثبت عن النب ي ال أدن
ر وجه عن عائشة     ل           : ثالث مفصولة وقد ثبت في الصحيح من غي وتر من اللي ان ي لم آ ه وس ي صلى اهللا علي أن النب

    . بإحدي عشرة رآعة، يفصل بين آل رآعتين، فسمت الجميع وترًا مع الفصل
  

ثالث،   وقد ينازعهم في ه وتر ب ذا أصحاب أبي حنيفة؛ إذ المسنون عندهم في األربع قبل الظهر الوصل، وآذلك في ال
    . وآذلك إذا جاء ذآر صالة أربع أو ثمان، يجعلونها بتسليمة

  
ول     : الثاني ازع يق ه، والمن و ه   : إذا تكلم بعد سالمه من الصالة سهوًا آما في حديث ذي اليدين، فقد علم ما فيه من الفق

ون     : منسوخ، آما يقوله أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد ذين يقول م ال إن الكالم    : آالقاضي أبي يعلى، وه
    . يبطل الصالة مطلقا، ولو آان بعد السالم سهوًا بناء على أنه في الصالة

  
ه أ  / والجمهور على أنه محكم، وهو الصواب وهو المنصوص عن أحمد في ه، فإن م      عامة أجوبت ه، ول ه في ه وتفق خذ ب

ه               . يترك األخذ به وال قال هو منسوخ  ي صلى اهللا علي ه صالها مع النب ذي ذآر أن ه ال د ثبت أن المشهور بروايت وق
ي            : وذآر فيها  : وسلم هو أبو هريرة، قال لم ورأي النب ا س م الصالة، وهو إنم لم صلي به ه وس أن النبي صلى اهللا علي

ين،            صلى اهللا عليه وسلم، وصلي  ر بيق د رجوعه من خيب ك بع ر، والقضية آانت في مسجده، وذل خلفه من عام خيب
ى رسول اهللا صلى اهللا      : وهذا يقين بعد تحريم الكالم، فإنه قد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال آنا نسلم عل

م ي   ا  عليه وسلم وهو في الصالة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه فل ى، فقلن ا رسول اهللا،     : رد عل ي
    .  ) إن في الصالة شغال (   : فقال  ؟ إنا آنا نسلم عليك في الصالة فترد علينا

ه     ي صلى اهللا علي فهذا يبين أن الكالم حرم عليهم لما رجعوا من عند النجاشي، وعبد اهللا بن مسعود شهد بدرًا مع النب



 

ن            وسلم بال خالف وهو الذي أجهز على أبي جهل ان اب در، سواء آ ل ب ذا يقتضي أن تحريم الكالم قب ام، فه ابن هش
إن    لم، ف مسعود رجع من الحبشة إلى مكة ثم هاجر، أو قدم من الحبشة إلى المدينة بعد هجرة النبي صلى اهللا عليه وس

/ وهو مقيد آما في فذآر ابن إسحاق في السيرة القول األول، وعلى هذا فيكون تحريم الكالم بمكة،  : هذا قد تنوزع فيه
ال          ن مسعود ق ة، عن اب ن عقب ه ب د اللّّ ى         : مسند أبي داود الطيالسي، عن عب لم إل ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي بعثن

ى النجاشي، وفي آخره             ذآر الحديث في دخولهم عل ي طالب ـ ف   : النجاشي ـ ونحن ثمانون رجال، ومعنا جعفر بن أب
    . فجاء ابن مسعود فبادر فشهد بدرًا

  
    : وللناس في هذا المقام المشتبه ثالثة أقوال يقولها من يقولها من أصحاب أحمد وغيرهم

  
اعهم ـ        ة من أتب ى، وطائف ي يعل ى       : أحدها ـ وهو قول أصحاب أبي حنيفة، والقاضي أب دم عل دين متق أن حديث ذي الي

ك،       تحريم الكالم وظنوا أن قضيته آانت قبل بدر، واحتجوا بأن ذا اليدين ق ل ذل د أن تكون القضية قب در فالب تل يوم ب
ال    : قالوا م ق ى        : وتحريم الكالم آان بالمدينة بعد ذلك آما في الصحيحين عن زيد بن أرق تكلم في الصالة عل ا لن إن آن

َلَواِت والصَّ    {   : عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت ى الصَّ َطى  َحاِفُظوْا َعَل َالِة اْلُوْس
ة     : ، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكالم؛ وليس للبخاري ] 238 : البقرة [   } َوُقوُموْا ِلّلِه َقاِنِتيَن ونهينا عن الكالم، وفي رواي

    . آنا نتكلم خلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في الصالة  : للترمذي
  

ول        / ألذن الذي وفيوزيد بن أرقم من صغار األنصار، وهو صاحب ا لم ق ه وس ي صلى اهللا علي غ النب ا بل اهللا بأذنه لم
ه من       ] 8  : المنافقون [   } َلِئن رََّجْعَنا إلى اْلَمِديَنِة َلُيْخِرَجنَّ اْلَأَعزُّ ِمْنَها اْلَأَذلَّ {   : ابن أبي مـن المنافقين ه والم وآذبه من آذب

ةِ  {   : المه من المؤمنين، حتى أنزل اهللا قوله افقون  [   } َيُقوُلوَن َلِئن رََّجْعَنا إلى اْلَمِديَن ه      ] 8  : المن ي صلى اهللا علي ال النب ، فق
انوا يتكلمون      ) هذا الذي وفي اهللا بأذنه (   : وسلم م آ وهو لم يصل مع النبي صلى اهللا عليه وسلم إال بعد الهجرة فعلم أنه

ا     : ة ـ وهي مدنية باالتفاق ـ بل قد يقال  بعد الهجرة، وذآر أن النسخ حصل بآية المحافظ دق لم إنها إنما نزلت عام الخن
مأل اهللا قبورهم وبيوتهم نارًا آما شغلونا عن الصالة الوسطي صالة    (   : شغله المشرآون عن صالة العصر، حتى قال

ال هؤالء     ) العصر م        : ، آما ثبت ذلك في الصحيح، فق در ول ل ب دين قب د      إذا آانت قصة ذي الي ان ق يثبت أن الكالم آ
ا     . حرم، أو ثبت أنه إنما حرم بعد ذلك بل بعد عام الخندق التي هي بعد بدر بأآثر من سنتين، آان منسوخا وأقصي م

    . إنه يحتمل أنه آان قبل النسخ، ويحتمل أنه بعده، فال يبقي فيه حجة  : يقال
  

ول      ونجد آثيرًا من الناس ـ ممن يخالف الحديث الصحيح من أ    رهم ـ يق ة أو غي ي حنيف د      : صحاب أب ذا منسوخ، وق ه
ذي     : اتخذوا هذا مجنة، آل حديث ال يوافق مذهبهم يقولون ا ال هو منسوخ من غير أن يعلموا أنه منسوخ، وال يثبتوا م

    . نسخه
  
ون              / رهم ـ يقول ك وغي ة ـ أصحاب مال ر ممن يحتج بالعمل من أهل المدين ذلك آثي ذا منسوخ، لكن      : وآ د   ه هؤالء ق

ا        . إن وجود عمل أهل المدينة بخالفه دليل نسخه، وهذا آثير  : يقولون غ م دين هو من أبل وما ذآروه في حديث ذي الي
وت   ه منسوخ    : قرروه، وادعوا أن تحريم الكالم آان بعد ذلك عام الخندق أو نحوه، ويقولون في القن ه ـ      . إن وفي دعائ

لم           إنه منسوخ  : لمعين أو غير معين ـ  ه وس ه رسول اهللا صلى اهللا علي ال في ذي ق ين ال ذا من آالم اآلدمي إن  (   : ، وإن ه
القرآن            ) صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من آالم اآلدميين ه ب ذا النحو، آالتنبي ا يبطل الصالة من ه الغوا فيم حتى يب

    . وغيره
  

د الرآوع في صالة الصبح         وقد ثبت في الصحيحين ـ أيضًا ـ عن أبي هريرة أن النبي صلى اهللا   لم قنت بع ه وس  علي
ه  ) سمع اهللا لمن حمده (   : شهرًا إذا قال ام           (   : ، يقول في قنوت ن هش لمة ب ج س م ن د الله ن الولي د ب ج الولي م ن ج     ! الله م ن الله

ا عل       م اجعله ى مضر، الله يهم سنين  عياش بن أبي ربيعة، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك عل
د، فقلت         : قال أبوهريرة  ) آسني يوسف م بع دعاء له رك ال د ت لم ق أري رسول    : ثم رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

    ؟ أو ما تراهم قد قدموا  : فقيل  : اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم، قال
  

د         ا/وهذا الحديث فيه أنواع من الفقه،فإن أبا هريرة لم يصل خلف  ر بع ـ وخيب د خيبر لم إال بع ه وس ي صلى اهللا علي لنب
ه من          رد الي ه، وال ي اجر الي نهم يه دًا م الحديبية ـ وآانت الهدنة التي بينه وبين المشرآين في الحديبية على أال يدع أح

م      وهم، والمسلمون آله رهم أهل ذين قه ي    ذهب مرتدًا منه اليهم، فهؤالء وأمثالهم آانوا من المستضعفين بمكة ال من بن



 

ي            اف، والمحاسدة الت د من ادون عب ذين ين م ال انوا ه و مخزوم آ مخزوم، وهم بنو عبد مناف أشرف قبائل قريش، وبن
دم من                ة من ق د الحديبي دم بع ا ق ا ـ من اإلسالم، فلم ي جهل وغيرهم بينهم هي إحدي ما منعت أشرافهم ـ آالوليد وأب

ي صلى اهللا          المهاجرين، ولحقوا بسيف البحر على الساحل ـ آأبي  إن النب ن عمرو ـ ف ن سهيل ب بصير، وأبي جندل ب
ذ           ة حينئ ى أرسل أهل مك ة، حت ى أهل مك عليه وسلم لم يجرهم بالشرط، فصاروا بأيدي أنفسهم بالساحل يقطعون عل

عفون، إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم يسألونه أن يأذن لهم في المقام عنده ليأمنوا قطعهم، فقدموا حينئذ أولئك المستض 
    . فترك النبي صلى اهللا عليه وسلم القنوت

  
ذي رواه أنس  وت ال د القن وت بع ذا القن وان،    : وه ل، وذآ ى رع دعو عل هرًا ي ت ش لم قن ه وس ي صلى اهللا علي أن النب

دم     وعصية، ثم ترآه، فإن ذلك القنوت آان في أوائل األمر لما أرسل القراء السبعين ـ أصحاب بئر معونة ـ وذلك متق
ه   /الخندق التي هي قبل الحديبية آما قبل ثبت ذلك في الصحيح، فتبين أن ترآه للقنوت لم يكن ترك نسخ؛ إذ قد ثبت أن

ا                  م لم دعاء له رك ال ه ت ذا الحديث أن ين في ه ا ب وت، آم رك القن ا زال السبب ت قنت بعد ذلك، وإنما قنت لسبب، فلم
د الرآوع          : وليس ـ أيضًا ـ قوله في حديث أنس المتفق عليه    . قدموا لم قنت شهرًا بع ه وس أن رسول اهللا صلى اهللا علي

لم           ه وس ي صلى اهللا علي ه من ظن أن النب ا يظن ط، آم يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترآه، أنه ترك الدعاء فق
ي في الصحيحين      ه    : آان مداومًا على القنوت في الفجر بعد الرآوع أو قبله، بل ثبت في أحاديث أنس الت م يقنت   أن ل

    . بعد الرآوع إال شهرًا، وغير ذلك مما يبين أن المتروك آان القنوت
  

م            لم ل ه وس ي صلى اهللا علي ا أن النب ا يقين م علم وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن من تأمل األحاديث عل
م    . بل أنكروه  : د من الصحابةيداوم على القنوت في شيء من الصلوات، ال الفجر وال غيرها؛ ولهذا لم ينقل هذا أح ول

ينقل أحد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم حرفا واحدًا مما يظن أنه آان يدعو به في القنوت الراتب، وإنما المنقول عنه 
ول     : ما يدعو به في العارض   : آالدعاء لقوم وعلى قوم، فأما ما يدعو به من يستحب المداومة على قنوت الفجر من ق

    . ، فهذا إنما في السنن أنه علَّمه للحسن يدعو به في قنوت الوتر ) اهدنا فيمن هديت اللهم ( 
  
ثم من العجب أنه ال يستحب المداومة عليه في الوتر الذي هو من متن الحديث ويداوم عليه في الفجر، ولم ينقل عن  /

ه،         ومن المعلوم ـ باليقين   . النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قاله في الفجر ا داوم علي ان مم و آ وت ل الضروري ـ أن القن
لم يكن هذا مما يهمل، ولتوفرت دواعي الصحابة ثم التابعين على نقله، فإنهم لم يهملوا شيئًا من أمر الصالة التي آان 

    . آالدعاء في القنوت لمعين وعلى معين وغير ذلك  : يداوم عليها إال نقلوه، بل نقلوا ما لم يكن يداوم عليه
  

ة، أو      ودعوي هذا ـ أيضًا ـ هي من بعض الوجوه ما يدعيه بعض أهل األهواء في النص الجلي على معين في اإلمام
ان        ع من الكتم ا يمتن ع من الكذب وم   . من زيادة في القرآن وغير ذلك؛ ولهذا آان المصنفون يفرقون بين بيان ما يمتن

ع أن تكون        ي يمتن ار الصادقة الت وا في األخب ع أن يكون من           فإذا تكلم ا يمتن وا فيم واترة، تكلم ار المت ذبا من األخب آ
ه موضع         ذا ل ك، وبسط ه ال ذل دين وأمث األخبار للعادة العامة، أو الخاصة، أو لألدلة الشرعية الدالة على حفظ هذا ال

    . آخر
  

خير من شهر رمضان  وأما الدعاء على أهل الكتاب ـ آما يتخذه من يتخذه سنة راتبة في دعاء القنوت في النصف األ 
دعو      ان ي ام، وآ أو غيره ـ فهذا إنما هو منقول عن عمر بن الخطاب أنه آان يدعو به لما آان يجاهد أهل الكتاب بالش

ًا،      /به في المكتوبة، وهو موافق لسنة رسول ان يقنت أحيان لم آ ه وس اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإن النبي صلى اهللا علي
وان، وعصية، وعمر     يدعو للمؤمنين ويلعن الكاف رين، ويذآر قبائل المشرآين الذين يحاربونه، آمضر، ورعل، وذآ

وم       ك الق ا يناسب أولئ ا بم دعو فيه ة وي د النازل ت عن نة أن يقن ة، فالس ي المكتوب يهم ف ت عل اب قن ل الكت ل أه ا قات لم
و    فأما أن يتخذ قنوت عمر في المكتوبة سنة في الوتر وقنوت الحسن في الوت  . المحاربين ة فه ة راتب ر سنة في المكتوب

اق، وإن            د تحريم الكالم باالتف ك بع ر، وذل د خيب وام سماهم بأسمائهم بع آما تراه، وآذلك في هذا الحديث أنه دعا ألق
نتين،           أآثر من س دق ب د الخن ر بع دق، وخيب ام الخن ى ع اقتضي ما يقال في تأخر تحريم الكالم في الصالة أنه تأخر إل

لم ـ أيضًا ـ         فإن خيبر آانت باالت ه وس ي صلى اهللا علي ان النب فاق بعد الحديبية، والحديبية آانت باالتفاق سنة ست، وآ
إنما اعتمر في ذي القعدة، فلما صالحهم رجع إلى المدينة، فكانت غزوة الغابة ـ غزوة ذي قرد ـ التي ذآرها مسلم في 

    : صحيحه من حديث سلمة بن األآوع لما جعل يقول
  

  واليـــوم يــــوم الرضـــع** ا ابـــن األآـــوع خذها وأنــــ



 

  
ل سبع،            ك في أواخر ست وأوائ ر عقب ذل لم، وآانت خيب لما أغارت فزارة على لقاح رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

    . وهذا متفق عليه
  

ن ع      . وأما الخندق فقبل ذلك د اهللا ب ال  إما في أوائل خمس أو أواخر أربع، آما في الصحيحين عن عب عرضت    : مر ق
ن        . صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني/ على النبي ا اب دق وأن وم الخن ه ي وعرضت علي

    . خمس عشرة سنة فأجازني
  

ع         لم إذا رف ه وس ه سمع رسول اهللا صلى اهللا علي وليس ألحد أن يحتج على النسخ بما في الصحيحين عن ابن عمر أن
ا    (   : رآوع في الرآعة األخيرة من الفجر يقولرأسه من ال ا وفالن ا وفالن ول     ) اللهم العن فالن ا يق د م سمع اهللا لمن    (   : بع

اِلُمونَ  {   : ، فأنزل اهللا ) ربنا ولك الحمد  : حمده ران  [   )  } َلْيَس َلَك ِمَن اَألْمِر َشْيٌء َأْو َيُتوَب َعَلْيِهْم َأْو ُيَعذََّبُهْم َفِإنَُّهْم َظ   : آل عم
ًا فال           ] 128 ان نهي ذا إذا آ وبتهم، وه ، فإن هذا إنما يدل على ترك اللعنة لهم، لكونه ليس له من األمر شيء لجواز ت

فرق فيه بين الصالة وخارج الصالة، والكالم إنما هو في الدعاء الجائز خارج الصالة، آالدعاء لمعينين مستضعفين، 
    . ر بالنصرة عليهم، ال باللعنة ونحو ذلكوالدعاء على معينين من الكفا

  
إن تحريم الكالم آان بمكة بناء على أن النسخ   : قول من يقول ـ من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم ـ    : والقول الثاني

لم      : ثبت بحديث ابن مسعود بناء على ما ذآره ابن اسحاق في السيرة قال ه وس وبلغ أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علي
دخل  ا لذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسالم أهل مكة، فأقبلوا لما بلغهم من ذلك إسالم أهل مكة الذي آان باطال، فلم ي

ذآر            / منهم أحد إال بجوار أو مستخفيا، فكان من قدم دًا، ف درًا وأح ه ب ة شهد مع ى المدين اجر إل ى ه ا حت ام به منهم فأق
    . منهم عبد اهللا بن مسعود

  
    : حديث زيد بن أرقم بجوابين وهؤالء يجيبون عن

  
    . أنه يحتمل أنه آان نهى عنه متقدمًا ثم أذن فيه، ثم نهى عنه لما نزلت اآلية  : أحدهما

  
ا            : الثاني لم، فلم ه وس ي صلى اهللا علي بلغهم نهى النب م ي أنه يحتمل أن يكون زيد بن أرقم ومن آان يتكلم في الصالة ل

    . نزلت اآلية انتهوا
  

    . لقول األول فضعيف لوجوه قاطعةفأما ا
  

ا رجع      : منها أن حديث ابن مسعود صحيح صريح، وقد علم بالتواتر عند أهل العلم أن ابن مسعود شهد بدرًا، وهو لم
ى    ذهبوا إل من الحبشة أخبر أنه سلم على النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأنه لم يرد عليه بعد ما آان يرد عليهم قبل أن ي

ة، و مالحبش ال له ه ق ي الصالة لشغال (   : أن ة ) إن ف ي رواي ا أحدث أال  (   : ، وف اء وإن مم ا ش ره م ن أم إن اهللا يحدث م
    .  ) تتكلموا في الصالة

  
ا            : الثاني م، آم اق أهل العل ر باتف ام خيب د ع ه إال بع أن أبا هريرة لم يصحب النبي صلى اهللا عليه وسلم ولم ُيصلِّ خلف

لم صلي      ثبت ذلك في األحاد ه وس ي صلى اهللا علي يث الصحيحة، وهو أشهر من روي حديث ذي اليدين، وهو أن النب
إحدى صالتي العشي الظهر أو  (   : تلك الصالة بهم، آما في الصحيحين عنه قال صلي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

و ثبت أن        ؟ ل بدرفكيف تكون قب  : فعلم أنها لم تكن قبل عام خيبر، بل بعد فتح خيبر  ) العصر دق، فل د الخن ر بع بل خيب
    . الكالم لم يحرم إال عام الخندق لكان حديث ذي اليدين بعد ذلك فال يكون منسوخا

  
در،     : أن من رواة حديث ذي اليدين عمران بن ُحَصين آما رواه مسلم وغيره، قالوا  : الثالث د ب وإسالم عمران آان بع

لم          : ن حديث معاوية بن ُخَدْيج، وقد قيلوقد روي نحوًا منه أهل السنن م ه وس ي صلى اهللا علي ل موت النب لم قب إنه أس
الوا        ر، رواه أهل السنن ق ن عم د اهللا ب رة وعب ى     : بشهرين، وقد روي حديث ذي اليدين آما رواه أبو هري ناده عل وإس

نة، وال يكاد ابن عمر يروي ما شرط الصحيح، وابن عمر قبل بدر آان صغيرًا، فإنه عام أحد آان ابن أربع عشرة س
    . آان حينئذ ـ مما آان مثل ذلك ـ آما لم يرو حديث بناء المسجد ونحوه



 

  
ولهم   : الرابع الوا      : أن ق ط، ق دٍر، غل ل ب دين قب ن             : ذوالي ن عمرو من نضلة ب در هو ذو الشمالين، هو اب ول بب إن المقت ف

ي      وأما   . عبسان، حليف لبني زهرة من خزاعة، قتل ببدر د النب ي بع ان، بق ا العري ذو اليدين فاسمه الخرباق، ويكني أب
ن             ه، عن نصر عن معدي ب ند أبي د في مس ن أحم د اهللا ب صلى اهللا عليه وسلم، وروي حديثه في السهو آما ذآره عب

ر،  أتيت مطرًا ألسأله عن حديث ذي اليدين فأتيته فسألته، فإذا هو شيخ آبير ال ينفذ الحدي  : سليمان ثقة، قال ث من الكب
لم صلي     : بلي يا أبت، حدثتني  : فقال ابنه شعيب أن ذا اليدين لقيك بذي خشب فحدثك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس

الوا    اس، فق وم         : بهم إحدي صالتي العشي وهي العصر رآعتين، ثم سلم فخرج سرعان الن قصرت الصالة ـ وفي الق
ي       ) ما قصرت الصالة وال نسيت   (   : فقال  ؟ الصالة أم نسيت أقصرت  : أبو بكر وعمر ـ فقال ذو اليدين  ى أب ل عل م أقب ث

ال ر فق ر وعم دين (   : بك ول ذو الي ا يق اال  )  ؟ م اب   : فق لم وث ه وس ا رسول اهللا، فرجع رسول اهللا صلى اهللا علي صدق ي
    . الناس؛ وصلي بهم رآعتين ثم سلم؛ ثم سجد سجدتي السهو

  
ن مطر، ومطر جاء من        ورواه عبد اهللا بن  أحمد ـ أيضًا ـ عن محمد بن المثني، عن معدي بن سليمان، عن شعيب ب

ران   /وهذا السياق موافق لسياق أبي هريرة وابن عمر في أن السالم آان  . يصدقه بمقالته من رآعتين، وفي حديث عم
ا في حديث عمر     ره، وهل آانت القصة     أنه من ثالث، وآذلك في حديث رافع، وفيه الجزم بأنها العصر، آم ان وغي

    . هذا فيه نزاع ليس هذا موضعه  ؟ مرة أو مرتين
  

ا             : والمقصود هنا ال ال يبطل الصالة، وهن ك الكالم والفع ل ذل ه أن مث م، ثبت ب أنه إذا ثبت أن حديث ذي اليدين محك
ره د وغي ذهب أحم ي م وال ف ول مال   : أق ذا ق الم الناسي والمخطئ ال يبطل، وه ه أن آ وي فعن و أق افعي، وه ك والش

ه       ي صلى اهللا علي ا سمعه النب األقوال، ومما يؤيده حديث معاوية بن الحكم السلمي لما شمت العاطس في الصالة، فلم
ين  (   : وسلم قال له ان جاهال بتحريم          ) إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من آالم اآلدمي ذا آ ادة، وه أمره باإلع م ي ول

    . ألصحاب أحمد طريقان وفي الجاهل  . الكالم
  

    . أنه آالناسي  : أحدهما
  

    . أنه ال تبطل صالته وإن بطلت صالة الناسي؛ ألن النسخ ال يثبت حكمه إال بعد العلم بالناسخ  : والثاني
  

ا ف     ا هن اء، وأم م  وهذا الفرق ضعيف هنا؛ ألن هذا إنما يكون فيمن تمسك بالمنسوخ ولم يبلغه الناسخ آما آان أهل قب ل
وغ الخطاب       / يكن بلغه المنسوخ ل بل م في حق المكلف قب ه    ؟ بحال، فالنهى في حقه حكم مبتدأ، لكن هل يثبت الحك في

    : ثالثة أقوال ألصحاب أحمد وغيرهم
  

    . أنه يثبت مطلقًا  : أحدها
  

    . ال يثبت مطلقا  : والثاني
  

    . الفرق بين الحكم الناسخ والحكم المبتدأ  : والثالث
  

يها       : الجاهل لم يبلغه حكم الخطاب، وقد يفرق بين الناسي والجاهل  : وعلى هذا يقال ام عن صالة أو نس أال تري من ن
وآذلك من ترك شيئا من فروضها نسيانًا ثم ذآر قبل أن يذآر أنه صلي بال وضوء، أو     ؟ فإنه يعيدها باتفاق المسلمين

د           . ترك القراءة أو الرآوع ونحو ذلك فإنه يعيد إن تعم ل السالم، ف ه يسجد قب ًا آالتشهد األول، فإن وأما من نسي واجب
ر النسيان في سقوط          : أشهرهما  : ترآه ففي بطالن صالته وجهان د أث ا ق تبطل، ولو نسيه مطلقا لم تبطل صالته، فهن

    . الواجب مطلقا
  

مبارآها غير عالم بالنهى ثم بلغه، ففي  وأما الجاهل فلو صلي غير عالم بوجوب الوضوء من لحم اإلبل، أو صلي في
    . اإلعادة روايتان، لكن األظهر في الحجة أنه ال يعيد، آما قد بسطناه في غير هذا الموضوع

  
    : ومما يقرر هذا في آالم الجاهل في الصالة أحاديث



 

  
اده، السالم        : آنا نقول في الصالة   : إنه قال  : حديث ابن مسعود حديث التشهد المستفيض  : منها ى اهللا من عب السالم عل

الن الن وف ى ف ل، السالم عل ل وميكائي ى جبري ال  . عل ك، وق لم عن ذل ه وس ي صلى اهللا علي اهم النب و  (   : فنه إن اهللا ه
دعي       ) السالم ه ال يجوز أن ي ، ولم يأمرهم بإعادة الصلوات التي قالوا ذلك فيها، مع أن هذا الكالم حرام في نفسه، فإن

ادة   اهللا  أمرهم باإلع م ي ال       . بالسالم، بل هو المدعو، ولما آانوا جهاال بتحريم ذلك ل ذي ق ي ال ك األعراب م    : ومن ذل الله
وهذا الدعاء حرام، فإنه سؤال اهللا    . يريد رحمة اهللا  ) لقد تحجرت واسعًا (   : ارحمني ومحمدًا وال ترحم معنا أحدًا، وقال

ا  و موسي          ومن   . أال يرحم من خلقه غيرهم م أب ا صلي به ل ـ لم ول القائ ك ق اة      : ذل البر والزآ ال    ؟ أقرنت الصالة ب فق
    . ما قلتها ولقد خشيت أن تنكعني بها، ولم يأمرني أبو موسي باإلعادة  : فقلت  ؟ يا حطان، لعلك قلتها  : أبوموسي

  
    : وعلى هذا، فكالم العامد في مصلحتها فيه روايتان عن أحمد

  
    . وهو قول مالك  . يجوز  : إحداهما

  
    . وهو قول الشافعي  . ال يجوز  : والثانية

  
    . أن الكالم يبطل إال إذا آان لمصلحتها، سواء آان عمدًا أو سهوًا  : وفيه رواية ثالثة

  
    . إال لمصلحتها سهوًا، وهو اختيار جدي  : وفيه رواية رابعة

  
    . تكلم لمصلحتها؛ سواء آان عمدًا أو سهوًاتبطل إال صالة إمام   : وفيه رواية خامسة

  
ه   لم بقول د نسيت     : ومنشأ التردد أنه تكلم ذو اليدين ابتداء، وتكلم جوابًا للنبي صلى اهللا عليه وس ي ق ي      : بل ول النب د ق بع

دين أح (   : ، وتكلم النبي صلى اهللا عليه وسلم بذلك وبقوله ) لم أنس ولم تقصر (   : صلى اهللا عليه وسلم   )  ؟ ق ما يقول ذو الي
ه         : وتكلم المخاطبون بتصديق ذي اليدين فقيل دين سؤاله ل ذلك ذو الي إنما جاز ذلك لكونه لم يعتقد أنه في الصالة، وآ

ل جوز أن تكون الصالة قصرت،             ه نسي، ب وا يعلمون أن م يكون إنهم ل هو بمنزلة سالمه والمؤمنين معه اتباعًا له، ف
ع          وآذلك سائر الصحابة  وا بجمي م يعلم ه، لكن ل لو علموا أنه نسي وأن متابعة الناسي في السالم ال تجوز، لسبحوا ب

    . األمرين قطعًا، بل جوزوا أحدهما أو آالهما، بل آانوا يعتقدون وجوب المتابعة له في الصالة مطلقًا حتى يتبين لهم
  

م بأ        : فقيل لهؤالء  دين مع علمه ابوه بتصديق ذي الي ك؛ ألن         فالمصلون أج ه نسي، فظن بعضهم ذل م تقصر وأن ا ل نه
الم         وزوا الك لحة الصالة فج ك لمص رون أن ذل ن َاخ ى، وظ ن المعل عد ب ديث س ل الصالة لح ب ال يبط ه واج جواب
ة من                    يهم بقي ي عل د بق ه ق وا يعلمون أن م يكون م ل ان سهوًا ألنه ا آ ك إنم دًا، وظن آخرون أن ذل لمصلحة الصالة عم

    . يه بقية ال يتكلمالصالة، وإن من بقي عل
  

ان لمصلحة                 : ثم قال آخرون ا آ ك سهوًا، فإنم دين مع آون ذل لم وذي الي ه وس ي صلى اهللا علي هذا الكالم وآالم النب
دًا لمصلحة الصالة      ذا سهوًا وعم   : الصالة، والمقصود هنا أن من تكلم في صلب الصالة عالمًا أنه في صالته بنحو ه

هذه الحال لم يكونوا في صالة     : فمن لم يسو بينهما قال  . فيه قوالن في مذهب أحمد وغيره هذا  ؟ هل يكون بمنزلة هذا
ذا       ذا شاع ه ا، فله ا ذآرن ا آم ال      . لخروجهم منها سهوًا، وإن آانوا في حكمه ا ق ائر محظورات     : ومن يسوي بينهم س

د فعل شيء         الصالة هي في مثل هذه الحال آما هي في الصالة نفسها فإن التفريق هنا إ ذر السهو فال يفي ا جاز لع نم
ر مصلحة، بطلت صالته،         ا يبطل الصالة لغي مما ينافي الصالة؛ ولهذا اتفقوا على أنه إذا تعمد في مثل هذه الحال م
ه في         ي عن إذا عف ا، ف رك منافيه وإن آانت ال تبطل إذا فعل ذلك بعد سالم اإلمام؛ وذلك أن المصلي صلي الصالة وت

د           أحدهما لعذر لم ه بع دًا فإن و زاد الفعل عم ا ل ر عذر، آم و أطال الفصل     / يجز أن يعفي عنه في اآلخر لغي ذآر ل ال
ه         م يكن ل ك ـ ل عمدًا، لم يكن له البناء، بل يبتدئ الصالة ولهذا لو فعل منافيها سهوًا ـ من آالم أو عمل آثير ونحو ذل

    . مع ذلك أن يفرقها عمدًا
  

    . في الصالة إال في حال العذر المسوغ لذلك، فالوضوء أولي بذلك فتبين بهذا آله وجوب المواالة
  



 

    ؟ فما تقولون في الغسل  : فإن قيل
  
لم     : وعمدة ذلك ما روي  . الفرق بينهما  : المشهور عند أصحاب أحمد  : قيل ه وس ده    ( أن النبي صلى اهللا علي ى ي رأي عل

رأي           وع   .  ) لمعة لم يصبها الماء فعصر عليها شعره ة ف لم اغتسل من جناب ه وس ي صلى اهللا علي اس أن النب ن عب ن اب
د     . لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها، رواه أحمد وابن ماجة من حديث أبي على السروجي وقد ضعف أحم

ال       . وغيره حديثه ى ق ن ماجه عن عل ال          : وروي اب لم فق ه وس ي صلى اهللا علي ى النب ي ا   : جاء رجل إل غتسلت من   إن
لم  و   (   : الجنابة فصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت موضعا قدر الظفر لم يصبه ماء، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ل

لم عن الرجل يغتسل من            ) آنت مسحت عليه بيدك أجزأك ه وس ي صلى اهللا علي وعن ابن مسعود أن رجال سأل النب
م يصلي    ( / : ى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا صل  ؟ الجنابة فيخطئ بعض جسده ان ث رواه البيهقي من     .  ) يغسل ذلك المك

ليس   : وقال الدارقطني  . يخطئ آثيرًا  : وقال ابن حبان  ! فيه نظر  : رواية عاصم بن عبد العزيز األشجعي، قال البخاري
    . بالقوي

  
د        : والفرق المعنوي ا الترتيب عن ددة يجب فيه دن في الغسل       أن أعضاء الوضوء متع واالة، والب ا الم هم، فوجبت فيه

ة         ه يغسل أربع ه، فإن آالعضو الواحد، ال يجب فيه ترتيب فال يجب فيه مواالة ـ أيضًا ـ فإن حكم الوضوء يتعدي محل
ه  ه         . أعضاء فيطهر جميع البدن، وأما الجنابة فتشبه إزالة النجاسة، ال يتعدي حكمه محل ع عن يئًا ارتف ا غسل ش فكل م

ه          الجن ع شيء من الحدث، ال عن م يرتف ابة، آما ترتفع النجاسة عن محل الغسل، فإذا غسل بعض أعضاء الوضوء ل
    . وال عن غيره بدليل أنه ال يباح له مس المصحف به

  
ين، بخالف                 : وقد يقال ا في االثن وي من وجوبه واالة في الشيء الواحد أق إن وجوب الم واالة، ف هذا ال يؤثر في الم
ا      الترتيب، فإنه ال يكون إال بين شيئين والبد أن يكونا مختلفين؛ إذ المتماثالت ـ آالطوافات والسعيات ـ ال يكون بينهم

رأ في             ى ق ذآر حت م ي ة فل ًا من رآع ل من نسي رآن ترتيب، ولهذا لم يجب الترتيب عند أحمد ومالك في الرآعات، ب
ادة واحدة، اال     : الثانية ة عب ها           قامت مقامها، وغسل الجناب ادة في نفس ه في الوضوء، وهي عب ا أظهر من / تصال فيه

ا      تعتبر لها النية، بخالف إزالة النجاسة فإنها ال تتعين لها النية إال في وجه ضعيف، التزموه في الخالف الجدلي، آم
    . المواالة فيهما واحدة  : ذآره أبو الخطاب ومن تبعه وليس بشيء، فيمكن أن يقال

  
ه      وإذا آان النبي صل دل، وأن الوضوء ال يجوز في زمن المعت ى اهللا عليه وسلم قد عصر على اللمعة بعد جفافها في ال

ذلك، فالفرق أن تارك اللمعة في الرجل مفرط بخالف المغتسل من الجنابة فإنه ال يري بدنه آما يري رجليه، فاللمعة 
ا ال       . آهاإذا آانت في ظهره أو حيث ال يراه وال يمكنه مسه آان معذورًا في تر واالة، بخالف م ه الم فلهذا لم تجب في

    . يعذر فيه، واهللا أعلم
  

وعلى هذا، فلو قيل بسقوط الترتيب بالعذر لتوجه، وقد يخرج حديث تأخير المضمضة واالستنشاق عن غسل الوجه ـ  
ا      ذورًا ب ان مع ا فك م وجوبهم م يعل ا ل ذا، وأن تارآهم ى ه روايتين المنصوصتين ـ عل و إحدي ال م يجب وه لترك، فل

د أن          د باإلسالم، إذا اعتق ره حديث العه الترتيب في ذلك، بخالف من لم يعذر آمنكس األعضاء الظاهرة، ولكن نظي
ائر أعضاء    الوضوء غسل اليدين والرجلين فغسلهما فقط، أو من ترك غسل وجهه أو يديه لجرح أو مرض وغسل س

ًا     : ا قيلالوضوء ثم زال العذر قبل انتقاض الوضوء، فهنا إذ ان متوجه يغسل ما ترك أوال وال يضره ترك الترتيب، آ
    . واهللا أعلم  . على هذا األصل

    . عمن يغسل أطرافه فوق الخمس مرات، وإذا أتي المسجد يبسط سجادته تحت قدميه، إلى آخر السؤال  : َوُسِئَل
  

    : فأجاب
  

ر م ل غسل العضو أآث ارة مث ي الطه ره من الوسوسة ف ا ذآ ى حصر م اع من الصالة عل رات، واالمتن الث م ن ث
    . المسجد، ونحو ذلك، هو أيضًا بدعة وضاللة باتفاق المسلمين، ليس ذلك مستحبًا وال طاعة وال قربة

  
ه     ه عن ومن فعل ذلك على أنه عبادة وطاعة، فإنه ينهي عن ذلك، فإن امتنع عزر على ذلك، فقد آان عمر ـ رضي الّل

ه وداوم    ـ يعزر الناس على ا ه فعل لم أن لصالة بعد العصر، مع أن جماعة فعلوه لما روي عن النبي صلى اهللا عليه وس
ي تغرب         د العصر حت عليه، لكن لما آان ذلك من خصائصهصلى اهللا عليه وسلم، عليه وسلم قد نهي عن الصالة بع



 

ذه الصالة، َفَضْرب ان عمر يضرب من فعل ه ع الشمس، آ ي تطل د الفجر حت ي  الشمس، وبع دعين ف هؤالء المبت
    . واهللا أعلم  . الطهارة والصالة لكونها بدعة مذمومة باتفاق المسلمين، أولى وأحرى

  
    ؟ المداومة على الوضوء أم ترك المداومة  : أيما أفضل  : َوُسِئَل

  
    : فأجاب

  
ال     ْيب ق ن ُحَص َدة ب ه     أ  : أما الوضوء عند آل حدث ففيه حديث بالل المعروف عن ُبَرْي صبح رسول اهللا صلى اهللا علي

دخلت البارحة   ! ما دخلت الجنة قط إال سمعت خشخشتك أمامي  ؟ يا بالل، بم سبقتني إلى الجنة (   : وسلم فدعا بالًال فقال
ع مشرف من ذهب فقلت           ى قصر مرب امي، فأتيت عل ذا القصر     : الجنة فسمعت خشخشتك أم الوا   ؟ لمن ه لرجل    : فق

ذا القصر     ! أنا عربي  : فقلت  . عربي الوا   ؟ لمن ه ريش     : فق ريش      : قلت   . لرجل من ق ا رجل من ق ذا القصر     ! أن   ؟ لمن ه
ن الخطاب     : فقالوا الل   ) لعمر ب ال ب ا أصابني حدث قط إال               : ، فق ين، وم ُت قط إال صليت رآعت ا أذَّن ه م ا رسول الّل ي

ا  (   : لّله صلى اهللا عليه وسلمتوضأت عندها فرأيت أن لّله على رآعتين، فقال رسول ا ال الترمذي   ) بهم ذا حديث     : ، ق ه
    . حسن صحيح

  
ال   اس ق ا    : وهذا يقتضي استحباب الوضوء عند آل حدث، وال يعارض ذلك الحديث الذي في الصحيـح عن ابن عب آن

ذا   ) لم أصـل فأتوضأ  (  : قال  ؟ أال تـتوضأ  : صلى اهللا عليه وسلم فجاء من الغائط، فأتي بطعام فقيل له/ عند النبي ، فإن ه
  . ينفي وجـوب الوضوء، وينفي أن يكون مأموًرا بالوضوء ألجل مجرد األآل، ولم نعلم أحدًا استحب الوضوء لألآل   

ي صلى      . على قولين هما روايتان عن أحمد  ؟ وهل يكره أو يستحب ال للنب فمن استحب ذلك احتج بحديث سلمان أنه ق
ذا خالف     : ومن آرهه قال  . إن من برآة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده  : قرأت في التوراة  : لماهللا عليه وس ألن ه

م         ره التشبه به ود فيك ذا من فعل اليه ان ه ا حديث     . سنة المسلمين، فإنهم لم يكونوا يتوضؤون قبل األآل، وإنما آ وأم
    . سلمان فقد ضعفه بعضهم

  
ه              آان هذا في   : وقد يقال ؤمر في م ي ا ل اب فيم ة أهل الكت لم يحب موافق ه وس ي صلى اهللا علي ان النب أول اإلسالم لما آ

ل            ال قب ه ق م إن ة، ث دم المدين ا ق ذا صام عاشوراء لم بشيء، ولهذا آان يسدل شعره موافقة لهم، ثم فرق بعد ذلك، وله
    . مخالفة اليهود مع العاشر، ألجل  : يعني  ) لئن عشت إلى قابل ألصومن التاسع (   : موته

  
لم        ه وس ي صلى اهللا علي ول النب الى ـ عن ق ه اهللا تع ِئَل ـ رحم ار  (   : َوُس ين من آث رًا محجل ة ُغ وم القيام أتون ي م ت إنك

    ؟ ، وهذه صفة المصلين فبم يعرف غيرهم من المكلفين التارآين والصبيان ) الوضوء
  

    : فأجاب
  

ذين يتوضؤون للصالة       الحمد للَّه رب العالمين، هذا الحديث  م ال ان أغر محجًال، وه   . دليل على أنه إنما يعرف من آ
    . وأما من لم يتوضأ قط ولم يصل، فإنه دليل على أنه ال ُيْعَرف يوم القيامة  . وأما األطفال فهم تبع للرجال

  
  باب المسح على الخفين 

  
ي        ى الخف اء في المسح عل ي ال           : نُسِئَل ـ َرحمه اهللا ـ عن أقوال العلم ر مخرق حت هل من شرطه أن يكون الخف غي

َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه إلى  {   : وما القول الراجح بالدليل آما قال تعالى  ؟ وهل للتخريق حد  ؟ يظهر شيء من القدم
ْأِويالً   الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُآنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخ ُن َت ٌر َوَأْحَس ى      ] 59  : النساء  [   } ْي اجون إل اس يحت إن الن ، ف

    ؟ ذلك
  

    : فأجاب
  

ا    : هذه المسألة فيها قوالن مشهوران للعلماء، فمذهب مالك وأبي حنيفة وابن المبارك وغيرهم إنه يجوز المسح على م
    . أحمد فيه خرق يسير مع اختالفهم في حد ذلك، واختار هذا بعض أصحاب



 

  
ا    د وغيرهم ع محل الغسل           : ومذهب الشافعي وأحم ا يستر جمي ى م ه ال يجوز المسح إال عل الوا   . أن ه إذا ظهر     : ق ألن

ين األصل     : والمسح، أي/بعض القدم آان فرض ما ظهر الغسل، وفرض ما بطن المسح، فيلزم أن يجمع بين الغسل ب
    . قدمين، وإما أن يمسح على الخفينوالبدل، وهذا ال يجوز؛ ألنه إما أن يغسل ال

  
ك،   والقـول األول أصـح، وهو قياس أصول أحمد ونصوصه في العفو عن يسير العورة وعن يسـير النجاسة ونحو ذل

ال           ن َعسَّ ْفَوان ب ول َص لم وفعال، آق ه وس ي صلى اهللا علي   : فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا، قوال من النب
اليهن إال من               أمرنا رسول   (  ـام ولي ـة أي ا ثالث زع أخفافن افرين ـ أال نن فرًا ـ أو مس ان س لم إذا آ ه وس اهللا صلى اهللا علي

رواه أهـل السنن وصححـه الترمـذي ؛ فقد بين أن رسول اهللا صلى اهللا    .  ) جنابة، ولكن ال ننزع من غائط وبول ونـوم
    . الثة أيام من الغائط والبول والنوم، ولكن ينزعوها من الجنابةعليه وسلم أمر أمته أال ينزعوا أخفافهم في السفر ث

  
والتساخين هي الخفان فإنها تسخن الرجل، وقد استفاض  . وآذلك أمره ألصحابه أن يمسحوا على التساخين والعصائب

وا  عنه في الصحيح أنه مسـح على الخفـين،وتلقي أصحابه عنـه ذلك فأطلقوا القـول بجـواز المسـح على  الخفـين، ونقل
ال     انئ ق ن ه ين،          : ـ أيضًا ـ أمره مطلقا، آما في صحيح مسلم عن شـريح ب ى الخف ألها عن المسح عل أتيت عائشة أس

ـال             : فقالت ألناه فق لم، فس ه وس ي صلى اهللا علي افر مع النب ـان يس ـإنه آ أله ف ي    (   : عليـك بابن أبي طالب فاس ـل النب جع
ـوم أن    . جعل له المسح على الخفين، فأطلـق : أي  .  ) للمسافـر ويومـًا وليلــة للمقـيم/ة أيامصلى اهللا عليه وسلم ثـالثـ ومعل

ـدها  ـراء        . الخفاف في العـادة ال يخلـو آثير منها عن فتق أو خرق السيما مع تقادم عه ـة فق ـن الصحاب ـير م ـان آث وآ
ك  ي صلى اهللا      . لم يكن يمكنهم تجديد ذل ـئل النب ا س ال        ولم ـثوب الواحد فق لم عـن الصـالة في ال ه وس م   (   :  علي أو لكلك

    . وهـذا آما أن ثيابهم آان يكثر فيها الفتق والخرق حتي يحتاج لترقيع، فكذلك الخفاف  )  !  ؟ ثوبان
  

وب ا            ان أحدهم يصلي في الث ر، وآ ع الكثي ا يرق ع، وإنم ه ال يرق لضيق  والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أن
ع      ي يرف رفعن رؤوسهن حت حتي أنهم آانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة، وآان النساء نهين عن أن ي
الرجال رؤوسهم، لئال يرين عورات الرجال من ضيق األزر، مع أن ستر العورة واجب في الصالة وخارج الصالة، 

ا هي         بخالف ستر الرجلين بالخف، فلما أطلق الرسول صلى اهللا عليه ه بم اف مع علم ى الخف وسلم األمر بالمسح عل
ه إال     د آالم عليه في العادة، ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب؛ وجب حمل أمره على اإلطالق، ولم يجز أن يقي

    . بدليل شرعي
  

ـوق     : وآان مقتضي لفظـه ـان مفت ه، وإن آ ـا  أن آل خف يلبسـه الناس ويمشون فيـه، فلهم أن يمسحـوا علي ا أو مخـروق
ا يحد     . مـن غـير تحـديـد لمقدار ذلك، فإن التحديد البد له من دليل الربع آم ك في مواضع،     /وأبو حنيفة يحده ب ل ذل مث

ازعون في            : ألنه يقال  : قالوا اء ين ر الفقه ع، وأآث ام الجمي وم مق الربع يق ع، ف رأيت اإلنسان إذا رأيت أحد جوانبه األرب
    . يد بالربع ليس له أصل من آتاب وال سنةالتحد  : هذا ويقولون

  
د الخف بشيء        نهم تقيي وأيضًا، فأصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم الذين بلغوا سنته وعملوا بها، لم ينقل عن أحد م
يهم جواز               وا عن نب د فهم انوا ق م آ م أنه ا، فعل اف وأحواله م بالخف ين مع علمه من القيود، بل أطلقوا المسح على الخف

    . على الخفين مطلقاًَ المسح
  

ا بطل                   م يجز المسح عليه و ل دم، فل ه بعض الق ق أو خرق يظهر من و من فت اس ال يخل اف الن وأيضًا، فكثير من خف
اجين،          ر المحت م أحق بالرخصة من غي اجون، وه م المحت مقصود الرخصة، السيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك ه

ال ال   ذا ق وب الواحد           فإن سبب الرخصة هو الحاجة؛ وله ا سئل عن الصالة في الث لم لم ه وس ي صلى اهللا علي أو  (   : نب
    . بين أن فيكم من ال يجد إال ثوبا واحدا، فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤالء أداء الواجب  )  ؟ لكلكم ثوبان

  
زم ا   ذا ل افهم،    ثم إنه أطلق الرخصة، فكذلك هنا ليس آل إنسان يجد خفًا سليما، فلو لم يرخص إال له ع خف لمحاويج خل

ه المسح      /ثم إذا آان إلى الحاجة فالرخصة عامة، وآل من  . وآان إلزام غيرهم بالخلع أولي ر، فل ًا وهو متطه لبس خف
عليه، سواء آان غنًيا أو فقيرا، وسواء آان الخف سليًما أو مقطوعا، فإنه اختار لنفسه ذلك، وليس هذا مما يجب فعله 

    . والعتق ـ حتي تشترط فيه السالمة من العيوبلّله ـ تعالى ـ آالصدقة 
  



 

دم           : وأما قول المنازع ا بطن من الق يس آل م ه ل اع، فإن إن فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح، فهذا خطأ باإلجم
فله،        . يمسح على الظاهر الذي يالقيه من الخف، بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه اء ال يستحب مسح أس وآثير من العلم

رة          وهو  إن مسح الجبي رة، ف ه أن يمسح الجبي ا علي ع الخف آم إنما يمسح خططًا باألصابع، فليس عليه أن يمسح جمي
د              ر الي رأس وظف د وشعر ال ة الجل ا إال بضرر، صارت بمنزل م يمكن نزعه ا ل يقوم مقام غسل نفس العضو، فإنها لم

ائزًا، إن شاء    والرجل، بخالف الخف، فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم، ولهذا آان مسح  ين ج الجبيرة واجبًا ومسح الخف
    . مسح، وإن شاء خلع

  
    : ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه

  
    . أن هذا واجب وذلك جائز  : أحدها

  
الصغرى والكبرى، فإنه ال يمكنه إال ذلك، ومسح الخفين ال يكون في الكبري بل   : أن هذا يجوز في الطهارتين  : الثاني

ى ظاهر           /عليه أن ه المسح عل رأس والوجه، وفي الوضوء يجزئ د ال ى جل يغسل القدمين آما عليه أن يوصل الماء إل
شعر الرأس وغسل ظاهر اللحية الكثيفة، فكذلك الخفاف يمسح عليها في الصغري، فإنه لما احتاج إلى لبسها صارت  

    . باطنه، ولكن فيه مشقة، والغسل ال يتكرربمنزلة ما يستر البشرة من الشعر الذي يمكن إيصال الماء إلى 
  

إن مسحه               : الثالث إن مسحها للضرورة، بخالف الخف، ف ا توقيت ف يس فيه ا، ل ى أن يحله أن الجبيرة يمسح عليها إل
د مضي الوقت      . موقت عند الجمهور، فإن فيه خمسة أحاديث عن النبي صلى اهللا عليه وسلم لكن لو آان في خلعه بع

ة       : ضرر ـ مثل  ان في رفق ا، أو آ أن يكون هناك برد شديد متي خلع خفيه تضرر آما يوجد في أرض الثلوج وغيره
ان إذا            ك من عدو أو سبع، أو آ ق، أو يخاف إذا فعل ذل متي خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فال يعرف الطري

ا     إنه يم  : وقيل  . إنه يتيمم  : فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك ـ فهنا قيل   وى ألن لبسهما هن ذا أق سح عليهما للضرورة، وه
يس          اليهن، ول ام ولي ة أي ة وثالث ًا وليل صار آلبس الجبيرة من بعض الوجوه، فأحاديث التوقيت فيها األمر بالمسح يوم
ك ـ عمل         ان ذل د إمك د الوقت ـ عن  فيها النهي عن الزيادة إال بطريق المفهوم، والمفهوم ال عموم له، فإذا آان يخلع بع

    . بهذه األحاديث
  
تح دمشق ومسح أسبوعًا بال        / اس بف وعلى هذا،يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الن

وليس الخف آالجبيرة مطلقًا، فإنه ال يستوعب بالمسح بحال؛      . وهو حديث صحيح  . أصبت السنة  : خلع، فقال له عمر
ارة    ويخلع في الطهارة الكبري، والبد  ى طه ي من            . من لبسه عل ه أول ه فالمسح علي ذر خلع ه إذا تع لكن المقصود أن

ه           ى رجل ان عل و آ ا ل ه آم ه آل الجبيرة، يمسح علي التيمم، وإن قدر أنه ال يمكن خلعه في الطهارة الكبري فقد صار آ
    . جبيرة يستوعبها

  
اء   ارة بالم التراب        وأيضًا، فإن المسح على الخفين أولي من التيمم؛ ألنه طه ا يغطي موضع الغسل، وذاك مسح ب فيم

اء          . في عضوين آخرين ه مسح جراحه بالم ًا وأمكن ان جريح و آ فكان هذا البدل أقرب إلى األصل من التيمم؛ ولهذا ل
يمم   : دون الغسل ه إذا جاز              ؟ فهل يمسح بالماء أو يت اء أصح؛ ألن د، ومسحهما بالم ان عن أحم ا روايت والن، هم ه ق في
    . بيرة ومسح الخف وآان ذلك أولي من التيمم فألن يكون مسح العضو بالماء أولي من التيمم بطريق األولىمسح الج

  
ول من يوجب مسح       : الرابع أن الجبيرة يستوعبها بالمسح آما يستوعب الجلد؛ ألن مسحها آغسله، وهذا أقوي على ق

    . جميع الرأس
  
د، وهو          أن الجبيرة يمسح عليها ـ وإن   : الخامس/ روايتين عن أحم اء،وهو إحدي ال ر العلم د أآث شدها على حدث ـ عن

    . الصواب
  

اس فاسد            : ومن قال ين، وهو قي ى الخف ه إال قياسها عل يس مع ارة ل ى طه رق     . ال يمسح عليها إال إذا لبسها عل إن الف ف
ين     بينهما ثابت من هذه الوجوه، ومسحها آمسح الجلدة ومسح الشعر، ليس آمسح الخفين ا يب د م وفي آالم اإلمام أحم

رء      الخفين ويجعل الب ا آ ذلك وأنها ملحقة عنده بجلدة اإلنسان ال بالخفين، وفي ذلك نزاع؛ ألن من أصحابه من يجعله
الوا في الخف، واألول أصح، وهو      ا إذا سقطت سقوط      : آانقضاء مدة المسح فيقول ببطالن طهارة المحل، آما ق أنه



 

د   برء آان بمنزلة حلق ش ان ق عر الرأس وتقليم األظفار، وبمنزلة آشط الجلد ال يوجب إعادة غسل الجنابة عليها إذا آ
ل        ا قي ادة الوضوء، آم ع       : مسح عليها من الجنابة، وآذلك في الوضوء ال يجب غسل المحل وال إع ه يجب في خل إن

الخ   ق الحدث ب ون إذا أحدث يتعل ين ليك ى الخف ي المسح عل ت ف ارة وجب حهما آغسل الخف، والطه ون مس فين، فيك
    . الرجلين، بخالف ما إذا تعلق الحدث بالقدم فإنه البد من غسله

  
ل م قي ـن ال يشترط   : ث ـد م لها عن ا فيغس ه ال يمسح عليه ان آأن ا آ إذا خلعه ع الحدث عن الرجل، ف إن المسح ال يرف

ـه ار   : وقيـل  . المواالة، ومـن يشترط المواالة يعيـد الوضـوء ـتًا    بل حدث ًا مؤق ـع رفع ع      /تف دة وخل ـين انقضاء الم ى ح إل
ا    إن حكمه الخف، لكن لما خلعه انقضت الطهارة فيـه، والطهارة الصغـري ال تتبعض ال في ثبـوتها وال في زوالها، ف
يتعلق بغير محلها، فإنها غسل أعضاء أربعة والبدن آله يصير طاهرًا، فإذا غسل عضو أو عضوان لم يرتفع الحدث  

    . يغسل األربعة، وإذا انتقض الوضوء في عضو، انتقض في الجميعحتي 
  

رى وال        : ومـن قال هذا قال ارة الكب ا في الطه إنه يعيد الوضوء ومثل هذا منتف في الجبيرة، فإن الجبيرة يمسح عليه
    . يجزئ فيها البدل، فعلم أن المسح عليها آالمسح على الجلد والشعر

  
ين           : ومن قال من أصحابنا ى وجه رء، فعل ر ب ا، وإذا سقطت لغي ارة أو غسل محله   . إنه إذا سقطت لبرء، بطلت الطه

    . فإنهم جعلوها مؤقتة بالبرء، وجعلوا سقوطها بالبرء آانقضاء مدة المسح
  

ل   . هي آما لو خلع الخف قبل المدة  : وأما إذا سقطت قبل البرء فقيل ه ال يمكن       : وقي ا؛ ألن ارة هن لها   ال تبطل الطه غس
ه إذا        وجهين، فإن ين الخف في أحد ال قبل البرء، بخالف الرجل فإنه يمكن غسلها إذا خلع الخف، فلهذا فرقوا بينها وب

    . تعذر غسلها بقيت الطهارة بخالف ما بعد البرء فإنه يمكن غسل محلها
  
إذا انقضي الوقت     : ًال حتي يقالوالقول بأن البرء آالوقت في الخفين ضعيف؛ فإن طهارة الجبيرة ال توقيت فيها أص/

ه           بيه فاسد، فإن ا ـ تش ع الخف، وهو ـ أيًض بطلت الطهارة، بخالف المسح على الخفين فإنه موقت، ونزعها مشبه بخل
ل            ه قب ان، وإن شبه بخلع ه الوجه رء وفي ل الب ا قب ذا نزعه إن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة ظهر الفرق، وإنما يشبه ه

ذه          انقضاء المدة فوجود ا في ه ره بخلعه ين؛ ألن الشارع أم ى الخف الخلع آعدمه، فإنه ال يجوز له حينئذ أن يمسح عل
ر، وذاك      د وشعر وظف الحال، بخالف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لها وقًتا، بل جعله بمنزلة ما يتصل بالبدن من جل

    . إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله ولم تبطل طهارته
  

    . مثل ذلك في الجبيرة  : السلف إلى بطالنها وأنه يطهر موضعه، وهذا مشبه قول من قالوقد ذهب بعض 
دن        . خلع الخف ال يبطل الطهارة  : ومن الناس من يقول  ا يتصل بالب رة بم والقول الوسط أعدل األقوال، وإلحاق الجبي

رة واجب ال يمكن       ى الجبي اء، والمسح عل م يجز        أولى، آالوسخ الذي على يده والحن و ل ين الغسل، فل ه وب ر بين ه تخيي
ه          اء في محل الغسل الواجب علي ارة المسح بالم المسح عليها إذا شدها وهو محدث نقل إلى التيمم، وقد قدمنا أن طه

أولى من التراب، وما آان في محل الفرض  /أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ ألن الماء
يمم              . كون في غيرهفهو أولى به مما ي ر من الت ك خي ى نفس العضو، آل ذل رة وعل ى الجبي ين وعل فالمسح على الخف

    . وألنه إذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة ففي الطهارة الصغرى أولى  . حيث آان
  

اس    : وإن قيل ه، وهو ضعيف     إنه ال يمسح عليها من الجنابة حتي يشدها على الطهارة، آان هذا قوًلا بال أصل يق علي
    . جًدا
  

    . بل إذا شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخالف ما إذا شدها وهو جنب  : وإن قيل
  
اء يضر جراحه ويضر العظم المكسور                 : قيل د يجنب ـ والم ه ق ة، فإن ارة من الجناب ى الطه هو محتاج إلى شدها عل

    . وهذه من أحسن المسائل  . ابة ثم يمسح عليهاويضر الفصاد ـ فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجن
  

نة، وهو مذهب        : والمقصود هنا ه الس ا وردت ب أن مسح الخف ال يستوعب فيه الخف، بل يجزئ فيه مسح بعضه آم
ذا                 ان ه دم آ ل إذا مسح ظهر الق ه من الخف، ب ا يلي دم مسح م ا بطن من الق الفقهاء قاطبة، فعلم بذلك أنه ليس آل م



 

    . ا عن باطن القدم وعن العقبالمسح مجزًئ
  
يما إذا        / دم، الس ع الق ا عن غسل جمي ًحا مجزًئ وحينئذ، فإذا آان الخرق في موضع ومسح موضًعا آخر، آان ذلك مس

آان الخرق في مؤخر الخف وأسفله، فإن مسح ذلك الموضع ال يجب وال يستحب، ولو آان الخرق في المقدم فالمسح 
    . خطوط بين األصابع

  
    . مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح،وما ظهر يجب غسله  : قيل فإن
  
ذا رأس                    : قيل له، فه ا ظهر من الخف المخرق فرضه غس لم أن م زاع فال تكون حجة، فال نس ذا دعوي محل الن ه

    . المسألة، فمن احتج به آان مثبًتا للشيء بنفسه
  

ي واحد، وهو           وإن قالوا بأن المسح إنما يكون على مستور أو مغطي ون  ارات عن معن ا عب ذه آله ك، آانت ه حو ذل
اس يقتضي          ده، والقي م يقي ا ول ين مطلًق ى الخف ا بالمسح عل ه ال    : دعوي رأس المسألة بال حجة أصًلا، والشارع أمرن أن

    . يقيد
  

    : والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين
  

    . وقد تبين ضعف هذا الشرط  . محل الفرضوهو أن يكون ساتًرا ل  : هذا أحدهما
  
م يثبت إال بشده         . أن يكون الخف يثبت بنفسه  : والثاني/ و ل د، فل وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحم

ع المحل إال          ه ال يستر جمي م يمسح، وإن ثبت بنفسه لكن بشيء يسير أو خيط متصل به أو منفصل عنه ونحو ذلك، ل
أنه يمسح    : لزربول الطويل المشقوق، يثبت بنفسه لكن ال يستر إلى الكعبين إال بالشد ـ ففيه وجهان أصحهما بالشد ـ آا 

ه ى           . علي ه يجوز المسح عل ر موضع ـ أن ي غي ه ـ ف ل المنصوص عن د، ب الم أحم ي آ ه ف ذا الشرط ال أصل ل وه
ين     الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما، بل بنعلين تحتهما،وأنه يمسح على  ع النعل م يخل ا ل د ال      . الجوربين م ان أحم إذا آ ف

ا       د ثبت ا ق ى، وهن ق األول يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما بل إذا ثبتا بالنعلين جاز المسح عليهما، فغيرهما بطري
    . ازفإذا ثبت الجوربان بشدهما بخيوطهما آان المسح عليهما أولى بالجو  . بالنعلين وهما منفصالن عن الجوربين

  
ه            : وإذا آان هذا في الجوربين ى بالمسح علي ه أول ه أو منفصًلا عن ه متصًلا ب فالزربول الذي ال يثبت إال بسير يشده ب

    . من الجوربين
  

ا     رو وقطن وغيرهم ا           : وهكذا ما يلبس على الرجل من ف ك بشدهما بخيط متصل أو منفصل مسح عليهم إذا ثبت ذل
    . بطريق األولى

  
اء أو         / أن  : فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وهو  : فإن قيل رد أو خوف الحف ائف من الب ى الرجل لف يلف عل

    . من جراح بهما ونحو ذلك
  
والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب،      . في هذا وجهان، ذآرهما الحلواني  : قيل

أذي     : لحاجة في العادة وفي نزعها ضررفإن تلك اللفائف إنما تستعمل ل ا الت إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإم
    . فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق األولى  . بالجرح

  
ع من عشرة من العلم ل المن ه أن ينق م، وال يمكن دم العل ه إال ع يس مع ا، فل ك إجماًع ي شيء من ذل اء ومن ادعي ف

ين     ى الخف المشهورين فضًلا عن اإلجماع والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أصل المسح عل
ة وأهل البيت       اء أهل المدين خفي على آثير من السلف والخلف، حتي أن طائفة من الصحابة أنكروه، وطائفة من فقه

    . السفر دون الحضر أنكروه مطلًقا، وهو رواية عن مالك، والمشهور عنه جوازه في
  

ه في            ] األشربة [ وقد َصنَّف اإلمام أحمد آتاًبا آبيًرا في  ل ل ا عن الصحابة، فقي ه خالًف ذآر في م ي في تحريم المسكر ول



 

و      . هذا صح فيه الخالف عن الصحابة بخالف المسكر  : ذلك فقال ه وعل ال في     / ومالك ـ مع سعة علم دره ـ ق اب   [ ق آت
ة ألقول  :  ] السر اره      . ن قوًلا لم أقله قبل ذلك في عالني م بكالم مضمونه إنك ا في الحضر       : وتكل ا، وإم ا مطلًق ه    . إم وخالف

    . هذا ضعف له حيث لم يقله قبل ذلك عالنية  : أصحابه في ذلك، وقال ابن وهب
  

ين     ى الخف ين عل وقين الملبوس ى الجرم ح عل ن المس نهم م ر م ع آثي وزوه من ذين ج ى  والثال  . وال ح عل وا المس ة منع ث
الجوربين وعلى العمامة، فعلم أن هذا الباب مما هابه آثير من السلف والخلف، حيث آان الغسل هو الفرض الظاهر   
ا صحيًحا وال يتمسكون              ه قياًس ه، وال يطردون في ة في وًرا ال حيل المعلوم، فصاروا يجوزون المسح حيث يظهر ظه

ه        بظاهر النص المبيح، وإال فمن تدبر ألف م أن الرخصة من ه، عل اس حق لم وأعطي القي اظ الرسول صلى اهللا عليه وس
    . في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها

  
و موسى     !  ؟ وقد آانت أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم تمسح على خمارها، فهل تفعل ذلك بدون إذنه وآان أب

شعري وأنس بن مالك يمسحان على القالنس؛ ولهذا جوز أحمد هذا وهذا في إحدى الروايتين عنه، وجوز ـ أيًضا ـ األ
ره  د يك ان أحم ة، آ ة، المقتطع ي ليست محنك ة الت د رأي أن العمام ن حام د اهللا اب و عب ة ؛ لكن أب ى العمام المسح عل

ة   في ذلك/ لبسها، وآذا مالك يكره لبسها ـ أيًضا ـ لما جاء   ه    . من اآلثار، وشرط في المسح عليها أن تكون محنك واتبع
    . على ذلك القاضي وأتباعه، وذآروا فيها ـ إذا آان لها ذؤابة ـ وجهين

  
د  دنيات ـ وهي القالنس                : وقال بعض أصحاب أحم ى القالنس ال روايتين يجوز المسح عل د في إحدى ال ان أحم إذا آ

ون      . مة بطريق األولى واألحرىالكبار ـ فألن يجوز ذلك على العما  انوا يرآب م آ والسلف آانوا يحنكون عمائمهم ألنه
ذا ذآر        ل؛ وله ا طرد الخي الخيل ويجاهدون في سبيل اهللا، فإن لم يربطوا العمائم بالتحنيك وإال سقطت ولم يمكن معه

ن      . المجاهدون  أحمد عن أهل الشام أنهم آانوا يحافظون على هذه السنة ألجل أنهم آانوا في زمنه هم وذآر إسحاق ب
راهويه بإسناده أن أوالد المهاجرين واألنصار آانوا يلبسون العمائم بال تحنيك، وهذا ألنهم آانوا في الحجاز في زمن 

ائمهم          . التابعين ال يجاهدون، ورخص إسحاق وغيره في لبسها بال تحنيك     ط عم ى رب اجوا إل ا احت ة لم د المقاتل والجن
وهذا معناه معني التحنيك، آما أن من السلف من آان يربط   . إما بكالليب، وإما بعصابة ونحو ذلك  : صاروا يربطونها

ذا المقصود  ا ه اطق يحصل به ه، والمن ن    . وسطه بطرف عمامت ب م ة بعصابة وآاللي ة المربوط زع العمام ي ن وف
    . المشقة ما في نزع المحنكة

  
    : صحيحة، لكن العلماء فيها على ثالثة أقوال/اهللا عليه وسلم من وجوهوقد ثبت المسح على العمامة عن النبي صلى 

  
    . وهذا قول الشافعي وغيره  . الفرض سقط بمسح ما بدا من الرأس، والمسح على العمامة مستحب  : منهم من يقول

  
رة        : ومنهم من يقول ا في حديث المغي رأس، آم وهل هو واجب      . بل الفرض سقط بمسح العمامة ومسح ما بدا من ال

ين              ى روايت ائر األحاديث عل ه في س أمر ب م ي ه ل يس بواجب ألن رة، أو ل د      . ألنه فعله في حديث المغي ول أحم ذا ق وه
    . المشهور عنه

  
رد              : ومنهم من يقول رأس ضرر من ب ا إذا حصل بكشف ال ة ألجل الضرر، وهو م بل إنما آان المسح على العمام

ى       : على الجبيرة، آما جاءومرض، فيكون من جنس المسح  أمرهم أن يمسحوا عل رد ف أنهم آانوا في سرية فشكوا الب
ا من يمسح التساخين والعصائب         التساخين والعصائب ـ والعصائب هي العمائم ـ ومعلوم أن البالد الباردة يحتاج فيه

بالد أحق بالرخص  ذه ال روم ونحو ه ام وال از، فأهل الش ي أرض الحج ه ف اج إلي ا ال يحت ل م ن أه ذا م ذا وه ي ه ة ف
ى الخف من الماشين في األرض السهلة،               وعرة أحق بجواز المسح عل ة وال الحجاز، والماشون في األرض الحزن

    . وخفاف هؤالء في العادة البد أن يؤثر فيها الحجر؛ فهم برخصة المسح على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم
  
ذا     إذا ظهر بعض ال  : ثم المانع من ذلك يقول/ قدم لم يجز المسح، فقد يظهر شيء يسير من القدم آموضع الخرز ـ وه

    . موجود في آثير من الخفاف ـ فإن منعوا من المسح عليها ضيقوا تضييًقا يظهر خالفه للشريعة بال حجة معهم أصًلا
  

ا      هذا يعفي عنه لم  : وإن قالوا  . فرضه الغسل  : هذا ال يمكن غسله حتي يقولوا  : فإن قيل ع وفيم ا يمن يكن لهم ضابط فيم
    . ال يمنع



 

  
د     : والذي يوضح هـذا أن قولهم إذا ظهر بعض القدم إن أرادوا ظهوره للبصر فأبصار الناس ـ مع اختالف إدراآها ـ ق

الوا    ا    : يظهر لها من القدم ما ال يمكن غسله، وإن أرادوا ما يظهر ويمكن مسه بإلىد فقد يمكن غسله بال مس وإن ق م
دم في            له إذا وضع الق اط يمكن غس إن سم الخي ه، ف يمكن غسله فاإلمكان يختلف، قد يمكن مع الجرح وال يمكن بدون
ا،        ه إال بخضخضة ونحوه اء علي يقن وصول الم مغمزه وصبر عليه حتي يدخل الماء في سم الخياط، مع أنه قد ال يت

ى الوجه    وال يمكن غسله آما يغسل القدم، وهذا على مذهب أحمد أقوى؛ فإ نه يجوز المسح على العمامة إذا لبست عل
    . المعتاد وإن ظهر من جوان الرأس ما يمسح عليه، وال يجب مسح ذلك

  
ان    ؟ وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك ه روايت م    . فيه عن ع محل        /فل اتًرا لجمي يشترط في الممسوح أن يكون س

د         . ى الروايتينالفرض، وأوجب الجمع بين األصل والبدل على إحد ا يستحبه أحم ك آم والشافعي ـ أيًضا ـ يستحب ذل
م           : في الرواية األخرى ع محل الفرض أو ل اد، سواء ستر جمي فعلم أن المعتبر في اللباس أن يكون على الوجه المعت

ق والخرق وظهور بعض الرجل        بس مع الفت ين ف       . يستره والخفاف قد اعتيد فيها أن تل ا تحت الكعب ا م يس  وأم ذاك ل
ا سنذآره ـ إن شاء اهللا               اء آم ولي العلم ين ـ في أظهر ق ى النعل درة عل بخف أصًلا، ولهذا يجوز للمحرم لبسه ـ مع الق

    . تعالى ـ ونبين نسخ األمر بالقطع، وأنه إنما أمر به حين لم يشرع البدل أيًضا
  

ولهم   ين األصل و      : فالمقدمة الثانية من دليلهم ـ وهو ق إن         يمكن الجمع ب د؛ ف ى أصل الشافعي وأحم وع عل دل ـ ممن الب
اء         ا، أو لكون الم اقي جريًح بعض، لكون الب دن دون ال عندهما يجمع بين التيمم والغسل فيما إذا أمكن غسل بعض الب
در أن اهللا ـ                و ق وك، فل ام تب لم ع ه وس ي صلى اهللا علي ا فعل النب ة آم رأس مع العمام قليًلا، ويجمع بين مسح بعض ال

ل           تعالى ـ   ا يفعل مث ا بطن، آم ا ظهر ويمسح م أوجب مسح الخفين آما أوجب غسل جميع البدن، أمكن أن يغسل م
ين الغسل والمسح        ا فجمع ب ا بينهم ذلك في الجبيرة، فإنه إذا ربطها على بعض مكان مسح الجبيرة وغسل أو مسح م

ا ظهر   ه ال يجمع       / في عضو واحد، فتبين أن سقوط غسل م م يكن ألن دم ل ل ألن مسح      من الق دل، ب ين األصل والب ب
ظهر الخف ـ ولو خطًّا باألصابع ـ يجزئ عن جميع القدم فال يجب غسل شيء منه، ال ما ظهر وال ما بطن، آما أمر   
ول وال        اليهن، ال من غائط وال ب ام ولي ة أي صاحب الشرع ألمته، إذ أمرهم إذا آانوا مسافرين أال ينزعوا خفافهم ثالث

    . ى أرجلهم دخل في مطلق النصنوم، فأي خف آان عل
  

ال             اب، فق بس المحرم من الثي ا يل ا سئل م لم لم ه وس ه صلى اهللا علي ائم، وال     (   : آما أن قول بس القميص وال العم ال يل
ين          ا أسفل من الكعب ي يكون ا حت ين وليقطعهم بس خف ين فليل   ) السراويالت، وال البرانس، وال الخفاف، ومن لم يجد نعل

د شرعت              هكذا رواه اب ذ ق م يكن حينئ ة ول ان بالمدين ا آ ذلك لم لم خطب ب ه وس ن عمر، وذآر أن النبي صلى اهللا علي
    . رخصة البدل، فلم يرخص لهم ال في لبس السراويل إذا لم يجدوا اإلزار، وال في لبس الخف مطلًقا

  
ين السراويل لمن لم يجد اإلزار، والخفاف لمن ل (   : ثم إنه في عرفات بعد ذلك قال اس     ) م يجد النعل ن عب ذا رواه اب ، هك

بس السراويل إذا    وحديثه في الصحيحين، ورواه جابر وحديثه في مسلم، فأرخص لهم بعرفات في البدل، فأجاز لهم ل
ين      . لم يجدوا اإلزار بال فتق، وعليه جمهور العلماء، فمن اشترط فتقه خالف النص بس الخف ذ ل م حينئ م  /وأجاز له إذا ل

دخل في            يجدوا النع وق والخف المقطوع ال ي إن السراويل المفت نص، ف د خالف ال لين بال قطع، فمن اشترط القطع فق
ر       رنس وغي ذلك الب مسمي السراويل والخف عند اإلطالق، آما أن القميص إذا فتق وصار قطًعا لم يسم سراويل، وآ

ا       . ذلك أمرهم ب م تكن شرعت، ف النعلين،     فإنما أمر بالقطع أوًلا ألن رخصة البدل ل ذ ألن المقطوع يصير آ لقطع حينئ
    . ولهذا ال يجوز المسح عليه باتفاق المسلمن، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين  . فإنه ليس بخف

  
ى                 ين ـ أول الخف المقطوع تحت الكعب ا ـ آ ين من مداس وجمجم وغيرهم بس تحت الكعب ا يل ودل هذا على أن آل م

دل هو           بالجواز، فتكون إباحته أص ق الب ى طري اح عل ا المب دل، وإنم ق الب ى طري يح عل لية آما تباح النعالن، ال أنه أب
    . الخف المطلق والسراويل

  
ودلت نصوصه الكريمة وألفاظه الشريفة التي هي مصابيح الهدي على أمور يحتاج الناس إلى معرفتها قد تنازع فيها 

    : العلماء
  

ا يسمي           : م يجد النعلين يلبس الخفأنه لما أذن للمحرم إذا ل  : منها ا في آل م ك إذًن ان ذل إما مطلًقا، وإما مع القطع، آ



 

يس المقصود             . خًفا، سواء آان سليًما أو معيًبا ا في آل خف، ول ك إذًن ان ذل ين آ ى الخف وآذلك لما أذن في المسح عل
ال    ي يق م حت ه،          : قياس حكم على حك اح المسح علي ذا أب ه لبسه وه اح ل ه       ذاك أب ل المقصود أن لفظ الخف في آالم ب

م أن لفظ    اع، فعل واع             / يتناول هذا باإلجم ه أراد بعض أن ذا، فمن ادعي في أحد الموضعين أن ذا وه اول ه الخف يتن
اح لبسه للمحرم، وآل خف جاز للمحرم لبسه وإن              . الخفاف، فعليه البيان ا ـ حيث أب وإذا آان الخف في لفظه مطلًق

    . ح عليه إذا لم يقطعهقطعه ـ جاز له أن يمس
  

أن المحرم إذا لم يجد نعلين وال ما يشبه النعلين ـ من خف مقطوع أو جمجم أو مداس أو غير ذلك ـ فإنه يلبس   : الثاني
ره       . أي خف شاء وال يقطعه د وغي لم        . هذا أصح قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحم ه وس ي صلى اهللا علي إن النب ف
عد نهيه عن لبس الخف مطلًقا، وبعد أمره من لم يجد أن يقطع، ولم يأمرهم بعرفات بقطع، مع  أذن بذلك في عرفات ب

وادي        يمن والب ة وال ل حضر من مك أن الذين حضروا بعرفات آان آثير منهم أو أآثرهم لم يشهدوا آالمه بالمدينة، ب
ر              ل أآث ر، ب ى المنب ة عل ه بالمدين م يشهدوا جواب ه ل ق عظيم حجوا مع ك       وغيرها خل م يشهدوا ذل ه ل ذين حجوا مع ال

    . الجواب
  

ر          ى المنب ائل وهو عل أله س ل س اس، ب ع الن تعلىم جمي اب       : وذلك الجواب لم يذآره ابتداء ل بس المحرم من الثي ا يل   ؟ م
ين       : فقال بس خف ين فليل م يجد نعل  ال يلبس القميص، وال العمائم، وال السراويالت، وال البرانس، وال الخفاف، إال من ل

م          ه في المواقيت ل ا أن ذا، آم ه إال ه م يسمع من يسمع إال ثالث   /وليقطعهما حتي يكونا أسفل من الكعبين، وابن عمر ل
رن        (   : مواقيت قوله ة، وأهل نجد ق ام الجحف ة، وأهل الش ن عمر    ) أهل المدينة من ذي الحليف ال اب م       : ، ق ي ـ ول وذآر ل

د ثبت في الصحيحين عن       أسمع ـ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم وقت أل  هل اليمن يلملم، وهذا الذي ذآر له صحيح ق
أن النبي وقت ألهل اليمن يلملم، وألهل المدينة ذا   : النبي صلى اهللا عليه وسلم من رواية ابن عباس، فابن عباس أخبر

يهن من    هن له (   : الحليفة، وألهل الشام الجحفة، وألهل نجد قرن المنازل، وألهل اليمن يلملم وقال ى عل ن ولكل آت أت
ة         ة من مك ي أهل مك أ، حت ن     ) غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن آان دون ذلك فمن حيث أنش د اب ان عن ، فك

ن عمر     د اب م إذا            . عباس من العلم بهذه السنة ما لم يكن عن اس آله ام الن ت، وذآر أحك ة مواقي ه ذآر أربع وفي حديث
    . مروا عليها أو أحرموا من دونها

  
لم أهل نجد              لموا وأس د أس ة ق ان أهل المدين ا آ ه، فلم ا أمر اهللا ب والنبي صلى اهللا عليه وسلم آان يبلغ الدين بحسب م
ي صلى اهللا            رهم النب ر أآث م ي ذا ل ك، وله د ذل لموا بع ا أس وأسلم من آان من ناحية الشام وقت الثالث، وأهل اليمن إنم

ا      (   : ا وقت النبي صلى اهللا عليه وسلم وقالعليه وسلم بل آانوا مخضرمين، فلما أسلمو م أرق قلوًب يمن، ه أتاآم أهل ال
    .  ) وألين أفئدة، اإليمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية

  
ال        / ابر، لكن ق ذا من حديث ج لم ه ثم قد روي عنه أنه لما فتحت أطراف العراق وقت لهم ذات عرق، آما روى مس

ا سمعه     . عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقطع به غيره أحسبه  : ابن الزبير فيه وروي ذلك من حديث عائشة، فكان م
    . هؤالء أآثر مما سمعه غيرهم

  
ال           اس ق ن عب ي الصحيحين عن اب سمعت رسول     : وآذلك ابن عباس وجابر في ترخيصه في الخف والسراويل، فف

    .  ) اويالت لمن لم يجد اإلزار، والخفان لمن لم يجد النعلينالسر (   : صلى اهللا عليه وسلم وهو يخطب بعرفات يقول
  

بس سراويل     (   : وفي صحيح مسلم عن جابر م يجد إزاًرا فليل دأ      .  ) من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن ل ذا آالم مبت فه
فليلبس السراويل، ومن  منه صلى اهللا عليه وسلم بين فيه في عرفات ـ وهو أعظم مجمع آان له ـ إن من لم يجد إزاًرا

ره     . لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بقطع وال فتق، وأآثر الحاضرين بعرفات لم يشهدوا خطبته وما سمعوا أم
م          ات ل انه بعرف ى لس ذي شرعه اهللا عل ذا الشرع ال بقطع الخفين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز، َفُعِلم أن ه

ى أن من      يكن شرع بعد بالمدينة ك عل دل ذل ، وإنه بالمدينة إنما أرخص في لبس النعلين وما يشبههما من المقطوع، ف
    . عدم ما يشبه الخفين يلبس الخف

  
    . وهو قول الجمهور والشافعي وأحمد  . أنه دل على أنه يلبس سراويل بال فتق  : الثالث/
  

ك أنه دل على أن المقطوع آالنعلين يجوز لبسهما م  : الرابع ذا    . طلًقا، ولبس ما أشبههما من جمجم ومداس وغير ذل وه



 

ا             ره لم ه اهللا ـ في آخر عم و البرآات ـ رحم ي جدي أب مذهب أبي حنيفة ووجه في مذهب أحمد وغيره، وبه آان يفت
    . حج
  

ه، فيجوز       : وأبو حنيفة ـ رحمه اهللا تعالى ـ تبين له من حديث ابن عمر   دل ل ا،   أن المقطوع لبسه أصل ال ب لبسه مطلًق
    . وهذا فهم صحيح منه دون فهم من فهم أنه بدل

  
والثالثة تبين لهم أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أرخص في البدل وهو الخف ولبس السراويل، فمن لبس السراويل إذا 

    . َعِدَم األصل فال فدية عليه، وهذا فهم صحيح
  

    . وهذا فهم صحيح  . دالن أنه ناسخ للقطع المتقدموأحمد َفِهَم من النص المتأخر الذي شرع فيه الب
  

ن عمر     ك اب وأبو حنيفة لم يبلغه هذا فأوجب الفدية على آل من لبس خفا أو سراويل إذا لم يفتقه وإن عدم، آما قال ذل
    . وزاد أن الرخصة في ذلك إنما هي للحاجة، والمحرم إذا احتاج إلى محظور فعله وافتدي/ وغيره،

  
ه          : آثرون فقالواوأما األ أمر مع م ي ات ول لم بعرف ه وس من لبس البدل فال فدية عليه، آما أباح ذلك النبي صلى اهللا علي

ى      : بفدية وال فتق، قالوا م، فالحاجة إل والناس آلهم محتاجون إلى لبس ما يسترون به عوراتهم وما يلبسونه في أرجله
رد،            ذلك عامة، وما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم  ه لمرض أو ب يج إلي ا احت ة، بخالف م ه فدي يهم في م يكن عل ول

ة، ونهي               ر فدي ا من غي اس مطلًق لم للنساء في اللب ه وس ي صلى اهللا علي ومن ذلك حاجة لعارض؛ ولهذا أرخص النب
    . المحرمة عن النقاب والقفازين، فإن المرأة لما آانت محتاجة إلى ستر بدنها لم يكن عليها في ستره فدية

  
م يسمع        ا ل ه ـ لم وآذلك حاجة الرجال إلى السراويل والخفاف إذا لم يجدوا اإلزار والنعال، وابن عمر ـ رضي اهللا عن
لم          ه وس ي صلى اهللا علي ذا أن النب د ه روه بع ي أخب إال حديث القطع أخذ بعمومه، فكان يأمر النساء بقطع الخفاف، حت

أخذ بعمومه في حق   ) ال ينفرن أحد حتي يكون آخر عهده بالبيت (   : رخص للنساء في لبس ذلك، آما أنه لما سمع قوله
ا أن         . الرجال والنساء، فكان يأمر الحائض أال تنفر حتي تطوف ي أخبروهم ك، حت ول ذل ان يق وآذلك زيد بن ثابت آ

    .  ) صلى اهللا عليه وسلم رخص للحيض أن ينفرن بال وداع/النبي 
  

اس وا ن عب د واب ك زي ي ذل اظر ف ًذا  وتن ر أخ بس الحري لم عن ل ه وس ي صلى اهللا علي معا نهي النب ا س ر لم ن الزبي ب
زع          ره، فين ه وآثي ن عمر ينهي عن قليل ان اب بالعموم، فكان ابن الزبير يأمر الناس بمنع نسائهم من لبس الحرير، وآ

وب  ن الث ر م وط الحري ي الي      . خي ال ف اء وللرج اص للنس و اإلرخ ة، وه ة للحاج مع الرخص ا س ا وغيرهم ير وفيم س
    . يحتاجون إليه للتداوي وغيره؛ ألن ذلك حاجة عامة

  
ه      : وهكذا اجتهاد العلماء ـ رضي اهللا عنهم ـ في النصوص  غ مثل ا يبل يسمع أحدهم النص المطلق فيأخذ به، وال يبلغه م

ه حا      -واهللا لم يحرم على الناس   . من تقييده وتخصيصه اجون إلي ا يحت ره ـ م ة، وال أمر ـ     في اإلحرام وال غي جة عام
اس                    ن عب ذلك اب ى ب ا أفت ق، آم ه أو سراويله بقطع أو فت ة ـ أن يفسد اإلنسان خف ذه الرخصة في الحاجة العام مع ه
دل؛        ل أن يشرع الب القطع قب أمر ب ل، ف وغيره ممن سمع السنة المتأخرة، وإنما أمر بالقطع أوًلا ليصير المقطوع آالنع

ال ـ           ) لمن لم يجد (   : إنما قالألن المقطوع يجوز لبسه مطلًقا، و اد الم اد للخف، وإفس ؛ ألن القطع مع وجود النعل إفس
ا في                  ال، آم اد الم ذه الحال ألجل فس دال في ه ذا جعل ب ا إذا عدم الخف، فله من غير حاجة ـ منهي عنه، بخالف م

ه وال       /إذا قام أحدآم في الصالة فإنه (   : الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال ين يدي زقن ب ه، فال يب يناجي رب
ال       . هذه رواية أنس  ) ولكن عن شماله أو تحت قدمه  ! عن يمينه رة ق ي هري ي صلى     : وفي الصحيحين عن أب رأى النب

ه        (   : اهللا عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ه فيتنخع أمام تقبل رب وم مس ال أحدآم يق أيحب    ؟ ما ب
ل       ؟ آم أن يستقبل فيتنخع في وجههأحد ذا ـ وتف فإذا تنخع أحدآم فليتنخع عن يساره أو تخت قدمه، فإن لم يجد ـ قال هك

دل شرعي، لكن           ) في ثوبه ووضع بعضه على بعض وب ب ذر ال ألن البصاق في الث وب إذا تع فأمر بالبصاق في الث
    . مثل ذلك يلوث الثوب من غير حاجة

  
الحجر       وفي االستجمار أمر تمكن ب ا ي ه آم تمكن ب بثالثة أحجار فمن لم يجد فثالث حثيات من تراب، ألن التراب ال ي

ريعته   عة ش ائل توس ذه المس ي ه ى أن الصواب ف ة عل دلت نصوصه الكريم رة، ف ائره آثي دل شرعي، ونظ ه ب ال ألن



 

من العلماء ـ رضي اهللا عنهم   وآل قول دلت عليه نصوصه قالت به طائفة  . الحنيفية،وأنه ما جعل على أمته من حرج
ا                 ردوا م يهم أن ي ل عل ى ضاللة، ب انوا ال يجتمعون عل ك؛ إذ آ ى رد شيء من ذل د ـ عل ـ فلم تجمع األمة ـ وهللا الحم
ه وتصديق بعضه   ال دين ين آم ى اهللا والرسول، تب ه إل ازعوا في ا تن ى الرسول وإذا ردوا م ى اهللا وإل ه إل ازعوا في تن

ك     وإن من أفتى من  . لبعض السلف والخلف بخالف ذلك ـ مع اجتهاده وتقواه هللا بحسب استطاعته ـ فهو مأجور في ذل
    . آان الذي أصاب الحق فيعرفه له أجران وهو أعلم منه، آالمجتهدين في جهة الكعبة/ ال إثم عليه، وإن

  
ه    وابن عمر ـ رضي هللا عنه ـ آان آثير الحج وآان يفتي الناس في المناسك آثيًرا، وآان    اج إلي في آخر عمره قد احت

ذا يوجد في         ه؛ فله ا سمعه وفهم الناس وإلى علمه ودينه؛ إذ آان ابن عباس مات قبله، وآان ابن عمر يفتي بحسب م
ا    ا رجع عن أمر       : مسائله أقوال فيها ضيق، لورعه ودينه ـ رضي اهللا عنه وأرضاه ـ وآان قد رجع عن آثير منه آم

ين، وعن ال   ك       النساء بقطع الخف ر ذل ودع، وغي ي ت ر حت ه         . حائض أمر أال تنف م يبلغ القطع؛ إذ ل أمر الرجال ب ان ي وآ
    . الخبر الناسخ

  
لم     ه وس وأما ابن عباس فكان يبيح للرجال لبس الخف بال قطع إذا لم يجدوا النعلين، لما سمعه من النبي صلى اهللا علي

ا لعمر   وآذلك آان ابن عمر ينهي المحرم عن الطيب حتي ي  . بعرفات ا        . طوف اتباع اس وغيرهم ن عب ا سعد واب وأم
ه            ه تطيب إلحرام ا ـ أن ق عائشة ـ رضي اهللا عنه من الصحابة فبلغتهم سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من طري

    . قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فأخذوا بذلك
  

ري            ان إذا مات المحرم ي ه ـ آ ن عمر ـ رضي اهللا عن ذلك اب ه في خمسة           وآ ه آفن ا مات ابن د انقطع، فلم ه ق إحرام
ي صلى اهللا     . آثير من الفقهاء/أثواب، واتبعه على ذلك وابن عباس علم حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النب

ة     (   : عليه وسلم وم القيام ه يبعث ي ا  اغسلوه بماء وسدر وآفنوه في ثوبيه، وال تقربوه طيًبا وال تخمروا رأسه، فإن   ) ملبًي
    . اإلحرام باق، يجتنب المحرم إذا مات ما يجتنبه غيره وعلى ذلك فقهاء الحديث وغيرهم  : فأخذ بذلك، وقال

  
ال   ؟ روي عن ابن عمر أنه سئل عن تغسيله  . وآذلك الشهيد ي       . غسل عمر وهو شهيد      : فق م سنة النب رون بلغه واألآث

ة وجرحه يثعب          (   : صلى اهللا عليه وسلم في شهداء أحد وقوله وم القيام إن أحدهم يبعث ي ائهم، ف زملوهم بكلومهم ودم
  . ، والحديث في الصحاح، فأخذوا بذلك في شهيد المعرآة إذا مات قبل أن يرتث ) اللون لون دم والريح ريح مسك  : دما

    . ونظائر ذلك آثيرة
  

د      . ك؛ ألنه إنما يثبت بالعقدواتفق العلماء على أن المحرم يعقد اإلزار إذا احتاج إلى ذل وآره ابن عمر للمحرم أن يعق
وه              اء فكره ر الفقه ك أآث ى ذل ه عل دان، واتبع ه ي يس ل ذي ل الرداء، آأنه رأي أنه إذا عقد عقدة صار يشبه القميص ال

ذا أقرب        . آراهة تحريم، فيوجبون الفدية إذا فعل ذلك ة، وه ون الفدي ه، فال يوجب م    . وأما آراهة تنزي ل أحد من    ول ينق
ط   ل الخالل ورب بهه مث ا يش د، أو م ادة إال بالعق ذي ال يلتحف وال يثبت بالع رداء الصغير ال د ال ة عق الصحابة آراه

بس             / الطرفين على حقوه ة، ول بس األزر واألردي ادون ل انوا يعت اردة، فك ك، وأهل الحجاز أرضهم ليست ب ونحو ذل
بالد      السراويل قليل فيهم، حتي إن منهم من آان ال ي ره، بخالف أهل ال ان وغي لبس السراويل قط، منهم عثمان بن عف

راء والسراويالت؛          اف والف ى القميص والخف اجون إل ل يحت ك، ب الباردة لو اقتصروا على اُألُزر واألردية لم يكفهم ذل
ه أستر ومع    ويستحب مع القميص السراويل      . يستحب مع الرداء اإلزار؛ ألنه يستر الفخذين    : ولهذا قال الفقهاء ؛ ألن

اطيع       ه ال يستر تق وق السراويل فإن القميص ال يظهر تقاطيع الخلق، والقميص فوق السراويل يستر، بخالف الرداء ف
    . الخلق

  
م    بًها به ادتهم          . وأما الرداء فوق السراويل فمن الناس من يستحبه تش ه؛ وألن ع ة في دم المنفع نهم من ال يستحبه لع وم

ان          . زارالمعروفة لبسه مع اإل ود لبسه وآ م يتع ه، وإذا حج من ل ومن اعتاد الرداء ثبت على جسده بعطف أحد طرفي
ين         ى الخف ين إل م يجد النعل ده آحاجة من ل ى      . رداؤه صغيًرا لم يثبت إال بعقده، وآانت حاجتهم إلى عق إن الحاجة إل ف

اس    ستر البدن قد تكون أعظم من الحاجة إلى ستر القدمين، والتحفي في المش ر من الن ه آثي ه      . ي يفعل ار بدن ا إظه وأم
    . للحر والبرد والريح والشمس فهذا يضر غالب الناس

  
ه       (   : فقال/وأيًضا، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر المصلي بستر ذلك ه من ى عاتق يس عل ال يصلين بالثوب الواحد ل

ة،  وتجوز الصالة حافًيا، فعلم أن ستر هذا، إلى اهللا  .  ) شيء  أحب من ستر القدمين بالنعلين؛ فإذا آان ذلك للحاجة العام



 

    . رخص فيه في البدن من غير فدية فألن يرخص في هذا بطريق األولى واألحرى
  

    . فينبغي أن يرخص في لبس القميص والجبة ونحوهما لمن لم يجد الرداء  : فإن قيل
  
ربط،          الحاجة تندفع بأن يلتحف بذلك عرًضا مع ربط   : قيل ه ال م يمكن ا إذا ل الرداء، بخالف م ه فيكون آ د طرفي ه وعق

ا    . فإن طرفي القميص والجبة ونحوهما ال يثبت على منكبيه وآذلك األّردية الصغار، فما وجده المحرم من قميص وم
ي ذلك يشبهه آالجبة، ومن برنس وما يشبهه من ثياب مقطعة، أمكنه أن يرتدي بها إذا ربطها، فيجب أن يرخص له ف

ا      ان مكروه ذلك إن آ بس           . لو آان العقد في األصل محظوًرا، وآ ه أن يل ا رخص ل ة، آم زول الكراه د الحاجة ت فعن
الهميان لحفظ ماله، ويعقد طرفيه إذا لم يثبت إال بالعقد؛ وهو إلى ستر منكبيه أحوج، فرخص له عقد ذلك عند الحاجة 

رداء،       بال ريب، والنبي صلى اهللا عليه وسلم لم يذآر ف د ال اول عق ا يتن ا عاًم ه لفًظ يما يحرم على المحرم وما ينهى عن
ال اب فق بس المحرم من الثي ا يل لم عم ه وس ل سئل صلى اهللا علي ائم وال  (   : ب رانس وال العم بس القميص وال الب ال يل

    . الحديث  ) وال الخفاف، إال من لم يجد نعلين/السراويالت
  

رد تحريم   فنهى عن خمسة أنوع من الثياب  التي تلبس على البدن وهى القميص، وفي معناه الجبة وأشباهها؛ فإنه لم ي
ا             وع منه ى آل جنس بن ه عل اس ونب ذه األجن ل أراد تحريم ه ط، ب ى        . هذه الخمسة فق اج المخاطبون إل ا احت وذآر م

ه في الصحيحين        : والدليل على ذلك  . معرفته، وهو ما آانوا يلبسونه غالًبا ا ثبت عن ك عمن أحرم       م ل ذل ه سئل قب أن
  .  ) انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما آنت صانًعا في حجك  (   : بالعمرة وعليه جبة فقال

    . فعلم أن تحريم الجبة آان مشروًعا قبل هذا ولم يذآرها بلفظها في الحديث  : وآان هذا في عمرة القضية
  

ي   ه ف ت عن د ثب ا، فق ه   وأيًض ذي وقصته ناقت رم ال ي المح ال ف ه ق ه (   : الصحيحين أن روا رأس لم  ) وال تخم ي مس   : وف
ا   ) ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبًيا (  ، فنهاهم عن تخمير رأسه لبقاء اإلحرام عليه لكونه يبعث يوم القيامة ملبًيا، آم

ه          . أمرهم أال يقربوه طيًبا، فعلم أن المحرم ينهى عن هذا وهذا م أن ائم، َفُعِل بس العم وإنما في هذا الحديث النهى عن ل
ة،            القميص والجب دن آ ى الب بس عل ا يل رأس وم ا يخمر ال ذآر م أراد النهى عن ذلك وعما يشبهه في تخمير الرأس، ف

دن   ا    /وما يلبس عليهما جميًعا وهو البرنس، وذآر ما يلبس في النصف األسفل من الب اب، والتب ن وهو السراويل والثي
وآذلك ما يلبس في الرجلين وهو الخف، ومعلوم أن الجرموق والجورب في معناه، فهذا ينهى عنه المحرم   . في معناه

    . فكذلك يجوز عليه المسح للحالل، والمحرم الذي جاز له لبسه فإن الذي نهى عنه المحرم أمر بالمسح عليه
  

ره ال   وهذا آما أنه لما أمر باالستجمار باألحجار لم يختص ا لحجر إال ألنه آان الموجود غالًبا؛ ال ألن االستجمار بغي
يجوز، بل الصواب قول الجمهور في جواز االستجمار بغيره آما هو أظهر الروايتين عن أحمد لنهيه عن االستجمار 

ام إخوانكم من الجن      (   : بالروث والرمة، وقال ا طع ة عل         ) إنهم ذه العل ا به ذين تعليًل ا نهى عن ه يس   ، فلم م ل م أن الحك
    . مختًصا بالحجر وإال لم يحتج إلى ذلك

  
اء    -وآذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير        ر العلم د أآث د         -هو عن اس، فأهل آل بل ا للن ان قوًت ه آ لكون

ر           د أآث ك عن ذرة، يخرجون من ذل رز أو ال اتون ال ذين يقت يخرجون من قوتهم وإن لم يكن من األصناف الخمسة، آال
    . وهو إحدى الروايتين عن أحمد  . علماءال
  

ين وعلف                 ام اآلدمي ل االستجمار بطع ا في االستجمار بكل شيء، ب ة إذن الروث والرم ه عن االستجمار ب يس نهي ول
ا      /دوابهم أولى بالنهى عنه من ون االستجمار بم م ال يتوق اس أنه طعام الجن وعلف دوابهم، ولكن لما آان من عادة الن

    . ك؛ بخالف طعام اإلنس وعلف دوابهم فإنه ال يوجد من يفعله في العادة الغالبةنهى عنه من ذل
  

ه    وآذلك هذه األصناف الخمسة نهى عنها وقد سئل ما يلبس المحرم من الثياب، وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها؛ ألن
اد  سئل عما يلبس ال عما ال يلبس، فلو لم يفد آالمه اإلذن فيما سواها لم يكن قد أج اب السائل، لكن آان الملبوس المعت

عندهم مما يحرم على المحرم هذه الخمسة ـ والقوم لهم عقل وفقه ـ فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق        
ى   واحد فألن ينهى عن المبطنة، وعن الجبة المحشوة، وعن الفروة التي هى آالقميص، وما شاآل ذلك، بطريق األول

    . األمور فيها ما في القميص وزيادة فال يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميصواألحرى؛ ألن هذه 
  



 

إما قلنسوة أو آلثة أو نحو ذلك، فإذا نهى عن    : وآذلك التُّبان أبلغ من السراويل، والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها
ر       العمامة التي ال تباشر الرأس فنهيه عن القلنسوة والكلثة ونحوها مما ي ى تخمي ك أقرب إل إن ذل ى؛ ف باشر الرأس أول

    . الرأس والمحرم أشعث أغبر
  

اة ـ           ال في الحديث الصحيح ـ حديث المباه ذا ق ه  (   : وله ول        /إن ة بأهل الموقف فيق اهى المالئك ة فيب دنوا عشية عرف   : ي
إن المخمر ال    وشعث الرأس واغبراره ال   )  ؟ انظروا إلى عبادى، أتونى شعًثا غبًرا ما أراد هؤالء ره، ف يكون مع تخمي

الحلق     ؤمر ب ذلك ي يصيبه الغبار وال يشعث بالشمس والريح وغيرهما؛ ولهذا آان من لبد رأسه يحصل له نوع متعة ب
اب والسنة        ائز بالكت ذا ج إن ه ه، ف فال يقصر، وهذا بخالف القعود في ظل أو سقف أو خيمة أو شجر أو ثوب يظلل ب

    . الشعث وال االغبرار وليس فيه تخمير الرأس واإلجماع؛ ألن ذلك ال يمنع
  

ه        ه، فمن نهى عن ه منفصل عن وإنما تنازع الناس فيمن يستظل بالمحمل؛ ألنه مالزم للراآب آما تالزمه العمامة لكن
ل والمتص   . فأما المنفصل الذي ال يالزم، فهذا يباح باإلجماع  . اعتبر مالزمته له، ومن رخص فيه اعتبر انفصاله عنه

    . المالزم منهى عنه باتفاق األئمة
  

ون    إن   : ومن لم يلحظ المعاني ـ من خطاب اهللا ورسوله ـ وال يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر، آالذين يقول
آ ُأفٍّ  {   : قوله روايتين عن داود          ] 23 : اإلسراء  [   } َفَال َتُقل لَُّهَم د النهى عن الضرب، وهو إحدى ال ن   ال يفي اره اب ؛ واخت

الحكم من            ى ب ه أول ه الخطاب، لكن عرف أن دل علي م ي حزم، وهذا في غاية الضعف، بل وآذلك قياس األولى وإن ل
    . المنطوق بهذا فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فمازال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا

  
من   (   : قال  ؟ من يا رسول اهللا  : ـ آررها ثالًثا ـ قالوا    ) والذي نفسي بيده ال يؤمن (   : آما أنه إذا قال في الحديث الصحيح/

آما في   ؟ ، فإذا آان هذا بمجرد الخوف من بوائقه، فكيف من فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه ) ال يأمن جاره بوائقه
ًدا وهو خلقك     أن تج (   : قال  ؟ أي الذنب أعظم  : الصحيح عنه أنه قيل له ه ن ل  ) عل للَّ اذا    : ، قي م م ال   ؟ ث دك    (   : ق ل ول أن تقت
ذا        ) أن تزاني بحليلة جارك (   : قال  ؟ ثم أي  : ، قيل ) خشية أن يطعم معك ادة، فه ذا في الع ، ومعلوم أن الجار ال يعرف ه

    . أولى بسلب اإليمان ممن ال تؤمن بوائقه ولم يفعل مثل هذا
  

ال  ذلك إذا ق ا مِّ    {   : وآ ِهْم َحَرًج ي َأنُفِس ُدوْا ِف مَّ َال َيِج َنُهْم ُث َجَر َبْي ا َش وَك ِفيَم َى ُيَحكُِّم وَن َحتَّ َك َال ُيْؤِمُن َال َوَربِّ ْيَت َف ا َقَض مَّ
ه ويجدو        ] 65  : النساء [   } َوُيَسلُِّموْا َتْسِليًما ردون حكم ه وي ذين ال يحكمون ون، فال ا   ، فإذا آان هؤالء ال يؤمن ا مم ن حرًج

    . قضى؛ العتقادهم أن غيره أصح منه أو أنه ليس بحكم سديد أشد وأعظم
  

ال  وَلهُ             {   : وآذلك إذا ق َه َوَرُس ادَّ اللَّ ْن َح َوادُّوَن َم آِخِر ُي ْوِم اْل ِه َواْلَي وَن ِباللَّ ا ُيْؤِمُن ُد َقْوًم ا َتِج ة  [   } َل ان    ] 22 : المجادل إذا آ ، ف
اد ال ي وادة المح ى واألحرى        بم ق األول اد ـ بطري ا ـ إذا ح ون مؤمًن أال يك ا ف ون مؤمًن ذلك إذا نهى الرجل أن   . ك وآ

ام اإلنس وعلف      تنجاء بطع يستنجى بالعظم والروثة ألنهما طعام الجن وعلف دوابهم، فإنهم يعلمون أن نهيه عن االس
ه    /دوابهم أولى  ك اللفظ علي دل ذل ل األ      . وإن لم ي ذلك إذا نهى عن قت ى        وآ ك مع الغن ه عن ذل والد مع اإلمالق، فنهي

    . واليسار أولى وأحرى
  

الحكم        ى ب ه أول د يكون المسكوت عن ه، وق فتخصيص القميص دون     . فالتخصيص بالذآر قد يكون للحاجة إلى معرفت
د ُأذن    الجباب، والعمائم دون القالنس، والسراويالت دون التبابين، هو من هذا الباب؛ ال ألن آل ما ال يتناوله اللفظ فق

    . فيه
  

ه     وآذلك أمره بصب َذُنوب من ماء على بول األعرابي ـ مع ما فيه من اختالط الماء بالبول وسريان ذلك لكن قصد ب
ذا؛               ل النجاسة أعظم من ه ريح واالستحالة تزي ل الشمس وال ك؛ ب ر ذل تعجيل التطهير ـ ال ألن النجاسة ال تزول بغي

    . بر وتبول في مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيًئا من ذلكولهذا آانت الكالب تقبل وتد
  

ه   وآذلك اتفق الفقهاء على أن من توضأ وضوًءا آامال ثم لبس الخفين جاز له المسح بال نزاع، ولو غسل إحدى رجلي
    : وأدخلها الخف ثم فعل باألخرى مثل ذلك ففيه قوالن هما روايتان عن أحمد

    . يجوز المسح، وهو مذهب أبي حنيفة  : حداهماإ



 

  
ة/ افعي  : والثاني ك والش ذهب مال و م ال هؤالء . ال يجوز، وه هما   : ق و لبس ارة، فل ى الطه بس عل داء الل ألن الواجب ابت

ده            ا فيلبسه بع ام طهرهم ل تم بس قب ا ل ع م ى يخل ه المسح حت ك      . وتوضأ وغسل رجليه فيهما، لم يجز ل ذلك في تل وآ
الوا ال ورة ق ه         : ص وا بقول ف، واحتج ي الخ دخلها ف م ي ى ث ل األول ع الرج ا     (   : يخل ين وهم دمين الخف ت الق ي أدخل إن

    . وهذا أدخلهما وليستا طاهرتين  : ، قالوا ) طاهرتان
  

ال شك ول األول هو الصواب ب ا   . والق ألن يجوز لمن توضأ فيهم هما ف م لبس ا ث از المسح لمن توضأ خارج وإذا ج
ه         بطر ذا قدمي ا، وإدخال ه ا عنهم ارة خارج ك فعل الطه يق األولى، فإن هذا فعل الطهارة فيهما واستدامها فيهما، وذل

يس بفعل      . الخف مع الحدث وجوده آعدمه، ال ينفعه وال يضره ذا ل وإنما االعتبار بالطهارة الموجودة بعد ذلك، فإن ه
    . محرم آمس المصحف مع الحدث

  
حق، فإنه بين أن هذا علة لجواز المسح، فكل   ) إني أدخلتهما الخف وهما طاهرتان (   :  عليه وسلموقول النبي صلى اهللا

وم            : وهو لم يقل  . من أدخلهما طاهرتين فله المسح ق المفه ه بطري ة اللفظ علي م يمسح، لكن دالل ك ل إن من لم يفعل ذل
ا طاهرتين؛     ؟ أولى بالحكم هل بعض المسكوت  : والتعليل، فينبغى أن ينظر حكمة التخصيص ومعلوم أن ذآر إدخالهم

زع        /ألن هذا هو المعتاد، وليس غسلهما في الخفين معتاد، وإال فإذا غسلهما دة في ن أي فائ غ، وإال ف و أبل في الخف فه
ل ولو قال الرج  ؟ وهل هذا إال عبث محض ينزه الشارع عن األمر به  ؟ الخف ثم لبسه من غير إحداث شيء فيه منفعة

    ؟ أدخل مالى وأهلى إلى بيتى ـ وآان في بيته بعض أهله وماله ـ هل يؤمر بأن يخرجه ثم يدخله  : لغيره
  

وا اَألْرَض     {   : ، وقال موسى  ] 99  : يوسف [   } َوَقاَل اْدُخُلوْا ِمْصَر ِإن َشاء الّلُه آِمِنيَن {   : ويوسف لما قال ألهله ْوِم اْدُخُل ا َق َي
ينَ  {   : ، وقال اهللا تعالى ] 21  : المائدة [   } الُمَقدََّسَة تح  [   } َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإن َشاء اللَُّه آِمِن ان       :  ] 27  : الف ه آ در أن إذا ق ف

ك         ل ذل د دخل الحرم قب ان بعض الصحابة ق ان هؤالء      : بمصر بعضهم، أو آان باألرض المقدسة بعض، أو آ هل آ
    ؟ لخروج ثم الدخوليؤمرون با

  
ه            : هذا لم يقع، قيل  : فإذا قيل ره؛ ألن ى ذآ م يحتج إل ذا ل ادة فله ا في الع وآذلك غسل الرجل قدميه في الخف ليس واقًع

    . فهذا وأمثاله من باب األولى  . ليس إًذا فعل يحتاج إلى إخراج وإدخال
  

ة أحجار        ل من ثالث ا إذا استجمر بأق اء فيم اليمين      وقد تنازع العلم ة وب الروث والرم ه آ هل    : ، أو استجمر بمنهى عن
ك ه ذل العظم     ؟ يجزئ تجمر ب ا إذا اس ه، وأم أمور ب ل الم ه تكمي ار فعلي ة أحج ن ثالث ل م تجمر بأق ه إذا اس والصحيح أن

ؤمر            د ي ن ق ا، ولك دة فيه ادة ال فائ ان عاصًيا ـ واإلع ذلك ـ وإن آ د حصل المقصود ب ه ق ه؛ فإن ه يجزئ ين فإن واليم
ا      /تنظيفب د حصل المقصود من إتالفه العظم مما لوثه به، آما لو آان عنده خمر فأمر بإتالفها فأراقها في المسجد فق

أمور وتحصيل              ام الم ه فعل تم إن في ثالث ف ام ال ره، بخالف االستجمار بتم ؤمر بتطهي لكن هو آثم بتلويث المسجد في
    . المقصود

  
    ؟ هل يجوز المسح عليه أم ال  : َوُسِئَل عن الخف إذا آان فيه خرق يسير

  
    : فأجاب

  
ة             . وأما الخف إذا آان فيه خرق يسير ففيه نزاع مشهور ي حنيف ول أب ه، آق ه يجوز المسح علي ى أن اء عل أآثر الفقه ف

الوا       . ال يجوز  : والقول الثإني  . ومالك د ق دم فرضه        : آما هو المعروف من مذهب الشافعى وأحم ا ظهر من الق ألن م
    . الغسل وما استتر فرضه المسح، وال يمكن الجمع بين البدل والمبدل منه

  
ـيما             ه، الس ـا ال خـرق في ه من الخرق وم ا في اول م والقـول األول هـو الراجح، فإن الرخصة عامة، ولفظ الخف يتن

ـون في بع         ـد أن يك ذلك فالب ان آ افرون، وإذا آ انوا يس افهم خـروق،   والصحابـة آان فيهم فقراء آثيرون، وآ ض خف
م يحصل مقصود             /والمسافـرون قد يتخرق خف أحدهم وال    ه، ل م يجز المسح علي إن ل ه إصالحه في السفر، ف يمكن

    . الرخصة
  



 

ا     راز عنه ي يشق االحت الخرق    : وأيًضا، فإن جمهور العلماء يعفون عن ظهور يسير العورة، وعن يسير النجاسة الت ف
    . اليسير في الخف آذلك

  
رة،         : إن ما ظهر فرضه الغسل  : القائلوقول  ى الجبي ممنوع، فإن الماسح على الخف ال يستوعبه بالمسح آالمسح عل

ا     بل يمسح أعاله دون أسفله وعقبه، وذلك يقوم مقام غسل الرجل، فمسح بعض الخف آاف عما يحاذى الممسوح وم
مسحه، ولو آان على ظهر القدم ال يجب مسح   ال يحاذيه، فإذا آان الخرق في العقب لم يجب غسل ذلك الموضع وال

آل جزء من ظهر القدم، وباب المسح على الخفين مما جاءت السنة فيه بالرخصة حتى جاءت بالمسح على الجوارب 
    . والعمائم وغير ذلك، فال يجوز أن يتناقض مقصود الشارع من التوسعة بالحرج والتضييق

  
وهل يكون الخرق الذي في الطعن مانًعا من المسح، فقد يصف    ؟ آالخف أم ال هل يجوز المسح على الجورب  : وُسِئَل

    ؟ وإذا آان في الخف خرق بقدر النصف أو أآثر هل يعفي عن ذلك أم ال  ؟ الفرض/ بشرة شيء من محل
  

    : فأجاب
  

و             م تكن في أصح ق دة أو ل ا، سواء آانت مجل ان يمشى فيهم اء نعم يجوز المسح على الجوربين إذا آ ي    . لى العلم فف
إن    . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه  : السنن وهذا الحديث إذا لم يثبت، فالقياس يقتضى ذلك، ف

ؤثر في     ر م الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو آون هذا من صوف وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غي
ن جلوًدا أو قطنا أو آتاًنا أو صوًفا، آما لم يفرق بين سواد اللباس في اإلحرام وبياضه   الشريعة، فال فرق بين أن يكو

ل يجوز             : ومحظوره ومباحه، وغايته أن الجلد أبقى من الصوف    ا، ب د قوًي أثير لكون الجل ا ال ت ه، آم أثير ل ذا ال ت فه
    . المسح على ما يبقى وما ال يبقى

  
ة         وأيًضا، فمن المعلوم أن الحاجة إل ذا سواء، ومع التساوى في الحكم ى ه ى المسح على هذا آالحاجة إلى المسح عل

اب  ه الكت اء ب ذي ج ار الصحيح ال دل واالعتب ذا خالف الع اثلين، وه ين المتم ا ب ا تفريًق ق بينهم والحاجة يكون التفري
ذا ال       ه وه اء من ذ الم ذا ينف ا      والسنة، وما أنزل اهللا به آتبه وأرسل به رسله ومن فرق بكون ه د ذآر فرق ه، فق ذ من  ينف

    . طرديا عديم التأثير
  
ذا           : ولو قال قائل/ ان ه ر، آ ه أآث ى للصوق الطهور ب ه أول يصل الماء إلى الصوف أآثر من الجلد فيكون المسح علي

ة،   ى األوصاف الطردي رب إل ك أق ؤثرة، وذل ى األوصاف الم رب إل ك الوصف وأق ن ذل ار م ى باالعتب الوصف أول
    . وآالهما باطل

  
ذلك                ى الصحيح، وآ ا عل م تستر الجوارب إال بالشد، جاز المسح عليه و ل ع جواز المسح، ول وخروق الطعن ال تمن

    . واهللا أعلم  . الزربول الطويل الذي ال يثبت بنفسه وال يستر إال بالشد
  

    : َوَقاَل ـ َرحَمُه اهللا
  

ة، أو        لما ذهبت على البريد وجدَّ بنا السير وقد انقضت مدة الم زع والوضوء إال بانقطاع عن الرفق م يمكن الن سح، فل
حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف، فغلب على ظنى عدم التوقيت عند الحاجة آما قلنا في الجبيرة، ونزلت حديث 

ه    : ن عائدعلى هذا توفيًقا بين اآلثار ثم رأيته مصرًحا به في مغازى اب  ) أصبت السنة (   : لعقبة بن عامر  : عمر وقوله أن
ه            ال ل ة، فق وم الجمع ى ي ة إل وم الجمع الفتح من ي يًرا ب آان قد ذهب على البريد آما ذهبت لما فتحت دمشق، ذهب بش

    . أصبت، فحمدت اهللا على الموافقة  : منذ يوم الجمعة، قال  : فقال  ؟ منذ آم لم تنزع خفيك  : عمر
  
رة  أنه   : وهذا أظنه أحد القولين ألصحابنا، وهو/ ة الجبي ول اآلخر     . إذا آان يتضرر بنزع الخف، صار بمنزل   : وفي الق

له   أنه إذا خاف الضرر بالنزع تيمم ولم يمسح، وهذا آالروايتين لنا إذا آان جرحه بارًزا يمكنه مسحه بالماء دون غس
التراب،   والصحيح المسح؛ ألن طهارة المسح بالماء أولى   . على روايتين  ؟ فهل يمسحه أو يتيمم له من طهارة المسح ب

    . وألنه إذا جاز المسح على حائل العضو فعليه أولى
ارة اضطرارية         رة طه ارة الجبي ة، وطه ارة اختياري ين طه ى الخف ان       . وذلك أن طهارة المسح عل ا آ فماسح الخف لم



 

رى،    متمكًنا من الغسل والمسح وقت له المسح، وماسح الجبيرة لما آان مضطًرا إلى مسحها لم يوق ت، وجاز في الكب
ه           : وضرره يكون بأشياء  . فالخف الذي يتضرر بنزعه جبيرة ال رجلي رد عظيم، إذا نزعه ين ج وب إما أن يكون في ثل

ا ـ إذا         يمم، أو يكون خائًف ر من الت ضرر، أو يكون الماء بارًدا ال يمكن معه غسلهما، فإن نزعهما تيمم، فمسحهما خي
ع، أو انقطاع عن الرفقة في مكان ال يمكنه السير وحده، ففي مثل هذه الحال له ترك نزعهما وتوضأ ـ من عدو أو سب 

ل    . طهارة الماء إلى التيمم، فألن يجوز ترك طهارة الغسل إلى المسح أولى ويلحق بذلك إذا آان عادًما للماء ومعه قلي
    . من التيمم يكفي لطهارة المسح ال لطهارة الغسل، فإن نزعهما تيمم، فالمسح عليهما خير

  
لم  / ه وس اليهن         (   : وأصل ذلك أن قوله صلى اهللا علي ام ولي ة أي ة، والمسافر ثالث ا وليل يم يوًم ه إباحة     ) يمسح المق منطوق

ي صورة حصلت  ه ف إذا خالف المنطوق، ف ي أال يكون المسكوت آ ل يكف ه، ب وم ل وم ال عم دة، والمفه ذه الم المسح ه
ذ  ذا             المخالفة، فإذا آان فيما سوى ه اح أخرى حصل العمل بالحديث، وه ارة ويب ل يحظر ت ا، ب اح مطلًق دة ال يب ه الم
    . واضح، وهى مسألة نافعة جًدا

  
ين                        زع الخف رة ال يمكن ن ات آثي ه في أوق ا ـ رأي أن اد والتجارة وغيرهم فار ـ في الحج والجه ه من باشر األس فإن

ى       والوضوء إال بضرر يباح التيمم بدونه، واعتبر ذلك بما ل زع الوضوء عل دة الن ه، ففائ دو بإزائ و انقضت المدة والع
ع     ن م ارزتين، لك ا ب و آان ا ل ون الوضوء واجًب د يك زع وق قط الن رجلين يس ى ال قط الوضوء عل ث يس رجلين، فحي ال
إن              ا إذا استمر ف ذلك بخالف م تم مصلحته إال ب م ت ا إذا ل م لبسهما ثانًي رجلين ث استتارهما يحتاج إلى قلعهما وغسل ال

    . طهارته باقية، وبخالف ما إذا توضأ ومسح عليهما، فإن ذلك قد ال يضره
  

يمم، وإذا        ى من الت إن المسح المستمر أول ففي هذين الموضعين ال يتوقت إذا آان الوضوء ساقًطا فينتقل إلى التيمم، ف
    . واهللا أعلم   . آان في النزع واللبس ضرر يبيح التيمم، فألن يبيح المسح أولى

  
    ؟ هل ينقض الوضوء أم ال  : ُسِئَل ـ َرضى اهللا َعّنُه ـ عن قلع الجبيرة بعد الوضوءَو
  

    : فأجاب
  

الجزء من العضو        رة آ د الغسل؛ ألن الجبي ه ال يعي   . الحمد للَّه، هذا فيه نزاع، واألظهر أنه ال ينتقض الوضوء آما أن
    . واهللا أعلم

  
  
    ؟ عن المسح فوق العصابة  : َوُسِئَل 
  

    : فأجاب
  

ا، وينبغي أن                . الحمد للَّه لمة آانت تمسح خماره إنَّ أم س ا، ف ى خماره رد ونحوه مسحت عل رأة من الب إن خافت الم
   . تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء

  
  باب نواقض الوضوء 

  
    . أفتونا مأجورين  ؟ فهل تصح صالته مع خروج ذلك  : ذآره قيح ال ينقطع ُسِئَل ـ رحمه اهللا ـ عن رجل يخرج من 
  

    : فأجاب
  

ا يتوضأ ويصلي، صلى بحسب             در م م تنقطع النجاسة ق إن ل ه، ف ال يجوز أن يبطل الصالة، بل يصلي بحسب إمكان
    . واهللا أعلم  . النجاسةحاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصالة، لكن يتخذ حفَّاًظا يمنع من انتشار 

  
    ؟ فهل تبطل صالته أم ال  : َوُسِئَل ـ َرحمه اهللا ـ عما إذا توضأ وقام يصلي وأحس بالنقطة في صالته



 

  
    : فأجاب/
  

ي        د ثبت عن النب ه ق مجرد اإلحساس ال ينقض الوضوء، وال يجوز له الخروج من الصالة الواجبة بمجرد الشك؛ فإن
لم أ ه وس ي الصالةصلى اهللا علي د الشيء ف ه سئل عن الرجل يج ال  ؟ ن د  (   : فق ى يسمع صوًتا أو يج ال ينصرف حت

    .  ) ريًحا
  

ول فال            ه سلس الب تنجاء، إال أن يكون ب ه االس تقض وضوؤه وعلي د ان وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذآر فق
    . واهللا أعلم  . تبطل الصالة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به

  
  
ى            رة؛ حت اح آثي ه ري ه  [ وسئَل ـ أيًضا ـ رحَمه اهللا ـ عن رجل آلما شرع في الصالة يحدث ل في الصالة يتوضأ      ] إن

أربع مرات أو أآثر، إلى حين يقضى الصالة يزول عنه العارض، ثم ال يعود إليه إال في أوقات الصالة، وهو ال يعلم 
ك   ا         :  ؟ ما سبب ذل ى الطه م             ؟ رةهل هو من شدة حرصه عل ه حك م هل حكم ا يعل رة الوضوء، وم ه آث د يشق علي وق

    ؟ وما تطيب نفسه أن يصلي بوضوء واحد  ؟ صاحب األعذار أم ال لسبب أنه ال يعاوده إال في وقت الصالة
  
    : فأجاب ـ رضي اهللا عنه/
  

ذي ال ي        : نعم، حكمه حكم أهل األعذار ذى، والجرح ال ول، والم ك   مثل االستحاضة وسلس الب أ، ونحو ذل م     . رق فمن ل
تقض وضوؤه             ه في الصالة، وال ين ا خرج من ه يتوضأ ويصلي وال يضره م يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصالة، فإن

    . بذلك باتفاق األئمة، وأآثر ما عليه أن يتوضأ لكل صالة
  

ح يخرج ع     ه ري اد،     وقد تنازع العلماء في المستحاضة ومن به سلس البول وأمثالهما، مثل من ب ر الوجه المعت ى غي ل
ادر      ه حدث ن ك    . وآل من ب ة؛                 : فمذهب مال أبي حنيف اد ـ ولكن الجمهور ـ آ نقض الوضوء بالحدث المعت ك ي أن ذل

ر        . إنه يتوضأ لكل صالة أو لوقت آل صالة    : والشافعي؛ وأحمد بن حنبل ـ يقولون  ك غي رواه أهل السنن وصحح ذل
    . لي العلماء أن مثل هؤالء يتوضؤون لكل صالة أو لوقت آل صالةواحد من الحفاظ؛ فلهذا آان أظهر قو

  
ي     : وقد ثبت في الصحيح    . وأما ما يخرج في الصالة دائًما فهذا ال ينقض الوضوء باتفاق العلماء أن بعض أزواج النب

ن  وثبت في ا  . صلى اهللا عليه وسلم آانت تصلي والدم يقطر منها، فيوضع لها طست يقطر فيه الدم لصحيح أن عمر ب
لم يصلون     . الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ صلى وجرحه يثعب دما   ومازال المسلمون على عهد النبي صلى اهللا عليه وس

    . في جراحاتهم
  
يء           / اف والق ة والرَع الجرح والفصاد والحجام بيلين ـ آ ر الس فمذهب    : وقد تنازع العلماء في خروج النجاسة من غي

    . إذا آان آثيًرا  : لكن أحمد يقول  . ينقض  : ومذهب أبي حنيفة وأحمد  . ينقضال   : مالك والشافعي
  

ة   ؟ هل ينقض  : وتنازعوا في مس النساء ومس الذآر نقض   : فمذهب أبي حنيف نقض   : ومذهب الشافعي    . ال ي ومذهب    . ي
ك عن     ؟ ذلك في مس الذآروقد اختلفت الرواية عنه هل يعتبر   . الفرق بين المس لشهوة وغيرها  : مالك واختلف في ذل

    . أنه ال ينقض شيء من ذلك وروايتان آقول مالك والشافعي  : أحمد، وعنه ـ آقول أبي حنيفة ـ
  

ة      : واختلفوا في القهقهة في الصالة   ؟ هل يجب أم ال  : واختلف السلف في الوضوء ِمن ما مست النار ي حنيف فمذهب أب
ا     : ذه األمور ال تنقضإن ه  : ومن قال  . تنقض ولين    ؟ فهل يستحب الوضوء منه ى ق د        . عل والن في مذهب أحم ا ق وهم
    . وغيره

  
ا     . أنها ال تنقض الوضوء، ولكن يستحب الوضوء منها  : واألظهر ـ في جميع هذه األنواع ـ   فمن صلى ولم يتوضأ منه

و أفضل       . صحت صالته ا فه ك مبسوطة ف      . ومن توضأ منه ة ذل ة        وأدل أمر بإزال م ي ذا الموضع، ولكن آله ر ه ي غي
المحل فهذه تجب إزالتها عند عامة األمة، ومع هذا إن آان الجرح ال  / النجاسة، ولكن إن آانت من الدم أآثر من ربع



 

ل    : يرقأ مثل ما أصاب عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ فإنه يصلي باتفاقهم؛ سواء قيل     : إنه ينقض الوضوء، أو قي
ول        ال  الى ـ يق ا؛ ألن اهللا ـ تع ًرا أو قليًل ان آثي َعَها     {   : ينقض، سواء آ ا ِإالَّ ُوْس ُه َنْفًس ُف الّل رة  [   } َال ُيَكلِّ ال   ] 286  : البق ، وق

الى َتَطْعُتْم {   : تع ا اْس َه َم اتَُّقوا اللَّ ابن [   } َف لم ] 16  : التغ ه وس ي صلى اهللا علي ال النب رتك (   : ، وق ا إذا أم ه م أتوا من أمر ف م ب
    .  ) استطعتم

  
ل يصلي في الوقت           ا، ب ؤخر الصالة عن وقته ه أن ي وآل ما عجز عنه العبد من واجبات الصالة سقط عنه، فليس ل
ه يجوز الجمع للمريض               ى أن ذر، حت ين الصالتين لع اء ـ أن يجمع ب ر العلم بحسب اإلمكان، لكن يجوز له ـ عند أآث

لم للمستحاضة أن والمستحاضة وأصحاب األعذ  ه وس ي صلى اهللا علي ا استحب النب اء، آم ولي العلم ي أظهر ق ار ف
ر أن     تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد فهذا للمعذور، سواء أمكنه أن يجمع بين الصالتين بطهارة واحدة من غي

    . يخرج منه شيء في الصالة، جاز له الجمع في أظهر قولي العلماء
  

ا    : طهارة واحدة إذا آانت الطهارة لكل صالة تزيد في مرضه، والبد من الصالة في الوقتوآذلك يجمع المريض ب إم
رد أن          ا لشدة الب ا لمرض وإم تعماله إم بطهارة إن أمكنه وإال بالتيمم، فإنه يجوز لمن عدم الماء أو خاف الضرر باس

    . مم في السفر لعدم الماء لم يعد باتفاق األئمةوإذا تي  . العلماء/يتيمم وإن آان جنًبا، وال قضاء عليه في أظهر قولي 
  

    . وآذلك المريض إذا صلى قاعًدا أو صلى على جنب لم ُيِعد باتفاق العلماء
  

    . فإنه يصلي عريانا وال إعادة عليه باتفاق العلماء  : آالذي تنكسر به السفينة، أو يأخذ القطاع ثيابه  : وآذلك العريان
  

د ـ           وآذلك من اشتبهت عل م يع اده ل أ مع اجته اء ، وإن أخط اق العلم د باتف د ، ال يعي يه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بع
    . آمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، والمشهور في مذهب الشافعي أنه يعيد  : أيًضا ـ عند جمهورهـم

  
رد       يمم لخشية الب ي الت اء ف ازع العلم د تن د   : وق وب     ؟ هل يعي ي ث يمن صلى ف ره    وف م يجد غي د    : نجس ل ي   ؟ هل يعي وف

    . مواضع أخر
  

ى حَسب استطاعته ويسقط         : والصحيح في جميع هذا النوع أنه ال إعادة على أحد من هؤالء، بل يصلي آل واحد عل
لم عنه ما عجز عنه، وال إعادة عليه، ولم يأمر اهللا ـ تعالى ـ وال رسوله أحًدا أن يصلي الفرض مرتين مطلًقا، بل من   

لم      : يفعل ما أمر به فعليه أن يصلي إذا ُذآِّر بوضوء باتفاق المسلمين ه وس آمن نسى الصالة؛ فإن النبي صلى اهللا علي
    . وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع  .  ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذآرها ( /  : قال
  

م اليسر            والمقصود هنا بيان أن اهللا ـ تعالى ـ ما جع   د به ل هو ـ سبحانه ـ يري نهم، ب ل على المسلمين من حرج في دي
ذه المسائل مبسوطة       . وال يريد بهم العسر اء وه ومسألة هذا السائل أولى بالرخصة، ولهذا آانت متفًقا عليها بين العلم
    . واهللا أعلم  . في مواضع أخر

  
ا في           َوُسِئَل عن رجل يصلي الخمس ال يقطعها ولم يحضر صالة ه يجد ريح ا أن ة، وذآر أن عدم حضوره له الجمع

ا         ين أو دونهم در ميل ة ق ه الجمع ام في ذي تق ان ال ذي      : جوفه تمنعه عن انتظار الجمعة، وبين منزله والمك ذر ال فهل الع
    . أفتونا مأجورين  ؟ ذآره آاف في ترك الجمعة مع قرب منزله

  
    : فأجاب

  
وإن آان ال يمكنه الحضور إال مع خروج    . حيث يحضر ويصلي مع بقاء وضوئهبل عليه أن يشهد الجمعة، ويتأخر ب

    . واهللا أعلم  . الريح فليشهدها وإن خرجت منه الريح، فإنه ال يضره ذلك
  

ر                ى محل الفرض في غي يح ينتشر عل روح ق ك الق َوُسِئَل عمن به قروح في بعض أعضاء الوضوء ويخرج من تل
روح، وال يمكن إزا   اء ال               موضع الق ا، واألطب ا ـ وهو يجد المشقة في إزالته روح ـ أيًض ه عن الق ك إال إذا أزال ة ذل ل

رار           ك بسبب تك ة ذل قة في إزال م والمش ه هو يجد األل ر أن روح، غي ذه الق ى صاحب ه ا مضرة عل ي إزالته رون ف ي



 

يه مشقة مع غلبة ظنه بعد الوضوء، فهل يجب عليه إزالة ذلك ليصل الماء إلى ما َتَستَّر من محل الفرض وإن آان عل
    ؟ تلك القروح أم ال

  
    : فأجاب

  
ه        ه إزالت م يجب علي رء ل أخر الب ذا        . الحمد لّله، إذا آانت إزالته توجب زيادة المرض أو ت ذا وال ه ه ه م يكن في وإن ل

ك          ين ونحو ذل ى الع ذي عل يرا من جنس الوسخ ال ه أن يز    : أزاله، اللهم إال أن يكون شيئا يس يس علي ك  فل ل ذل واهللا   . ي
    . أعلم

  
َوُسِئَل عمن يرى أن القيء ينقض الوضوء، واستدل على ذلك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قاء مرة وتوضأ، وروى  

    ؟ فهل يعمل بالحديث األول أم الثاني  :  ) هكذا الوضوء من القيء (   : أنه قاء مرة فغسل فمه وقال  : حديًثا آخر
  

    : فأجاب
  

    . حديث الثاني فما سمعت بهأما ال
  

ه وضوءه      : ، فذآر ذلك لثوبان فقال ) أنه قاء فأفطر (   : وأما األول فهو في السنن، لكن لفظه ا صببت ل ولفظ    . صدق، أن
ى       رد لفظ الوضوء بمعن م ي الوضوء لم يجئ في آالم النبي صلى اهللا عليه وسلم إال والمراد به الوضوء الشرعى، ول

د وال   لم             غسل الي ه وس ي صلى اهللا علي ال للنب لمان الفارسي ق د روي أن س ه ق ود، فإن ة اليه م إال في لغ ا نجد في      : ف إن
    . واهللا أعلم  .  ] من برآة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده [   : التوراة أن من برآة الطعام الوضوء قبله فقال

  
    ؟ هل ينقض الوضوء أم ال  : َوُسِئَل عن الرَُّعاف

  
    : فأجاب

  
    . إذا توضأ منه فهو أفضل، وال يجب عليه في أظهر قولي العلماء

  
ده      ؟ هل ينقض الوضوء النوم جالًسا أم ال : َوُسِئَل ه، وسقطت ي وإذا آان الرجل جالًسا محتبًيا بيديه فنعس وانفلتت حبوت

    ؟ الهل يجب عليه الوضوء أم   : على األرض، ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى األرض
  

    : فأجاب
  

ة        ة األربع اء من األئم اهير العلم د جم نقض الوضوء عن ذا ال ي ه فه تمكن بمقعدت وم اليسير من الم ا الن ه، أم د لّل الحم
العين وآاء  (   : وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه لكنه مظنة الحدث، آما دل عليه الحديث الذي في السنن

    .  ) فمن نام فليتوضأ (   : رواية/، وفي   ) استطلق الوآاءالسه، فإذا نامت العينان 
  

ه     : ويدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي وال يتوضأ، ألن
ليس بحدث في نفسه؛ إذ     وهذا يبين أن النوم  . فلو خرج منه شيء لشعر به  . آان تنام عيناه وال ينام قلبه، فكان يقظان

    . لو آان حدًثا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى اهللا عليه وسلم وغيره، آما في البول والغائط وغيرهما من األحداث
  

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يؤخر العشاء، حتى آان أصحاب رسول اهللا صلى    : وأيًضا، فإنه ثبت في الصحيح
ا     . برؤوسهم، ثم يصلون وال يتوضؤوناهللا عليه وسلم يخفقون  ان ناقًض فهذا يبين أن جلس النوم ليس بناقض؛ إذ لو آ

    . النتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رؤوسهم
  

    : ثم بعد هذا للعلماء ثالثة أقوال
    . ينقض ما سوى نوم القاعد مطلًقا، آقول مالك وأحمد في رواية  : قيل



 

  
وم الراآع والساجد؛   ال ينقض نوم القائ  : وقيل ا مخرج الحدث       / م والقاعد، وينقض ن رج فيهم ائم والقاعد ال ينف ألن الق

    . آما ينفرج من الراآع والساجد
  

ة        : وقيل د في الرواي ة وأحم ي حنيف ال ينقض نوم القائم والقاعد والراآع والساجد، بخالف المضطجع وغيره، آقول أب
    . لنوم اليسيرلكن مذهب أحمد التقييد با  . الثالثة

  
ام               (   : حديث في السنن    : وحجة هؤالء ى من ن ا أو ساجًدا لكن عل ًدا أو راآع ا أو قاع ام قائًم ى من ن يس الوضوء عل ل
إن       ) مضطجًعا ود والرآوع والسجود، ف ام والقع ، فإنه إذا نام مضطجًعا استرخت مفاصله فيخرج الحدث، بخالف القي

    . لم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارجاألعضاء متماسكة غير مسترخية، ف
  

تثقل لسقط     و اس ادة؛ إذ ل ى األرض       . وأيًضا، فإن النوم في هذه األحوال يكون يسيًرا في الع داه إل والقاعد إذا سقطت ي
ه إذا شك المتوضئ        . فيه قوالن اب أن ذا الب نقض         : واألظهر في ه ا ي يس مم نقض أو ل ا ي ه مم م     ؟ هل نوم ه ال يحك فإن

    . واهللا أعلم  . ض الوضوء؛ ألن الطهارة ثابتة بيقين فال تزول بالشكبنق
  

    ؟ وهل باطن الكف هو ما دون باطن األصابع  ؟ هل لمس آل ذآر ينقض الوضوء من اآلدميين والحيوان : َوُسِئَل
  

    : فأجاب
  

ة، و  أخرين من أصحاب      لمس فرج الحيوان غير اإلنسان ال ينقض الوضوء حًيا وال ميًتا باتفاق األئم ذآر بعض المت
    . وإنما تنازعوا في مس فرج اإلنسان خاصة  . الشافعي فيه وجهين

  
ه بطن الراحة واألصابع       اطن آل اول الب ول     . وبطن الكف يتن نهم من يق نقض بحال    : وم د في       : ال ي ة وأحم أبي حنيف آ

    . رواية
  

    ؟ فهل ينتقض وضوؤه أم ال  : ى ذآرهعـن رجـل وقعت يده بباطن آفه وأصابعه عل   : َوُسـِئل
  

    : فأجاب
  

    . إذا لم يتعمد ذلك لم ينتقض وضوؤه
  
  
    ؟ هل يلزمه وضوء أم ال  : عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى   : َوُسِئل/ 
  

    : فأجاب
  

    . أما الوضوء، فينتقض بذلك، وليس عليه إال الوضوء، لكن يغسل ذآره وأنثييه
  

    ؟ عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم ال   : َوُسِئل
  

    : فأجاب
  

    . طرفان ووسط  : الحمد لّله، أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثالثة أقوال
  

ة للشهوة          : أضعفها ان الملموس مظن ه        . أنه ينقض ـ اللمس ـ وإن لم يكن لشهوة إذا آ افعي؛ تمسكا بقول ول الش وهو ق
    .  ] أو لمستم [   : ، وفي القراءة األخرى ] 6  : المائدة [   } َالَمْسُتُم النَِّساء َأْو {   : تعالى



 

  
وآال القولين يذآر رواية عن أحمد   . آقول أبي حنيفة وغيره  . أن اللمس ال ينقض بحال وإن آان لشهوة  : القول الثاني/

ان لشهوة، نقض وإال فال    أن اللمس    : لكن ظاهر مذهبه آمذهب مالك، والفقهاء السبعة ول       . إن آ ألة ق يس في المس ول
    . متوجه إال هذا القول أو الذي قبله

  
ار          اع الصحابة، وخـالف اآلث ذا خالف األصول، وخالف إجم ه      . فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فه يس مع قائل ول

ا         } َساءَأْو َالَمْسُتُم النِّ {   : فإن آان اللمس في قوله تعالى  . نص وال قياس ك ـ آم ة ونحو ذل د والقبل ،إذا أريد بـه اللمس بالي
ـه        : قاله ابن عمر وغيره ـ  ـل قول ـوة، مث ان لشه ا آ فقد علم أنـه حيث ذآر مثل ذلك في الكتاب والسـنة فإنما يراد به م

ـة االعتكاف   اِجدِ      {   : في آي ي اْلَمَس اِآُفوَن ِف ُتْم َع ُروُهنَّ َوَأن رة  [   } َوَال ُتَباِش ر شهوة ال      ] 187  : البق ، ومباشرة المعتكف لغي
م               . تحرم عليه بخالف المباشرة لشهوة ه ول م يحرم علي ر شهوة ل رأة لغي و باشر الم وآذلك المحرم ـ الذي هو أشد ـ ل

    . يجب عليه به دم
  

وُهنَّ      {   : وآذلك قوله ِل َأن َتَمسُّ ن َقْب وُهنَّ ِم مَّ َطلَّْقُتُم ه  ] 49 : باألحزا  [   } ُث ْم        {   : ، وقول ا َل اء َم ُتُم النَِّس ْيُكْم ِإن َطلَّْق اَح َعَل الَّ ُجَن
ر، وال تنتشر       ] 236  : البقرة [   } َتَمسُّوُهنُّ ه مه ، فإنه لو مسها مسيًسا خالًيا من غير شهوة لم يجب به عدة، وال يستقر ب

ففي استقرار المهر بذلك   : ولم يخل بها ولم يطأها/لشهوة به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء، بخالف ما لو مس المرأة
    . نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره

  
، يتناول اللمس ـ وإن لم يكن لشهوة ـ فقد خرج عن اللغة التي جاء    ] 6  : المائدة [   } َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء {   : فمن زعم أن قوله

ة     ل وعن لغ رآن، ب ه مس                 بها الق م أن رأة عل ين الرجل والم ه ب رن في ذي يق ه إذا ذآر المس ال اس في عرفهم، فإن الن
    . الشهوة، آما أنه إذا ذآر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج ال بالقدم

  
ا مس     . مظنة الشهوة إن الحكم معلق بلمس النساء مطلًقا، بل بصنف من النساء وهو ما آان  : وأيًضا، فإنه ال يقول فأم

ا       نقض به اه من الظاهر واشترط شرًطا ال           . من ال يكون مظنة ـ آذوات المحارم والصغيرة ـ فال ي ا ادع رك م د ت فق
ين أن              رق ب ر شهوة، ال تف ين اللمس لشهوة واللمس لغي رق ب إن األصول المنصوصة تف أصل له بنص وال قياس، ف

اإلحرام واالعتكاف والصيام         يكون الملموس مظنة الشهوة أو ال يكون ا، آ ادات آله ؤثر في العب ، وهذا هو المس الم
    . وغير ذلك وإذا آان هذا القول ال يدل عليه ظاهر اللفظ وال القياس، لم يكن له أصل في الشرع

  
ل / وأما من علق النقض بالشهوة فالظاهر المعروف في مثل ذلك دليل م ي    . له، وقياس أصول الشريعة دلي جعل  ومن ل

الى       ه تع ي قول ا ف اع؛ آم ه الجم د ب ا أري س إنم ل اللم ه يجع ال، فإن ا بح ِل َأن   {   : اللمس ناقًض ن َقْب وُهنَّ ِم َوِإن َطلَّْقُتُم
م          : وفي السنن . ، ونظائره آثيرة ] 237  : البقرة [   } َتَمسُّوُهنَّ م صلى ول ائه ث ل بعض نس لم قب أن النبي صلى اهللا عليه وس

    . لم فيهيتوضأ، لكن تك
  

وأيًضا، فمن المعلوم أن مس الناس نساءهم مما تعم به البلوى، وال يزال الرجل يمس امرأته؛ فلو آان هذا مما ينقض 
ن       ًدا م د أن أح ل أح م ينق ين الصحابة، ول هوًرا ب ان مش ه؛ ولك ه ألمت لم بين ه وس ي صلى اهللا علي ان النب الوضوء لك

  : مرأته أو غيرها، وال نقل أحد في ذلك حديًثا عن النبي صلى اهللا عليه وسلمالصحابة آان يتوضأ بمجرد مالقاة يده ال
    . فعلم أن ذلك قول باطل، واهللا أعلم

  
    ؟ هل ينقض الوضوء أم ال  : َوُسِئَل عن مس النساء

  
    : فأجاب

  
    : فيه ثالثة أقوال للفقهاء

  
    . أنه ال ينقض بحال، آقول أبي حنيفة وغيره  : أحدها

  
    . أنه إن آان له شهوة نقض وإال فال، وهو قول مالك وغيره من أهل المدينة  : الثانيو



 

  
    . ينقض في الجملة وإن لم يكن بشهوة، وهو قول الشافعي وغيره  : والثالث

  
    . وعن أحمد بن حنبل ثالث روايات آاألقوال الثالثة، لكن المشهور عنه قول مالك

  
ان بشهوة       والصحيح في المسألة أحد قول نقض إذا آ اني وهو ال ول الث ا الق   . ين؛ إما األول وهو عدم النقض مطلًقا، وإم

ول عن أحد من                  ذا الق وال، وال يعرف ه و أضعف األق ر شهوة فه رأة لغي وأما وجوب الوضوء من مجرد مس الم
ك       ه أمر المسلمين أن يتوضؤوا من ذل ذا األمر    الصحابة، وال روى أحد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن ؛ مع أن ه

ا        ك مم ال ذل دها، وأمث يًئا وتأخذه بي غالب ال يكاد يسلم فيه أحد في عموم األحوال؛ فإن الرجل اليزال يناول امرأته ش
رة                د م رة بع ذلك م أمر ب لم ي ه وس ي صلى اهللا علي ان النب ا، لك ك واجًب يكثر ابتالء الناس به، فلو آان الوضوء من ذل

ك عنه ولو بأخبار اآلحاد، فلما لم ينقل عنه أحد من المسلمين أنه أمر أحًدا من المسلمين   ويشيع ذلك، ولو فعل لنقل ذل
    . بشيء من ذلك ـ مع عموم البلوى به ـ علم أن ذلك غير واجب

  
ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أمر بالوضوء من مجرد المس   . وأيًضا،فلو أمرهم بذلك لكانوا ينقلونه ويأمرون به/

الى       العارى ه تع ازع الصحابة في قول ل تن اء   {   : عن شهوة، ب ُتُم النَِّس دة  [   } َأْو َالَمْس ة      ] 6  : المائ اس وطائف ن عب ان اب ، فك
    . وهذا أصح القولين  . اهللا حيى آريم ُيَكنِّى بما يشاء عما شاء  : الجماع، ويقولون  : يقولون

  
  : فقالت العرب  ؟ هل المراد به الجماع أو ما دونه  : ي رباح والمواليوقد تنازع عبد اهللا بن عمر والعرب وعطاء بن أب

    . وتحاآموا إلى ابن عباس فصوب العرب وخطَّأ الموالي  . الموالي هو ما دونه  : وقالت  . هو الجماع
  

ره من أهل ا              : وآان ابن عمر يقول ك وغي ول مال ده من المالمسة،وهذا ق ه ومسها بي ة الرجل امرأت ة ُقبل ومن    . لمدين
ى نقض          : الناس من يقول ة عل أوالن اآلي ب، فيت يمم للجن ان الت إن هذا قول ابن عمر وابن مسعود؛ لكونهما آانا ال يري

    . الوضوء، ولكن قد صرح في اآلية أن الجنب يتيمم
  

ك   وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود باآلية فلم يجبه ابن مسعود بشيء وقد ذآر ذلك البخاري في صحيح   م أن ذل ه، َفُعِل
    . آان من عدم استحضاره لموجب اآلية

  
و  / ومعلوم أن الصحابة األآابر الذين أدرآوا النبي صلى اهللا عليه وسلم لو آانوا يتوضؤون من مس نسائهم مطلًقا، ول

اس وبع               ن عب ابن عمر واب ه بعض الصغار، آ ا يعلم ذا مم ان ه ذلك، لك رهم ب لم أم ض آان النبي صلى اهللا عليه وس
نهم      ا بي م يكن معروًف ك ل وم في       . التابعين، فإذا لم ينقل ذلك صاحب وال تابع، آان ذلك دليال على أن ذل م الق ا تكل وإنم

حيث ذآر اهللا   : تفسير اآلية، واآلية إن آان المراد بها الجماع فال آالم، وإن آان أريد بها ما هو أعم من الجماع فيقال
ا اللمس        ـ تعالى ـ في آتابه مس النساء   ذة، وأم ى وجه الشهوة والل ان عل ومباشرتهن ونحو ذلك، فال يريد به إال ما آ

الى            ه تع ذا آقول ام أصال، وه ا من األحك ه حكم ق اهللا ب ك فال يعل ي      {   : العارى عن ذل اِآُفوَن ِف ُتْم َع ُروُهنَّ َوَأن َوَال ُتَباِش
ر       ، فنهى العاآف عن مباش ] 187  : البقرة [   } اْلَمَساِجِد ه بغي و مس امرأت رة النساء مع أن العلماء يعلمون أن المعتكف ل

لم        ه وس ي صلى اهللا علي ى عائشة ـ          : شهوة لم يحرم ذلك عليه، وقد ثبت في الصحيح عن النب دنى رأسه إل ان ي ه آ أن
    . ومعلوم أن ذلك مظنة مسه لها ومسها له  . رضي اهللا عنها ـ فترجله وهو معتكف

  
ذا الوجه يستدل      وأيًضا، فاإلحرام  ه دم، وه أشد من االعتكاف ولو مسته المرأة لغير شهوة لم يأثم بذلك ولم يجب علي

ار        : به من وجهين ى واالعتب ة المعن الى ـ         . من جهة ظاهر الخطاب، ومن جه إن خطاب اهللا ـ تع ذآر    /ف رآن ب في الق
ازع المسلمون في شيء من        اللمس والمس والمباشرة للنساء ونحو ذلك ال يتناول ما تجرد عن شهوة  م يتن أصال، ول

    . ذلك إال في آية الوضوء، والنزاع فيها متأخر، فيكون ما أجمعوا عليه قاضًيا على ما تنازع فيه متأخروهم
  

ه في          ا عن ر، وال منهًي ا ألم ه موجًب ام، وال جعل وأما طريق االعتبار فإن اللمس المجرد لم يعلق اهللا به شيئا من األحك
يًئا      . اعتكاف وال إحرام، وال صالة وال صيام، وال غير ذلك عبادة وال وال جعله ينشر حرمة المصاهرة، وال يثبت ش

بًبا إليجاب      ه اهللا س م يجعل غير ذلك، بل هذا في الشرع آما لو مس المرأة من وراء ثوبها ونحو ذلك من المس الذي ل
    . شيء وال تحريم شيء



 

  
ان           وإذا آان آذلك، آان إيجاب الوضوء ول عن الصحابة، وآ ا للمنق تقرة، مخالًف ا لألصول الشرعية المس بهذا مخالًف

إن                ا، ف ذا أضعف ممن جعل المنى نجًس ل ه ه، ب وم من السنة مخالفت ل المعل نة، ب قوال ال دليل عليه من آتاب وال س
ا يص            ًدا بغسل م أمر أح م ي لم ل ه وس ي صلى اهللا علي ان النب ه من    القول بنجاسة المنى ضعيف، فإذا آ ه أو ثياب يب بدن

دم مع أن        ا من ال ا أصاب ثوبه المنى مع آثرة ما آان يصيب الناس من ذلك في حياته؛ وقد أمر الحائض أن تغسل م
ذًرا،   ا آانت عائشة ـ     / ذلك قليل بالنسبة إلصابة المنى للرجال، ولو آان ذلك واجًبا لبينه، بل آان يغسل ويمسح تق آم

    .  ) تارة تفرآه من ثوبه صلى اهللا عليه وسلمرضي اهللا عنها ـ تارة تغسله و
  

والن   اس يق ة المخاط والبصاق، وآانت             : وآان سعد بن أبي وقاص وابن عب ا هو بمنزل أذخرة فإنم و ب أمطه عنك ول
نهم         . عمرة تغسله من ثوبه ين الصحابة، والسنة تفصل بي زاع ب ذا ن إذا آانت     . فإن آان في اعتقاده نجاسة المنى، فه ف

لكن هذا أضعف لكون    . سة المنى ضعيفة في السنة لكون النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يأمر بذلك لعموم البلوى بهنجا
ة       اد للشهوة آالقبل الصحابة لم يحك أحد منهم مجرد اللمس العارى عن الشهوة ناقًضا، وإنما تنازعوا في اللمس المعت

    . والغمز باليد ونحو ذلك
  

ان  وأيًضا، فإيجاب الوض وء من جنس اللمس آمس النساء ومس الذآر إن لم يعلل بكونه مظنة تحريك الشهوة، وإال آ
    : مخالًفا لألصول، فأما إذا ُعلِّل بتحريك الشهوة، آان مناسًبا لألصول، وهنا للفقهاء طريقان

  
ة    : قول من يقول  : أحدهما ام الحقيق ة     وه   . إن ذلك مظنة خروج الناقض، فأقيمت المظنة مق إن المظن ول ضعيف، ف ذا ق

و خرج     إنما تقام مقام الحقيقة إذا آانت الحكمة خفية وآانت المظنة تفضى إليها غالبا، وآالهما معدوم، فإن الخارج ل
تمناء             . لعلم به الرجل ا يخرج باالس إن المنى إنم ادة أصال؛ ف / وأيًضا، فإن مس الذآر ال يوجب خروج شيء في الع

النظر      وذلك يوجب الغسل، والم ون الوضوء ب انوا ال يوجب إذا آ ذى يخرج عقيب تفكر ونظر ومس المرأة ال الذآر، ف
    . الذي هو أشد إفضاء إلى خروج المنى، فبمس الذآر أولى

  
ا يتوضأ من      : أن يقال  : والقول الثاني اللمس سبب تحريك الشهوة آما في مس المرأة، وتحريك الشهوة ُيتوضأ منه آم

ة الغضب وأآل لحم    : اإلبل، لما في ذلك من أثر الشيطان الذي يطفأ بالوضوء؛ ولهذا قال طائفة من أصحاب أبي حنيف
ك     . إنما يتوضأ إذا انتشر انتشاًرا شديًدا ذا الوضوء من         : وآذلك قال طائفة من أصحاب مال يتوضأ إذا انتشر، لكن ه

يس ه    ؟ هل هو واجب أو مستحب  : اللمس ا موضع آخر         فيه نزاع بين الفقهاء ل ذآر له ألة ال إن مس ره، ف ذا موضع ذآ
    . وإنما المقصود هنا مسألة مس النساء

  
روايتين            د في إحدى ال ام أحم ه اإلم ذا صرح ب واألظهر ـ أيًضا ـ أن الوضوء من مس الذآر مستحب ال واجب، وهك

ه نسخ ق  يس في تحباب، ل ى االس ه عل ر ب ار بحمل األم ع األحاديث واآلث ذا تجتم ه، وبه هعن و إال بضعة  (   : ول وهل ه
    . ، وحمل األمر على االستحباب أولى من النسخ )  ؟ منك

  
ه / وآذلك الوضوء مما مست النار مستحب في أحد القولين في   . مذهب أحمد وغيره، وبذلك يجمع بين أمره وبين ترآ
ى نقيضه    دل عل ذلك خروج النج    . فأما النسخ فال يقوم عليه دليل، بل الدليل ي بيلين       وآ ر الس دن غي ائر الب اسات من س

لم          : آالوضوء من القيء، والرَُّعاف، والحجامة، والِفصاد، والجراح ه وس ي صلى اهللا علي ا جاء عن النب مستحب، آم
    . وأما الواجب فليس عليه في الكتاب والسنة ما يوجب ذلك  . والصحابة أنهم توضؤوا من ذلك 

  
ي    تحب ف ة مس ن القهق ذلك الوضوء م وا      وآ ذين قهقه ر ال ي أم أثور ف ديث الم د، والح ذهب أحم ي م ولين ف د الق أح

ا جاء في السنن عن       بالوضوء، وجهه أنهم أذنبوا بالضحك، ومستحب لكل من أذنب ذنبا يتوضأ ويصلي رآعتين آم
ا فيتوضأ وي   (   : أبي بكر ـ رضي اهللا عنه ـ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال   ين   ما من مسلم يذنب ذنب صلي رآعت

    . واهللا أعلم  .  ) ويستغفر اهللا إال غفر له
  

    ؟ هل ينقض الوضوء أم ال   : َوُسِئَل عن الرجل يمس المرأة
  

    : فأجاب



 

  
    . إن توضأ من ذلك المس فحسن، وإن صلى ولم يتوضأ صحت صالته في أظهر قولي العلماء

  
    : َوُسِئَل َشّيخ اإلّسالم ـ َرحمه اهللا

  
رد         ؟ فهل هو من جنس النساء في نقض الوضوء  : يد الصبي األمردإذا مس  ى وجه األم وما جاء في تحريم النظر إل
م أحد      ؟ إن النظر إلى وجه الصبي األمرد عبادة  : وهل هذا الذي يقوله بعض المخالفين للشريعة  ؟ الحسن ال له   : وإذا ق

    ؟ سبحان الذي خلقه، ال أزيد على ذلك  : ولأنا إذا نظرت إلى هذا أق  : هذا النظر حرام ، يقول
  

    : فأجاب
  

    . الحمد لّله، إذا مس األمرد لشهوة ففيه قوالن في مذهب أحمد وغيره
  

ى في شرح          . أنه آمس النساء لشهوة ينقض الوضوء  : أحدهما و يعل ره القاضى أب ك، ذآ وهو المشهور من مذهب مال
    . المذهب

  
    . الوضوء، وهو المشهور من مذهب الشافعي أنه ال ينقض  : والثاني

  
اف،      : والقول األول أظهر، فإن الوطء في الدبر يفسد العبادات التي تفسد بالوطء في القبل آالصيام واإلحرام واالعتك

ذا       / ويوجب الغسل دمات ه ادات آمق اب العب ذا في ب دمات ه رد لشهوة وهو        . آما يوجبه هذا، فتكون مق و مس األم فل
رأة لشهوة في نقض       محرم  و مس الم فعليه دم آما لو مس أجنبية لشهوة وآذلك إذا مسه لشهوة وجب أن يكون آما ل
    . الوضوء

  
ول    ه         : والذي لم ينقض الوضوء بمسه يق ال ل ذلك، فيق ق محال ل م يخل ه ل ذلك وأن الفاحشة         : إن ق ل م يخل ه ل ال ريب أن

م يع      در ل ذا الق ات، لكن ه ا ذآر من              اللوطية من أعظم المحرم ه م ق ب دبر تعل إن وطئ في ال وطء، ف اب ال ر في ب تب
ن          ا ع ن نفرته م م دبر أعظ ي ال وطء ف ن ال اع ع رة الطب ع أن ُنف وطء، م ال لل ق مح م يخل دبر ل ان ال ام وإن آ األحك
ك                   رين ـ آمال د األآث ة، وهو أن يكون المس لشهوة عن ة الحكم ه حقيق المس يراعى في المالمسة، ونقض الوضوء ب

ك         وأحمد وغير ر ذل ك في اإلحرام واالعتكاف وغي ل ذل ول، فحيث وجد اللمس         . هما ـ آما يراعى مث ذا الق ى ه وعل
    . فكذلك األمرد  : لشهوة تعلق به الحكم، حتى لو مس أمه وأخته وبنته لشهوة انتقض وضوؤه

  
ة، وهو      ر المظن تقض      : وأما الشافعي ـ وأحمد في رواية ـ فيعتب ة الشهوة فين الوضوء سواء بشهوة أو     أن النساء مظن

ذلك إذا       ة، وآ ة الحكم د وجدت حقيق بغير شهوة، ولهذا ال ينقض لمس المحارم، لكن لو لمس ذوات محارمه لشهوة فق
    . مس األمرد لشهوة

  
رأة        . والتلذذ بمس األمـرد آمصافحتـه ونحـو ذلك،حرام بإجماع المسلمين/ ه والم ذذ بمس ذوات محارم ا يحـرم التل آم

ة         األجنبية ى أن عقوب ا أن الجمهور عل ة، آم المرأة األجنبي ذذ ب ، بل الذي عليه أآثر العلماء أن ذلك أعظم إثما من التل
م يكن                 ان أحدهما محصًنا أو ل ه، سواء آ ل الفاعل والمفعول ب ة، فيجب قت ا باألجنبي ة الزن   . اللوطى أعظم من عقوب

ك          ا جاء ذل ن، آم م يك ا لآلخر أو ل ان أحدهما مملوآ ه           وسواء آ لم وعمل ب ه وس ي صلى اهللا علي في السنن عن النب
ل                  ذلك جاءت الشريعة في قت الرجم، وب وط ب وم ل ل اهللا ق ا قت الرجم آم ه ب نهم، وقتل زاع يعرف بي ر ن أصحابه من غي

ا         : الزانى ي أرسل إليه رأة الت وديين؛ والم ة، واليه أنه يرجم، فرجم النبي صلى اهللا عليه وسلم ماعز بن مالك والغامدي
    . فاعترفت فرجمها  ) اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها (   : نيًسا وقالأ

  
والنظر إلى وجه األمرد لشهوة آالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة األجنبية بالشهوة، سواء آانت الشهوة شهوة     

النظر إلي        ذذ ب ه بتل ه وابنت ه وأخت ى أم رأة        الوطء أو شهوة التلذذ بالنظر، فلو نظر إل ى وجه الم النظر إل ذذ ب ا يتل ا آم ه
    . آان معلوما لكل أحد أن هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه األمرد باتفاق األئمة  : األجنبية

  



 

إن النظر إلى وجوه النساء أو النظر إلى وجوه محارم الرجل ـ       : إن النظر إلى وجه األمرد عبادة آقوله  : وقول القائل
ه ـ عبادة،ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة آان بمنزلة من جعل الفواحش عبادة ، وأمه وأخت/آبنت الرجل
ْأُمُر ِبا  {   : قال تعالى ى ا   َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َوالّلُه َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ الّلَه َال َي وَن َعَل اء َأَتُقوُل ِه  ْلَفْحَش لّل

    .  ] 28  : األعراف [   } َما َال َتْعَلُموَن
  

ا في        ى الخالق من جنس م ومعلوم أنه قد يكون في صور النساء األجنبيات وذوات المحارم من االعتبار والداللة عل
ول        : فهل يقول مسلم  : صورة المرد ه، ويق الم وصور محارم إن   : إن لإلنسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور نساء الع
ة من      ؟ ذلك عبادة بل من جعل مثل هذا النظر عبادة، فإنه آافر مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب، وإال قتل، وهو بمنزل

ادة           ادة، أو جعل السكر بالحشيشة عب اول يسير الخمر عب ادة، أو جعل تن فمن جعل     . جعل إعانة طالب الفواحش عب
ادة المعاونة على الفاحشة بقيادة أو غيرها عبادة،    : أو جعل شيًئا من المحرمات التي يعلم تحريمها من دين اإلسالم عب

ا        { وهو ُمضاٍه للمشرآين الذين   . فإنه يستتاب، فإن تاب وإال قتل ُه َأَمَرَن ا َوالّل ا آَباءَن ْدَنا َعَلْيَه اُلوْا َوَج َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َق
    .  ] 28  : األعراف [   } َفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَلى الّلِه َما َال َتْعَلُموَنِبَها ُقْل ِإنَّ الّلَه َال َيْأُمُر ِباْل

  
ال نطوف في الثياب التي عصينا اهللا فيها، فهؤالء إنما   : وفاحشة أولئك إنما آانت طوافهم بالبيت عراة، وآانوا يقولون

ة   آانوا يطوفون عراة على وجه اجتناب ثياب المعصية وقد ذآر عنهم ما ذآر فكيف بمن يجعل جنس الفاحشة المتعلق
    !  ؟ بالشهوة عبادة

  
    . غض البصر عن العورة، وغضها عن محل الشهوة  : واهللا ـ سبحانة ـ قد أمر في آتابه بغض البصر، وهو نوعان/
  

األول  لم        : ف ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ره، آم ى عورة  ال ينظر الرجل  (   : آغض الرجل بصره عن عورة غي إل
لم    ) الرجل، وال تنظر المرأة إلى عورة المرأة ه وس ، ويجب على اإلنسان أن يستر عورته آما قال النبي صلى اهللا علي

َدة ن َحّي ة ب ك  (   : لمعاوي ا ملكت يمين ك أو م ن زوجت ك إال م ظ عورت ت ) احف ه  : ، قل ع قوم دنا م ان أح إذا آ ال  ؟ ف إن  (  : ق
اس   (   : قال  ؟ فإذا آان أحدنا خالًيا  : ، قلت )  يرينهااستطعت أال يرينها أحد فال ويجوز    .  ) فاهللا أحق أن يستحيى منه من الن

أن يكشف بقدر الحاجة آما يكشف عند التخلي، وآذلك إذا اغتسل الرجل وحده بجنب ما يستره، فله أن يغتسل عرياًنا 
    .  عليه وسلم يوم الفتح واغتساله في حديث ميمونةآما اغتسل موسى عرياًنا وأيوب، وآما في اغتساله صلى اهللا

  
ا أن الخمر أشد          : وأما النوع الثاني من النظر ذا أشد من األول، آم ة، فه آالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة األجنبي

ان     . من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد ا آ ر؛    وتلك المحرمات إذا تناولها غير مستحل له ه التعزي علي
ا يشتهى                ى عورة الرجل ال يشتهى آم ذلك النظر إل ر، وآ ا تشتهى الخم تهيها النفوس آم ألن هذه المحرمات ال تش

وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك آما   . النساء ونحوهن، وآذلك النظر إلى األمرد بشهوة هو من هذا الباب/النظر إلى 
ى األجنبي    ا             اتفقوا على تحريم النظر إل ه آله ة مخلوقات د رؤي ة وذوات المحارم لشهوة، والخالق ـ سبحانه ـ يسبح عن

ل           ق الرجال، ب ه من خل ق النساء بأعجب في قدرت وليس خلق األمرد بأعجب في قدرته من خلق ذى اللحية، وال خل
ره     رد دون غي ى األم رأة د       : تخصيص اإلنسان التسبيح بحال نظره إل ى الم ون الرجل،  آتخصيصه التسبيح بنظره إل

ا         بيحه بم ا رآه فيكون تس ه م د يذهل ه، وق وما ذاك ألنه دل على عظمة الخالق عنده، ولكن ألن الجمال يغير قلبه وعقل
ًرا ِإْن       { آما أن النسوة لما رأين يوسف   . يحصل في نفسه من الهوى ـَذا َبَش ا َه ِه َم اَش ِلّل َأْآَبْرَنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدَيُهنَّ َوُقْلَن َح

    .  ] 31  : يوسف [   } َهـَذا ِإالَّ َمَلٌك َآِريٌم
  

ى   (   : وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال إن الّله ال ينظر إلى صورآم وأموالكم وإنما ينظر إل
الكم وبكم وأعم وب واألع    .  ) قل ى القل ا ينظر إل وال وإنم ى الصور واألم ـر إل ان اهللا ال ينظ ف يفضل وإذا آ ال، فكي م

الى   ؟ الشخص بما لم يفضله اهللا به دُّنَيا             {   : وقد قال تع اِة ال َرَة اْلَحَي ْنُهْم َزْه ا مِّ ِه َأْزَواًج ا ِب ا َمتَّْعَن ى َم َك ِإَل دَّنَّ َعْيَنْي ا َتُم   } َوَل
ُبوَن    َوِإَذا َرَأْيَتُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُه {   : ، وقال في المنافقين ] 131  : طه [  نََّدٌة َيْحَس ٌب مَُّس ْم َوِإن َيُقوُلوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم َآَأنَُّهْم ُخُش

ذين تعجب      ] 4  : المنافقون [   } ُآلَّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتَلُهُم اللَُّه إني ُيْؤَفُكوَن افقون ال ، فإذا آان هؤالء المن
ا            الناظر أجسامهم لم نهم م د ذآر اهللا ع ه لشهوة ـ ق ا فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة ـ وليسوا ممن ينظر إلي

ه           ؟ ذآر، فكيف بمن ينظر إليه لشهوة ار بقلب ا االعتب وى؛ وهن ان والتق ه من اإليم ا في وذلك أن اإلنسان قد ينظر إليه لم
ة ه من الصورة الدال ا في ه لم د ينظر إلي ه ال بصورته وق ذا حسن وعمل ى المصور فه ة   . عل ه من جه د ينظر إلي وق

ى وجه استحسان              ان عل ا ـ إذا آ ذا ـ أيًض ى األشجار، فه ا ينظر إل استحسان خلقه آما ينظر إلى الجبل والبهائم، وآم



 

ِه     {   : الدنيا والرياسة والمال، فهو مذموم؛ لقوله تعالى ا ِب ا َمتَّْعَن دُّنَيا      َوَلا َتُمدَّنَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َم اِة ال َرَة اْلَحَي ْنُهْم َزْه ا مِّ َأْزَواًج
    .  ] 131  : طه [   } ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه

  
ذي                    ذا من الباطل ال ار ـ فه ى األزه النظر إل نفس فقط ـ آ ه راحة ال ا في دين وإنم نقص ال ى وجه ال ي وأما إن آان عل

    . يستعان به على الحق
  

ان              وآل قسم من هذه األقسام متى آان معه ع بنظر الشهوة أو آ ب، سواء آانت شهوة تمت ا بال ري ان حراًم شهوة آ
وطء  هوة ال را بش وان           . نظ ره النس د نظ ده عن ا يج ار وم جار واألزه ره األش د نظ ان عن ده اإلنس ا يج ين م رق ب وَف

    : والمردان؛ فلهذا الفرقان افترق الحكم الشرعي فصار النظر إلى المرد ثالثة أقسام
  
    . يقرن به الشهوة فهو حرام باالتفاق ما  : أحدها/
  

ه شهوة       : ما يجزم أنه ال شهوة معه  : والثاني رن ب ذا ال يق آنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن وابنته الحسنة وأمه، فه
    . إال أن يكون الرجل من أفجر الناس، ومتى اقترنت به الشهوة حرم

  
إن الواحد من         وعلى هذا، من ال يميل قلبه إلى المرد ـ آما   ذه الفاحشة ـ ف ون ه ذين ال يعرف آان الصحابة، وآاألمم ال

ه      هؤالء ال يفرق بين هذا الوجه وبين نظره إلى ابنه وابن جاره وصبى أجنبى، وال يخطر بقلبه شيء من الشهوة ألن
ات     وهن متكشفات   لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من مثل ذلك، وقد آانت اإلماء على عهد الصحابة يمشين في الطرق

اس، في    الرؤوس وتخدم الرجال مع سالمة القلوب، فلو أراد الرجال أن يترك اإلماء الترآيات الحسان يمشين بين الن
    . مثل هذه البالد واألوقات آما آان أولئك اإلماء يمشين، آان هذا من باب الفساد

  
يخاف فيها الفتنة بهم إال بقدر الحاجة، فال يمكن  وآذلك المرد الحسان ال يصلح أن يخرجوا في األمكنة واألزمنة التي

ه         ا في ك مم ين الرجال، ونحو ذل األمرد الحسن من التبرج وال من الجلوس في الحمام بين األجانب، وال من رقصه ب
    . فتنة للناس، والنظر إليه آذلك

  
ه  /  : وإنما وقع النزاع بين العلماء في القسم الثالث من النظر، وهو ا       النظر إلي ر شهوة لكن مع خوف ثورانه ه    . لغي في

اني   . وجهان في مذهب أحمد، أصحهما ـ وهو المحكي عن نص الشافعي ـ أنه ال يجوز    يجوز ألن األصل عدم      : والث
    . ثورانها فال يحرم بالشك، بل قد يكره

  
ى وجه األجنبي    ر حاجة ال يجوز     واألول هو الراجح، آما أن الراجح في مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إل ة من غي

ة، واألصل أن آل     وإن آانت الشهوة منتفية، لكن ألنه يخاف ثورانها؛ ولهذا حرمت الخلوة باألجنبية ألنها مظنة الفتن
ه ال يجوز   ان               . ما آان سبًبا للفتنة فإن ذا آ م يعارضها مصلحة راجحة؛ وله اد يجب سدها إذا ل ى الفس ة إل إن الذريع ف

اح        النظر الذي يفضى إلى ا ه يب ا، فإن ل نظر الخاطب والطبيب وغيرهم لفتنة محرما إال إذا آان لمصلحة راجحة، مث
    . النظر للحاجة لكن مع عدم الشهوة

  
    . وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة فال يجوز

  
ال       ه وق رد ونحوه أو أدام ى األم م          : ومن آرر النظر إل ه إذا ل ك؛ فإن ي ال أنظر لشهوة، آذب في ذل ه داع    إن يكن مع

و إذا صرف          أة فهى عف ا نظرة الفج ذلك، وأم ذة ب يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إال لما يحصل في القلب من الل
ال    : بصره، آما ثبت في الصحيح عن جرير قال أة فق اصرف   ( / : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن نظرة الفج

ك           (   : رضي اهللا عنه ـ وفي السنن أنه قال لعلي ـ    .  ) بصرك ى وليست ل ك األول ا ل ع النظرة النظرة فإنم ي، ال تتب يا عل
    .  ) الثانية

  
يس    (   : وفي الحديث الذي في المسند وغيره ه   .  ) النظر سهم مسموم من سهام إبل م        (   : وفي رأة ث ى محاسن ام من نظر إل

ال   ) القيامة غض بصره عنها أورث اهللا قلبه حالوة عبادة يجدها إلى يوم ال    . أو آما ق ذا يق إن غض البصر عن      : وله
    : الصورة التي نهى عن النظر إليها ـ آالمرأة واألمرد الحسن ـ يورث ذلك ثالث فوائد جليلة القدر



 

  
ه،         : إحداها  ًرا من ه عوضه اهللا خي يًئا للَّ رك ش إن من ت ه هللا، ف ا ترآ ى وأطيب مم ي هى أحل ه الت ان ولذت حالوة اإليم

ى                 ببها إل ذب بس ة تجت ا رق ه يبقى فيه يما نفوس أهل الرياضة والصفا، فإن ذه الصور الس ى ه والنفس تحب النظر إل
ى الشاب التائب        : الصور، حتى تبقى تجذب أحدهم وتصرعه آما يصرعه السبع؛ ولهذا قال بعض التابعين ا عل ا أن م

ه   ا   ! من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل يجلس إلي م         : ل بعضهم وق إن له وك ف ى أوالد المل وا النظر إل اتق
    . فتنة آفتنة العذارى

  
تح                  روى عن ف ى ي رك صحبة األحداث حت ق ـ يوصون بت دين ـ آشيوخ الهدى وشيوخ الطري م وال ومازال أئمة العل

ا سقط     : همصحبت ثالثين من األبدال آلهم يوصيني عند فراقه بترك صحبة األحداث وقال بعض / : الموصلي أنه قال م
    . عبد من عين اهللا إال بصحبة هؤالء األنتان

  
ه للقلب       ا للزوم م غراًم ه، ث ثم النظر يؤآد المحبة، فيكون عالقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم صبابة النصباب القلب إلي

يم اهللا       د، وت يم المعب ا، والمت ى أن يصير تتيًم د اهللا،   : آالغريم المالزم لغريمه، ثم عشقا إل ًدا لمن ال      عب فيبقى القلب عب
الى في حق                   ال تع ا ق ه آم ه أهل اإلعراض عن اإلخالص للَّ ى ب ا يبتل ذا إنم ا، وه ل وال خادًم ا ب يصلح أن يكون أخ

عزيز آانت مشرآة   ، فامرأة ال ] 24  : يوسف [   } َآَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشاء ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصيَن {   : يوسف
ه               تعانتها علي ه واس ا ل ه ومراودته ه السالم ـ مع عزوبت فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء، ويوسف ـ علي

ْنُهُم     {   : بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة ـ عصمه اهللا بإخالصه هللا؛ تحقيًقا لقوله  اَدَك ِم يَن ِإالَّ ِعَب َوُألْغِوَينَُّهْم َأْجَمِع
اِوينَ         {   : ، قال تعالى ] 40، 39 : الحجر [   } اْلُمْخَلِصيَن َن اْلَغ َك ِم ِن اتََّبَع ْلَطاٌن ِإالَّ َم ْيِهْم ُس َك َعَل ْيَس َل   : الحجر  [   } ِإنَّ ِعَباِدي َل

    . هو اتباع الهوى  : ، والغي ] 42
  

ا    ومن أمر بعشق الصور من  . وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى المتفلسفة آابن سينا وذويه، أو من الفرس آم
يذآر عن بعضهم؛ أو من جهال المتصوفة، فإنهم أهل ضالل وغي، فهم مع مشارآة اليهود في الغي والنصارى في    

إن  ك، ف ي ذل ين ف ى األمت ه،      / الضالل زادوا عل ذيب أخالق ه وته ق نفس ة للعاشق آتطلي ه منفع ذا ـ وإن ظن أن في ه
فا   ه           وللمعشوق من الش ك أضعاف منفعت ك ـ فمضرة ذل ر ذل ه وغي ه وتأديب ك من       . ء في مصالحه وتعليم م ذل ن إث وأي

ا من الجعل      : وإنما هذا آما يقال  ؟ منفعته إن في الزنا منفعة لكل منهما بما يحصل له من التلذذ والسرور، ويحصل له
ية      : وآما يقال  ! وغير ذلك ة ونفس افع بدني ال في الخمر والميسر    وق   . إن في شرب الخمر من ٌر      {   : د ق ٌم َآِبي ا ِإْث ْل ِفيِهَم ُق

    . دع ما قاله عند التحريم وبعده  . ، وهذا قبل التحريم ] 219  : البقرة [   } َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُمُهَمآ َأْآَبُر ِمن نَّْفِعِهَما
  

وا   اطن الف الى      وباب التعلق بالصور هو من جنس الفواحش، وباطنه من ب ال تع م، ق اطن اإلث َوَذُروْا  {   : حش وهو من ب
نَ    {   : ، وقال تعالى ] 120  : األنعام [   } َظاِهَر اِإلْثِم َوَباِطَنُه ا َبَط ا َوَم   : األعراف  [   } ُقْل ِإنََّما َحرََّم َربَِّي اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَه

وَن عَ   َوِإَذا َفَعُلوْا َفاِحَش {   : ، وقد قال ] 33 اء َأَتُقوُل ْأُمُر ِباْلَفْحَش ى  ًة َقاُلوْا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َوالّلُه َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ الّلَه َال َي َل
    .  ] 28  : األعراف [   } الّلِه َما َال َتْعَلُموَن

  
د خرج       وليس بين أئمة الدين نزاع في أن هذا ليس بمستحب آما أنه ليس بواجب، فمن ج ه فق ى علي دوًحا وأثن ه مم عل

ع             ـن اتب ـو مم م، وه ـع األم ـن جمي ى آدم م ـالء بن ه عق ا علي ل وعم من إجماع المسلمين، بل واليهــود والنصــارى، ب
َن   َفِإن لَّْم َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنََّما َيتَِّبُعوَن َأْهَواءُهْم َوَمْن َأَضلُّ  { هـــواه بغير هـدى من اهللا،  ًدى مِّ ِممَِّن اتََّبَع َهَواُه ِبَغْيِر ُه

الى / ، وقـد قـال ] 50  : القصص [   } اللَِّه ِإنَّ اللََّه َلا َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن ِن          {   : تع نَّْفَس َع ى ال ِه َوَنَه اَم َربِّ اَف َمَق ْن َخ ا َم َوَأمَّ
ْيَن     {   : ، وقال تعالى ] 41، 40 : النازعات [   } اْلَهَوى َفِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى اْحُكم َب َأْرِض َف َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْل

ِه لَ        ِبيِل اللَّ ن َس لُّوَن َع ِذيَن َيِض ِه ِإنَّ الَّ ِبيِل اللَّ دِ   النَّاِس ِباْلَحقِّ َوَلا َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعن َس َذاٌب َش ْم َع ْوَم    ُه وا َي ا َنُس يٌد ِبَم
    .  ] 26  : ص [   } اْلِحَساِب

  
ه طوائف من                      ا يفعل ى اهللا ـ آم ه إل ا ل ذا طريًق ال اإللهى وجعل ه ى الجم ه ينظر إل ا أن رد ظاًن ى الم وأما من نظر إل

دين  المدعين للمعرفة ـ فقوله هذا أعظم آفًرا من قول عباد األصنام ومن آفر قوم لوط، فهؤالء من شر الزناد  قة المرت
الوا       اد األصنام ق إن ُعب ة؛ ف ى        {   : الذين يجب قتلهم بإجماع آل األم ِه ُزْلَف ى اللَّ ا ِإَل ا ِلُيَقرُِّبوَن ُدُهْم ِإلَّ ا َنْعُب ،  ] 3  : الزمر  [   } َم

ات أ    ه في المخلوق ة   وهؤالء يجعلون اهللا موجوًدا في نفس األصنام وحاال فيها، فإنهم ال يريدون بظهوره وتجلي ا دال نه
اء في الزجاجة،                ك بظهور الم ا، ويشبهون ذل ى فيه ا وتجل عليه وآيات لهم؛ بل يريدون أنه ـ سبحانه ـ هو ظهر فيه



 

ه أو        ه في مخلوقات ول نفس ذات والزبد في اللبن، والزيت في الزيتون، والدهن في السمسم؛ ونحو ذلك مما يقتضى حل
ررون   اتحاده بها في جميع المخلوقات، نظير ما قالته  ال فيق النصارى في المسيح خاصة، يجعلون المرد مظاهر الجم

  : هذا الشرك األعظم طريًقا إلى استحالل الفواحش، بل إلى استحالل آل محرم، آما قيل ألفضل متأخريهم ـ التلمسإنيـ 
ى / إذا آان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق، فما الفرق بين أمى وأختى  ذه حالال و     : وابنت ا  تكون ه ذه حرام ال    ؟ ه فق

    ! حرام عليكم  : فقلنا  . حرام  : الجميع عندنا سواء، لكن هؤالء المحجوبون قالوا
  

بعض األشخاص   اد ب ول واالتح ن يخص الحل ة م ة واالتحادي ؤالء الحلولي ن ه يح، أو   : وم اء آالمس بعض األنبي ا ب إم
بعض الصور      ببعض الصحابة آقول الغالية في على، أو ببعض الشيوخ آالحالجية وك، أو ب بعض المل ونحوهم، أو ب

    . أنا أنظر إلى صفات خالقى وأشهدها في هذه الصورة  : آصور المرد، ويقول أحدهم
  

ان            ريم، لك ى آ ذا الكالم في نب ل ه ال مث و ق والكفر في هذا القول أبين من أن يخفي على من يؤمن باللَّه ورسوله، ول
ْأُمَرُآْم   {   : وقد قال تعالى  . فقبح اهللا طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها  ؟ آافًرا، فكيف إذا قاله في صبى أمرد َوَال َي

ة ، فإذا آان من اتخذ المالئك   ] 80  : آل عمران [   } َأن َتتَِّخُذوْا اْلَمَالِئَكَة َوالنِِّبيِّْيَن َأْرَباًبا َأَيْأُمُرُآم ِباْلُكْفِر َبْعَد ِإْذ َأنُتم مُّْسِلُموَن
ه      : والنبيين أرباًبا مع اعترافهم بأنهم مخلوقون للَّه آفاًرا ا مع قول ات أرباب ا    : فكيف بمن اتخذ بعض المخلوق إن اهللا فيه

    ؟ فوجودها وجوده ونحو ذلك من المقاالت  ؟ أو متحد بها
  

وط   أنه يورث نور القلب والفراسة، قال تعالى عن  : وأما الفائدة الثانية في غض البصر فهو وم ل ي     {   : ق ْم َلِف ُرَك ِإنَُّه َلَعْم
فالتعلق في الصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب، بل جنونه آما / ، ] 27  : الحجر [   } َسْكَرِتِهْم َيْعَمُهوَن

    : قيل
  

    ؟ فمتى إفاقة من به سكــران** سكر هوى، وسكر مدامة   : سكران
  

    : وقيل
  

  العشق أعظـم ممــا بالمجانين **   : فقلت لهم  ؟ بمن تهوىجننت   : قالوا
  

  وإنما يصرع المجنون في الحين ** العشق ال يستفيــــق الدهــر صاحبـه 
  

، وآان شاه بن  ] 35  : النور [   } اللَُّه ُنوُر السََّماَواِت َواْلَأْرِض {   : وذآر ـ سبحانه ـ آية النور عقيب آيات غض البصر فقال  
من َعمَّر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، وغض بصره    : جاع الِكْرمإني ال تخطئ له فراسة، وآان يقولش

ه فراسة     م تخطئ ل الى ـ      . عن المحارم، وآف نفسه عن الشهوات، وذآر خصلة خامسة وهى أآل الحالل، ل واهللا ـ تع
ه،      يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض بصره  ر من ا هو خي عما حرم يعوضه اهللا عليه من جنسه بم

    . باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك مما ينال بصيرة القلب/ فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه
  

ذي يخالف     : وفي األثر  . قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل اهللا له سلطان النصرة مع سلطان الحجة  : والفائدة الثالثة ال
ه اهللا لمن        هو ا جعل ا ـ م اه يفرق الشيطان من ظله، ولهذا يوجد في المتبع لهواه من الذل ـ ذل النفس وضعفها ومهانته

َأَعزُّ       {   : عصاه فإن اهللا جعل العزة لمن أطاعه والذلة لمن عصاه، قال تعالى ِرَجنَّ اْل ِة َلُيْخ ى اْلَمِديَن ا ِإَل َيُقوُلوَن َلِئن رََّجْعَن
ونَ       ِمْنَها اْلَأ ا َيْعَلُم اِفِقيَن َل نَّ اْلُمَن ْؤِمِنيَن َوَلِك وِلِه َوِلْلُم زَُّة َوِلَرُس افقون  [   } َذلَّ َوِللَِّه اْلِع الى   ] 8  : المن ال تع وا َوَال   {   : ، وق َوَال َتِهُن

    .  ] 139  : آل عمران [   } َتْحَزُنوا َوَأنُتُم اَألْعَلْوَن ِإن ُآنُتم مُّْؤِمِنيَن
  
يوخوله الم الش ي آ ان ف ة اهللا    : ذا آ ي طاع ه إال ف وك وال يجدون واب المل ن أب ز م ون الع اس يطلب ان الحسن   . الن وآ

ذل من       : البصرى يقول أبى اهللا إال أن ي ابهم، ي وإن َهْمَلَجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال فإن ذل المعصية في رق
ا أطاعه في       . عصاه د وااله فيم اداه بمعاصيه         ومن أطاع اهللا فق ه قسط من فعل من ع وفي دعاء     . ه، ومن عصاه ففي
    .  ) إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت (   : القنوت

  
م      ه، وله ل ينهون عن والصوفية المشهورون عند األمة الذين لهم لسان صدق في األمة لم يكونوا يستحبون مثل هذا، ب



 

رد ي ال داث، وف ي ذم صحبة األح الم ف ي الك وق، ف الق للمخل ة الخ ان مباين ول، وبي ل الحل ى أه ذا / عل ا ال يتسع ه م
ق        ه وتحقي ة للَّ دعوى الوالي افر، فتظاهر ب الموضع لذآره، وإنما استحسنه من تشبه بهم ممن هو عاص أو فاسق أو آ

    . اإليمان والعرفان وهو من شر أهل العداوة للَّه وأهل النفاق والبهتان
  

    . واهللا أعلم  . ألوليائه المتقين خير الدنيا واآلخرة، ويجعل ألعدائه الصفقة الخاسرةواهللا ـ تعالى ـ يجمع 
    ؟ وهل حديثه منسوخ  . هل ينقض الوضوء أم ال  : َوُسِئَل عن أآل لحم اإلبل 
  

    : فأجاب
  

لم  أن رجال سأل ال (   : الحمد للَّه، قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة ـ رضي اهللا عنه ـ   نبي صلى اهللا عليه وس
ل   : قال  . إن شئت فتوضأ، وإن شئت فال تتوضأ  : قال  ؟ أنتوضأ من لحوم الغنم ال   ؟ أنتوضأ من لحوم اإلب م، توضأ     : ق نع

    .  ) ال  : فال  ؟ أصلى في مبارك اإلبل  : نعم، قال  : قال  ؟ أصلى في مرابض الغنم  : قال  . من لحوم اإلبل
  

ن        : فيه حديثان صحيحان  : قال أحمد  . السنن من حديث البراء بن عازبوثبت ذلك في  ابر ب راء، وحديث ج حديث الب
    . وله شواهد من وجوه أخر  . سمرة

  
ول              : منها لم يق ه وس ن عمر سمعت رسول اهللا صلى اهللا علي د اهللا ب ن ماجه عن عب توضؤوا من لحوم     (   : ما رواه اب

ل      لحوم/اإلبل، وال توضؤوا من اطن اإلب نم، وال تصلوا في مع ر      .  ) الغنم؛ وصلوا في مرابض الغ ك من غي وروى ذل
    . أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذآر وأحاديث القهقهة  . وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث  . وجه

  
ي صلى اهللا       : إنه منسوخ بقول جابر  : وقد قال بعض الناس رين من النب ا      آان آخر األم رك الوضوء مم لم ت ه وس  علي

ذا،       ُأِمر بالوضوء من ه ا َف مست النار، لم يفرق بين لحم اإلبل والغنم؛ إذ آالهما في مس النار سواء، فلما ُفِرَق بينهم
    . علم بطالن هذا التعليل  . وخير في الوضوء من اآلخر

  
ك ألمر ال يوجب نسخ        ال      وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذل ل يق ة أخرى، ب آانت    : التوضؤ من جه

ا يختص      . ثم نسخ هذا األمر العام المشترك  . لحوم اإلبل أوال يتوضأ منها، آما يتوضأ من لحوم الغنم، وغيرها ا م فأم
    . به لحم اإلبل، فلو آان قبل النسخ لم يكن منسوخا، فكيف وذلك غير معلوم

  
ه ال يجب الوضوء        وهو أن الح  ] الوجه الثاني [ يؤيد ذلك  ه أن ين في ه ب ار، فإن ديث آان بعد نسخ الوضوء مما مست الن

    . من لحوم الغنم، وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم اإلبل، فعلم أن األمر بذلك بعد النسخ
  
ه ن      -أيًضا-أنه فرق بينهما في الوضوء، وفي الصالة في المعاطن   : الثالث/  أت عن م ي م ل ص وهذا التفريق ثابت محك

بالتسوية بينهما في الوضوء والصالة، فدعوى النسخ باطل، بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصالة يوجب العمل   
    . فيه بالوضوء؛ إذ ال فرق بينهما

  
    . أنه أمر بالوضوء من لحم اإلبل، وذلك يقتضي الوضوء منه نيا ومطبوخا، وذلك يمنع آونه منسوًخا  : الرابع

  
ًخا         : لو أتى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم نص عام بقولهأنه   : الخامس ه ناس م يجز جعل ار، ل ال وضوء مما مست الن

    : لهذا الحديث من وجهين
  

أنه ال يعلم أنه قبله، وإذا تعارض العام والخاص، ولم يعلم التاريخ فلم يقل أحد من العلماء أنه ينسخه، بل إما   : أحدهما
ف،        أن يقال الخاص هو المقد ا أن يتوق ه، وإم د في المشهور عن م، آما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحم

    . بل لو علم أن العام بعد الخاص لكان الخاص مقدما
  

ان الخاص         : الثاني ان نسخ آ إن آ ام، ف د الع ًخا /أنه قد بينا أن هذا الخاص بع ى أن الخاص        . ناس اء عل د اتفق العلم وق
و          المتأخر هو المقدم عل ى الخاص، ل ام عل ذا الع ل ه ديم مث ه ال يجوز تق ى العام المتقدم، فعلم باتفاق المسلمين على أن



 

ار               . آان هنا لفظ عام ا مسته الن ام ينسخ الوضوء من آل م لم حديث ع ه وس ي صلى اهللا علي   . آيف ولم يرد عن النب
وهذا فعل    . السويق فأآل منه ثم لم يتوضأوإنما ثبت في الصحيح أنه أآل آتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، وآذلك أتى ب

    . والحديث المتقدم دليل ذلك  . ال عموم له فإن التوضؤ من لحم الغنم ال يجب باتفاق األئمة المتبوعين
  

ه        : وأما جابر فإنما نقل عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ل لفعل ذا نق ار، وه أن آخر األمرين ترك الوضوء مما مست الن
ه ال      . ال لقول ه صح أن يق ان يتوضأ من د أن آ م يتوضأ بع م صلى ول نم ث م غ ل لح د أآ اهدوه ق إذا ش ر   : ف رك آخ الت

ه                ول عن ل المنق ك، ب ى ذل دل عل ا ي ابر م يس في حديث ج دوام معاشرته، ول ه إال ب األمرين، والترك العام ال يحاط ب
ه      ثم ترك الوضوء مما مست النار ال يوجب ترآه   . الترك في قضية معينة م يتوضأ من ل ل من جهة أخرى، ولحم اإلب

ا        ل والوضوء مم ألجل مس النار، آما تقدم؛ بل المعنى يختص به ويتناوله نيا ومطبوخا، فبين الوضوء من لحم اإلب
د      . هذا أعم من وجه، وهذا أخص من وجه  . مست النار عموم وخصوص ان، وق م علت وقد يتفق الوجهان، فيكون للحك

ل      /آلخر، بمنزلة التوضؤ من خروج ينفرد أحدهما عن ا د يقب ذى، وق ل فيم د يقب النجاسة مع الوضوء من القبلة، فإنه ق
    . فال يمذى وقد يمذى من غير مباشرة

  
    . فإذا قدر أنه ال وضوء من مس النساء، لم ينف الوضوء من المذى وآذلك بالعكس، وهذا بين

  
ذلك الوضو    : وأضعف من ذلك قول بعضهم ذا باطل من           إن المراد ب إن ه م، ف د والف د، أو الي ء اللغوى وهو غسل الي

    . وجوه
  

ى          : أحدها ذلك المعن ا ورد ب ه قط إال وضوء الصالة، وإنم أن الوضوء في آالم رسولنا صلى اهللا عليه وسلم لم يرد ب
ة الط       : أن سلمان قال (   : آما روى  . في لغة اليهود وراة من برآ ه في الت ه   يا رسول اهللا، إن ام الوضوء قبل ال   . ع من    : فق

لمان        .  ) برآة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده د أجاب س ان صحيًحا فق فهذا الحديث قد تنوزع في صحته، وإذا آ
م           رآن فل ا أهل الق لم به ه وس ه صلى اهللا علي باللغة التي خاطبه بها لغة أهل التوراة، وأما اللغة التي خاطب رسول اللّّ

    . وضوء إال في الوضوء الذي يعرفه المسلمونيرد فيها ال
  

ه تمضمض       : الثاني ه أن أنه قد فرق بين اللحمين، ومعلوم أن غسل اليد والفم من الغمر مشروع مطلًقا، بل قد ثبت عن
ومن إال نفسه   (   : وقال  .  ) إن له دسما (  : وقال  . شربه/من لبن إذ   ) من بات وبيده غمر فأصابه شيء فال يل د شرع    ف ان ق ا آ

    . ذلك من اللبن والغمر فكيف ال يشرعه من لحم الغنم
  

ث ل   : الثال م اإلب ن لح ر بالتوضؤ م ر      : أن األم ان أم م، وإن آ د والف ل الي ى غس ه عل ع حمل اب امتن ر إيج ان أم إن آ
ه للح   ل استحباب امتنع رفع االستحباب عن لحم الغنم، والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم، ما أثبت ذا يبطل     . م اإلب وه

    . آونه غسل اليد، سواء آان حكم الحديث إيجابا، أو استحباًبا
  

    . واهللا أعلم  . أنه قد قرنه بالصالة في مبارآها، مفرقا بين ذلك، وهذا مما يفهم منه وضوء الصالة قطعا  : الرابع
ان          : َوُسِئَل عن رجل يقرأ القرآن وليس له على الوضوء قدرة في آل وقت  رؤه إن آ وح ويق ه أن يكتب في الل فهل ل

ه    ؟ أم ال  . على وضوء وغير وضوء ى قول ُرونَ     {   : وقد ذآر بعض المالكية أن معن ا اْلُمَطهَّ ُه ِإلَّ ا َيَمسُّ ة  [   } لَّ   :  ] 79  : الواقع
ال   نجس، وق افعية    : تطهير القلب، وأن المسلم ال ي و   / ال يجوز    : بعض الش ه أن يمس الل ر    ل ى غي ح، أو المصحف عل

    ؟ وضوء أبدًا فهل بين األئمة خالف في هذا أم ال
  

    : فأجاب
  

ه أن يكتب في       ور، ويجوز ل الحمد للَّه، إذا قرأ في المصحف، أو اللوح، ولم يمسه جاز ذلك، وإن آان على غير طه
    . واهللا أعلم  . اللوح وهو على غير وضوء

  
    ؟ ير وضوء، أم الهل يجوز مس المصحف بغ : َوُسِئَل

  
    : فأجاب



 

  
لم     . مذهب األئمة األربعة أنه ال يمس المصحف إال طاهر ه وس آما قال في الكتاب الذي آتبه رسول اهللا صلى اهللا علي

    .  ) أال يمس القرآن إال طاهر (   : لعمرو بن حزم
  

قول سلمان الفارسي، وعبد اهللا بن عمر،  -أيضًا-ال شك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آتبه له، وهو   : قال اإلمام أحمد
    . وال يعلم لهما من الصحابة مخالف  . وغيرهما

  
ان، هل            : َوُسِئل ى مك ان إل ه من مك ه، ويرفع رأ ب عن اإلنسان إذا آان على غير طهر، وحمل المصحف بأآمامه، ليق

    ؟ يكره ذلك
  

    : فأجاب
  

    . بأس، ولكن ال يمسه بيديهوأما إذا حمل اإلنسان المصحف بكمه فال 
  

    ؟ َوُسِئَل عمن معه مصحف، وهو على غير طهارة، آيف يحمله
  

    : فأجاب
  

رأة، أو            ك القماش لرجل، أو ام ان ذل ه، سواء آ ومن آان معه مصحف فله أن يحمله بين قماشه، وفي خرجه وحمل
    . واهللا أعلم  . صبى، وإن آان القماش فوقه أو تحته

  
    ؟ الغسل، والوضوء  : ُخ اِإلسَالم عما تجب له الطهارتانَوُسِئَل شي

  
    : فأجاب

  
واختلف ـ أيضًا     . ذلك واجب للصالة بالكتاب والسنة واإلجماع، فرضها ونفلها، واختلف في الطواف ومس المصحف

    ؟ ـ في سجود التالوة، وصالة الجنازة، هل تدخل في مسمى الصالة التي تجب لها الطهارة
  

لم أمر        وأما ه وس ي صلى اهللا علي إن النب االعتكاف فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء، وآذلك الذآر والدعاء ف
    . الحائض بذلك

  
    : وأما القراءة ففيها خالف شاذ

  
ل   د قي زاع    : فمذهب األربعة تجب الطهارتان لهذا آله إال الطواف مع الحدث األصغر، فق ه ن ا ـ      . في ة ـ أيًض ال  واألربع

راءة الحائض، وفي           ازعوا في ق ى وضوء، وتن م يكن عل يجوزون للجنب قراءة القرآن، وال اللبث في المسجد، إذا ل
    . اإلمام أحمد وغيره، آما قد ذآر في غير هذا الموضع/وفي هذا نزاع في مذهب   . قراءة الشيء اليسير

  
ذا    . المسجد، هذا مذهب داود وأصحابه، وابن حزم  يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، واللبث في  : ومذهب أهل الظاهر وه

    . منقول عن بعض السلف
  

وتر، أو     : فالذي ذآره ابن حزم أنها ال تجب إال لصالة  ؟ وأما مذهبهم فيما تجب له الطهارتان ة ال هى رآعتان، أو رآع
وز          هو، فيج جدتى الس ارة لس ده الطه ب عن ازة، وال تج الة الجن وف، أو ص ي الخ ة ف دث   رآع ب والمح ده للجن عن

ال      ه، ومس المصحف ق ع           : والحائض قراءة القرآن، والسجود في ا، فمن ادعى من دوب إليه ر من ال خي ذه األفع ألن ه
    . هؤالء منها فعليه الدليل

  
    . وأما الطواف فال يجوز للحائض بالنص، واإلجماع



 

  
ي    وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف، وقد ذآر عبد اهللا بن اإلمام أ ن أب اد ب حمد في المناسك بإسناده عن النخعى، وحم

ة والحيض       . أنه يجوز الطواف مع الحدث األصغر، وقد قيل إن هذا قول الحنفية، أو بعضهم  : سليمان ا مع الجناب وأم
د              ول في مذهب أحم ه ال فرض، وهو ق ك واجب في ة أن ذل ي حنيف وظاهر  /  . فال يجوز عند األربعة، لكن مذهب أب

ه  مذهبه آ يهم ـ               . مذهب مالك والشافعي أنه رآن في ا ثبت عن الصحابة ـ رضوان اهللا عل اب م ذا الب والصحيح في ه
ه      ازة، ويجوز ل وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن مس المصحف ال يجوز للمحدث، وال يجوز له صالة جن

    . فهذه الثالثة ثابتة عن الصحابة  . سجود التالوة
  

الطواف               وأما الطواف ف  تالوة مع الحدث، ف ا عن الصحابة، لكن إذا جاز سجود ال ه نقال خاًص ال أعرف الساعة في
اب سجدة المسلمين مع المشرآين       . أولى، آما قاله من قاله من التابعين ه       : قال البخاري في ب يس ل والمشرك نجس ل

قال ابن بطال في    . على وضوءوضوء، وآان ابن عمر يسجد على غير وضوء ووقع في بعض نسخ البخاري يسجد 
ر وضوء          : شرح البخاري ى غي ان يسجد عل ه آ ن عمر أن ي      . الصواب إثبات غير؛ ألن المعروف عن اب ن أب ذآر اب

ن الحسن ـ عن رجل زعم        -شيبة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا زآريا بن أبي زائدة، حدثنا أبو الحسن  يعنى عبيد اب
ال     ر ق ن جبي رأ السجدة                : أنه نسيه عن سعيد ب م يرآب، فيق اء ث ق الم ه فيهري زل عن راحلت ن عمر ين د اهللا ب ان عب آ

ال         . فيسجد، وما يتوضأ ر وضوء، ق ى غي رأ السجدة عل يسجد    : وذآر عن وآيع عن زآريا عن الشعبي في الرجل يق
    . حيث آان وجهه

  
و قِ       : قال ابن المنذر ال عطاء وأب ر، والحسن       واختلفوا في الحائض تسمع السجدة فق ن جبي ة، والزهري، وسعيد ب الب

ا عن     . ليس عليها أن تسجد، وبه قال مالك والثوري والشافعي، وأصحاب الرأي  : وقتادة/البصري، وإبراهيم وقد روين
    . لك سجدت  : وبه قال سعيد بن المسيب قال تومئ، وتقول  . عثمان بن عفان قال تومئ برأسها

  
ر وضوء      وقال ابن المنذر في ذآر م    ى غي ك        : ن سمع السجدة وهو عل وا في ذل ر، واختلف و بك ال أب ة     . ق فقالت طائف

رأي      وري وإسحاق وأصحاب ال فيان الث ه          . يتوضأ ويسجد، هكذا قال النخعي وس ا أن وال ثالًث ا عن النخعي ق د روين وق
ه     ان وجه ن ح     . يتيمم ويسجد، وروينا عن الشعبي قوال ثالًثا أنه يسجد حيث آ ال اب ن      وق ان ب د روي عن عثم زم ـ وق

وعن الشعبي جواز سجود     . رب لك سجدت  : وتقول  : عفان، وسعيد بن المسيب ـ تومئ الحائض بالسجود، وقال سعيد 
    . التالوة إلى غير القبلة

  
ازة  (   : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  : وأما صالة الجنازة، فقد قال البخاري ا   .  ) من صلى على الجن ى    (   : لوق صلوا عل

ى النجاشي   (   : ، وقال ) صاحبكم ر،             ) صلوا عل ا تكبي ا، وفيه تكلم فيه ا رآوع وال سجود، وال ي يس فيه سماها صالة ول
    . وآان ابن عمر ال يصلى إال طاهًرا، وال يصلى عند طلوع الشمس، وال غروبها، ويرفع يديه  : قال  . وتسليم

  
ال        عرض البخاري   : قال ابن بطال/ ارة، ق ر طه ازة بغي ى الجن ه أجاز الصالة عل ا دعاء     : للرد على الشعبي، فإن ألنه

وا      . ليس فيها رآوع وال سجود ى شذوذه، وأجمع والفقهاء مجمعون من السلف والخلف على خالف قوله، فال يلتفت إل
واحتجاج البخاري في هذا   : قال  . أنها ال تصلى إال إلى القبلة، ولو آانت دعاء آما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة

    . الباب حسن
  

ل    : قيل  . فالنزاع في سجود التالوة، وفي صالة الجنازة  : قلت ه، وقي   : هما جميًعا ليسا صالة، آما قال الشعبي ومن وافق
ارة   ا الطه اس           . هما جميعًا صالة تجب لهم ه النصوص والقي دل علي ذي ت أثور عن الصحابة وهو ال ين     : والم رق ب الف

وذلك ألنه قد ثبت بالنص ال صالة إال بطهور، آما في الصحيحين     . الجنازة، والسجود المجرد سجود التالوة والشكر
ال          ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي رة عن النب ي هري ى يتوضأ       (   : عن أب ل اهللا صالة أحدآم إذا أحدث حت وفي    .  ) ال يقب

ال   صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى ه ق ور، وال صدقة من        (   : اهللا عليه وسلم أن ر طه ل اهللا صالة بغي ال يقب
    .  ) غلول

  
قِ  {   : وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعالى   } َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِف

َكاَرى     {   : ، وقد حرم الصالة مع الجنابة والسكر في قوله ] 6  : المائدة [ اآلية  ُتْم ُس َالَة َوَأن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتْقَرُبوْا الصَّ
    .  ] 43  : النساء [   } َحتََّى َتْعَلُموْا َما َتُقوُلوَن َوَال ُجُنًبا ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتََّى َتْغَتِسُلوْا



 

  
ن جريج                  لم من حديث اب ا ثبت في صحيح مس ر الصالة، لم ارة ال تجب لغي ا ـ أن الطه ن      : وثبت ـ أيًض ا سعيد ب ثن

م يمس              : الحارث، عن ابن عباس ل، ول ام فأآ ه طع ه من الخالء، فقرب ل لم قضى حاجت أن النبي صلى اهللا عليه وس
ه        قال ابن جريج وزادنى عمرو بن دينار عن س    .  ) ماء ل ل لم قي ه وس ي صلى اهللا علي ن الحارث أن النب م     : عيد ب إنك ل

    . سمعته من سعيد بن الحارث  : قال عمرو  ) ما أردت صالة فأتوضأ (   : قال  . تتوضأ
  

ناد            لم ال بإس ه وس ي صلى اهللا علي ل أحد عن النب م ينق ه ل والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصال، فإن
ددة،  صحيح، وال ضع يف، أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خالئق عظيمة، وقد اعتمر ُعَمَرا متع

ل            ه لنق و بين ا، ول ا عاًم لم بياًن ه وس ي صلى اهللا علي ه النب والناس يعتمرون معه، فلو آان الوضوء فرًضا للطواف لبين
وهذا وحده ال يدل على الوجوب، فإنه قد   . ف توضأذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طا

    . فيتيمم لرد السالم  ) إني آرهت أن أذآر اهللا إال على طهر (  : آان يتوضأ لكل صالة، وقد قال
  
ه         / ل ل ا خرج من الخالء وأآل وهو محدث قي ال   ؟ أال تتوضأ   : وقد ثبت عنه في الصحيح أنه لم ا أردت صالة    (   : ق م

يس بواجب       .  ) فأتوضأ ك مستحب ل   . يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إال إذا أراد صالة، وأن وضوءه لما سوى ذل
ليس إنكاًرا للوضوء لغير الصالة، لكن إنكار إليجاب الوضوء   ) ما أردت صالة فأتوضأ (   : وقوله صلى اهللا عليه وسلم

ال صلى اهللا       ؟ أال تتوضأ  : لغير الصالة؛ فإن بعض الحاضرين قال له ل، فق فكأن هذا القائل ظن وجوب الوضوء لألآ
    . فبين له أنه إنما فرض اهللا الوضوء على من قام إلى الصالة  ) ما أردت صالة فأتوضأ (   : عليه وسلم

  
روى   ذي ي ر            (   : والحديث ال تكلم إال بخي م فال ي ه الكالم، فمن تكل اح في د رواه  ،  ) الطواف بالبيت صالة، إال أن اهللا أب ق

ن   الم اب ن آ ه م ا ويجعلون ة بالحديث ال يصححونه إال موقوًف ا، وأهل المعرف ا ومرفوًع روى موقوًف و ي ائي، وه النس
د،                  وع من الصالة آصالة العي ه أن الطواف ن راد ب يس الم ه ل ه؛ ألن ه، وبكل حال فال حجة في عباس ال يثبتون رفع

إن الطواف   ا، ف ل الصالة مطلًق ه مث ائز؛ وال أن ه  والجن ه، وال يبطل ليم في اع، وال تس النص واإلجم الم ب ه الك اح في يب
ليم،               ر وتس ا تكبي ازة فيه إن الجن ازة، ف ل الجن يس هو مث لمين، فل اق المس راءة باتف ه الق الضحك والقهقهة، وال تجب في

    . فتفتح بالتكبير، وتختم بالتسليم
  
ر،   (   : يه وسلموهذا حد الصالة التي أمر فيها بالوضوء، آما قال صلى اهللا عل/ مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبي

د              ) وتحليلها التسليم روة، وعن ى الصفا والم ر عل ا يكب ه، فكم ر في أول ل، وإن آب ه تحريم، وال تحلي ، والطواف ليس ل
ها يحرم رمى الجمار، من غير أن يكون ذلك تحريًما، ولهذا يكبر آلما حاذى الرآن، والصالة لها تحريم؛ ألنه بتكبير

يًئا،       ك، والطواف ال يحرم ش ر ذل على المصلي ما آان حالال له من الكالم، أو األآل، أو الضحك، أو الشرب، أو غي
بل آل ما آان مباًحا قبل الطواف في المسجد، فهو مباح في الطواف، وإن آان قد يكره ذلك ألنه يشغل عن مقصود    

الكالم واألآل     الطواف، آما يكره في عرفة، وعند رمي الجمار، و ال يعرف نزاًعا بين العلماء أن الطواف ال يبطل ب
    . وآما ال يبطل االعتكاف بذلك  . والشرب والقهقهة، آما ال يبطل غيره من مناسك الحج بذلك

  
ا إذا        م يحرم، بخالف م واالعتكاف يستحب له طهارة الحدث، وال يجب، فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد ل

ك يبطل      آان جنًبا  أو حائًضا، فإن هذا يمنعه منه الجمهور، آمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد ال ألن ذل
ه مباشرة النساء       االعتكاف؛ ولهذا إذا خرج المعتكف لالغتسال آان حكم اعتكاف عليه في حال خروجه، فيحرم علي

ن   /وضأ ومن جوز له اللبث مع الوضوء، جوز للمعتكف أن يت  . في غير المسجد د ب ويلبث في المسجد، وهو قول أحم
    . حنبل وغيره

  
أمر أن   والذي ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه نهى الحائض عن الطواف، وبعث أبا بكر أميًرا على الموسم، ف

ادى ان (   : ين ام مشرك، وال يطوف بالبيت عري د الع ون   .  ) أال يحج بع انوا يطوف ان المشرآون يحجون وآ بالبيت وآ
ا      : عراة، فيقولون ا، إال الحمس، ومن دان دينه زل اهللا     . ثياب عصينا اهللا فيها فال نطوف فيه ك أن ي آَدَم    {  : وفي ذل ا َبِن َي

ِجدٍ  ه  ] 13  : األعراف  [   } ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُآلِّ َمْس ةً   {   : ، وقول وْا َفاِحَش ل طوافهم بالبيت عرا      } َوِإَذا َفَعُل ْدَنا    { ة مث اُلوْا َوَج َق
    .  ] 28  : األعراف [   } ْعَلُموَنَعَلْيَها آَباءَنا َوالّلُه َأَمَرَنا ِبَها ُقْل ِإنَّ الّلَه َال َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعَلى الّلِه َما َال َت

  
ا   ك لخصوص      ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا، خصوًصا إذا آان في المسجد الحرام والن م يجب ذل ه، فل س يرون



 

زل      ا أن ة حدود م الطواف، لكن االستتار في حال الطواف أوآد لكثرة من يراه وقت الطواف، فينبغى النظر في معرف
د    . اهللا على رسوله، وهو أن يعرف مسمى الصالة التي ال يقبلها اهللا إال بطهور، التي أمر بالوضوء عند القيام إليها وق

ه           فسر ذلك النبي صل لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ى عن النب ى اهللا عليه وسلم بقوله في الحديث الذي في السنن عن عل
    : ففي هذا الحديث داللتان  .  ) مفتاح الصالة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم (   : قال
  
م يكن تحر         : إحداهما / ا ل ليم، فم ا التس ر، وتحليله ا التكبي م يكن من       أن الصالة تحريمه ليم ل ه التس ر، وتحليل ه التكبي يم

    . الصالة
  

ليم،      : والثانية ا التس ر، وتحليله أن هذه هي الصالة التي مفتاحها الطهور، فكل صالة مفتاحها الطهور، فتحريمها التكبي
إن                ذا، ف ازة في ه دخلت صالة الجن ور، ف يس مفتاحه الطه ليم، فل ه التس ر، وتحليل ه التكبي م يكن تحريم ا   فما ل مفتاحه

    . الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم
  

م          ليما، وال أنه ه تس لم، وال عن أصحابه أن في ه وس وأما سجود التالوة والشكر، فلم ينقل أحد عن النبي صلى اهللا علي
ليم     ه التس ون في اء ال يعرف د في إح     . آانوا يسلمون منه؛ ولهذا آان أحمد بن حنبل وغيره من العلم روايتين  وأحم دى ال

ذلك  ر ب دم ورود األث ه؛ لع لم في ه ال يس ل     . عن نص، ب ك ب ت ذل م يثب ين، ول دة أو اثنت لم واح ة األخرى يس ي الرواي وف
    . بالقياس، وآذلك من رأي فيه تسليما من الفقهاء ليس معه نص، بل القياس، أو قول بعض التابعين

  
آان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر    : وقد تكلم الخطابي على حديث نافع عن ابن عمر قال

ه    ال   . بالسجدة آبر وسجد، وسجدنا مع ر       : ق ان أن السنة أن يكب ه بي م،        /في ر أهل العل ذاهب أآث ذا م ى ه للسجود، وعل
ال  ه إذا أراد أن         : وآذلك يكبر إذا رفع رأسه من السجود، ق ع يدي والن يرف د يق ان الشافعي وأحم ن     . يسجد وآ وعن اب

    . وبه قال إسحاق بن راهويه  . إذا رفع رأسه من السجود يسلم  : سيرين وعطاء
  
ليم      : قال ا التس ر، وتحليله ا التكبي د ال يعرف ـ       . واحتج لهم في ذلك بقول النبي صلى اهللا عليه وسلم تحريمه ان أحم وآ

    . وفي لفظ ـ ال يرى التسليم في هذا
  

ا صالة،         وهذه الحجة  : قلت لم أنه ى من يس ذا عل إنما تستقيم لهم أن ذلك داخل في مسمى الصالة، لكن قد يحتجون به
لم        : قال  . وحديث ابن عمر رواه البخاري في صحيحه وليس فيه التكبير  . فيتناقض قوله ه وس ي صلى اهللا علي ان النب آ

ا        : وفي لفظ   . وضع جبهتهيقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا م دنا مكان ا يجد أح ى م حت
    . لجبهته

  
ى        ن عمر يسجد عل ان اب ليما، وآ فابن عمر قد أخبر أنهم آانوا يسجدون مع النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولم يذآر تس

ى وضوء، غير وضوء، ومن المعلوم أنه لو آان النبي صلى اهللا عليه وسلم بين ألصحابه أن السجود ال يكون إلى عل
م يعرف عن أحد          /لكان هذا مما يعلمه عامتهم؛ ألنهم آلهم إذا ل ائعا في الصحابة، ف ذا ش آانوا يسجدون معه، وآان ه

ى آخر األمر        ى إل د بق نة، وق منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التالوة، وآان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للس
ا      . يبين أنه لم يكن معروفا بينهم أن الطهارة واجبة لهاويسجد للتالوة على غير طهارة، آان هو مما  ذا مم ان ه ولو آ

ن عمر    أوجبه النبي صلى اهللا عليه وسلم لكان ذلك شائًعا بينهم، آشياع وجوب الطهارة للصالة، وصالة الجنازة، واب
    . المسلمينلم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها، ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق 

  
ه         : وقد يقال لم علي ا س لم لم ه وس إنه يكره سجودها على غير طهارة مع القدرة على الطهارة، فإن النبي صلى اهللا علي

ال    يمم، وق ى ت ه حت رد علي م ي لم ل د من رد السالم    : مس ر، فالسجود أوآ ى طه لكن آون   . آرهت أن أذآر اهللا إالَّ عل
ه      اإلنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم  ل علي ول ال دلي ارة، ق ه إال بطه ا ذآر     . عليه السجود، وال يحل له أن يسجد للَّ وم

ال تجزئ صالة ال    (   : على أن الطواف ليس من الصالة، ويدل على ذلك أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال  : أيضًا يدل
لم والطواف والسجود ال يقرأ فيهما بأم الكتاب، وق/  ) يقرأ فيها بأم الكتاب إن اهللا يحدث من    (   : د قال صلى اهللا عليه وس

ليم،           ) أمره ما يشاء وإن مما أحدث أال تكلموا في الصالة ه تس يس في ا ـ ل والكالم يجوز في الطواف، والطواف ـ أيًض
تح صالة      التكبير ال يوجب أن يكون المفت د ثبت     . لكن يفتتح بالتكبير، آما يسجد للتالوة بالتكبير، ومجرد االفتتاح ب فق
وآذلك ثبت   . في الصحيح أن النبي صلى اهللا عليه وسلم طاف على بعير، آلما أتى الرآن أشار إليه بشيء بيده، وآبر



 

    . أنه آبر على الصفا والمروة، وعند رمى الجمار؛ وألن الطواف يشبه الصالة من بعض الوجوه  : عنه
  

ل    : وأما الحائض  د قي ا منعت من الطواف أل      : فق ع من االعتكاف ألجل المسجد، والمسجد          إنم ا تمن جل المسجد، آم
،  ] 125  : البقرة [   } َأن َطهَِّرا َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن َواْلَعاِآِفيَن َوالرُّآَِّع السُُّجوِد {   : الحرام أفضل المساجد، وقد قال تعالى إلبراهيم

ر الطو    ه،          فأمر بتطهيره، فتمنع منه الحائض من الطواف، وغي ة في ارة واجب ول من يجعل الطه ذا من سر ق اف وه
ا للصالة،        : ويقول ا للطواف آطهارته إذا طافت وهى حائض عصت بدخول المسجد مع الحيض، وال يجعل طهارته

ال          ا ق ائر المناسك، آم ع الحائض من س م تمن بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في المسجد وهى حائض؛ ولهذا ل
ا يفعل الحاج      (   : ، وقال لعائشة ) الحائض تقضى المناسك آلها إال الطواف بالبيت (   : وسلم النبي صلى اهللا عليه ي م افعل

ال     : قيل له  )  ؟ أحابستنا هي (   : إنها حائض قال  : ولما قيل له عن صفية  .  ) غير أال تطوفي بالبيت د أفاضت، ق فال   (  : إنها ق
    . متفق عليه  ) إًذا
  
اس  وقد اعترض/ ي صلى    (   : ابن بطَّال على احتجاج البخاري بجواز السجود على غير وضوء بحديث ابن عب إن النب

د أهل        ) فسجد، وسجد معه المسلمون والمشرآون والجن واإلنس    ] النجم [ اهللا عليه وسلم قرأ  واتر عن ذا السجود مت وه
ال          ن مسعود ق ا ـ من حديث اب ا         ق  (   : العلم، وفي الصحيح ـ أيًض نجم فسجد فيه ة ال لم بمك ه وس ي صلى اهللا علي رأ النب

ال         ه، وق ى جبهت ه إل راب فرفع ا من حصى أو ت ال     : وسجد من معه غير شيخ أخذ آًف ذا، ق ى ه ل      : يكفين ُد ُقِت ه بع فرأيت
    .  ) آافًرا

  
ا ألقى     هذا ال حجة فيه؛ ألن سجود المشرآين لم يكن على وجه العبادة للَّه، والت  : قال ابن بطَّال ان لم ا آ عظيم له، وإنم

ُأْخَرى   {   : الشيطان على لسان النبي صلى اهللا عليه وسلم من ذآر آلهتهم في قوله َة اْل   } َأَفَرَأْيُتُم اللَّاَت َواْلُعزَّى َوَمَناَة الثَّاِلَث
ا س      : ، فقال ] 20، 19  : النجم [  تهم   تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن قد ترتجى، فسجدوا لم ا    . معوا من تعظيم آله فلم

ه             ًا ل الى ـ تأنيس أنزل اهللا ـ تع ه، ف ك أشفق وحزن ل علم النبي صلى اهللا عليه وسلم ما ألقى الشيطان على لسانه من ذل
يْ           {   : وتسلية عما عرض له ى الشَّ ى َأْلَق ا ِإَذا َتَمنَّ يٍّ ِإلَّ ا َنِب وٍل َوَل ن رَُّس َك ِم ن َقْبِل هِ  َوَما َأْرَسْلَنا ِم ي ُأْمِنيَِّت ه    } َطاُن ِف ى قول   : إل

    . ، أي إذا تال ألقى الشيطان في تالوته ] 52  : الحج [   } َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم { 
  

وضوء؛ ألن المشرك نجس ال يصح له وضوء، وال سجود   /فال يستنبط من سجود المشرآين جواز السجود على غير
    . إال بعد عقد اإلسالم

  
َحُكوَن     {   : هذا ضعيف، فإن القوم إنما سجدوا لما قرأ النبي صلى اهللا عليه وسلم  : فيقال وَن َوَتْض ِديِث َتْعَجُب َأَفِمْن َهَذا اْلَح

    } َوَلا َتْبُكوَن َوَأنُتْم َساِمُدوَن َفاْسُجُدوا ِللَِّه َواْعُبُدوا
  
ابعوه     ، فسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم ومن معه ا ] 62-59 : النجم [  ه والمشرآون ت متثاال لهذا األمر، وهو السجود للَّ

    . في السجود اهللا
  

غ    ذا، بل ا جرى ه ذا لم ه، وله ي السجود للَّ ه ف وافقتهم ل ان سبب م و آ ه ه ان صحيًحا فإن ي إذا آ ن التمن ر م ا ذآ وم
ادة اهللا       انوا ينكرون عب ا آ ة، والمشرآون م انوا    المسلمين بالحبشة ذلك، فرجع منهم طائفة إلى مك ه، ولكن آ  وتعظيم

ال   د ق ه المسلمون      : يعبدون معه آلهة أخرى، آما أخبر اهللا عنهم بذلك، فكان هذا السجود من عبادتهم للَّه، وق سجد مع
    . والمشرآون والجن واإلنس

  
وبمنزلة حجهم   . قتهوذآره له، وبمنزلة صد  . ال سجود إال بعد عقد اإلسالم، فسجود الكافر بمنزلة دعائه للَّه  : وأما قوله

ر حبطت                  ى الكف اتوا عل إن م دنيا، ف ه في ال وا علي ر أثيب وه من خي ا فعل دون اهللا وم د يعب ار ق للَّه، وهم مشرآون فالكف
ر   / أعمالهم في اآلخرة، وإن ماتوا على اإليمان فهل وه في الكف والن مشهوران، والصحيح       ؟ يثابون على ما فعل ه ق في

ك     ) أسلمت على ما أسلفت من خير (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم لحكيم بن حزام أنهم يثابون على ذلك، لقول ر ذل وغي
ى          . من النصوص، ومعلوم أن اليهود والنصارى لهم صالة وسجود  اتوا عل نفعهم في اآلخرة إذا م ك ال ي ان ذل وإن آ

    . الكفر
  

الى   وأيًضا، فقد أخبر اهللا في غير موضع من القرآن عن سجود سحرة فرع   ال تع ا ق اِجِديَن     {   : ون آم َحَرُة َس ُأْلِقَي السَّ َف



 

نهم،     . ، وذلك سجود مع إيمانهم ] 48-46 : الشعراء [   } َقاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ اْلَعاَلِميَن َربِّ ُموَسى َوَهاُروَن ه م وهو مما قبله الّل
ى      . ا ما لم يرد شرعنا بنسخهوشرع من قبلنا شرع لن  . وأدخلهم به الجنة، ولم يكونوا على طهارة رآن عل رئ الق ولو ق

ه             ان فسجدوا للَّ ات اإليم ة من آي لم، أو رأوا آي ه وس د صلى اهللا علي آفار فسجدوا للَّه سجود إيمان باللَّه ورسوله محم
    . مؤمنين بالّله ورسوله، لنفعهم ذلك

  
ن   ومما يبين هذا أن السجود يشرع منفرًدا عن الصالة آسجود التالوة،  إن اب وسجود الشكر، وآالسجود عند اآليات، ف

ال   ة أن          : عباس لما بلغه موت بعض أمهات المؤمنين سجد، وق ا آي ا إذا رأين لم أمرن ه وس إن رسول اهللا صلى اهللا علي
    . نسجد

  
ه، والسجود هو خضوع للَّ  : ومن سوغه يقول  ؟ هل هو عبادة، أم ال  . وقد تنازع الفقهاء في السجود المطلق لغير سبب/

جَّدًا َوُقولُ     {   : هو الخضوع قال تعالى اَب ُس وْا اْلَب ةٌ َوِإْذ ُقْلَنا اْدُخُلوْا َهـِذِه اْلَقْرَيَة َفُكُلوْا ِمْنَها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغدًا َواْدُخُل   } وْا ِحطَّ
ا      : من المفسرين السجود في اللغة هو الخضوع، وقال غير واحد   : ، قال أهل اللغة ] 58  : البقرة [  دخلوا رآع روا أن ي أم

الى  ال تع د ق ن، وق ى األرض ال يمك ة عل ع وضع الجبه دخول م إن ال ين، ف ي  {   : منحن ن ِف ُه َم ُجُد َل َه َيْس َر َأنَّ اللَّ ْم َت َأَل
ال   ] 18  : الحج  [   } دََّوابُّ َوَآِثيٌر مَِّن النَّاِسالسََّماَواِت َوَمن ِفي اْلَأْرِض َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشََّجُر َوال ، وق

ا     {   : تعالى ا َوَآْرًه َماَواِت َواَألْرِض َطْوًع ي السَّ به،       ] 15  : الرعد  [   } َوِلّلِه َيْسُجُد َمن ِف وم أن سجود آل شيء بحس ، ومعل
ي صل      . ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على األرض ال النب د ق ا       وق ي ذر لم لم في حديث أب ه وس ى اهللا علي

    . رواه البخاري ومسلم  .  ) إنها تذهب فتسجد تحت العرش (   : غربت الشمس
  

ة             ه غاي ى األرض للَّ ُعه عل ه، َفَوْض ا في اإلنسان وجه ه، وأعز م َفُعِلم أن السجود اسم جنس، وهو آمال الخضوع للَّ
أقرب ما يكون العبد من ربه  (   : ولهذا قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  . خضوعه ببدنه، وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك

فصار من جنس أذآار الصالة التي تشرع خارج   ] 19 : العلق [   } َآلَّا َلا ُتِطْعُه َواْسُجْد َواْقَتِرْب {   : وقال تعالى  ) وهو ساجد
    . القرآن، وآل ذلك يستحب له الطهارة الصالة، آالتسبيح؛ والتحميد، والتكبير، والتهليل، وقراءة

  
ذا ال يكون إال جزًءا من الصالة               / إن ه الرآوع، ف ا ال يفعل إال في الصالة آ ك، بخالف م   . ويجوز للمحدث فعل ذل

ه، لكن        ادة للَّ ر الصالة، فيسرت العب وأفضل أفعال الصالة السجود، وأفضل أقوالها القراءة، وآالهما مشروع في غي
    . األعمال، فاشترط لها أفضل األحوال الصالة أفضل

  
ا              ة في السفر، آم ى الراحل درة، وجاز التطوع عل تقبال مع الق ام واالس واشترط للفرض ما لم يشترط للنفل، من القي
ل أي          ه في السفر ِقَب ى راحلت ان يتطوع عل ه آ مضت به سنة النبي صلى اهللا عليه وسلم، فإنه قد ثبت في الصحاح أن

ه ال يمكن المتطوع          . وجه توجهت به ة، فإن تقبال للقبل ام وال اس وهذا مما اتفق العلماء على جوازه، وهو صالة بال قي
ذلك،               ا إال آ در عليه ي ال يق ادة اهللا الت ى تفويت عب و نهى عن التطوع أفضى إل ذلك، فل على الراحلة أن يصلى إال آ

ال أو مرض       . ك عن سفرهفإنه شيء مقدر يمكنه أن ينزل له وال يقطعه ذل  . بخالف الفرض زول لقت ه الن ومن لم يمكن
    . أو وحل صلى على الدابة ـ أيًضا

  
ام    ه القي ورخص في التطوع جالسًا؛ لكن يستقبل القبلة، فإن االستقبال يمكنه مع الجلوس، فلم يسقط عنه، بخالف تكليف

ان، ف     يًرا للصالة بحسب اإلمك ا ال يجب في       فإنه قد يشق عليه ترك التطوع، وآان ذلك تيس أوجب اهللا في الفرض م
    . النفل

  
ل من      / ازة أآمل من النف وآذلك السجود دون صالة النفل، فإنه يجوز فعله قاعًدا، وإن آان القيام أفضل، وصالة الجن

ذا             ا رآوع وسجود فهي أآمل من ه ة فيه ذر، وصالة النافل ك ال يتع وجه، فاشترط لها القيام بحسب اإلمكان؛ ألن ذل
    . والمقصود األآبر من صالة الجنازة هو الدعاء للميت، ولهذا آان عامة ما فيها من الذآر دعاء  . الوجه

  
راءة   : واختلف السلف والعلماء ا دعاء              ؟ هل فيها ق لم فيه ه وس ي صلى اهللا علي م يوقت النب ولين مشهورين، ول ى ق عل

ار، وإن آان   ن          بعينه، فعلم أنه ال يتوقت فيها وجوب شيء من األذآ ك عن اب ا ثبت ذل نة، آم ا س راءة الفاتحة فيه ت ق
ل   . تكره  : قيل  : فالناس في قراءة الفاتحة فيها على أقوال  . عباس ره وال تجب،        . تجب   : وقي ا مستحبة ال تك واألشبه أنه

ا         ة لشرع فيه ا تجب في الصالة التام ا آم دة    فإنه ليس فيها قرآن غير الفاتحة، فلو آانت الفاتحة واجبة فيه راءة زائ ق



 

دعاء      . على الفاتحة ا ال وألن الفاتحة نصفها ثناء على اهللا، ونصفها دعاء للمصلى نفسه، ال دعاء للميت، والواجب فيه
    . للميت، وما آان تتمة آذلك

  
    . والمشهور عن الصحابة أنه إذا سلم فيها سلم تسليمة واحدة، لنقصها عن الصالة التامة

  
َداج من صلى ص (   : وقوله ال /  .  ) الة ال يقرأ فيها بأم الكتاب فهي ِخ ا رآوع وسجود         : يق ي فيه ة هي الت   . الصالة المطلق

ه   . بدليل ما لو نذر أن يصلى صالة اح الصالة الطُّهور    (   : وهذه صالة تدخل في قول ا      . مفت ر، وتحليله ا التكبي وتحريمه
الى     . صلوا على الميت  : ويقالصالة الجنازة،   : يقال  . لكنها تقيد  ) التسليم ال تع ا ق اَت       {   : آم ْنُهم مَّ ٍد مِّ ى َأَح لِّ َعَل َوَال ُتَص

    .  ] 84  : التوبة [   } َأَبًدا َوَال َتُقْم َعَلَى َقْبِرِه
  

َدَقًة تُ   {   : والصالة على الميت قد بينها الشارع أنها دعاء مخصوص، بخالف قوله َواِلِهْم َص َزآِّيِهم   ُخْذ ِمْن َأْم ُرُهْم َوُت َطهِّ
ل،          ] 103  : التوبة [   } ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَالَتَك َسَكٌن لَُّهْم ه تحريم وتحلي يس ل ذي ل ق ال دعاء المطل تلك قد بين أنها ال

ذا ال   والسجود المجرد ال يسمى صالة، ال مطلقا و  . وال يشترط له استقبال القبلة، وال يمنع فيه من الكالم ًدا؛ وله ال مقي
ر طهور     (   : صالة التالوة، وال صالة الشكر؛ فلهذا لم تدخل في قوله  : يقال ل اهللا صالة بغي ه   ) ال يقب ل اهللا   (   : وقول ال يقب

ه    ) صالة أحدآم إذا أحدث حتى يتوضأ ذل ل د اهللا التسترى       . ، فإن السجود مقصوده الخضوع، وال ن عب ل لسهل ب   : وقي
    . سجدة ال يرفع رأسه منها أبًدا  . نعم  : قال  ؟ لبأيسجد الق

  
ى       ا التقرب إل ي يقصد به ومسمى الصالة البد فيه من الدعـاء فال يكون مصلًيا إال بدعـاء بحسب إمكانه، والصالة الت

ًا أ  / إني نهيت أن (   : اهللا البد فيها من قرآن، وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم رآن راآع فالسجود ال    ) و ساجًدا أقرأ الق
ل،      رآن أآم ا بق يكون فيه قرآن، وصالة التقرب البد فيها من قرآن، بخالف الصالة التي مقصودها الدعاء للميت فإنه

    . ولكن مقصودها يحصل بغير قرآن
  

و المعروف عن الصحابة ذا ه ور، وه ول الجمه ه الوضوء، آق ه يجب ل ا مس المصحف، فالصحيح أن عد،   : وأم س
وذلك أن   .  ) ال يمس القرآن إال طاهر (   : وفي آتاب عمرو بن حزم عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  . ان، وابن عمروسلم

ى             ر المشرآين عل د أق ديهم، وق ه أي ة أن تنال دو مخاف ى أرض الع القرآن إل افر ب النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى أن يس
إن السجود للَّ يهم، ف ره عل م ينك ه، ول ا {   : ه خضوعالسجود للَّ ا َوَآْرًه َماَواِت َواَألْرِض َطْوًع ي السَّ ن ِف ُجُد َم ِه َيْس   } َوِلّل

    .  ] 15  : الرعد [ 
  

رأ في السجود،       إذا نهى أن يق وأما آالمه فله حرمة عظيمة؛ ولهذا ينهى أن يقرأ القرآن في حال الرآوع والسجود، ف
ة ال       ل السجود، وحرم ه         لم يجز أن يجعل المصحف مث ة المسجد، والمسجد يجوز أن يدخل مصحف أعظم من حرم

زم إذا جاز     . المحدث، ويدخله الكافر للحاجة، وقد آان الكفار يدخلونه واختلف في نسخ ذلك، بخالف المصحف فال يل
ان        . الطواف مع الحدث أن يجوز للمحدث مس المصحف؛ ألن حرمة المصحف أعظم ا روى عن عثم ذا فم ى ه وعل

ظ، والرآوع هو     وسعيد من أن الى     . سجود خفيف  /الحائض تومئ بالسجود، هو ألن حدث الحائض أغل ال تع ا ق   : آم
    . رآًعا فرخص لها في دون آمال السجود  : ، قالوا ] 58  : البقرة [   } َواْدُخُلوْا اْلَباَب ُسجَّدًا { 

  
ه        يس بصالة بقول ين ل ا دون رآعت ى أن م ى      (   : وأما احتجاج ابن حزم عل ى مثن ار مثن ل والنه ه     ) صالة اللي ذا يروي فه

إنهم               ر، ف ن عم ون عن اب ات المعروف ا رواه الثق ر، وهو خالف م ن عم ارقي عن اب األزدى عن على بن عبد اهللا الب
ذا    ) صالة الليل مثنى مثنى فإذا ِخْفَت الفجر فأوتر بواحدة  (   : رووا ما في الصحيحين أنه سئل عن صالة الليل فقال وله

    : وال يقال هذه زيادة من الثقة، فتكون مقبولة لوجوه  . عف اإلمام أحمد وغيره من العلماء حديث البارقيض
  

    . أن هذا متكلم فيه  : أحدها
  

    . أن ذلك إذا لم يخالف الجمهور، وإال فإذا انفرد عن الجمهور ففيه قوالن في مذهب أحمد وغيره  : الثاني
  

لم         : يخالف المزيد عليه، وهذا الحديث قد ذآر ابن عمر  أن هذا إذا لم  : الثالث ه وس ي صلى اهللا علي أن رجال سأل النب
إذا خفت الصبح        (   : عن صالة الليل فقال ى، ف ى مثن ل مثن أوتر بواحدة  /صالة اللي ال      ) ف و ق ه ل وم أن ل     : ومعل صالة اللي



 

وإنما يجوز إذا ذآر صالة الليل منفردة آما ثبت في والنهار مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة لم يجز ذلك، 
الصحيحين، والسائل إنما سأله عن صالة الليل، والنبي صلى اهللا عليه وسلم وإن آان قد يجيب عن أعم مما سئل عنه 

نا، أفنتو         : ـ آما في حديث البحر لما قيل له ه عطش إن توضأنا ب اء، ف ل من الم ضأ  إنا نرآب البحر، ونحمل معنا القلي
    . ، لكن يكون الجواب منتظما، آما في هذا الحديث ) هو الطهور ماؤه، الحل ميتته   (   : من ماء البحر، فقال

  
أوتر بواحدة      (   : وهناك إذا ذآر النهار لم يكن الجواب منتظما؛ ألنه ذآر فيه قوله إذا خفت الصبح ف ذا ثابت في      ) ف وه

    . الحديث ال ريب فيه
  

ائل،    : مل أن يكون هذا قد ذآره النبي صلى اهللا عليه وسلم في مجلس آخر، آالما مبتدأ آلخريحت  : فإن قيل إما لهذا الس
    . وإما لغيره

  
آل من روى عن ابن عمر إنما رواه هكذا فذآروا في أوله السؤال، وفي آخره الوتر، وليس فيه إال صالة الليل،   : قيل

ه وال   ان؛            وهذا خالفهم، فلم يذآر ما في أول الحفظ واالتق روفين ب يس هو من المع ا في آخره، وزاد في وسطه، ول  م
    . ولهذا لم يخرج حديثه أهل الصحيح ـ البخاري ومسلم

  
ـع        /وهـذه األمـور ومـا أشبهها متى تأملها اللبيب، علم أنه غلط في الحديث   ـة تمن ـة قوي ك، أوجب ريب م ذل م يعل وإن ل

    . ذا األصـل العظيماالحتجاج بـه، على إثبات مثـل هـ
  

م               لم ل ه وس ي صلى اهللا علي م أن النب ا، فعل ازة وغيره ذلك صالة الجن ة وهو صالة، وآ ومما يبين ذلك أن الوتر رآع
    . يقصد بذلك بيان مسمى الصالة وتحديدها، فإن الحد يطرد وينعكس

  
    . قصد بيان ما يجوز من الصالة  : فإن قيل

  
م     ما ذآرتم جائز، وسجود  : قيل ى الحك   . التالوة والشكر ـ أيًضا ـ جائز، فال يمكن االستدالل به، ال على االسم، وال عل

ل        ن حنب د ب ام أحم ال اإلم ا ق أ آم   : وآل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خط
    . إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام

  
ى أصله                   : وأما سجود السهو اء عل تالوة بن ة آسجود ال ر القبل ى غي ارة، وإل ر طه ى غي ا عل ن حزم أيًض د جوزه اب فق

ام        ان مق ذا سجدتان يقوم تالوة والشكر؛ ألن ه الضعيف؛ ولهذا ال يعرف عن أحد من السلف، وليس هو مثل سجود ال
در   /إذا شك أحدآم   (   : الشك ـ   رآعة من الصالة، آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الصحيح ـ حديث  م ي فل

ه       فعتا ل ا ش إن صلى خمًس ثالًثا صلى أم أربًعا فليطرح الشك ْولَيْبِن على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، ف
ا     (   : وفي لفظ  .  ) صالته، وإال آانتا ترغيما للشيطان ا ترغيم ا آانت ة ا    .  ) وإن آانت صالته تماًم ا آالرآع لسادسة  فجعلهم
    . التي تشفع الخامسة المزيدة سهًوا

  
ذا                  ا في ه ان مخطًئ ى اهللا، وإن آ ا إل ا تقرب ة وفعله ام المكتوب ا من تم د أنه ه اعتق ا؛ ألن ؤجر عليه ه ي ودل ذلك على أن

اده        . االعتقاد ة بحسب اجته ده قرب ا يعتق ى          . وفي هذا ما يدل على أن من فعل م اب عل ه يث ك أن ا في ذل ان مخطًئ إن آ
    . ذلك، وإن آان له علم أنه ليس بقربة يحرم عليه فعله

  
ا      : وأيضا، فإن سجدتى السهو يفعالن ا، فهم إما قبل السالم، وإما قريًبا من السالم فهما متصالن بالصالة، داخالن فيه

    . منها
  

    . وأيًضا، فإنهما جبران للصالة فكانتا آالجزء من الصالة
  

    . وتحريًما، فإنه يسلم منهما، ويتشهد، فصارتا أوآد من صالة الجنازةوأيًضا، فإن لهما تحليًال 
  

ة،       /ال من جنس  . وفي الجملة، سجدتا السهو من جنس سجدتى الصالة ى الكعب ذا يفعالن إل تالوة والشكر؛ وله سجود ال



 

ك في       . وءوهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم، ولم ينقل عن أحد أنه فعلها إلى غير القبلة، وال بغير وض  ا يفعل ذل آم
ى                . سجود التالوة ا عل ه أن يفعلهم يس ل األرض آالفريضة، ل ه أن يسجدهما ب ان علي ان السهو في الفريضة آ وإذا آ

    . الراحلة
  

ه ال يجب                اء، بخالف سجود الشكر، فإن ر الفقه ول أآث رة، وهو ق ه نصوص آثي ا دل علي ان آم وأيضا فإنهما واجبت
ببه       باإلجماع، وفي استحبابه  تالوة س اع، فسجود ال ان مشروًعا باإلجم نزاع، وسجود التالوة في وجوبه نزاع، وإن آ

    . القراءة فيتبعها
  

    . ولما آان المحدث له أن يقرأ، فله أن يسجد بطريق األولى، فإن القراءة أعظم من مجرد سجود التالوة
  

ي د نهي النب رآن، وق رؤون الق انوا يق ا آ د سجدوا، وم ي حال  والمشرآون ق رآن ف رأ الق لم أن يق ه وس صلى اهللا علي
    . الرآوع والسجود، َفُعِلم أن القرآن أفضل من هذه الحال

  
ك         ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد  (   : وقوله وال في ذل دخل األق م ت ال، فل ين األقرب      . أي من األفع رق ب ويف

نام العمل    : وإن آان في السجود أقربفقد يكون بعض األعمال أفضل من السجود، / . واألفضل إال أن   . آالجهاد فإنه س
راءة من      . يراد السجود العام، وهو الخضوع فهذا يحصل له في حال القراءة وغيرها، وقد يحصل للرجل في حال الق

    . الخشوع والخضوع ما ال يحصل له في حال السجود
  

ل أقرب ما يكون الرب ـ تعالى ـ م   (   : وهذا آقوله ه   ) ن عبده في جوف اللي دنيا         (   : وقول ى سماء ال ة إل ا آل ليل زل ربن ين
    .   ) إنه يدنو عشية عرفة (   : وقوله  ) حين يبقى ثلث الليل

  
اد في سبيل اهللا      . ومعلوم أن من األعمال ما هو أفضل من الوقوف بعرفة، ومن قيام الليل، آالصلوات الخمس، والجه

انِ        {   : وقد قال تعالى دَّاِع ِإَذا َدَع َوَة ال ُب َدْع ٌب ُأِجي ِإنِّي َقِري ي َف رة  [   } َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّ و قريب ممن     ] 186  : البق ، فه
ا          (   : آما قال  . دعاه، وقد يكون غير الداعي أفضل من الداعي ه أفضل م ألتي أعطيت رآن عن ذآرى ومس من شغله الق

   .  أعلمواهللا  .  ) ُأعطي السائلين
  

  َباّب الُغْسل 
  
    ؟ وهل يجوز ألحد الصالة جنًبا وال يعيد  ؟ هل هو فرض أم ال  : سئل ـ َرحمه اهللا ـ عن غسل الجنابة 
  

    : فأجاب
  

ارة شرعية                  ر طه ر، ومن صلى بغي ى يتطه دًثا، حت ا وال مح يس ألحد أن يصلي جنًب ة فرض، ل ارة من الجناب الطه
ادًرا          مستحًال لذلك فهو آافر، ول ان ق ة الغليظة، لكن إن آ ره، وهو مستحق للعقوب و لم يستحل ذلك فقد اختلف في آف

    . على االغتسال بالماء اغتسل، وإن آان عادًما للماء، ويخاف الضرر باستعماله بمرض، أو خوف برد تيمم، وصلى
  

اء، وال إ  ه  وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بال غسل وال تيمم، في أظهر أقوال العلم ادة علي الى ـ       . ع واهللا ـ سبحانه وتع
    . أعلم

  
    ؟ َوُسِئَل عن رجل يالعب امرأته، ثم بعد ساعة يبول، فيخرج شبه المني بألم وعصر، فهل يجب عليه الغسل 
  

    : فأجاب
  

    . المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بشهوة، وهو أبيض غليظ، تشبه رائحته رائحة الطَّلع
  

اء     فأما المني ر العلم د أآث ي     : الذي يخرج بال شهوة، إما لمرض، أو غيره، فهذا فاسد ال يوجب الغسل عن ك، وأب آمال



 

ذا               . حنيفة وأحمد م، هو من ه م، أو بال أل ارة مع أل ول ت آما أن دم االستحاضة ال يوجب الغسل، والخارج عقيب الب
    . واهللا أعلم  . الباب، ال غسل فيه عند جمهور العلماء

  
إذا آان عليك نجاسة من عذر النساء، أو من جنابة ال تتوضئي إال تمسحي بالماء من داخل     : ُسِئَل عن امرأة قيل لهاَو

    ؟ الفرج، فهل يصح ذلك
  
    : فأجاب/
  

    . الحمد للَّه، ال يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج، في أصح القولين، واهللا أعلم
  
  
ا، فقالت إحداهما   َوُس  رحم من داخل           : ِئَل عن امرأتين تباحثت رأة أن تدس إصبعها، وتغسل ال ى الم وقالت    . يجب عل

    ؟ ال يجب إال غسل الفرج من ظاهر، فأيهما على الصواب  : األخرى
  

    : فأجاب
  

    . الصحيح أنه ال يجب عليها ذلك، وإن فعلت جاز
  

ائز حالل أم       َوُسِئَل عن امرأة تضع معها دواء و ك ج ل، فهل ذل قت المجامعة، تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحب
    ؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصالة والصوم بعد الغسل، أم ال  ؟ ال
  

    : فأجاب
  

ه    / أما صومها وصالتها فصحيحة، وإن آان ذلك الدواء ك ففي اء، واألحوط     في جوفها، وأما جواز ذل ين العلم زاع ب ن
    . واهللا أعلم  . أنه ال يفعل

  
ك             : َوُسِئل در ذل ا ق د، وم ان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالم ه آ لم أن ه وس ره     ؟ هل صح عن النبي صلى اهللا علي وهل تك

    ؟ الزيادة على هذا مع اختالف أحوالهم، وهل يكرر الصب على وجهه في الوضوء
  

    : فأجاب
  

اس، وإن       . رطل وأوقيتان تقريًبا، والمد ربع ذلك  : ل الدمشقيالصاع بالرط وهذا مع االقتصاد والرفق يكفي غالب الن
    . احتاج إلى الزيادة أحياًنا لحاجة فال بأس بذلك

  
ه           ى وجه له عل اء يرس ل إذا غرف الم روه، ب راف مك ر االغت لكن من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء، وما ذآر من تكثي

    . والّله أعلم  . أعالى الوجه إلى أسفله برفق إرساال من
  

    ؟ َوُسِئَل عن رجل اغتسل، ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك، أم ال
  

    : فأجاب
  

    . األفضل أن يتوضأ، ثم يغسل سائر بدنه، وال يعيد الوضوء آما آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يفعل
  

ة      ولو اقتصر على االغتسال من غير وضوء، أجزأه ذ ي حنيف د أب ة، لكن عن لك في المشهور من مذهب األئمة األربع
ين         : وأحمد زاع ب ه ن ع الحدثين، في وى رف عليه المضمضة واالستنشاق، وعند مالك والشافعي ليس عليه ذلك، وهل ين
    . واهللا أعلم  . العلماء



 

  
    : َوَقاَل ـ َرحمه اهللا

  
   في الحمَّام: َفْصــل  
  

ل          قد آره اإلمام أحمد ب ا، مث ًرا، أو غالًب ة آثي ى أمور محرم تماله عل ك الش راءه، وذل ناء الحمام، وبيعه، وشراءه، وآ
رة        واحش آبي ى فعل ف د تشتمل عل آشف العورات ومسها والنظر إليها، والدخول المنهي عنه إليها، آنهي النساء، وق

ي      . وصغيرة بالنساء، والرجال ذي رواه الطبران ال  إ (   : وجاء في الحديث ال ال       : ن الشيطان ق ا، ق ي بيت ارب اجعل ل   : ي
    . ومن المنكرات التي يكثرها فيها تصوير الحيوان في حيطانها، وهذا متفق عليه  .  ) بيتك الحمام

  
ذا الموضع        : قلت ر ه د آتبت في غي ا             : ق أقول هن ا، ف م يحتج إليه ا إذا ل ك بم د ذل د من تقيي ه الب د     : أن ات أحم إن جواب

دها في العراق والحجاز                ونصوصه إما ي يعه ى الحمامات الت ه عل أن يكون خرج آالم دة في نفسه، ب أن تكون مقي
ه  / واليمن، وهي جمهور البالد التي انتابها، فإنه لم يذهب إلى خراسان، ولم يأت إلى غير هذه البالد إال مرة في مجيئ

ا ال        . إلى دمشق ا الحر، وأهله ذآورة الغالب عليه بالد الم أرض          وهذه ال م يكن ب ذا ل ا؛ وله ام غالًب ى الحم اجون إل يحت
و    . ولم يدخل النبي صلى اهللا عليه وسلم حماما  . الحجاز حمام على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلفائه وال أب

اق         : والحديث الذي يروى  . بكر، وال عمر، وال عثمان ام موضوع باتف لم دخل الحم ه وس أهل   أن النبي صلى اهللا علي
ى                   . المعرفة بالحديث ر واحد من الصحابة، وبن ام غي د دخل الحم ات، وق ا حمام ان به دم العراق آ ا ق ّى لم ّن عل ولك

    . بالجحفة حمام دخلها ابن عباس وهو محرم
  

ه              ا، فال يكون جواب ا، وال إثباًت م يستشعرها نفًي ي نفسه، وصورة الحاجة ل ا ف ان مطلق د آ ا أن يكون جواب أحم وإم
    . ال لها، فال يحكى عنه فيها آراهةمتناو

  
إن             ه، ف ه آالم ة أن يحمل علي د المحامل الثالث ذا أبع د الحاجة وعدمها، وه وإما أن يكون قصد بجوابه المنع العام عن
ا                    ه لم ه أن ل عن د نق ا ـ مخالف ألصول الشريعة، وق ك، وهو ـ أيًض أبي ذل ك ت أصوله وسائر نصوصه في نظائر ذل

    . مرض وصف له الحمام
  

من رقيق العيش، وهذا ممكن في   : وآان أبو عبد اهللا ال يدخل الحمام اقتداء بابن عمر، فإنه آان ال يدخلها، ويقول هي
    . يستغنى أهلها عن الحمام، آما يمكن االستغناء عن الِفَراء والحشايا في مثل تلك البالد/ أرض

  
    : والكالم في فصلين

  
    : آر من بنائها وبيعها وإجارتها، واألقسام أربعةفي تفصيل حكم ما ذ  : أحدهما

  
ا مع المحظور، أو         : فإنه ال يخلو اج إليه ا وال محظور، أو يحت إما أن يحتاج إليها من غير محظور، أو ال يحتاج إليه

    . يكون هناك محظور من غير حاجة
  

ا نهي اهللا   فأما األول، فال ريب في الجواز؛ مثل أن يبنى الرجل لنفسه وأهله حمام ا في البالد الباردة، وال يفعل فيها م
ع                  . عنه، فهنا حاجة اء والبي إن البن اردة، وصيانتها عن آل محظور، ف الد ب ة، في ب ام عام اء حم در بن ل أن يق أو مث

ا يجب        ه بم والكراء هنا بمنزلة دخول الرجل إلى الحمام الخاصة، أو المشترآة مع غض بصره، وحفظ فرجه وقيام
    . ر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ال ريب في جوازه، وقد دخلها غير واحد من الصحابةمن األم

  
ذي       . وأحاديث الرخصة فيها مشهورة ي سعيد الخدرى ال ي       / آحديث أب ن ماجه، عن النب و داود، واب د، وأب رواه أحم

ام   (   : صلى اهللا عليه وسلم أنه قال رة والحم ام         ) األرض آلها مسجد إال المقب دوا في الصالة في الحم ذا اعتم ى ه   . وعل
ا        رة، في آونه تثنائه المقب ام من األرض، آاس وقد أرسله طائفة، وأسنده آخرون، وحكموا له بالثبوت، واستثناؤه الحم
ا          ا ويحرم بناؤه ان يجب إزالته و آ ا؛ إذ ل ا مطلق مسجًدا دليل على إقرارها في األرض، وأنه ال ينهي عن االنتفاع به

    . لها لم تخص الصالة بالمنعودخو



 

  
ر، والقاضي     : والنهي عن الصالة في الحمام قد قال بعض األصحاب  أبي بك د    : آ ه يعي ل   . إن ياطين،      : قي ه محل الش ألن

َلح، والمغتسل،                 . وفيه وجه  ع، وهو المْش دخل في البي ا ي اول م ع يتن ة النجاسة، والمشهور أن المن ل بمظن وهو التعلي
    . واألندر

  
    . الحمام فعال من الحم، وهو المكان الذي فيه الهواء الحار، والماء الحار يتعرضن فيه  : وقد يقال

  
ام،     ان حم و مك يس ه بس، فل ه إال المتل د في ه، وال يقع ارد ال يغتسل في و ب اب، وه ه الثي ذي توضع في لح ال ا المش فأم

    . والدخول في المنع ال يصلح له تعليل
  
ع   وقد بينا أن المقب/ رة وأعطان اإلبل تصح الصالة فيهما على الصحيح؛ لعدم تناول اللفظ والمعنى، وإن دخل في المن

ان       : إال أنه يقال ذا المك ا ه يس فيه ام ل ذه هي الحمامات         . لفظ الحمام يعم هذا آله، وال يعرف حم اب ه ه الثي ع في وتخل
ه و    ي صلى اهللا علي اول        المعروفة، والحمامات الموجودة على عهد النب تثناء الشياطين يتن ا لفظ االس ي يتناوله لم الت س

ة      . ذلك آله إن الرحب آما أن صحن المسجد هو تبع للمسجد، ويشبه أن يكون الكالم فيها، آالكالم في رحبة المسجد، ف
ذا          د للصالة، فه الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المع

    . سبته إليه تشبه نسبة خارج الحمام إلى داخلهالثاني ن
  

دخلوه،            : وإذا تبين هذا فنقول م ي ه فل نهم دخول اءه أمك لم وخلف ه وس ي صلى اهللا علي إنما تكون الحجة أن لو علم أن النب
د           . وإال فإذا احتمل مع اإلمكان الدخول وعدمه لم يكن فيه حجة م ي ه ل ن عمر أن د روي عن اب ا الصحابة فق خلها، وأم

م تكن         : وآان يقول ي ل واع الفضول الت هي مما أحدث الناس من رقيق العيش، وهذا تنبيه على ما أحدثه الناس من أن
د   دى أحم ا من      . على عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم، وهذا قاله ابن عمر في أرض الحجاز، وبهذا اقت رك له ذا ت / وه

م           والزهد المشروع  . باب الزهد في فضول المباح ه إذا ل دار اآلخرة، وال ريب أن ع في ال ا ال ينف ة فيم هو ترك الرغب
    . يكن دخول الحمام مما ينتفع به في أعمال اآلخرة آان ترآه زهًدا مشروًعا

  
ذا         : ولترآه وجه آخر دار اآلخرة، وه د يضر في ال وهو أن يكون على سبيل الورع، والورع المشروع هو ترك ما ق

ا  منه ورع واجب آترك ا لمحرم، ومنه ما هو دون ذلك وهو ترك المشتبهات، التي ال يعلمها آثير من الناس، وغيره
    . من المكروهات

  
ى    وال ريب أن في دخول الحمام ما قد يكون محرًما، إذا اشتمل على فعل محرم، من آشف العورة، أو تعمد النظر إل

ه، أو مس عورة األ     اء        عورة الغير، أو تمكن األجنبي من مس عورت ه، وصب الم ع حق امى بمن م الحم ي، أو ظل جنب
الزائد على ما اقتضته المعاوضة، أو المكث فوق ما يقابل العوض المبذول له بدون رضاه، أو فعل الفواحش فيها، أو 

    . األقوال المحرمة التي تفعل آثيًرا فيها، أو تفويت الصلوات المكتوبات
  

ر     ا، أو غي ا محرًم ا،            ومنه ما قد يكون مكروًه ل مع المعاوضة عنهم ر، واللبث الطوي اء الكثي ل صب الم محرم، مث
ع     . واإلسراف في نفقتها، والتعرض للمحرم من غير وقوع فيه، وغير ذلك ذلك التمت ر حاجة      /وآ ا من غي ه به والترف

    . إلى ذلك، وال استعانة به على طاعة اهللا
  

ال تمكن إال فيها، وقد يكون مستحًبا إذا لم يمكن فعل المستحب    وقد يكون دخولها واجًبا إذا احتاج إلى طهارة واجبة، 
ي   من الطهارة وغيرها إال فيها، مثل األغسال المستحبة التي ال يمكن فعلها إال فيها ومثل نظافة البدن من األوساخ الت

    . ال تمكن إال فيها
  

ي صلى       . فإن نظافة البدن من األوساخ مستحبة   ا روى الترمذى عن النب ال     آم ه ق لم أن ه وس إن اهللا نظيف   (   : اهللا علي
قص    : عشر من الفطرة    (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : وقد ثبت في الصحيح عن عائشة قالت  ) يحب النظافة

ة،  ق العان ط، وحل راجم، ونتف اإلب ار، وغسل الب اء، وقص األظف ة، والسواك واستنشاق الم اء اللحي الشارب، وإعف
ع    . ونسيت العاشرة إال أن تكون المضمضة      : قال مصعب  ) اص الماءوانتق ال وآي تنجاء،       : ق ى االس اء يعن انتقاص الم

ال               لم ق ه وس ه ـ أن رسول اهللا صلى اهللا علي ن ياسر ـ رضي اهللا عن ار ب ال     (   : وعن عم الفطرة ـ     : من الفطرة ـ أو ق



 

يم   واك، وتقل ارب، والس اق، وقص الش تحداد،    المضمضة واالستنش ط، واالس ف اإلب راجم، ونت ل الب ار، وغس األظف
    . وأبو داود وابن ماجه  . وهذا لفظه  . رواه اإلمام أحمد  ) واالختتان، واالنتضاح

  
ر   / وهذه الخصال عامتها إنما هي للنظافة من الدرن، فإن الشارب إذا طال يعلق به الوسخ من الطعام والشراب، وغي

ا         وآذلك الفم إذا ت  . ذلك ا مم ار ينظفه م واألنف وقص األظف ان الف غير ينظفه السواك، والمضمضة، واالستنشاق ينظف
اره من        ) يدخل أحدآم على ورفغه تحت أظفاره (   : يجتمع تحتها من الوسخ، ولهذا روى ه بأظف ذي يحك يعني الوسخ ال

    . أرفاغه
  

ا ال    ا، م ه يخرج من          وغسل البراجم وهي عقد األصابع، فإن الوسخ يجتمع عليه ط فإن ذلك اإلب د، وآ ين العق يجتمع ب
ال    . الشعر عرق اإلبط، وآذلك العانة، إذا طالت ك ق ا في قص الشارب،        : وفي صحيح مسلم عن أنس بن مال وقت لن

أمور     ر الم وتقليم األظفار، ونتف اإلبط وحلق العانة، أال نترك أآثر من أربعين ليلة فهذا غاية ما يترك الشعر، والظف
    . التهبإز
  

حق اللَّه على آل مسلم أن يغتسل في آل     (   : وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
  وهذا في أحد قولي العلماء، هو   ) يغسل رأسه، وجسده  : سبعة أيام

  
ه من ال      . غسل راتب مسنون للنظافة، في آل أسبوع، وإن لم يشهد الجمعة ه  بحيث يفعل ة علي ال     . جمع ابر ق   : وعن ج

ة             (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وم الجمع وم، وهو ي ام غسل ي لم في آل سبعة أي رواه /  .  ) على آل رجل مس
    . وهذا لفظه، وأبو حاتم البستي  . أحمد والنسائي

  
د  وذاك يعلل باجتماع الناس بد  . وأما األحاديث في الغسل يوم الجمعة متعددة خول المسجد، وشهود المالئكة، ومع العب

و آدم     (   : مالئكة، وقد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ه بن أذى من ا يت ن      ) إن المالئكة تتأذى مم يس ب وعن ق
  . الترمذيرواه أحمد وأبو داود والنسائي و  .  ) أنه أسلم فأمره النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر (   : عاصم
    . حديث حسن  : وقال

  
وهو خالف   . وجوب ذلك  ] المشتبه [ فقد ذآر أبو بكر في   . وهذان غسالن متنازع في وجوبهما، حتى في وجوب السدر

    . ما حكى عنه في موضع آخر
  

ا أمر بالسدر في غسل ا                اء وسدر ـ آم لم باالغتسال بم ه وس ي صلى اهللا علي وم أن أمر النب ذي   ومن المعل لمحرم ال
وآما أمر الحائض ـ أيًضا ـ أن تأخذ ماءها وسدرها ـ إنما هو ألجل التنظيف،      . وقصته ناقته، وفي غسل ابنته المتوفاة

ا    . فإن السدر مع الماء ينظف ومن المعلوم أن االغتسال في الحمام أتم تنظيًفا، فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحار، ومائه
    . تحصيل مقصود الشارع آان أحب، إذا لم يعارضه ما يقتضي خالف ذلك الحار، وما آان أبلغ في

  
ا        / ذا مم د جعل اهللا ه ى ق ه ومضًرا، حت وأيًضا، فالرجل إذا شعث رأسه واتسخ، وقمل وتوسخ بدنه، آان ذلك مؤذيا ل

نُكم مَِّريضًا َأْو   َوَال َتْحِلُقوْا ُرُؤوَسُكْم َحتَّى َي {  : آما قال  . يبيح للمحرم أن يحلق شعره، ويفتدي ْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه َفَمن َآاَن ِم
ن    (   : وقد ثبت في الصحيح  .  ] 196  : البقرة [   } ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْدَيٌة مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍك أنها نزلت في آعب ب

ى رأسه    عجرة لما مر به النبي صلى اهللا عليه وسلم عام الحدي   .  ) بية قبل أن يؤذن لهم في اإلحالل، والقمل يتهافت عل
    . وقد تكون إزالة هذا األذى والضرر في غير الحمام إما متعذرة، أو متعسرة

  
ك        ل ذل ام، واستعمال مث ه الحم ه في ا ينفع ا واجب،     : فالحمام لمثل هذا مشروعة مؤآدة، وقد يكون به من المرض م إم

    . فإنها ثالثة أقوال في مذهب أحمد وغيره  . ئزوإما مستحب، وإما جا
  

وأيًضا، فالحمام قد يحلل عنه من األبخرة األوساخ، ويوجب له من الراحة ما يستعين به على ما أمر به من الواجبات 
ام           ام والطع ه، آالمن ا يستريح ب ائر م تعانة بس ا    . والمستحبات، ودخولها حينئذ بهذه النية يكون من جنس االس ال  آم ق

ا          : معاذ ألبي موسى ددة، آم ومتي، ونظائره في الحديث الصحيح متع إني أنام وأقوم، وأحتسب نومتي آما أحتسب ق
    . في حديث أبي الدرداء، وعبد اهللا بن عمرو، وغيرهما



 

  
اني / م الث د         : القس ا، وق رم بناؤه ه ال يح ب أن ا ال ري ارة فهن اردة أو الح بالد الب ي ال ور، ف ن محظ ت ع ت  إذا خل بني

ل   . الحمامات على عهد الصحابة في الحجاز، والعراق، على عهد على وغيره، وأقروها ك حرام،     : وأحمد لم يق إن ذل
    . ولكن آره ذلك، الشتماله غالًبا على مباح، ومحظور

  
ة إذ    م تكن مكروه ذاك، وإن  وفي زمن الصحابة آان الناس أتقى للَّه، وأرعى لحدوده، من أن يكثر فيها المحظور، فل

وقع فيها أحياًنا محظور، فهذا بمنزلة وقوع المحظور فيما يبنى من األسواق والدور التي لم ينه عنها، وإن آان يمكن 
    . االستغناء عنها

  
ك    : إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالًبا  : القسم الثالث آغالب الحمامات، التي في البالد الباردة، فإنه البد ألهل تل

ك ألن   األ مصار من الحمام، والبد في العادة أن يشتمل على محظور، فهنا ـ أيًضا ـ ال تطلق آراهة بنائها وبيعها، وذل
اس،            (   : قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ر من الن تبهات ال يعلمهن آثي ك أمور مش ين ذل ين، وب الحالل بين، والحرام ب

ع في الشبهات وقع في الحرام، آالراعى يرعى حول الحمى يوشك  فمن اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه، ومن وق
    .  ) أن يخالطه

  
الحرام، بخالف      ا الحالل ب المحظور      / إنما يقتضي اتقاء الشبهات التي يشتبه فيه تبه الواجب أو المستحب ب ا إذا اش م

وه     ن  وقد ذآر ذلك أبو طالب المكي، وابن حامد، ولهذا سئل اإلمام أحمد عن رجل مات أب ه دي ا      . وعلي ون فيه ه دي ول
وهذا جواب سديد، فإن قضاء الدين واجب، وترك الواجب سبب    !  ؟ أيدع ذمة أبيه مرهونة  : فقال  ؟ أيقضيها ولده  . شبهة

    . للعقاب، فال يترك لما يحتمل أن يكون فيه عقاب، ويحتمل أال يكون
  

وزع في          آغسل الجناب    : ومن المعلوم أن من األغسال ما هو واجب د تن د ق ا هو مؤآ ا م اس، ومنه ة، والحيض، والنف
وإن اغتسل في    . ومنها ما هو مستحب، وهذه األغسال ال تمكن في البالد الباردة إال في حمام  . وجوبه، آغسل الجمعة

    . فال يجوز االغتسال في غير حمام حينئذ  . غير حمام خيف عليه الموت، أو المرض
  

اء      وال يجوز االنتقال إلى ل آون الم ة مث التيمم مع القدرة على االغتسال بالماء في الحمام، ولو قدر أن في ذلك آراه
ازع    د تن مسخًنا بالنجاسة عند من يكرهه مطلًقا، أو عند من يكرهه إذا لم يكن بين الماء والدخان حاجز حصين، آما ق

ه       ة المسخن بالنجاسة، فإن ول بكراه ى الق م يمكن        في ذلك أصحاب أحمد وغيرهم عل تعماله، إذا ل بكل حال يجب اس
ذه الحال     استعمال غيره؛ ألن التطهر من الجنابة بالماء واجب مع القدرة، وإن اشتمل على وصف مكروه، فإنه في ه

    . ال يبقى مكروًها
  

ا        ة، أو شرب واجب، ال يبقى مكروًه ارة واجب ه لطه ولكن    . وآذلك آل ما آره استعماله مع الجواز، فإنه بالحاجة إلي
ة، ومصلحة       ؟ هل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله في طهارة مستحبة هذا محل تردد؛ لتعارض مفسدة الكراه

    . ترجيح هذا تارة، وهذا تارة، بحسب رجحان المصلحة تارة، والمفسدة أخرى  : والتحقيق  . االستحباب
  

    . يث يحتاج إليه ألداء الواجب العامبناء الحمام واجب حينئذ، ح  : وإذا تبين ذلك، فقد يقال
  

ه     : وقد يقال اء مع إنما يجب االغتسال فيها عند وجودها، وال يجب تحصيلها ابتداء، آما ال يجب على الرجل حمل الم
ذه    دم، والحال ه ذلك سنة رسول        . للطهارة، وال إعداد الماء المسخن، فإذا فتحت مدينة وفيها حمام لم يه ا جاءت ب آم

ه الراشدين     اهللا ص  لم، وسنة خلفائ ه وس اره،           . لى اهللا علي ا باختي ا من ملكه إرث ونحوه، وأم ه ب ذلك من انتقلت إلي وآ
    . فالكالم في ملكها ابتداء، فإنه بمنزلة ابتداء بنائها

  
ك                : وعلى هذا، فقد يقال ا في ذل دمها، لم أمر به ا فال ن ا غيرن ا إذا بناه داء، فأم ا ابت ره بناءه ا نك اد،   نحن إنم من الفس

ع         دة يمن ان اإلحرام والع ذا آ داء؛ وله وآالم أحمد المتقدم إنما هو في البناء، ال في اإلبقاء، واالستدامة أقوى من االبت
ك في            /ابتداء النكاح، وال يمنع دوامه، وأهل  ا إذا دخل ذل دهم، وال يمنعون من إبقائه ة يمنعون من إحداث معاب الذم

    . عهدهم
  



 

ام،     وإذا آان المكروه  د وجوب دخول الحم االبتداء، فالجنب ونحوه إنما يجب عليه استعمال الحمام إذا أمكن، فهذا يفي
ى محظور    : إذا آانت موجودة، واحتيج إليها لطهارة واجبة، فلم قلتم إن    ؟ إنه يسوغ بناؤها ابتداء لذلك مع اشتماله عل ف

تم الوج        ا ال ي ا م و واجب، وأم ه، فه ا         ما ال يتم الواجب إال ب د عدم بنائه ا الوجوب عن يس بواجب، وهن ه فل وب إال ب
    . منتف، فإذا توقفتم في الوجوب فتوقفوا في اإلباحة

  
ا    : القسم الرابع تغناء عنه يمن        : أن تشتمل على المحظور مع إمكان االس راق، وال ا في حمامات الحجاز، والع في    : آم

    . راألزمان المتأخرة، فهذا محل نص أحمد وتجنب ابن عم
  

   في دخول الحمام: فصل
  

و     : فنقول دخلها، وال أب ليس ألحد أن يحتج على آراهة دخولها، أو عدم استحبابه بكون النبي صلى اهللا عليه وسلم لم ي
هذا إنما يكون حجة لو امتنعوا من دخول الحمام، وقصدوا اجتنابها، أو أمكنهم دخولها فلم يدخلوها، /بكر، وعمر، فإن

ا يقتضي              وقد علم أنه ة أو عدم م انع الكراه ى وجود م دخول إل يس إضافة عدم ال ام، فل لم يكن في بالدهم حينئذ حم
    . االستحباب، بأولى من إضافته إلى فوات شرط الدخول، وهو القدرة واإلمكان

  
ه آ   ان موجوًدا  وهذا آما أن ما خلقه اهللا في سائر األرض من القوت واللباس والمراقب والمساآن لم يكن آل نوع من

وع    في الحجاز، فلم يأآل النبي صلى اهللا عليه وسلم من آل نوع من أنواع الطعام القوت والفاآهة، وال لبس من آل ن
اس  واع اللب ن أن رى     . م أرض أخ لمين ب ن المس ان م ن آ م إن م ان،     : ث يمن، وخراس راق، وال ام، ومصر، والع آالش

يس       وأرمينية، وأذربيجان، والمغرب، وغير ذلك عنده ان آخر، فل ة من مك دهم، أو مجلوب م أطعمة وثياب مجلوبة عن
ه؛     بس مثل م يل لهم أن يظنوا ترك االنتفاع بذلك الطعام واللباس سنة؛ لكون النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يأآل مثله، ول

اء، وس        اق العلم ول باتف ة من   إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من األدلة الشرعية، وهو أضعف من الق ائر األدل
ة                : أقواله ائر األدل ين عدم س ل مع زم من عدم دلي ر، وال يل وى وأآب الى ـ هى أق آأمره ونهيه وإذنه، من قول اللهـ تع

    . الشرعية
  
ر تأمل     / وآذلك إجماع الصحابة ـ أيًضا ـ من أقوى األدلة الشرعية، فنفي الحكم باالستحباب النتفاء دليل معين من غي

ا    {  : عظيم، فإن اهللا يقول باقي األدلة خطأ ا َأْقَواَتَه الى   ] 10  : فصلت  [   } َوَقدََّر ِفيَه ال تع ي         {  : ، وق ا ِف م مَّ َق َلُك ِذي َخَل َو الَّ ُه
ة  [   } مِّْنُهَوَسخََّر َلُكم مَّا ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا   {  : ، وقال تعالى ] 29  : البقرة [   } اَألْرِض َجِميعًا ،  ] 13  : الجاثي
ونَ     {  : وقال تعالى ا َال َتْعَلُم ُق َم ال موجودة      ] 8  : النحل  [   } َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِميَر ِلَتْرَآُبوَها َوِزيَنًة َوَيْخُل م تكن البغ ، ول

د      ي أه ة الت ة إال البغل لم بغل د      بأرض العرب، ولم يرآب النبي صلى اهللا عليه وس وقس من أرض مصر بع ه المق اها ل
رآن     . وهذه اآلية نزلت بمكة  . صلح الحديبية ا في الق أرض الحجاز            : ومثله م تكن ب ي ل ه الت اده بنعم ى عب تن اهللا عل يم
َأْرَض          {  : آقوله تعالى َقْقَنا اْل مَّ َش بًّا ُث اء َص َبْبَنا اْلَم ا َص ًبا       َفْلَينُظِر اْلِإنَساُن ِإَلى َطَعاِمِه َأنَّ ا َوَقْض ا َوِعَنًب ا َحبًّ ا ِفيَه قًّا َفَأنَبْتَن َش

ا    ًة َوَأبًّ ا َوَفاِآَه ي           .  ] 31ـ   24  : عبس  [   } َوَزْيُتوًنا َوَنْخًلا َوَحَداِئَق ُغْلًب ل عن النب ون، وال نق أرض الحجاز زيت م يكن ب ول
    . ولكن لعل الزيت آان يجلب إليهم  . صلى اهللا عليه وسلم أنه أآل زيتوًنا

  
ين  [   } َوالتِّيِن َوالزَّْيُتوِن {  : وقد قال تعالى ه            ] 1  : الت ي صلى اهللا علي ل عن النب ذا، وال نق ذا وال ه م يكن بأرضهم ال ه ، ول

د   ] 20  : المؤمنون [   } َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمن ُطوِر َسْيَناء َتنُبُت ِبالدُّْهِن َوِصْبٍغ لِّْلآِآِليَن {  : وسلم أنه أآل منهما، وآذلك قوله ، وق
ة   /آلوا الزيت وادهنوا  (   : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم الى    ) به، فإنه من شجرة مبارآ ال تع َماَواِت     {  : وق وُر السَّ ُه ُن اللَّ

ُة َآَأنَّهَ      ٍة الزَُّجاَج ي ُزَجاَج َباُح ِف ٍة      َواْلَأْرِض َمَثُل ُنوِرِه َآِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْص َجَرٍة مَُّباَرَآ ن َش ُد ِم ٌب ُدرِّيٌّ ُيوَق ا َآْوَآ
ه  ] 35  : النور [   } َزْيُتوِنٍة لَّا َشْرِقيٍَّة َوَلا َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر ا   {  : ، وآذلك قول َداِئَق ُغْلًب   : عبس  [   } َوَح

30 [  .    
  

ه  ] 14 : النحل  [   } ِلَتْأُآُلوْا ِمْنُه َلْحًما َطِريًّا َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمْنُه ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها  {  : روآذلك قوله في البح َن     {  : ، وقول م مِّ َل َلُك َوَجَع
ا      اْلُفْلِك َواْلَأْنَعاِم َما َتْرَآُبوَن ِلَتْسَتُووا َعَلى ُظُهوِرِه ُثمَّ َتْذُآُروا ِنْعَمَة َربُِّكْم ِإ خََّر َلَن ِذي َس ْبحاَن الَّ وا ُس َذا اْسَتَوْيُتْم َعَلْيِه َوَتُقوُل

لم البحر،         ] 14ـ  12 : الزخرف  [   } َهَذا َوَما ُآنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن َوِإنَّا ِإَلى َربَِّنا َلُمنَقِلُبوَن ه وس ي صلى اهللا علي م يرآب النب ، ول
ه  وك             وال أبو بكر، وال عمر، وقد أخبر صلى اهللا علي أنهم مل ه غزاة في سبيل اهللا آ لم بمن يرآب البحر من أمت وس

    .  ) أنت منهم (   : ادع اهللا أن يجعلني منهم، فقال  : على األسرة ـ ألم َحَرام بنت ِمّلحان ـ وقالت



 

  
ا              ا يجده، مم ا يجده، ويرآب م بس م ا يجده في أرضه، ويل م م ه يطع  وآانت سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن

ه       . أباحه اهللا ـ تعالى ـ فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع للسنة   ه حج البيت من مدينت فمن حج البيت      . آما أن
    . من مدينة نفسه فهو المتبع للسنة، وإن لم تكن هذه المدينة تلك

  
د     وآان صلى اهللا عليه وسلم يجاهد من يليه من الكفار من المشرآين وأهل الكتاب، فمن جا/ ه من هؤالء فق هد من يلي

ه، فمن           م علي وع من الشرك ه م ن ا، وله البهم عرًب اتبع السنة، وإن آان نوع هؤالء غير نوع أولئك؛ إذ أولئك آان غ
    . وإن آانت أصنامهم ليست تلك األصنام  . جاهد سائر المشرآين ُتْرِآهم، وِهْنِدهم وغيرهم، فقد فعل ما أمر اهللا به

  
ود و  ذين               ومن جاهد اليه وع ال ر الن وع آخر، غي ود والنصارى من ن ان هؤالء اليه نة، وإن آ ع الس د اتب النصارى فق

ر، وضرب     : جاهدهم البنى صلى اهللا عليه وسلم، فإنه جاهد يهود المدينة آقريظة، والنضير، وبنى قينقاع، ويهود خيب
وك، ول        ام تب ا، ع ا ورومه ام، عربه يهم      الجزية على نصارى نجران، وغزا نصارى الش ال، وأرسل إل ا قت م يكن فيه

د اهللا         (   : وقال  . زيًدا، وجعفًرا، وعبد اهللا بن رواحة، قاتلوهم في غزوة مؤتة ل فعب إن قت ر ف ل فجعف إن قت د، ف أميرآم زي
    .  ) ابن رواحة

  
ه              ال البحرين فجعل دم م ه ق م أهل هجر وفي الصحيح أن ة، وه ى الجزي في  وصالح أهل البحرين، وآانوا مجوًسا عل

ا أن     المسجد، وما ثاب حتى قسمه، وهذا باب واسع قد بسطناه في غير هذا الموضع، وميزنا بين السنة والبدعة، وبين
لم، أو       ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ه رس واء فعل وله، س ه ورس ة للَّ ه طاع ه بأن رعي علي دليل الش ام ال ا ق ى م نة ه الس

    . لعدم المقتضى حينئذ لفعله، أو وجود المانع منهعلى زمانه، أو لم يفعله، ولم يفعل على زمانه /فعل
  

ع   ا جم رة العرب، وآم ود والنصارى من جزي إجالء اليه ا أمر ب نة، آم و س تحبه فه ه أو اس ه أمر ب ه إذا ثبت أن فإن
ال  (   : الصحابة القرآن في المصحف، وآما داوموا على قيام رمضان في المسجد جماعة، وقد قال صلى اهللا عليه وسلم

رآن فليمحه     ت ر الق ى غي ا           ) كتبوا عنى غير القرآن، ومن آتب عن ة الحديث فنهى عنه ا آتاب رآن؛ وأم ة الق فشرع آتاب
أوال، وذلك منسوخ عند جمهور العلماء بإذنه لعبد اهللا بن عمرو أن يكتب عنه ما سمعه، في الغضب والرضا، وبإذنه 

ى        ألبي شاه أن تكتب له خطبته عام الفتح، وبما آتبه لعم ا استعمله عل ه لم ه ل ذي آتب ر ال رو بن حزم من الكتاب الكبي
    . نجران، وبغير ذلك

  
د           ة ق م، وآانت اآلي م يكن ت ه ل والمقصود هنا أن آتابة القرآن مشروعة، لكن لم يجمعه في مصحف واحد؛ ألن نزول

قد قال   . آذلك قيام رمضانو  . تنسخ بعد نزولها، فلوجود الزيادة والنقص لم يمكن جمعه في مصحف واحد، حتى مات
ين،        ) إن الرجل إذا قام مع اإلمام حتى ينصرف، آتب له قيام ليلة (   : صلى اهللا عليه وسلم م ليلت ام في أول الشهر به وق

ى               م عل داوم به م ي رادى وجماعات، لكن ل ده في المسجد ف ى عه اس يصلون عل وقام في آخر الشهر ليالى، وآان الن
    . رض عليهم، وقد أمن ذلك بموتهتف/الجماعة، خشية أن 

  
ره            ذي رواه أهل السنن، وصححه الترمذي وغي لم في الحديث ال ه وس يكم بسنتي وسنة     (   : وقد قال صلى اهللا علي عل

إن آل بدعة         ور، ف اآم ومحدثات األم الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإي
دئ    فما سنه ا  ) ضاللة ه ابت ة بدعة؛ لكون ا    . لخلفاء الراشدون ليس بدعة شرعية ينهى عنها، وإن آان يسمى في اللغ آم

    . نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل وقد بسطنا ذلك في قاعدة  : قال عمر
  

  في الماء الجاري في أرض الحمام: َفْصــل 
  

 في بالليعها، ال يحكم بنجاسته، بل بطهارته، إال أن تعلم نجاسة  الماء الجاري في أرض الحمام خارًجا منها، أو نازًال
ه                 ا ذهب إلي ة النجاسة، آم ا مظن ا لكونه ه عن الصالة فيه م ين ام ل د أن الحم شيء منه؛ ولهذا آان ظاهر مذهب أحم

د  ال      . طائفة من الفقهاء، وهو وجه في مذهب أحم ذا ق ال ه ا       : ومن ق ا، أو تيقن لنا موضًعا منه ه جازت   إذا غس طهارت
    . الصالة فيه

  
د صححه من صححه          ره ـ وق ي داود وغي وأما على من قال بالنهي مطلًقا، آما في حديث أبي سعيد الذي في سنن أب



 

ال   األرض  (   : من الحفاظ، وبينوا أن رواية من أرسله ال تنافي الرواية المسندة الثابتة ـ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم ق
    : فلهم طريقان  . فاستثنى الحمام مطلًقا، فيتناول االسم ما دخل في المسمى  ) لمقبرة والحمامآلها مسجد إال ا

  
ي                 : أحدهما ر، والقاضي أب أبى بك رهم آ د، وغي ة من أصحاب أحم ه طائف ا ذهب إلي اه آم ل معن أن النهى تعبد ال يعق

    . يعلى، وأتباعه
  

ه   أن ذلك ألنها مأوى الشياطين، آما ف  : والثاني ي الحديث الذي رواه الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى اهللا علي
ال    : اجعل لى قرآًنا قال  : بيتك الحمام، قال  : يارب اجعل لي بيًتا، قال  : أن الشيطان قال (   : وسلم اجعل    : قرآنك الشعر، ق

    .  ) مؤذنك المزمار  : لي مؤذًنا، قال
  

،  ) إن على ذروة آل بعير شيطان (   : لصالة في أعطان اإلبل بنحو ذلك آما في الحديثوهذا التعليل آتعليل النهي عن ا
ا      ) وإنها جن خلقت من جن (  نم، وآالهم ارك الغ ل، ومب ؛ إذ ال يصح التعليل هناك بالنجاسة؛ ألنه فرق بين أعطان اإلب

ا      . في الطهارة والنجاسة سواء ين        آما ال يصح تعليل األمر بالوضوء من لحومه ه ب ار مع تفريق ه ألجل مس الن ؛ بأن
    . لحوم اإلبل ولحوم الغنم، وآالهما في مس النار وعدمه سواء

  
اذ             ا، وعن اتخ رة مطلًق إن النهي عن المقب راب هو ضعيف، ف وآذلك تعليل النهي عن الصالة في المقبرة بنجاسة الت

    . الشرك، ومشابهة المشرآينأن النهي لما فيه من مظنة   . القبور مساجد، ونحو ذلك مما يبين
  

د    ] مسألة االستحالة [ وأيًضا، فنجاسة تراب المقبرة فيه نظر، فإنه مبنى على  ومسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ق
ة المسجد،             . آان مقبرة للمشرآين، وفيه نخل، وخرب  لم بالنخل فقطعت، وجعلت قبل ه وس ي صلى اهللا علي أمر النب ف

ا المشرآون    وأمر بالخرب فسو ان فيه وتى جعلت        . يت، وأمر بالقبور فنبشت، فهذه مقبرة منبوشة، آ بش الم ا ن م لم ث
نجس،                   راب ال ل من المسجد الت ا لوجب أن ينق راب نجًس ك الت ان ذل و آ راب، ول ا من الت ى فيه ا بق اء م مسجًدا مع بق

ه زوال النجاسة، و   ل ب ه ينبغي أن ينق النجس، فإن تلط الطاهر ب يما إذا اخ ك الس اب ذل ؤمر باجتن م ي ك، ول م يفعل ذل ل
    . التراب، وال بإزالة ما يصيب األبدان والثياب منه

  
    . فتبين أن الحكم معلق بظهور القبور، ال بظن نجاسة التراب

  
رة                   ره الصالة في المقب ه من آ ا قال ال، آم د االحتم ره الصالة عن ه أن يك إن غايت ك بالنجاسة، ف ل ذل وأيًضا، من عل

ين               / واألعطان، ولموالحمام،  ول ضعيف؛ ألن السنة فرقت ب ذا ق اء، لكن ه ة من العلم ه طائف ا ذهب إلي ا آم يحرمه
ًدا               ا مؤآ ك نهًي ه نهى عن ذل ق محًال للسجود؛ وألن م تب ا مسجًدا، فل تثنى آونه معاطن اإلبل، ومبارك الغنم؛ وألنه اس

ل أن يموت بخمس    انوا يتخذون ال      (   : بقوله قب بلكم آ ان ق إني        إن من آ ور مساجد، ف ور مساجد، أال فال تتخذوا القب قب
    .  ) أنهاآم عن ذلك

  
ل     ) لعن اهللا اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (   : وألنه لعن على ذلك بقوله ه جعل مث ؛ يحذر ما فعلوا وألن

ه  ة بقول رار الخليق ؤالء ش ى   (   : ه وا عل الح بن ل الص يهم الرج ات ف ك إذا م ك    إن أولئ ه تل جًدا، وصوروا في ره مس قب
    .  ) التصاوير، أولئك شرار الخلق عند اهللا يوم القيامة

  
نته أن األرض تطهر     وأيًضا، فإنه قد ثبت بسنته أن احتمال نجاسة األرض ال يوجب آراهة الصالة فيها، بل ثبت بس

ريح واالستحالة     اء        . بما يصيبها من الشمس وال ول طوائف من العلم ا هو ق ول،        : آم افعي، في ق ة، والش أبي حنيف آ
ول في مسجد رسول          . ومالك في قول، وهو أحد القولين في مذهب أحمد  دبر وتب ل وت فإنه ثبت أن الكالب آانت تقب

ه، وفي            . اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيًئا من ذلك ان يصلي في نعلي ه آ ه أن وثبت في الصحيح عن
ه   /إذا أتى  (   : وقال  ) إن اليهود ال يصلون في نعالهم فخالفوهم (   : السنن عنه أنه قال إن    : أحدآم المسجد فلينظر في نعلي ف

راب يطهر أسفل الخف فألن يطهر            ) آان فيهما أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور د جعل الت ان ق فإذا آ
    . نفسه أول وأحرى

  
ام      أن غا  : وأيًضا، فمن المعلوم رة والحم ه المقب ا تحتمل ك أو     . لب طرقات الناس تحتمل من النجاسة، نحو م أو نحو ذل



 

فهذه السنن تبطل    . أآثر من ذلك، فلو آان ذلك سبب النهي عن الصالة في النعال مطلًقا؛ ألن هذا االحتمال فيها أظهر
    : ذلك التعليل من وجهين

  
    . جهة أن التراب مطهر لما يالقيه في العادة من جهة أن هذا االحتمال لم يلتفت إليه، ومن

  
ا ول  . والمقصود هن ام فنق ي الحم اء الجاري ف ي الم الم ف دن   : الك ا يصيب الب ه، وغسل م اء وتوقي ذا الم ة ه إن آراه

    . والثوب منه، إما أن يكون على جهة االستقذار، وإما أن يكون على جهة النجاسة
  

دنه وثيابه من الوسخ والدنس، ومن الوحل الذي يصيبه، ومن المخاط والبصاق، ومن   أما األول فكما يغسل اإلنسان ب
ك          . المني على القول بطهارته، وأشباه ذلك ا ونحو ذل ا وممازجه رة بمقره اه المتغي ذا    . ومثل هذا قد يكون في المي وه
    . نوع غير النوع الذي نتكلم فيه اآلن

  
ا يكون في        : جته أن يقالوأما اجتناب ذلك على جهة تنجيسه، فح/ إن هذا الماء في مظنة أن تخالطه النجاسة، وهو م

اد تكون     . فإن هذه النجاسة التي قد تكون في الحمام  : الحمام من القيء والبول فأما العذرة أو الدم، أو غير ذلك، فال تك
    . وإن آان فيها نادًرا تميز وظهر  . في الحمام

  
فإن آثيًرا ممن يدخل الحمام يكون على بدنه نجاسة، إما من    . سة تكون على البدن، أو الثيابوأيًضا، فقد يزال به نجا

ا        . تخلي، وإما من مرض، وإما غير ذلك، فيغسلها في الحمام د يكون بعض م ا، وق وآذلك بعض اآلنية قد يكون نجًس
    . يغسل فيها من الثياب نجًسا

  
ذه الحجة    وأيًضا، فهذا الماء آثيًرا ما يكون في ته، فه ه الماء المستعمل في رفع الحدث وهو نجس عند من يقول بنجاس

    . المعتمدة
  

    : والجواب عنها مبني على أصول ثالثة
  

    : الجواب فيه من وجوه  : أحدها
  

ام طاه          : أن يقال  : أحدها ى أرض الحم لين، أو عل دان المغتس ى أب ام، والمصبوب عل ر الماء الفائض مـن حياض الحم
ـه      ـون في ام يك ـن أن الحم ه وإن تيق يقن أن     /بيقـين، ومـا ذآر مشكوك في إصابته لهذا الماء المعين، فإن م يت ذا فل ل ه مث

    . هذا الماء المعين أصابه هذا، واليقين ال يزول بالشك
  

د        : الوجه الثاني دواب، وق وال ال د    أن يقال هذا بعينه وارد في طين الشوارع لكثرة ما يصيبه من أب ال أصحاب أحم ق
ر، وأثبت        ل النجاسة في طين الشوارع أآث ه          . وغيرهم بطهارته، ب ا نجاسة، فإن ام وإن خالط بعض مياهه إن الحم ف

    . يندفع، وال يثبت بخالف طين الشوارع
  

ا تالق    : أن يقال  : الوجه الثالث ا م ه النجاسة   آما أن األصل عدم النجاسة، فالظاهر موافق لألصل، وذلك أنا إذا اعتبرن ي
ادة       . في العادة، وما ال تالقيه آان ما ال تالقيه أآثر بكثير ا في الع ام ال يالقيه فإن غالب المياه الجارية في أرض الحم

اع             ع اإلجم ل من مواق زاع، ب وارد الن ألة من م ق المس م تب ذا قلت    . نجاسة، وإذا اتفق األصل والظاهر، ل ه ال    : وله إن
    . إنه وسواسيستحب غسل ذلك تنجًسا، ف

  
  . أظهرهما ال يستحب البحث، لحديث عمر  : وجهان  . ولنا فيما إذا شك في نجاسة الماء هل يستحب البحث عن نجاسته

ا، وال         ك وغيرهم د، ومذهب مال وذلك ألن حكم الغائب إنما يثبت بعد العلم في الصحيح، الذي هو ظاهر مذهب أحم
ه   م ـ أن علي ا ـ               . نجاسة /إعادة على من لم يعل ا ـ أيًض ا فيه ألة إصابتها لن ا في الصالة فمس ان في اجتنابه ذا وإن آ وه

    . وجهان
  

أنا إذا قدرنا أن الغالب التنجس، فقد يعارض األصل والظاهر، وفي مثل هذا آثيًرا ما يجيء قوالن في    : الوجه الرابع



 

ك، لكن مع مشقة           ار ونحو ذل اب الكف ا، آثي د وغيرهم راز ـ آطين الشوارع ـ يرجحون       مذهب الشافعي وأحم االحت
    . الطهارة، وإذا قيل بالتنجيس في مثل هذا عفي عن يسيره

  
اني ول  : األصل الث اء    : أن نق ه األرض، والم ى وج اح عل ه س ار، فإن اء ج ه م ة، لكن ه نجاس اء خالطت ذا الم هب أن ه

    : الجاري إذا خالطته نجاسة ففيه للعلماء قوالن
  

دل  أنه ال   : أحدهما ينجس إال بالتغير بالنجاسة، وهذا أصح القولين، وهو مذهب مالك، وأحمد في أحد القولين، اللذين ي
ديم للشافعي   ي صلى اهللا      . عليهما نصه، وهو مذهب أبي حنيفة، مع شدة قوله في الماء الدائم وهو القول الق ونهى النب

ل         ه، دلي دائم، واالغتسال في اء ال ول في الم ك     عليه وسلم عن الب ى أن الجاري بخالف ذل ه ال       . عل ى أن ل عل وهو دلي
    . يضره البول فيه، واالغتسال فيه

  
ـولون       / وأيًضا، فإنـه طاهر لم يتغير بالنجاسة، وليس في األدلة الشرعية ذين يق ـإن ال ا يوجب تنجيسه، ف اء    : م إن الم
افعي،       . ن قلتين، نجسـتهالجاري آالدائم تعتـبر فيـه القلتان،فـإذا آـانت الجـريـة أقـل مـ ولى الش ـن ق ـديد م آما هـو الج

ه صلى اهللا    وأحـد القولين في مذهب أحمـد، فـإنه ال حجـة لهم في هذا ، وال أثر عن أحد من السلف ، إال التمسك بقول
    . هوقياس الجاري على الدائم، وآالهما ال حجة في  ) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث (   : عليه وسلم

  
ة    وم مخالف ة ال تقتضي عم وم المخالف ة مفه ه، ودالل ي مفهوم ة ف ا الحج ـه، وإنم ـة في ـه ال حج ـديث فمنطـوق ـا الح أم
ـرق ثبت أن      ـوع ف ا ن المنطوق في جميع صور المسكوت بل تقتضي أن المسكـوت ليس آالمنطـوق، فـإذا آـان بينهم

م       : فإذا قال  . عمـيم آـان الختصاصه بالحكمتخصيص أحـد النـوعين بالذآـر مع قيام المقتضي للت ـين ل اء قلت غ الم إذا بل
دائم          اء الجاري وال ين الم ه ب رق في غ ف م يبل يحمـل الخبث، دل أنـه إذا لم يبلغ قلتين لم يكن حكمه آذلك، فإذا آـان ما ل

أرض      ذي يكون ب دائم ال اء ال ه من      حصل المقصود، السيما والحديث ورد جواًبا عن سؤالهم عن الم ا ينوب الة، وم الف
ه ى قول دواب، فيبق باع وال ور ال ينجسه شيء (   : الس اء طه اوال للجاري  ) الم اعة متن ر ُبَض ي بئ وارد ف رق أن   . ال والف

دفعها عن    الجاري له قوة دفع النجاسة عن غيره، فإنه إذا صب على األرض النجسة طهرها، ولم يتنجس، فكيف ال ي
    . يحيل النجاسة بجريانهنفسه؛ وألن الماء الجاري 

  
اس / إن القي ا، ف ة    : وأيًض ة النجاس اء بمخالط يس الم و تنج ل ه ة   ؟ ه ر النجاس ى تظه ه حت دم تنجيس والن   ؟ أو ع ه ق في

    . لألصحاب وغيرهم
  

ا       : العفو عما فوق القلتين  : فمن قال باألول، قال ه غالًب ه؛ ألن وع النجاسة في يكون   آان للمشقة؛ ألنه يشق حفظه من وق
ه        إنَّ ِحّفَظ ى موجود في الجاري، ف في الحياض والغدران واآلبار، بخالف القليل، فإنه يكون في األواني، وهذا المعن

    . من النجاسة أصعب من حفظ الدائم الكثير
  

ه   ومن قال بالثاني وأن األصل الطهارة حتى تظهر النجاسة، آان التطهير على قوله أوآد، فإن القليل الدائم نجس؛ ألن
    . وأما الجاري فإنه بقوة جريانه يحيل الخبث فال يحمله، آما ال يحمله الكثير  . قد يحمل الخبث، آما نبه عليه الحديث

  
ـاًء               ـد خالطت م ـة ق ا، آانت نجاس يء أو غيرهم ول أو ق ا ب ام إذا خالطه ة في حم اه الجاري وإذا آان آذلك، فهذه المي

    . الكالم فيما لم تظهر فيه النجاسةجـارًيا، فال ينجس إال بالتغير، و
  

رأس، واألشنان والصابون         : وإن قيل ه ال ا يغسل ب إن ماء الحمام يخالطه السدر، والخطمى، والتراب، وغير ذلك مم
    . وغير ذلك من الطاهرات التي تختلط به، حتى ال تظهر فيه النجاسة/والحناء

  
ه، و      : قيل ه           إذا جاز أن تكون النجاسة ظاهرة في م أن د عل ان ق ا، وإذا آ جاز أال تكون ظاهرة، فاألصل عدم ظهوره

بب       ى الس ادث يضاف إل م الح اهرات؛ إذ الحك ة الط ى مخالط ر عل ا التغي ًرا، أحلن اه متغي اهرات، ورأين ه الط تخالط
ون   در المظن ه               . المعلوم، ال إلى المق ا أصله الحظر، آالصيد إذا جرح، وغاب، فإن ذلك فيم د ثبت النص ب ل ق ثبت  ب

وم، وهو جرح الصائد أو               ى السبب المعل ه إل د زهق بسب آخر أصابه، فزهوق بالنص إباحته، وإن جاز أن يكون ق
    . آلبه؛ وإن آان في المسألة أقوال متعددة، فهذا هو الصواب الذي ثبت بالنص الصحيح الصريح



 

  
وًال   هب أن الماء تنجس، فإنه صار نجاسة على األر  : أن نقول  : األصل الثالث ى األرض ب ض، والنجاسة إذا آانت عل

ا         ق عينه م تب ا، إذا ل اء عليه ه يطهر بصب الم ذلك في           . آانت أو غير بول فإن لم ب ه وس ي صلى اهللا علي ا أمر النب آم
ا من    (   . أى ال تقطعوا عليه بوله  ) ال تزرموه (   : حديث األعرابي الذي بال في المسجد، حيث قال فصبوا على بوله ذنوًب

    .  ) إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين (   : وقال  ) ماء
  

إن نجاسة األرض والبرك والحياض المبنية ونحو ذلك، مما ال ينقل ويحول، يخالف   : ولهذا قال أصحاب أحمد وغيره
    : النجاسة على المنقول من األبدان والثياب واآلنية، من ثالثة أوجه

  
    . ال من ولوغ الكلب وال غيره  . فيها العددأنه ال يشترط   : أحدها/
  

    . أنه ال يشترط فيها االنفصال، عن موضع النجاسة  : الثاني
  

    . أن الغسالة طاهرة قبل انفصالها عن موضع النجاسة  : الثالث
  

ول ذلك فنق ان آ ك،     : وإذا آ د ذل اء بع ه الم د جرى علي ه ق ره، فإن ول وغي ن ب ام م ى أرض الحم ان عل ا آ فطهرت م
ل      ال قائ ه إن ق ة، فإن د يكون من      : األرض مع طهارة الغسالة، وإذا آانت غسالة األرض طاهرة زالت الشبهة بالكلي ق

    . الماء ما تزال به نجاسة عن البدن أو آنية، أو ثوب
  

ه ـل ل ـان      : قي ـول المصيب األرض، وإذا آ ـن الب م م ـن أعظ م تك ـة وأصابت األرض ل ـانت نجس ـذه إذا آ ك فه ت تل
ـول   ه أن يق اء       : النجاسـة تـزول مـع طهارة الغسالـة قبل االنفصال فـهذه أولى، وليس ل ـرور الم ـة، وم ـة منتفيـ النجاس

تعمال     ـونه مس ـة، لك ـل النجاس ا ال يزي ـار مم ـاء الم ك الم ـون ذل ـد يك يما وق ـه، الس كوك في ـر مش ره   . المطه أو لتغي
    . الكـالم في نجاسـة معينة منتفية مشكوك في زوالها، وإنما الكالم فيما يعتادليس   : بالطاهرات؛ ألنه يقال لـه

  
ر       / ـير آثي ر من النجاسـات بكث ام، أآث ى أرض الحم ـون    . ومـن المعلـوم بالعادات أن الماء المطهـر، والجاري عل فيك

ه من نجس        ا مر علي د طهر م ر حدث وال ن        . ذلك المـاء ق ـن غي اس م إن اغتسال الن ر من      ف جس في الحمامات أآث
ر من       ر أآث ر متغي اغتسالهم من إحدى هاتين الطهارتين، وهـم يصبون على أبدانهم من الماء القراح الذي ينفصل غي
ولين ـ    غـيره، وإن آـان فيـه تغير يسير بيسير السدر واألشنان، فهذا ال يخرجه عن آونه مطهًرا، بل الراجـح مـن الق

أن الماء المتغير بالطاهر آالحمص والباقالء، ال يخرج   : حمد التي نصها في أآثر أجوبته ـ وهو إحدى الروايتين عن أ
ا يشق                  ر بم ا تغي ره، وم اء البحر وغي ة، آم ر بأصل الخلق اء المتغي ه آالم اء يتناول ا دام اسم الم وًرا، م عن آونه طه

    . ة لهذه األصناف الثالثة واحدصونه عنه من الطحلب، وورق الشجر، وغيرهما، فإن شمول اسم الماء في اللغ
  

ه     ] 6  : المائدة [   } َفَلْم َتِجُدوْا َماء {  : فإن آان لفظ الماء في قوله يتناول أحد هذه األصناف، فقد تناول اآلخرين، وقد ثبت أن
ى أم      ود إل ا يع رق إنم ود، وهو أن   متناول للمتغير ابتداء، وطرًدا لما يشق االحتراز عنه، فيتناول الثالث؛ إذ الف ر معه

م   اه، وشمول االس ظ لمعن اول اللف ة، ويتن ي اللغ ؤثر ف ر م رق غي ذا الف ن، وه ذا ال يمك ه، وه راز عن ن االحت ذا يمك ه
ه    / وقد ثبت  . مسماه، فيحتاج المفرق إلى دليل منفصل ذي وقصته ناقت   : بالسنة أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال في ال

لم    ) اغسلنها بماء وسدر  (   : قال لالتي غسلن ابنتهوآذلك   ) اغسلوه بماء وسدر (  ذي أس اء وسدر    (   : ولل ذا    ) اغتسل بم وه
    . فيه آالم ليس هذا موضعه

  
وإذا تبين ما ذآرناه ظهر عظيم البدعة، وتغيير السنة والشرعة، فيما يفعله طوائف من المنتسبين إلى العلم والدين من 

    . ال مساس  : صاروا إنما يفعلونه مضاهين لليهود، بل للسامرية الذين يقولون فرط الوسوسة في هذا الباب، حتى 
  

ا هو             ود والنصارى، آم ين اليه ه وسط ب وباب التحليل والتحريم ـ الذي منه باب التطهير والتنجيس ـ دين اإلسالم في
ات     وسط في سائر الشرائع، فلم يشدد علينا في أمر التحريم والنجاسة آما شدد على اليه  يهم طيب ذين حرمت عل ود، ال

أحلت لهم بظلمهم وبغيهم، بل وضعت عنا اآلصار واألغالل، التي آانت عليهم، مثل قرض الثوب ومجانبة الحائض  
ا حرم اهللا           . في المؤاآلة، والمضاجعة، وغير ذلك ذين ال يحرمون م ا استحلها النصارى، ال ولم تحلل لنا الخبائث آم



 

ن ا دينون دي وله، وال ي ك،   ورس ر قلب ول طه دهم أن يق ة أح ل غاي ا، ب ون خبيًث ة، وال يحرم ون نجاس ال يجتنب ق، ف لح
وَبُهمْ  {  : ال قلبه، آما قال تعالى عنهم/ واليهودي إنما يعتني بطهارة ظاهره  . وصل   } ُأْوَلـِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِرِد الّلُه َأن ُيَطهَِّر ُقُل

    .  ] 41  : المائدة [ 
  

ا        وأما المؤمنو ًرا طيًب ًدا آثي ه حم د للَّ م، والحم ا له ن، فإن اهللا طهر قلوبهم وأبدانهم من الخبائث، وأما الطيبات، فأباحه
   . مبارًآا فيه، آما يحب ربنا ويرضى

  
    ؟ وما هو الذي يفعله من آداب الحمام  ؟ َوُسِئَل عمن يدخل الحمام هل يجوز له آشف العورة في الخلوة

  
    : فأجاب

  
ه   ال يلزم  ع بدن وة ألجل        . المتطهر آشف عورته، ال في الخلوة، وال في غيرها، إذا طهر جمي فها في الخل لكن إن آش
ه             : الحاجة وب ـ علي ا، وأن أي ه السالم ـ اغتسل عرياًن آالتطهر، والتخلي، جاز آما ثبت في الصحيح أن موسى ـ علي

النبي صلى اهللا عليه وسلم عام الفتح بثوب وهو يغتسل،    آانت تستر  : السالم ـ اغتسل عرياًنا وفي الصحيح أن فاطمة 
ا صالة الضحى           ال له ي يق اني رآعات وهي الت م صلى ثم ال   . ث ا ـ أن            : ويق تح، وفي الصحيح ـ أيًض ا صالة الف إنه

    . ميمونة سترته فاغتسل
  
لقيم الذي يغسله أو غيره، وال وعلى داخل الحمام أن يستر عورته، فال يمكن أحًدا من نظرها وال لمسها، سواء آان ا/

ذاك شيء آخر                ا، ف داواة أو غيره ك ألجل م ى ذل م يحتج إل ى عورة أحد وال يلمسها، إذا ل أمر    . ينظر إل ه أن ي وعلي
لم         ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ان، آم ره      (   : بالمعروف وينهي عن المنكر بحسب اإلمك ًرا فليغي نكم منك من رأى م

ك          ) بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمانبيده، فإن لم يستطع ف ه ذل م يمكن إن ل ة العورات ف أمر بتغطي في
    . وأمكنه أن يكون حيث ال يشهد منكًرا فليفعل ذلك، إذ شهود المنكر من غير حاجة وال إآراه منهي عنه

  
ام ينه   اء     وليس له أن يسرف في صب الماء؛ ألن ذلك منهي عنه مطلًقا، وهو في الحم امي؛ ألن الم ه لحق الحم ي عن

ود     و اليه و غل   . الذي فيها مال من أموال له قيمة، وعليه أن يلزم السنة في طهارته؛ فال يجفو جفاء النصارى، وال يغل
ن، وسواء آانت     آما يفعل أهل الوسوسة، بل حياض الحمام طاهرة، ما لم تعلم نجاستها، سواء آانت فائضة أو لم تك

روا     األنبوب تصب فيها م يتطه اس أو ل ا الن إذا اغتسل     . ، أو لم تكن، وسواء بات الماء أو لم يبت، وسواء تطهر منه ف
ه        ان يغتسل هو وامرأت لم آ ه وس منها جماعة جاز ذلك، فقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى اهللا علي

ا، وفي لفظ      الفرق فهذا إناء صغير ال يفيض، وال أنبوب فيه، وه/ من إناء واحد قدر  ه جميًع ا يغتسالن من أقول   : م   : ف
    . دعي لي  : دع لي ويقول

  
لم         : وفي صحيح البخاري عن ابن عمر ه وس د رسول اهللا صلى اهللا علي ى عه أن الرجال والنساء آانوا يتوضؤون عل

د اء واح ن إن د، ويغتسل بالصاع   . م ان يتوضأ بالم ه آ ه أن ت عن د ثب ر العل  . وق د أآث ون بالرطل والصاع عن اء يك م
    . هو نحو من سبعة أرطال بالمصري : وقيل   . المصري أقل من خمسة أرطال، نحو خمسة إال ربًعا، والمد ربع ذلك

  
ا        : وليس لإلنسان أن يقول ارة، وم ا الطه ام األصل فيه الطاسة إذا وقعت على أرض الحمام تنجست، فإن أرض الحم

ا            يقع فيها من نجاسة آبول فهو يصب علي ر، واألصل فيه ات بكثي ه، وهو أحسن حاال من الطرق ا يزيل اء م ه من الم
م          و ل ه النجاسة، ول ع علي ا تق م م اء يع الطهارة، بل آما يتيقن أنه البد أن يقع على أرضها نجاسة، فكذلك يتيقن أن الم

    . أعلم واهللا  . يعلم ذلك، فال يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة، إن لم يعلم حصول النجاسة فيها
  

ورة       زر، مكشوف الع ك أم      : َما تقول السَّادة الُعلَماء ـ رضي اهللا َعنهم أجمعين ـ فيمن دخل الحمام بال مئ هل يحرم ذل
ام       ؟ وهل يجب على ولي األمر منع من يفعل ذلك أم ال  ؟ ال وهل يجب على ولي األمر ـ أيًضا ـ أن يلزم مستأجر الحم

رك الصالة           ؟ مه مكشوف العورة أم الأّال يمكن أحًدا من دخول حما ة ويت ام وقت صالة الجمع د في الحم يمن يقع   : وف
    . أفتونا، وابسطوا القول في ذلك  ؟ هل يمنع من ذلك أم ال

  
    : فأجاب شيخ اإلسالم بقية السلف الكرام، الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية



 

  
ام              الحمد للَّ اس عن الحم ه نهي الن لم أن ه وس ي صلى اهللا علي د صح عن النب ة، وق ه، نعم يحرم عليه ذلك باتفاق األئم

ي فال           (   : ، وفي السنن عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ] بغير مئزر [  وم اآلخر من ذآور أمت ه والي ؤمن باللَّ ان ي من آ
ذرة     نهي   (   : وفي الحديث    ) يدخل الحمام إال بمئزر ا إال لمع دخول مطلًق ذي        ) النساء من ال ه ال وفي الحديث الثابت عن

ا ملكت يمينك     /احفظ (  : استشهد به البخاري حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال له ك، أو م   ) عورتك إال من زوجت
يارسول اهللا، إذا    : قلت   : نها، قالإن استطعت أال يرينها أحد فال يري  : قال  ؟ فإذا آان القوم بعضهم في بعض  : قلت  : قال

ال       .  ) فاللَّه أحق أن يستحيى منه من الناس  (   : آان أحـدنا خاليا، قال ذي، وق و داود والنسائي والترم   . حسن   : أخرجه أب
    . وابن ماجه

  
اس إال مستور ال            ام مع الن دخل أحد الحم أال ي اس ب زام الن ك، وإل زام أهل    وعلى والة األمور النهي عن ذل ورة، وإل ع

م يطع اهللا ورسوله ووالة األمر من           ورة، ومن ل اتهم إال مستوري الع الحمام بأنهم ال يمكنون الناس من دخول حمام
ذين ال يستحيون ال من اهللا وال من          واحش، ال ه من أهل الف أهل الحمام، والداخلين، عوقب عقوبة بليغة تردعه وأمثال

الى     . واحشعباده؛ فإن إظهار العورات من الف ال تع د ق ُروَجُهمْ        {   : وق وا ُف اِرِهْم َوَيْحَفُظ ْن َأْبَص وا ِم ْؤِمِنيَن َيُغضُّ ل لِّْلُم   } ُق
ور [  ه      ] 30  : الن النظر إلي ع ب ل التمت ا ال يح ب عم ر واج ن      : ، وغض البص ك، وع و ذل ات، ونح وة األجنبي ن النس م

    . العورات، وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش ذلك
  

فها،            د عصى بكش ك الرجل ق ان ذل ورة، وإن آ ان مكشوف الع ولهذا آان على داخل الحمام أن يغض بصره عمن آ
وعليه أن يأمر المكشوف باالستتار، فإن هذا من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يجب على الناس، وآذلك 

ا لمن     /حفظ الفروج يكون عن االستمتاع  ه، وعن إظهاره ا    المنهي عن ه أن يراه يس ل ا ينهي الرجل عن مس        . ل آم
وب واحد، وأن        عورة غيره، آما ثبت في الصحيح أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهي أن يباشر الرجل الرجل في ث

وا عشر سنين          ين الصبيان إذا بلغ التفريق في المضاجع ب ك      . تباشر المرأة المرأة في ثوب واحد، وأمر ب ين ذل ا ب آم
ه   النبي صلى اهللا  لم بقول ه وس ا ملكت يمينك        (   :  علي ـك، أو م ه     ) احفظ عورتك إال من زوجت ال ل ا ق ا رسول اهللا     : لم ي
ا    (   : فإذا آان القوم بعضهم في بعض، قال  .  .  .  ؟ وما نذر  ؟ عوراتنا، ما نأتي ال   ) إن استطعت أال يرينها أحد فال يرينه   : ق

اس     (   : فإذا آان أحدنا خالًيا، قال  : قلت ه من الن وة      ) فاللَّه أحق أن يستحيى من أمر بسترها في الخل د      . ف ذا واجب عن وه
    . أآثر العلماء

  
وأما إذا اغتسل في مكان خال بجنب حائط أو شجرة ونحو ذلك في بيته أو حمام أو نحو ذلك فإنه يجوز له آشفها في  

وب   أن   : آما ثبت في الصحيح  . هذه الصورة، عند الجمهور ا وأن أي ة      : موسى اغتسل عرياًن ا وأن فاطم اغتسل عرياًن
    . آانت تستر النبي صلى اهللا عليه وسلم بثوب ثم يغتسل

  
ى      ه حت ع ثوب ي أن يرف وهذا آشف للحاجة بمنزلة آشفها عند التخلى والجماع بمقدار الحاجة ولهذا آره العلماء للمتخل

    . يدنو من األرض
  
على ثالثة   ؟ أم يكره وقت الجماع خاصة  ؟ هل يكره أو ال يكره  : الزوجين إلى عورة اآلخروتنازعوا في نظر آل من /

    . أقوال معروفة، في مذهب أحمد، وغيره
  

ه   وقد آره غير واحد من األئمة آأحمد وغيره النزول في الماء بغير مئزر، ورووا عن الحسن والحسين أو أحدهما أن
    . ًناإن للماء سكا  : آره ذلك، وقال

  
ا فرضه اهللا        ارآين لم ا ت ودهم فيه ت، وقع وأما فتح الحمام وقت صالة الجمعة، وتمكين المسلمين من دخولها هذا الوق
ذي            ع ال ة البي ى الجمع داء إل د الن د حرم اهللا بع عليهم من السعي إلى الجمعة، فهذا ـ أيًضا ـ محرم باتفاق المسلمين، وق

ك،            يحتاج إليه الناس في غالب األوقات، ر ذل تان، أو غي ام، أو بس ود في الحم ه، من قع ا دون ى م وآان هذا تنبيها عل
اق       ذار باتف ن األع ام م ول الحم يس دخ رعي، ول ذر ش ر ع ا لغي وز ترآه ال يج لمين، ف اق المس رض باتف ة ف والجمع

يس            ك، ول ل ذل ه االغتسال قب ة أمكن ه جناب ا عاصًيا، وإن آانت علي ان آثم ؤخر    المسلمين، بل إن آان لتنعم آ ه أن ي ل
    . االغتسال، وال يجوز ترك الصالة

  



 

ذا           رهم، ومن تخلف عن ه دور وغي بل على والة األمور أمر جميع من تجب عليه الجمعة بها من أهل األسواق وال
لم         . ذلك عقوبة تحمله وأمثاله على فعل ذلك/ الواجب عوقب على ه وس ي صلى اهللا علي فقد ثبت في الصحيح عن النب

افلين           (   : أنه قال ونن من الغ م ليك وبهم، ث ى قل رآهم الجمعات أو ليطبعن اهللا عل ال   ) لينتهين أقوام عن ت رك    (   : وق من ت
    .  ) ثالث جمع تهاوًنا من غير عذر طبع اهللا على قلبه

  
ين األئ          ه ب ة متفق علي ه من الجمع ا يمنع ه عم ا، ونهي ة وهذا الذي ذآرناه من وجوب أمر من تجب عليه الجمعة به   . م

    . آتبه أحمد بن تيمية  . واهللا أعلم
  

    : وقال شيخ اإلسَالم ـ َرِحمُه اهللا 
  

الحمد للَّه، وحسبي اهللا ونعم الوآيل، يحرم آشف العورة في الحمام وغيره من غير مسوغ شرعي، وعلى ولي األمر 
ى       ـ أيده اهللا ـ منع من يفعل ذلك بطريقة شرعية، وعليه ـ أيًضا ـ إلزام مستأج    ه عل ًدا من دخول أال يمكن أح ر الحمام ب

الوجه الممنوع، وال يحل ألحد ممن خوطب بأداء الجمعة ترآها من غير عذر، وليس دخول الحمام بمجرده عذًرا في 
    . ترآها واهللا أعلم

  
    ؟ َوُسِئَل عن ترك دخول الحمام

  
    : فأجاب

  
م  من ترك دخول الحمام لعدم حاجته إليه فقد أحسن، ومن دخ لها مع آشف عورته، والنظر إلى عورات الناس، أو ظل

ر     ى يكث ا حت الحمامي فهو عاص مذموم، ومن تنعم بها لغير حاجة فهو منقوص مرجوح، ومن ترآها مع الحاجة إليه
    . وسخه وقمله فهو جاهل مذموم

  
ام  ديًثا عن رسول اهللا صلى اهللا ع       ؟ َوُسِئَل عن رجل عامي سئل عن عبور الحم ل ح ك، وأسند      ونق لم يحرم ذل ه وس لي
    ؟ الحديث إلى آتاب مسلم هل صح هذا أو ال

  
    : فأجاب

  
ذي      ل ال ام، ب ليس ألحد، ال في آتاب مسلم، وال غيره من آتب الحديث، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه حرم الحم

وم اآلخر   ستفتحون أرض العجم وتجدون فيها بيوًتا يقال لها الحما (   : قال/ في السنن أنه مات، فمن آان يؤمن باللَّه والي
ام إال        دخل الحم ي فال ت اث أمت من ذآور أمتي فال يدخل الحمام إال بمئزر، ومن آانت تؤمن باللَّه واليوم اآلخر من إن

    .  ) مريضة أو نفساء
  

    . وقد تكلم بعضهم في هذا الحديث
  

ى عورة أحد     ا،          والحمام من دخلها مستور العورة، ولم ينظر إل ا محرًم م يفعل فيه ه ول ًدا يمس عورت رك أح م يت ، ول
    . وأنصف الحمامي، فال إثم عليه، وأما المرأة فتدخلها للضرورة مستورة العورة

  
    . فيه وجهان في مذهب أحمد وغيره  ؟ وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة

  
    . ن الجوزيلها أن تدخلها، آقول أبي حنيفة واختاره اب  : أحدهما

  
    . واهللا أعلم  . ال تدخلها، وهو قول آثير من أصحاب الشافعي، وأحمد، وغيرهما  : والثاني

    : وُسِئَل شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا
  
  



 

وم في المسجد إذا توضأ          ؟ أو يكره له النوم على غير وضوء  ؟ أيما أفضل للجنب أن ينام ذ وضوء ه الن وهل يجوز ل
    ؟ ال من غير عذر أم 

  
    : فأجاب

  
ه     م يتوضأ، فإن الجنب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأآل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء، لكن يكره له النوم إذا ل

دنا وهو جنب     : قد ثبت في الصحيح ال   ؟ أن النبي صلى اهللا عليه وسلم سئل هل يرقد أح م، إذا توضأ للصالة    (   : فق   ) نع
تحب الوضوء عن ال لرجل  ويس لم ق ه وس ي صلى اهللا علي إن النب د، ف ل أح وم لك إذا أخذت مضجعك فتوضأ  (   : د الن
ك، وألجأت ظهري       : وضوءك للصالة، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إلي

    .  ) ونبيك الذي أرسلتإليك، رغبة ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجا منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، 
  

ناده عن          ره بإس ا ذآ ره، واستدل بم د وغي د أحم وليس للجنب أن يلبث في المسجد،لكن إذا توضأ جاز له اللبث فيه عن
م جنب     : هشام بن سعد م يجلسون في المسجد      . أن أصحاب رسول اهللا آانوا يتوضؤون وه ذا؛ ألن    . ويتحدثون   . ث وه

ة أن تقبض        : النبي صلى اهللا عليه وسلم ك آراه أمر الجنب بالوضوء عند النوم ، وقد جاء في بعض األحاديث أن ذل
ة   (   : روحه وهو نائم، فال تشهد المالئكة جنازته، فإن في السنن عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ال تدخل المالئك

ه        وهذا مناسب لنهيه عن اللبث في المسجد فإن المساجد   ) بيًتا فيه جنب ي صلى اهللا علي ا نهي النب ة، آم وت المالئك بي
    .  ) إن المالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم (   : وقال  . وسلم عن آآل الثوم والبصل عند دخول المسجد

  
ة الغليظة،                ع الجناب ى أن الوضوء يرف ك عل وم، دل ذل د الن لم الجنب بالوضوء عن ه وس ي صلى اهللا علي فلما أمر النب

ه      وتبقي مر ع من ا يمن ع مم م يمن تبة بين المحدث وبين الجنب ولم يرخص له فيما يرخص فيه للمحدث من القراءة، ول
دخل        ة ت ى أن المالئك ه، دل عل ة ل الجنب من اللبث في المسجد، فإنه إذا آان وضوؤه عند النوم يقتضي شهود المالئك

د للجنب    إن        المكان الذي هو فيه إذا توضأ؛ ولهذا يجوز الشافعي وأحم رآن، ف راءة الق المرور في المسجد، بخالف ق
    . منعه من القرآن أعظم من منعه من المسجد/األئمة األربعة متفقون على منعه من ذلك؛ فعلم أن 

  
د ثبت في            ه ق ا، فإن انوا جنًب و آ ار، ول ر من الكف وقد تنازع العلماء في منع الكفار من دخول المسجد، والمسلمون خي

ال        الصحيح عن النبي صل اه فق م أت ه فاغتسل ث انخنس من ب، ف   : ى اهللا عليه وسلم أنه قال ألبي هريرة لما لقيه وهو جن
ال   : قال  )  ؟ أين آنت (  نجس    ! سبحان اهللا  (   : إني آنت جنًبا فكرهت أن أجالسك إال على طهارة، فق د    .  ) إن المؤمن ال ي وق

افر      .  ] 28  : التوبة [   } َجٌسِإنََّما اْلُمْشِرُآوَن َن {   : قال اهللا تعالى فلبث المؤمن الجنب إذا توضأ في المسجد أولى من لبث الك
    . فيه عند من يجوز ذلك، ومن منع الكافر لم يجب أن يمنع المؤمن المتوضئ، آما نقل عن الصحابة

  
بطل الطهارة الحاصلة بذلك، وهو  وإذا آان الجنب يتوضأ عند النوم، والمالئكة تشهد جنازته حينئذ، علم أن النوم ال ي

ذاك هو       نقض الوضوء، ف ر ي تخفيف الجنابة، وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره، وإذا آان النوم الكثي
ه               ا يمنع ه م يح ل ذا الوضوء ال يب ة، وإال فه الوضوء الذي يرفع الحدث األصغر، ووضوء الجنب هو تخفيف الجناب

    . ة، والطواف ومس المصحفمن الصال  : الحدث األصغر
  
  باب التيمم  
  

    : قال شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ـ رحمه اهللا 
  

ه، ومن                ده اهللا فال مضل ل ا، من يه يئات أعمالن نا ومن س اهللا من شرور أنفس وذ ب الحمد هللا، نستعينه ونستغفره، ونع
لم    يضلل فال هادي له، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، ونش ه وس هد أن محمًدا عبده ورسوله صلى اهللا علي

    . تسليًما
  

ِق َوامْ         {   : قال اهللا تعالى ى اْلَمَراِف ِدَيُكْم ِإَل وَهُكْم َوَأْي ُلوْا ُوُج الِة فاْغِس ى الصَّ ُتْم ِإَل ُكْم   َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْم ُحوْا ِبُرُؤوِس َس
اِئِط أَ    َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَب َن اْلَغ نُكم مِّ ٌد مَّ ُتُم  يِن َوِإن ُآنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا َوِإن ُآنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَح ْو َالَمْس

ـِكن      النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُه َما َرٍج َوَل ْن َح ْيُكم مِّ ُيِريُد الّلُه ِلَيْجَعَل َعَل



 

    .  ] 6  : المائدة [   } ُيِريُد ِلُيَطهََّرُآْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن
  

الى       : والتيمم في اللغة ه تع ه قول ُه     {  : هو القصد، ومن َث ِمْن وْا اْلَخِبي هِ     َوَال َتَيمَُّم وْا ِفي ِه ِإالَّ َأن ُتْغِمُض ُتم ِبآِخِذي وَن َوَلْس   } ُتنِفُق
    : ، ومنه قول امرئ القيس ] 2  : المائدة [   } َوال آمِّيَن اْلَبْيَت اْلَحَراَم {   : ، وقوله ] 267  : البقرة [ 

  
  يميل عليها الظل عرمضها طامي ** تيممت الماء الذي دون ضارج 

  
هُ  {   : لكن لما قال اهللا تعالى  . الطحلب  : العرماض دة  [   } َفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْن ان   ] 6 : المائ ، آ

ذا     ى ه التيمم المأمور به هو تيمم الصعيد الطيب، للتمسح به، فصار لفظ التيمم إذا أطلق في عرف الفقهاء انصرف إل
    . ، وقد يراد بلفظ التيمم نفس مسح اليدين والوجه، فسمي المقصود بالتيمم تيمًماالتيمم الخاص

  
ي      م، فف ن األم رهم م ى غي ه عل ا فضلهم اهللا ب لمين، ومم ن خصائص المس و م ة ه ي اآلي ه ف أمور ب يمم الم ذا الت وه

ال    لم ق ه وس ا ل    (   : الصحيحين عن جابر بن عبد اهللا أن النبي صلى اهللا علي ي   أعطيت خمًس ي قبل نصرت    : م يعطهن نب
ي       . بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي األرض مسجًدا وطهوًرا فأيما رجل من أمتي أدرآته الصالة فليصل، وأحلت ل

ة       اس عام ى الن ه خاصة، وبعثت إل ذا   ) الغنائم ولم تحل ألحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وآان النبي يبعث إلى قوم ، وه
    . لفظ البخاري

  
ال    وفي صحيح م / لم ق ه وس رة أن رسول اهللا صلى اهللا علي ي هري لم عن أب اء بست   (  : س ى األنبي أعطيت   : فضلت عل

ة،     ق آاف ى الخل جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي األرض مسجًدا وطهوًرا، وأرسلت إل
    .  ) وختم بي النبيون

  
ثالث   (   : صلى اهللا عليه وسلم قال ولمسلم ـ أيًضا ـ عن حذيفة بن اليمان أن النبي   اس ب جعلت صفوفنا     : فضلت على الن

اء         م نجد الم وًرا إذا ل ا طه ا لن ن      .  ) آصفوف المالئكة، وجعلت لنا األرض آلها مسجًدا، وجعلت تربته وعن عمرو ب
ال  ده ق ن ج ه ع ن أبي عيب ع لم   : ش ه وس ول اهللا صلى اهللا علي ال رس جًدا (   : ق ي األرض مس ت ل ا  جعل وًرا، أينم وطه

    .  ) وآان من قبلي يعظمون ذلك، إنما آانوا يصلون في آنائسهم وبيعهم  . أدرآتني الصالة تمسحت وصليت
  

دة  [   } َفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًِّبا {   : وقوله تعالى ه       .  ] 6  : المائ ات آقول رة في سياق اإلثب ْأُمُرُآْم َأْن تَ    {   : نك َه َي َرةً ِإنَّ الّل   } ْذَبُحوْا َبَق
ُتمْ        {   : وقوله  .  ] 92 : النساء [   } َفَتْحِريُر َرَقَبٍة {   : ، وقوله ] 67  : البقرة [  ْبَعٍة ِإَذا َرَجْع جِّ َوَس ي اْلَح اٍم ِف ِة َأيَّ َياُم َثالَث رة  [   } َفِص   : البق

دل ال ع      ] 196 ى سبيل الب وم عل د العم يمم أي         ، وهذه تسمي مطلقة، وهي تفي ه يت ى أن ك عل دل ذل ع، في ى سبيل الجم ل
زاع سنذآره          . صعيد طيب، اتفق ا سواه ن اع، وفيم والطيب هو الطاهر، والتراب الذي ينبعث مراد من النص باإلجم
    . إن شاء اهللا تعالى

  
ه    قد اتفق ال  ] 6  : المائدة [   } َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُه {  : وقوله قراء السبعة على قراءة أيديكم باإلسكان؛ بخالف قول

الوا    } وأرجَلكم {   : فإن بعض السبعة قرأوا  } َوَأْرُجَلُكْم {   : في الوضوء ديره       : بالنصب، ق ى المغسول، تق ة عل ا معطوف   : إنه
ذلك       ين آ ى الكعب م إل ديكم، وأرجلك ره من          . فاغسلوا وجوهكم وأي ي طالب وغي ن أب ي ب ال عل د      : السلف ق و عب ال أب ق

ان          } وأرجلكم إلى الكعبين {   : قرأ على الحسن والحسين  : الرحمن السلمي ب، وآ ي طال ن أب ي ب ك عل بالخفض فسمع ذل
ال    : يقضي بين الناس فقال دم المؤخر في الكالم       : وأرجلكم يعني بالنصب، وق ذا من المق ا       . ه اس قرأه ن عب ذلك اب وآ

ول               عاد األ  : بالنصب، وقال اس آق ه بعض الن ا يظن ى المحل، آم ا عل ك عطًف ى الغسل، وال يجوز أن يكون ذل مر إل
    : بعض الشعراء

  
  فلسنا بالجبال وال الحديدا** إننا بشر فأسجح   : معاوي

  
ا           ك فيه اني فال يجوز ذل ا حروف المع اني، وأم ل المب د مث ا لإللصاق، ليست       . فإنما يسوغ في حرف التأآي اء هن والب

ال           للتوآي و ق ه ل م؛ ألن اك وأرجلك رأوا هن ا ق ديكم، آم ا وأي راء هن رأ الق ديكم، أو      : د، ولهذا لم يق فامسحوا وجوهكم وأي
اء          ا آانت الب اع، فلم رأس، وهو خالف اإلجم ى ال امسحوا بها، لكان يكتفي بمجرد المسح من غير إيصال للطهور إل

ى لاللصاق دل على أنه البد من إلصاق الممسوح به، فدل ذلك  دل        / عل اء ال ت ذه الب ذا آانت ه ور، وله استعمال الطه



 

    . على التبعيض عند أحد من السلف، وأئمة العربية
  

ة               : وال قال الشافعي وا آالم أئم ك، وحك ره من أصحابه ذل ام الحرمين وغي ل أنكر إم إن التبعيض يستفاد من الباء،ب
    . أخرى العربية في إنكار ذلك، ولكن من قال بذلك استند إلى داللة

  
ْيُكْم َلَعلَّ   {   : وقوله تعالى ُه َعَل ُكُرونَ  َما ُيِريُد الّلُه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحَرٍج َوَلـِكن ُيِريُد ِلُيَطهََّرُآْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَت ْم َتْش دة  [   } ُك   : المائ

ذلك السنة الصحي     .  ] 6 لم      دلت هذه اآلية على أن التراب طهور آما صرحت ب ه وس ي صلى اهللا علي ول النب   : حة في ق
وًرا   (  ي األرض مسجًدا وطه ال      ) وجعلت ل لم ق ه وس ي ذر أن رسول اهللا صلى اهللا علي إن الصعيد الطيب  (   : وعن أب

ر     ك خي إن ذل و      .  ) طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته ف د، وأب ام أحم رواه اإلم
    . حديث حسن صحيح  : وقال  . والنسائي والترمذي وهذا لفظه داود

  
    . وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى، إلى أن يجد الماء، فإذا وجد الماء فعليه استعماله

  
م الماء في السفر، إلى أن يجد إلى أنه يتيمم إذا عد/ ذهب األئمة األربعة وجماهير السلف والخلف  : وآذلك تيمم الجنب

ا الرجوع عن     الماء، فإذا وجده آان عليه استعماله، وقد روي عن عمر وابن مسعود إنكار تيمم الجنب، وروي عنهم
رهم        : ذلك، وهو قول أآثر الصحابة  ي ذر، وغي اس، وأب ن عب ار، واب ى، وعم اب اهللا        . آعل ات من آت ه آي د دل علي وق
    . ى اهللا عليه وسلموخمسة أحاديث عن النبي صل

  
ا             : منها ا في الصحيحين ، ومنه ن حصين، آالهم ران ب ن ياسر، وعم ار ب ذي صححه       : حديث عم ي ذر ال حديث أب

لم     : الترمذي ، ومنها ه وس تلهم    (   : حديث عمرو بن العاص ، وحديث الذي شج فأفتوه، فقال النبي صلى اهللا علي وه ق قتل
ال    ) ، فإنما شفاء الِعي السؤالاهللا، هال سألوا إذا لم يعلموا ه ق ه        : ففي الصحيح عن عمر أن ي صلى اهللا علي ا مع النب آن

وسلم فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصالة فصلى بالناس، فلما انفتل من صالته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع   
  .  ) عليك بالصعيد، فإنه يكفيك  (   : جنابة وال ماء، قالأصابتني   : قال  )  ؟ ما منعك يا فالن أن تصلي مع القوم (   : القوم، قال

    . رواه البخاري ومسلم
  

ال  ر ق ن ياس ار ب ي الصحيحين عن عم اء     : وف د الم م أج ت، فل ة، فأجنب ي حاج لم ف ه وس ي صلى اهللا علي ي النب بعثن
ك          ذآرت ذل لم ف ه وس ي صلى اهللا علي م أتيت النب ال  فتمرغت في الصعيد، آما تمرغ الدابة، ث ه، فق ا يكفيك أن    (   : ل إنم

ه    / ، ثم ضرب بيديه األرض ) تقول بيديك هكذا ه ووجه ين، وظاهر آفي ذا    . ضربة واحدة،ثم مسح الشمال على اليم وه
    . لفظ مسلم

  
  في تنازع العلماء في التيمم: َفْصـــل  
  

ه       هل يرفع الحدث رفًعا مؤقًتا إلى حين القدر  : وقد تنازع العلماء في التيمم ائم ولكن اء، أم الحدث ق ى استعمال الم ة عل
    . وهذه مسألة نظرية  ؟ تصح الصالة مع وجود الحدث المانع

  
ا      ل، آم وتنازعوا هل يقوم مقام الماء، فيتيمم قبل الوقت آما يتوضأ قبل الوقت، ويصلي به ما شاء من فروض ونواف

    . على قولين مشهورين وهو نزاع عملي  ؟ يصلي بالماء، وال يبطل بخروج الوقت، آما ال يبطل الوضوء
  

ن المسيب،           ول سعيد ب اء، وهو ق ا شاء آالم ه م فمذهب أبي حنيفة أنه يتيمم قبل الوقت، ويبقي بعد الوقت، ويصلي ب
    . وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل  . والحسن البصري، والزهري، والثوري، وغيرهم

  
نهم     : ثم من هؤالء من يقول/  . ل الوقت، وال يبقى بعد خروجهأنه ال يتيمم قب  : والقول الثاني يتيمم لوقت آل صالة، وم

ويتيمم لكل نافلة، وهذا القول في الجملة   : وغال بعضهم فقال  . يتيمم لفعل آل فريضة، وال يجمع به فرضين  : من يقول
د  افعي، وأحم ك، والش ذهب مال ن م هور م و المش الوا  . ه ارة   : ق ه طه در ألن د بالضرورة مق م المقي ضرورية، والحك

    . بقدرها، فإذا تيمم في وقت يستغني عن التيمم فيه لم يصح تيممه، آما لو تيمم مع وجود الماء
ائم      : قالوا ى آل ق وألن اهللا أمر آل قائم إلى الصالة بالوضوء، فإن لم يجد الماء تيمم، وآان ظاهر الخطاب يوجب عل



 

ا بوضوء         : يمم لكن لما ثبت في الصحيحإلى الصالة الوضوء والت لم صلى الصلوات آله ه وس أن النبي صلى اهللا علي
ى ظاهر                  . واحد  يمم عل ه، وبقي الت ل وقت وجوب ديم الوضوء قب ى جواز تق لم في صحيحه، دلت السنة عل رواه مس

    . الخطاب، وعلل ذلك بعضهم بأنه مأمور بطلب الماء عند آل صالة، وذلك يبطل تيممه
  
ا     : ولنا أنه قد ثبت بالكتاب والسنة  . ورد عن علي، وعمرو بن العاص، وابن عمر، مثل قولهمو ور، آم أن التراب طه

نين،          (   : وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  . أن الماء طهور اء عشر س م يجد الم و ل لم، ول الصعيد الطيب طهور المس
ا      ) فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، فإن ذلك خير اء مطلًق د عدم الم ه مطهر       . فجعله مطهًرا عن ى أن دل عل يمم /ف   . للمت

ا     وإذا آان قد جعل المتيمم مطهًرا آما أن المتوضئ مطهر، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل أن خروج الوقت يبطل، آم
   . و موجب األصولذآر أنه يبطله القدرة على استعمال الماء، دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء، وه

  
ه في صفته، آصيام الشهرين،            اثًال ل م يكن مم ه، وإن ل فإن التيمم بدل عن الماء، والبدل يقوم مقام المبدل في أحكام
ين          ارة اليم ام في آف ة األي ع، وآصيام الثالث فإنه بدل عن االعتاق وصيام الثالث والسبع فإنه بدل عن الهدي في التمت

ا   ر بالم اء في صفته، فيوجب              فإنه بدل عن التكفي ى الم يمم عل يس الت ذا الزم لمن يق دل، وه ام المب وم مق دل يق ل، والب
ة، فمسح              ا تتمرغ الداب راب آم ا تمرغ في الت ار لم اس عم ا ق ة، آم المسح على المرفقين، وإن آانت آية التيمم مطلق

يمم   جميع بدنه آما يغسل جميع بدنه، وقد بين النبي صلى اهللا عليه وسلم فساد هذا الق ة الت ياس، وأنه يجزئك من الجناب
إن     ه، ف ه حكم الذي يجزئك في الوضوء ، وهو مسح الوجه واليدين؛ ألن البدل ال تكون صفته آصفة المبدل، بل حكم
ة              يمم عن الجناب ا العضوان المغسوالن في الوضوء، وسقط العضوان الممسوحان، والت التيمم مسح عضوين، وهم

    . الغسليكون في هذين العضوين بخالف 
  

ث، بخالف الوضوء،    /والتيمم ليس فيه مضمضة وال استنشاق، بخالف الوضوء، والتيمم ال يستحب فيه تثنية وال تثلي
ائر          ه آس وم مقام ه، فيجب أن يق دل من ه ب م الوضوء؛ ألن ه حك ارق صفة الوضوء من وجوه، ولكن حكم يمم يف والت

    . األبدال، فهذا مقتضي النص والقياس
  

    . الوضوء يرفع الحدث، والتيمم ال يرفعه  : فإن قيل
  
    : عن هذا جوابان  : قيل
  

ه، فالواجب أن         : أحدهما وم مقام اء يق د عدم الم أنه سواء آان يرفع الحدث أو ال يرفعه؛ فإن الشارع جعله طهوًرا عن
    . يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت للماء، ما لم يقم دليل شرعي على خالف ذلك

  
اري لفظي،         : قول القائل : أن يقال  : ه الثانيالوج زاع اعتب ا هو ن ي، وإنم يرفع الحدث أو ال يرفعه ليس تحته نزاع عمل

اع         : ال يرفع الحدث، قالوا  : وذلك أن الذين قالوا النص واإلجم د ثبت ب اء، وق لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الم
    . أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء

  
م             : والذين قالوا ازعوا في حك م يتن اء، فل ى استعمال الم درة عل ى حين الق يرفع الحدث، إنما قالوا برفعه رفًعا مؤقًتا إل

ة، وأن    ألة تخصيص العل ق بمس دة أصولية تتعل ى قاع زع إل ازعهم ين ن تن رعي، ولك ي ش رم /عمل ل تنخ بة ه المناس
    ؟ أم ال يرفعه اقتضاؤه مع بقاء ذاته بالمعارضة، وأن المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه 

  
وآشف الغطاء عن هيئة النزاع، أن لفظ العلة يراد به العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم الحكم، بحيث إذا وجد وجد  
الحكم، وال يتخلف عنه، فيدخل في لفظ العلة على هذا االصطالح جبر العلة وشروطها، وعدم المانع؛ إما لكون عدم   

ي                 المانع ي ة مت ذه العل ى رأي، وه ًرا من المقتضي عل د يكون جب دم ق ا لكون الع ى رأي، وإم ا عل تلزم وصًفا ثبوتي س
ه   . تخصصت وانتقضت فوجد الحكم بدونها دل على فسادها، آما لو علل معلل قصر الصالة بمطلق العذر ذا   : قيل ل  ه

ا يقصر           إن المريض ونحوه من أهل األعذار ال يقصرون، وإنم ر مع السفر       باطل، ف المسافر خاصة، فالقصر دائ
اة        ل وجوب الزآ و عل ا ل دائر، وآم وجوًدا وعدًما، ودوران الحكم مع الوصف وجوًدا وعدًما دليل على المدار عليه لل

    . هذا ينتقض بالملك قبل الحول  : بمجرد ملك النصاب، قيل له
    . وانتفاء موانع وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضي الحكم، وإن توقف على ثبوت شروط



 

  
اح، ووالء    : ثالثة/ األسباب المثبتة لإلرث  : وقد يعبر عن ذلك بلفظ السبب، فيقال د       . رحم، ونك ة وأحم ي حنيف د أب وعن

انع      م الم ا الحك د يتخلف عنه ل، واختالف      : في إحدى الروايتين يثبت بعقد المواالة وغيرها، فالعلة هنا ق الرق، والقت آ
    . الدين

  
انع     فإذا  وات شرط ووجود م نقض          . أريد بالعلة هذا المعنى جاز تخصيصها لف ين صورة ال ل ب ين المعل م يب ا إن ل فأم

ا في               ارة آم ه ت ا في األصل، وتخلف عن ارة آم رن بالوصف ت م اقت إن الحك وبين غيرها فرًقا مؤثًرا بطل تعلىله، ف
    . األصل، ويختلف عنه تارة آما في صورة النقض

  
ى من          والمستدل إن ل م أول وت الحك ه باألصل في ثب م يكن إلحاق م ييبن أن الفرع مثل األصل دون صورة النقض، فل

م في الواحدة دون               ه الحك رن ب د اقت ثالث، وق ه؛ ألن الوصف موجود في الصور ال إلحاقه بصورة النقض في انتفائ
    . األخرى، وشككنا في الصورة الثالثة

  
فقتل األولىاء واحًدا، ولم يقتلوا آخر إما لبذل الدية، وإما إلحسان آان له عندهم،   : وهذا آما لو اشترك ثالثة في القتل

اواته     ه دون مس اواته ل ين مس دليل يب دهما إال ب ه بأح ا ال نلحق ه، فإن المعفو عن المقتول أو آ و آ رف أه م يع ث ل والثال
    . لآلخر

  
ة    تحالل الميت ي اس ازعون ف اء متن ذا فاألصوليون والفقه ول  /إذا عرف ه ن يق نهم م د الضرورة، فم تحل   : عن د اس ق

    . المحظور مع قيام السبب الحاظر، وهو ما فيها من حيث التغذية
  

ذه الحال حاظر؛        : ومنهم من يقول ق في ه الضرورة ما أزالت حكم السبب وهو التحريم إزالة اقتضاء للحظر، فلم يب
    . إذ يمتنع زوال الحظر مع وجود مقتضيه التام

  
إن                : لنزاعوفصل ا د المخمصة، ف ع عن ذا يرتف تلزم الحظر، فه ا يس ام، وهو م أنه إن أريد بالسبب الحاظر السبب الت

ه       تلزم ل ع وجود السبب المس د بالسبب     . وجود الملزوم بدون الزمه ممتنع، والحل ثابت في هذه الحال، فيمتن وإن أري
د حال الحظر، لكن المعارض الراجح أزال اقتضاءه المقتضي للحظر لوال المعارض الراجح، فال ريب أن هذا موجو

    . للحظر، فلم يبق في هذه الحال مقتضيا، فإذا قدر زوال المخمصة عمل السبب عمله لزوال المعارض له
  

ذا        : وهكذا القول في آون التيمم يرفع الحدث أو ال يرفعه، فإنه فرع على قول من يقول ع الحدث، فصاحب ه ه يرف إن
ع،                 القول إذا تب يس بممتن ى ل ذا المعن ود ه م يع اء ث ى استعمال الم در عل ى أن يق ا إل ا مؤقًت ع الحدث رفًع ه يرف ين له أن

ة     ود الجناب ع وج دث،وإال م وًرا إذا أزال الح ون طه اء يك وًرا، والم راب طه ل الت ه، فجع د دل علي رع ق ع /والش يمتن
ود،  إنه يرفع الحدث رفًع  : حصول الطهارة، فصاحب هذا القول إنما قال ا مؤقًتا إلى أن يقدر على استعمال الماء ثم يع

وًرا إذا أزال الحدث، وإال فمع      وهذا ممكن ليس بممتنع، والشرع قد دل عليه، فجعل التراب طهوًرا، وإنما يكون طه
    . بقاء الحدث ال يكون طهوًرا

  
ذلك           : ومن قال انع للصالة، وأراد ب يح، والحدث هو الم ه مب ع ولكن ا يكون مع وجود        إنه ليس براف ام، آم انع ت ه م أن

دون     زوم ب الماء، فهذا غالط، فإن المانع التام مستلزم للمنع، والمتيمم يجوز له الصالة ليس بممنوع منها، ووجود المل
إذا حصلت      . الالزم ممتنع ه، ف وإن أريد أن سبب المنع قائم ولكن لم يعمل عمله لوجود الطهارة الشرعية الرافعة لمنع

    . لى استعمال الماء حصل منعه في هذه الحال، فهذا صحيحالقدرة ع
  

ا،   . هو رافع للحدث  : وآذلك من قال إن أراد بذلك أنه يرفعه آما يرفعه الماء، فال يعود إال بوجود سبب آخر آان غالًط
ة،   أنه إذا قدر على استعمال الماء استعمله، وإن لم يتجدد بعد الجن  : فإنه قد ثبت بالنص واإلجماع ة ثاني ابة األولى جناب

    . بخالف الماء
  

زاع              : وإن قال ولين ن ين الق يس ب د أصاب، ول اء، فق ى حين وجود الم ا إل أريد برفعه أنه رفع منع المانع فلم يبق مانًع
    . شرعي عملي



 

  
يمم، والنبي صلى اهللا      : وعلى هذا فيقال/ ارة الت د    على آل من القولين لم يبق الحدث مانًعا مع وجود طه لم ق ه وس  علي

ًرا    ه مطه جعل التراب طهوًرا آما جعل الماء طهوًرا، لكن جعل طهارته مقيدة إلى أن يجد الماء، ولم يشترط في آون
ل، إذا      المنع زائ اء ف شرًطا آخر، فالمتيمم قد صار طاهًرا وارتفع منع المانع للصالة إلى أن يجد الماء، فما لم يجد الم

د الوقت وفي             لم يتجدد سبب آخر يوجب الط ل الوقت وبع وًرا قب ذ فيكون طه اء، وحينئ ارة الم ا يوجب طه هارة، آم
اء،         ى استعمال الم در عل ؤثًرا إال إذا ق رق م ذا ف الوقت، آما آان الماء طهوًرا في هذه األحوال الثالثة ، وليس بين ه

    . فمن أبطله بخروج الوقت فقد خالف موجب الدليل
  

ل، أو  وأيًضا، فالنبي صلى اهللا علي ه وسلم جعل ذلك رخصة عامة ألمته، ولم يفصل بين أن يقصد التيمم بفرض أو نف
تلك الصالة أو غيرها آما لو يفصل في ذلك في الوضوء، فيجب التسوية بينهما، والوضوء قبل الوقت فيه نزاع، لكن 

    . النزاع في التيمم أشهر
  

ه؛         وإذا دلت السنة الصحيحة على جواز أحد الطهورين قبل ا ا أمر اهللا ب ا متطهر فعل م ذلك اآلخر، آالهم لوقت، فك
ي صلى اهللا          ره النب ن العاص وأق ا فعل عمرو ب ولهذا جاز عند عامة العلماء اقتداء المتوضئ والمغتسل بالمتيمم، آم
ة،    ة األربع  تعالى عليه وسلم، وآما فعل ابن عباس حيث وطئ جارية له ثم صلى بأصحابه بالتيمم، وهو مذهب األئم

    . لكن محمد بن الحسن لم يجوز ذلك؛ لنقص حال المتيمم  . يوسف، وغيره/ ومذهب أبي
  

ان حال           ة؛ إذ آ ارة الواجب ه في بطالن الطه أثير ل ا ال ت وأيًضا، آان دخول الوقت وخروجه من غير تجدد سببا حادث
ده سواء   ام ويبطله        . المتطهر قبل دخول الوقت وبع ا يثبت األحك يم إنم ا ال يبطل     والشارع حك بها، فكم ا بأسباب تناس

    . الطهارة باألمكنة، ال يبطل باألزمنة، وغيرها من األوصاف التي ال تأثير لها في الشرع
  

    . هذا ينتقض بطهارة الماسح على الخفين، وطهارة المستحاضة، وذوي األحداث الدائمة  : فإن قيل
  
ل هو مخير بين المسح وبين الخلع والغسل؛ ولهذا وقتها الشارع،  أما طهارة المسح على الخفين فليست واجبة، ب  : قيل

زمن،      ا محدوًدا في ال ولم يوقتها بدخول وقت صالة، وال خروجها، ولكن لما آانت رخصة ليست بعزيمة حد لها وقًت
ارة               ا آانت طه ذا لم رى، وله ارة الكب م يجز المسح في الطه ذا ل يم؛ وله ة للمق ى   ثالًثا للمسافر، ويوًما وليل المسح عل

يمم عن         ا يت رى، آم ارتين الصغرى والكب الجبيرة عزيمة لم تتوقت بل يمسح عليها ، إلى أن يحلها، ويمسح في الطه
    . الحدثين األصغر واألآبر، فإلحاق التيمم بالمسح على الجبيرة أولى من إلحاقه بالمسح على الخفين

  
نجس    آالمستحاضة، فأولئك وجد  : وأما ذوو األحداث الدائمة في حقهم السبب الموجب للحدث، وهو خروج الخارج ال

و          ذا ل ة؛ وله ه، فجاز أن تكون الرخصة مؤقت من السبيلين، ولكن ألجل الضرورة رخص لهم الشارع في الصالة مع
تقض إذا خرج الخارج في            ا تن ت، وإنم ا بخروج الوق تقض طهارته م تن تطهرت المستحاضة ولم يخرج منها شيء ل

د        الوقت فإنها تص م يوجد بع ه ل يمم، فإن ارة بخالف المت لي به إلى أن يخرج الوقت، ثم ال تصلي لوجود الناقض للطه
    . تيممه ما ينقض طهارته

  
ول       ا، وق ى قولن اء عل ذا بن والتيمم آالوضوء فال يبطل تيممه إال مايبطل الوضوء، ما لم يقدر على استعمال الماء، وه

ة      من وافقنا على التوقيت في مسح الخفين ذا مذهب الثالث إن ه ارة المستحاضة، ف ي    : ، وعلى انتقاض الوضوء بطه أب
    . حنيفة، والشافعي، وأحمد

  
وأما من لم ينقض الطهارة بهذا، أو لم يوقت هذا آمالك، فإنه ال يصلح لمن قال بهذا القول المعارضة بهذا وهذا؛ فإنه 

    . قتال يتوقت عنده ال هذا وال هذا، فالتيمم أولى أن ال يتو
  

    . إن القائم إلى الصالة مأمور بإحدى الطهارتين  : وقول القائل
  
إن    / نعم، يجب عليه، لكن إذا آان قد تطهر قبل ذلك فقد  : قيل ذا، ف ل ه أحسن،وأتي بالواجب قبل هذا، آما لو توضأ قب

يمم إ              ذلك المت دًثا، وآ ى حين الوقت أحسن من أن يبقي مح ل الوقت إل ارة قب ى طه ديم     آونه عل د أحسن بتق ان ق ذا آ



 

ى      ارة، حت ا طه طهارته لكونه على طهارة قبل الوقت أحسن من آونه على غير طهارة، وقد ثبت بالكتاب والسنة أنه
ال                ه السالم، وق يمم ورد علي ى ت ه حت رد علي م ي ه رجل فل لم علي لم س ه وس ي صلى اهللا علي   : ثبت في الصحيح أن النب

    .  ) آرهت أن أذآر اهللا إال على طهر ( 
  

ا، وآمن         ل وقته المتطهر للصالة قب ان آ ه، وآ وإذا آان تطهر قبل الوقت آان قد أحسن، وأتي بأفضل مما وجب علي
أدي أآثر من الواجب في الزآاة، وغيرها، وآمن زاد على الواجب في الرآوع والسجود، وهذا آله حسن، إذا لم يكن 

ة،    والتيم  . محظوًرا، آزيادة رآعة خامسة في الصالة ل الوقت للنافل م مع عدم الماء حسن ليس بمحرم، ولهذا يجوز قب
ول           ر عن بعض الصحابة فبعضه ضعيف، وبعضه معارض بق ولمس المصحف، وقراءة القرآن، وما ذآر من األث

ِه     َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى الّلِه َو {   : وقد قال تعالى  . غيره، وال إجماع في المسألة وَن ِبالّل ُتْم ُتْؤِمُن وِل ِإن ُآن الرَُّس
    .  ] 59  : النساء [   } َواْلَيْوِم اآلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِويًال

  
  في الصعيد :َفْصـــل  
  

ز       : ففيه أقوال، فقيل  : وأما الصعيد الزَّْرنيخ، ال ده؛ آ ق بي م يعل   : رنيخيجوز التيمم بكل ما آان من جنس األرض، وإن ل
ه، وهو معرب،       : الزهر األبيض، والَجّص، الَجّص  : والنَّْورة، النورة  . حجر منه أبيض وأحمر وأصفر ي ب هو ما يطل

ه    يمم ب ة      . وآالصخرة الملساء، فأما ما لم يكن من جنسها آالمعادن فال يجوز الت ي حنيف ول أب ه،     . وهو ق د يوافق ومحم
    .  } منه {   : لكن بشرط أن يكون مغبًرا لقوله

  
ول            : وقيل در، وهو ق الحجر، والم ة ب ي حنيف د أب ده وعن يجوز باألرض، وبما اتصل بها حتى بالشجر، آما يجوز عن

    : مالك، وله في الثلج روايتان
  

ي يوسف،          . يجوز التيمم به، وهو قول األوزاعي والثوري  : إحداهما ولي أب ل، وهو أحد ق التراب والرم وقيل يجوز ب
    . د في إحدى الروايتين، وروي عنه أنه يجوز بالرمل عند عدم الترابوأحم

  
    . ال يجوز إال بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، وهو قول أبي يوسف، والشافعي، وأحمد في الرواية األخرى  : وقيل

  
ه ؤالء بقول تج ه ُه {   : واح ِديُكم مِّْن وِهُكْم َوَأْي ُحوْا ِبُوُج دةالما [   } َفاْمَس ه وإلىد،  ] 6  : ئ ق بالوج ا يعل ون إال فيم ذا ال يك ، وه

الصعيد الطيب تراب الحرث، واحتجوا بقول النبي   : والصخر ال يعلق ال بالوجه وال باليد واحتجوا بأن ابن عباس قال
وًرا   (   : صلى اهللا عليه وسلم ا طه الوا   ) جعلت لي األرض مسجًدا وجعلت تربته م ال    : ق م األرض بحك مسجد، وخص   فع

    . تربتها ـ وهو ترابها ـ بحكم الطهارة
  

ا    : قالوا وألن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء في األصل، فكذلك طهارة التراب تختص بم
ف بقية وهما العنصران البسيطان، بخال  . الماء، والتراب  : هو تراب في األصل، وهما األصالن اللذان خلق منهما آدم

    . المائعات والجامدات، فإنها مرآبة
  

دليل            : قالوا  } َصِعيًدا {   : واحتج األولون بقوله تعالى م آل صاعد، ب ذا يع ى وجه األرض، وه والصعيد هو الصاعد عل
واحتج    .  ] 40  : الكهف  [   } َفُتْصِبَح َصِعيًدا َزَلًقا {   : وقوله  .  ] 8 : الكهف [   } َوِإنَّا َلَجاِعُلوَن َما َعَلْيَها َصِعيًدا ُجُرًزا {   : قوله تعالى

جعلت لي األرض مسجًدا وطهوًرا، فأيما رجل من    (   : من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال
وره    (   : وفي رواية  ) أمتي أدرآته الصالة فليصل ده مسجده وطه لم في      ) فعن ين أن المس ذا يب ده    ، فه ان عن أي موضع آ

    . مسجده وطهوره
  

ذه حجة      ذا الحديث، وه ومعلوم أن آثيًرا من األرض ليس فيها تراب حرث، فإن لم يجز التيمم بالرمل آان مخالًفا له
ا يكون سبخة        إن من األرض م ذلك السبخة؛ ف ذلك      . من جوز التيمم بالرمل دون غيره، أو قرن ب راب ب واختالف الت

إن اهللا خلق آدم من قبضة قبضها من جميع األرض، فجاء   (   : ، بدليل قول النبي صلى اهللا عليه وسلمآاختالفه باأللوان
نهم            : بنوره على قدر تلك القبضة ك، وم ين ذل نهم السهل والحزن وب ك، وجاء م ين ذل جاء منهم األسود، واألبيض وب
    .  ) الخبيث والطيب، وبين ذلك



 

  
را    راب، والت دا،            : ب الطيب والخبيث  وآدم إنما خلق من ت ذي خبث ال يخرج إال نك ه، وال إذن رب ه ب ذي يخرج نبات ال

راب، وال     يجوز التيمم به فعلم أن المراد بالطيب الطاهر، وهذا بخالف األحجار واألشجار، فإنها ليست من جنس الت
ذهب والفضة والرصاص    تعلق باليد، بخالف الزرنيخ والنورة فإنها معادن في األرض، لكنها ال تنطبع آما ينطب  ع ال

    . والنحاس
  
ة الحراني ـ              : قال الشيخ اإلمام العالم مفتي األنام، المجتهد الفقيه اإلمام  ن تيمي د السالم ب ن عب يم ب د الحل ن عب د ب أحم

    : رحمه اهللا ورضي عنه
  

ِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّال {   : قول اهللا عز وجل
تُ    َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن َوِإن ُآنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا َوِإن ُآنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأحَ  اِئِط َأْو َالَمْس َن اْلَغ نُكم مِّ ُم ٌد مَّ

ـِكن     النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُه َما ُيِريُد  َرٍج َوَل ْن َح ْيُكم مِّ الّلُه ِلَيْجَعَل َعَل
    .   ] 6  : المائدة [   } وَنُيِريُد ِلُيَطهََّرُآْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُر

  
    . وهو الوضوء  . والمسح  . أن آل قائم إلى الصالة فإنه مأمور بما ذآر من الغسل  : هذا الخطاب يقتضي

  
    . إلى أن هذا عام مخصوص  : وذهبت طائفة

  
    . إلى أنه يوجب الوضوء على آل من آان متوضًئا وآال القولين ضعيف  : وذهبت طائفة

  
ه من أهل               : المراد بهذا  : فإن منهم من قال  : األولون فأما لم، ومن وافق ن أس د ب ذا معروف عن زي وم وه القائم من الن

    . المدينة من أصحاب مالك وغيرهم
  

ه           : قالوا ى المتغوط بقول ذا، وعل ائم به ى الن ة أوجبت الوضوء عل اِئطِ      {   : اآلي َن اْلَغ نُكم مِّ ٌد مَّ اء َأَح ى المس   و  } َأْو َج عل
    . وهو الموجب للوضوء عندهم  . وهذا هو الحدث المعتاد  } َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء {   : النساء بقوله

  
ال   أخير     : ومن هؤالء من ق ديم وت ا تق ديره   . فيه ائط، أو             : تق نكم من الغ وم، أو جاء أحد م ى الصالة من الن تم إل إذا قم

    . المستم النساء
  

ه     أما ت  : فيقال ا يتناول اد، فظاهر لفظه وم المعت ان           . ناولها للقائم من الن اول من آ ه، بحيث ال تتن ا مختصة ب ا آونه وأم
    . بل هي متناولة لهذا لفًظا ومعنى  . مستيقًظا وقام إلى الصالة، فهذا ضعيف

  
تاء، لكن     وآذل  . آالعصر والمغرب والعشاء/ : وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة، ال من نوم ك الظهر في الش

    . واآلية تعم هذا آله  . وآذلك الظهرفي القائلة  . الفجر يقومون إلىها من نوم
  

ذي خرج            : لكن قد يقال ائم ال ا للق اره، فأمره ر اختي ه بغي ي خرجت من إذا أمرت اآلية القائم من النوم؛ ألجل الريح الت
ه الخطاب وفحواه      منه الريح في اليقظة أولى وأحرى، فتكون ـ على هذ  ق تنبي وإن   . ا ـ داللة اآلية على اليقظان بطري

    . إن اللفظ عام، يتناول هذا بطريق العموم اللفظي  : قيل
  

ى صالة             . واآلية على القولين عامة  . فهذان قوالن متوجهان ام إل ار، والقي ل والنه ة باللي ى النافل ام إل وتعم ـ أيًضا ـ القي
    . إن شاء اهللا الجنازة، آما سنبينه ـ

  
    . فال وجه لتخصيصها  : فمتي آانت عامة لهذا آله

  
  

ه وضوء       . إذا قمتم إلى الصالة وأنتم محدثون أو قد أحدثتم  : تقدير الكالم  : وقالت طائفة يس علي إن المتوضئ ل وآل    . ف



 

يمم    رآن يق     . هذا عن الشافعي ـ رحمه اهللا ـ ويوجبه الشافعي في الت إن ظاهر الق ى      ف يمم عل تضي وجوب الوضوء والت
    . آل قائم يخالف هذا

  
    . آان له قوالن  : فإن آان قد قال هذا

  
م        ى الحك اقهم عل ف؛ التف اء من السلف والخل ذا       . ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقه ى ه اقهم عل فيجعل اتف

    : وللعلماء في المراد باآلية قوالن  : قال  . الحكم اتفاًقا على اإلضمار، آما ذآر أبو الفرج بن الجوزي
  

ن      . ، فصار الحدث مضمًرا في وجوب الوضوء ] 6  : المائدة [   } ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا {   : أحدهما ول سعد ب وهذا ق
    . أبي وقاص، وأبي موسى، وابن عباس ـ رضي اهللا عنهم ـ والفقهاء

  
ر    والثاني، أن الك  : قال ان أو غي دًثا آ الم على إطالقه من غير إضمار، فيجب الوضوء على آل من يريد الصالة، مح

    . محدث
  

    . وهذا مروي عن عكرمة وابن سيرين
  

دة      . أن ذلك آان واجًبا بالسنة  : ونقل عن جماعة من العلماء  . أن هذا الحكم غير منسوخ  : ونقل عنهم ا روي بري وهو م
عمًدا فعلته يا  (   : وقال  . أن النبي صلى اهللا عليه وسلم، صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحدـ رضي اهللا عنه ـ  

    .  ) عمر
  

ذلك        : قلت ة السلف والخلف         / أما الحكم ـ وهو أن من توضأ لصالة صلى ب ول عام ذا ق   : الوضوء صالة أخرى ـ فه
ى من        : بي صلى اهللا عليه وسلموقد علم بالنقل المتواتر عن الن  . والخالف في ذلك شاذ أنه لم يكن يوجب الوضوء عل

م     ا، جمع به صلى ثم قام إلى صالة أخرى، فإنه قد ثبت بالتواتر أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميًع
ة ال يحصيهم إال اهللا        وف مؤلف ه أل ين الصالتين وصلى خلف م يحدث          . ب م العصر، ول ر، صلى به لم من الظه ا س  ولم

د ال يستحب                ى أن التجدي دل عل ذا ي ك أحد، وه ل ذل اس بإحداث وضوء، وال نق وضوًءا ال هو وال أحد، وال أمر الن
    . مطلًقا

  
    . وفيه عن أحمد ـ رحمه اهللا ـ روايتان  . فيه نزاع  ؟ وهل يستحب التجديد لكل صالة من الخمس

  
وهو في الموضعين   . شاء جمًعا من غير تجديد وضوء العشاءصلى بهم المغرب والع  : وآذلك ـ أيًضا ـ لما قدم مزدلفة  

ة في الصحيحين من           . وأقام لكل صالة إقامة  . قد قام هو وهم إلى صالة بعد صالة ائر أحاديث الجمع الثابت ذلك س وآ
ه  أنه هو صلى اهللا عليه وسلم ـ والمس    : آلها تقتضي  . حديث ابن عمر، وابن عباس، وأنس ـ رضي اهللا عنهم  لمون خلف

    . ـ صلوا الثانية من المجموعتين بطهارة األولى، لم يحدثوا لها وضوًءا
  
ان يتوضأ       / ه آ رهم أن اس وعائشة وغي وآذلك هو صلى اهللا عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عب

ا     ) وال ينام قلبي تنام عيناي (   : ويقول  . فيصلي به الفجر مع أنه آان ينام حتى يغط  . لصالة الليل ، فهذا أمر من أصح م
إنه آان يتوضأ لكل    : فكيف يقال  . آان ينام ثم يصلي بذلك الوضوء الذي توضأه للنافلة، يصلي به الفريضة  : يكون أنه
    ؟ صالة

  
يس                 د الق د عب ه وف دم علي م ق ر، ث لم صلى الظه ه وس ه صلى اهللا علي ه في الصحيح أن م ع     . وقد ثبت عن ن فاشتغل به

    . الرآعتين بعد الظهر حتى صلى العصر، ولم يحدث وضوًءا
  

    . آل ذلك بوضوء واحد  . وتارة فريضة ثم فريضة  . وتارة النافلة ثم الفريضة  . وآان يصلي تارة الفريضة ثم النافلة
  
  

    . وآذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان بالليل بوضوء واحد مرات متعددة



 

  
ه ـ      . عهده يتوضؤون ثم يصلون ما لم يحدثوا، آما جاءت بذلك األحاديث الصحيحة وآان المسلمون على ل عن ولم ينق

    . أنه أمرهم بالوضوء لكل صالة  : ال بإسناد صحيح وال ضعيف ـ
  

    . فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل
  

والنقل عن على ـ    . سلم، وإلجماع الصحابةفمخالف للسنة المتواترة عن الرسول صلى اهللا عليه و  : وأما القول بوجوبه
ل            . رضي اهللا عنه ـ بخالف ذلك ال يثبت؛ بل الثابت عنه خالفه  ه مث ه ـ أجل من أن يخفى علي وعلى ـ رضي اهللا عن
    . هذا، والكذب على علي آثير مشهور، أآثر منه على غيره

  
زاع      وأحمد بن حنبل ـ رحمه اهللا ـ مع سعة علمه بآثار الصحابة والت   ذا ن ن      . ابعين ـ أنكر أن يكون في ه د ب ال أحم وق

ما   . ال بأس بذلك، إذا لم ينتقض وضوؤه  : سألت أحمد عمن صلى أآثر من خمس صلوات بوضوء واحد، فقال  : القاسم
    . ظننت أن أحًدا أنكر هذا

  
  . ه وسلم يتوضأ عند آل صالة  آان النبي صلى اهللا علي  : وروى البخاري في صحيحه عن أنس ـ رضي اهللا عنه ـ قال  

ة   . يجزئ أحدنا الوضوء، ما لم يحدث  : قال  ؟ وآيف آنتم تصنعون  : قالت ذا    . وهذا هو في الصلوات الخمس المفرق وله
دة      . استحب أحمد ذلك في أحد القولين، مع أنه آان أحياًنا يصلى صلوات بوضوء واحد لم عن بري آما في صحيح مس

ه       : قالـ رضي اهللا عنه ـ   ي خفي   . صلى النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، ومسح عل
    .  ) عمًدا صنعته يا عمر (   : قال  ؟ رأيتك صنعت شيًئا لم تكن صنعته/إني   : فقال له عمر

  
    : والقرآن ـ أيًضا ـ يدل علي أنه ال يجب علي المتوضئ أن يتوضأ مرة ثانية من وجوه

  
اِئِط َأْو         {   : أنه ـ سبحانه ـ قال    : أحدها َن اْلَغ نُكم مِّ ٌد مَّ اء َأَح َفٍر َأْو َج ى َس َوِإن ُآنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا َوِإن ُآنُتم مَّْرَضى َأْو َعَل

يمم   ] 6  : المائدة [   } َالَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًِّبا ، فقد أمر من جاء من الغائط، ولم يجد الماء، أن يت
ائط ومن     . الصعيد الطيب، فدل علي أن المجيء من الغائط يوجب التيمم فلو آان الوضوء واجًبا علي من جاء من الغ

ير للمجيء من وعلي هذا، فال تأث  . فإن آثيًرا من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صالة  . لم يجئ، فإن التيمم أولي بالوجوب
ائط   . الغائط ى          . فإنه إذا قام إلى الصالة وجب الوضوء أو التيمم، وإن لم يجئ من الغ م إل م يق ائط، ول و جاء من الغ ول

    . الصالة، ال يجب عليه وضوء وال تيمم، فيكون ذآر المجيء من الغائط عبًثا علي قول هؤالء
  

م،             . أنه ـ سبحانه ـ خاطب المؤمنين    : الوجه الثاني اد له ائط أمر معت ول والغ إن الب ون محدثين ف م يكون اس آله ألن الن
دًثا،          . الحدث األصغر  : واألصل فيهم  . وآل بني آدم محدث زال مح ك، فالي اد ذل د اعت ًال ق ان طف فإن أحدهم من حين آ

وغ  /فإنها إنما تعرض لهم  . بخالف الجنابة د البل يهم    . عن ة    : واألصل ف يهم  آم   . عدم الجناب ارة     : ا أن األصل ف عدم الطه
ال  وَهُكمْ      {   : الصغري؛ فلهذا ق ُلوْا ُوُج الِة فاْغِس ى الصَّ ُتْم ِإَل ال   } ِإَذا ُقْم م ق اطَّهَُّرواْ    {   : ث ا َف ُتْم ُجُنًب ارة     } َوِإن ُآن أمرهم بالطه ف

ال    . أنهم آلهم محدثون قبل أن يتوضؤوا  : الصغري مطلًقا؛ ألن األصل م ق اطَّهَُّرواْ    {   : ث ا َف ُتْم ُجُنًب دة  [   } َوِإن ُآن ،  ] 6  : المائ
    . وليس منهم جنب إال من أجنب؛ فلهذا فرق ـ سبحانه ـ بين هذا وهذا

  
ام هو السبب الموجب            : أن يقال  : الثالث ي أن القي دل عل ى الصالة، ف اآلية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إل

ذا            . إلى الصالة صار واجًبا حينئذ وجوًبا مضيًقاوأنه إذا قام   . للوضوء د أدي ه ك، فق ل ذل د توضأ قب د ق ان العب إذا آ ف
هِ          {   : آما قال  . الواجب قبل تضيقه ِر اللَّ ى ِذْآ َعْوا ِإَل ِة َفاْس ْوِم اْلُجُمَع ن َي َلاِة ِم وِدي ِللصَّ ة  [   } َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُن   : الجمع

ره ،  ] 9 إذا    . فدل على أن النداء يوجب السعي إلى الجمعة، وحينئذ يتضيق وقته فال يجوز أن يشتغل عنه ببيع وال غي ف
ه    : فهل يقول عاقل  . سعى إليها قبل النداء، فقد سابق إلى الخيرات، وسعى قبل تضيق الوقت إن عليه أن يرجع إلى بيت

    ؟ ليسعى عند النداء
  

ل طلوعه،   إذا آا  : وآذلك الوضوء ن المسلم قد توضأ للظهر قبل الزوال، أو للمغرب قبل غروب الشمس، أو للفجر قب
و    : وهو إنما يقوم إلى الصالة بعد الوقت، فمن قال ول   /إن عليه أن يعيد الوضوء، فه ة من يق د     : بمنزل ه أن يعي إن علي

    . السعي إذا أتي الجمعة قبل النداء



 

  
انو  ذلك المغرب       والمسلمون علي عهد نبيهم آ ل الوقت وآ ا قب ه       . ا يتوضؤون للفجر وغيره ي صلى اهللا علي إن النب ف

فهؤالء    . وآثير من أصحابه آانت بيوتهم بعيدة من المسجد    . وسلم آان يعجلها، ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب
ا لبع       : لو لم يتوضؤوا قبل المغرب وتهم جميًع د تف ل ق وهو نفسه صلى اهللا      . د المواضع لما أدرآوا معه أول الصالة ب

د               د الوضوء بع ًدا بتجدي أمر أح ان ي ده في المسجد، وال آ د الغروب، وال من حضر عن عليه وسلم لم يكن يتوضأ بع
ه        : وما أعرف في هذا خالًفا ثابتـًا عن الصحابة    . وهذا آله معلوم مقطوع به  . المغرب ت، علي ل الوق أن من توضأ قب

    . وال يستحب ـ أيًضا ـ لمثل هذا تجديد وضوء  . د دخول الوقتأن يعيد الوضوء بع
  

د   : وإنما تكلم الفقهاء فيمن صلى بالوضوء األول ادة            ؟ هل يستحب له التجدي ه إع ه، فال يستحب ل م يصل ب ا من ل وأم
يه المسلمون في   الوضوء، بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولما عل

    . حياته وبعده إلى هذا الوقت
  

ل       دين قب داء، وآمن قضى ال فقد تبين أن هذا قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضييقه، آالساعي إلى الجمعة قبل الن
ا، سابق        : قال الشافعي وغيره/حلوله؛ ولهذا  ك الصالة بعينه ا تل ا   إن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصالة؛ ألنه إليه

ادة       . قبل وقتها وى من إيجاب اإلع ول أق ا         . وهو قول في مذهب أحمد وهذا الق ى الحج، وبينهم ا قاسه عل ومن أوجبه
    . آما هو مبسوط في غير هذا الموضع  . فرق

  
اء  و طهور ال      : وهذا الذي ذآرناه في الوضوء هو بعينه في التيمم؛ ولهذا آان قول العلم يمم آالوضوء ،فه لم  إن الت مس

وهو مذهب   . وإن تيمم قبل الوقت وتيمم للنافلة، فيصلى به الفريضة وغيرها، آما هو قول ابن عباس  . ما لم يجد الماء
    . آثير من العلماء ـ أبي حنيفة وغيره ـ وهو أحد القولين عن أحمد

  
ره     والقول اآلخر ـ وهو التيمم لكل صالة ـ هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد،   وهو قول لم يثبت عن غي

    . من الصحابة آما قد بسط في موضعه
  

أمور بالوضوء            . فاآلية محكمة وهللا الحمد و م ى الصالة فه ائم إل ه، من أن آل ق د      . وهي على ما دلت علي ان ق إن آ ف
    . نداءتوضأ قبل ذلك فقد أحسن وفعل الواجب قبل تضييقه، وسارع إلى الخيرات، آمن سعى إلى الجمعة قبل ال

  
م الثابت     . وجوب الوضوء مرتين/ فقد تبين أن اآلية ليس فيها إضمار وال تخصيص، وال تدل على بل دلت على الحك

ا ثبت في الصحيحين           ى المصلى، آم بالسنن المتواترة، وهو الذي عليه جماعة المسلمين، وهو وجوب الوضوء عل
ى يتوضأ   (   : عن أبي هريرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ال رجل     ) ال يقبل اهللا صالة أحدآم إذا أحدث حت فق

رة    : من حضرموت ا هري ال   ؟ ما الحدث يا أب ن عمر ـ            . فساء أو ضراط    : ق د اهللا ب ره عن عب لم وغي وفي صحيح مس
    .  ) من غلول ال يقبل اهللا صالة بغير طهور، وال صدقة (   : رضي اهللا عنهما ـ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

  
اج        . وهذا يوافق اآلية الكريمة ا يحت ور، وإنم ي طه و عل فإنه يدل على أنه البد من الطهور، ومن آان علي وضوء فه

ي يتوضأ    (   : إلى الوضوء من آان محدًثا، آما قال م أحدث،      ) ال يقبل اهللا صالة أحدآم إذا أحدث حت ، وهو إذا توضأ ث
ه      فقد دلت اآلية علي أمره بال ا أمر ب د فعل م ه   . وضوء إذا قام إلى الصالة، وإذا آان قد توضأ، فق ال تصلى إال    : آقول

ك    . بوضوء و ذل أ ونح ى تتوض لى حت ا       . أو ال تص امل ألنواعه نس الصالة، الش أمور بالوضوء لج ه م ين أن ا ب مم
    . ظ ما يدل على ذلكوال في اللف  . ليس مأموًرا لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء اآلخر  . وأعيانها

  
لم      ى الجنس، آمن أس زوال أو الغروب، أو آمن أحدث       / لكن هذا الوجه ال يدل على تقدم الوضوء عل ل ال فتوضأ قب

    . فتوضأ قبل دخول الوقت، بخالف الوجه الذي قبله، فإنه يتناول هذا آله
  
  
  
  

   } ْغِسُلوْاِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فا {   : في قوله تعالى: َفْصــل 



 

  
، يقتضي وجوب الوضوء علي آل مصل مرة بعد مرة، فهو  ] 6  : المائدة [   } ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا {   : وقوله تعالى

ارة       ي الطه لمين ف ين المس ه ب ق علي ذا متف رار، وه ي التك وم        . يقتض و معل ل ه واترة، ب نة المت ه الس ت علي د دل وق
أن        : دين المسلمين عن الرسول صلى اهللا عليه وسلمباالضطرار من  ل أمر ب أنه لم يأمرنا بالوضوء لصالة واحدة، ب
ر وضوء    . يتوضأ آلما صلى اب وإال      : ولو صلى صالة بوضوء، وأراد أن يصلي سائر الصلوات بغي إن ت تتيب، ف اس

    . قتل
  

راد صالة واحدة      . هنا اسم جنس   ] الصالة [ فإن   ] ةالصال [ داللة اآلية عليه، وذلك من لفظ   : لكن المقصود هنا يس الم   . ل
    . والجنس يتناول جميع ما يصليه من الصلوات في جميع عمره  . فقد أمر إذا قام إلى جنس الصالة أن يتوضأ

  
ه        / فإذا  ؟ هذا يقتضي عموم الجنس، فمن أين التكرار  : فإن قيل ن أن ى أي صالة توضأ، لكن من أي ام إل ا    ق ام إليه إذا ق

    ؟ يوًما آخر يتوضأ
  
ى      : قيل ام إل ألنه في هذا اليوم الثاني قائم إلى الصالة، فهو مأمور بالوضوء إذا قام إلى مسمي الصالة، فحيث وجد قي

الى     . فعليه الوضوء  . مسمي الصالة فهو مأمور بالوضوء متي وجد ذلك ه تع ُدُلوكِ    {   : وهو آقول َالَة ِل ِم الصَّ ْمسِ  َأِق   } الشَّ
ه       : ، فالمراد ] 78  : اإلسراء [  ة الصالة ل أمور بإقام و م ه    . جنس الدلوك، فه ذلك قول وِع       {   : وآ َل ُطُل َك َقْب ِد َربِّ بِّْح ِبَحْم َوَس

قبل آل   : قال ، فهو متناول لكل طلوع وغروب، وليس المراد طلوًعا واحًدا، فكأنه ] 130  : طه [   } الشَّْمِس َوَقْبَل ُغُروِبَها
    . وأقم الصالة عند آل دلوك، وآل صالة يقوم إليها متوضًئا لها  . طلوع لها، وقبل آل غروب

  
    . على ثالثة أقوال في مذهب أحمد وغيره  ؟ هل يقتضي التكرار  : وقد تنازع الناس في األمر المطلق

  
    . يقتضيه، آقول طائفة ـ منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل  : قيل
  

    . ال يقتضيه، آقول آثير ـ منهم أبو الخطاب  : وقيل
  

    . إن آان معلًقا بسبب اقتضي التكرار، وهذا هو المنصوص عن أحمد آآية الطهارة والصالة  : وقيل
  
    . فهذا ال يتكرر في الطالق والعتق المعلق  : فإن قيل/
  
م        وآذلك الطال  . ألن عتق الشخص الواحد ال يتكرر  : قيل ر حك ا غي ة حكمه ة الثاني ل الطلق رر، ب ق المعلق نفسه ال يتك

ه       : ولكن إذا قال الناذر  . وهو محدود بثالث  . األولي ق عن ًدا ـ أن أعت ي اهللا ول اًال أن     . هللا علي ـ إن رزقن وإذا أعطاني م
    . تكرر، وبسط هذا له موضع آخر  : أزآيه، أو أتصدق بعشرة

  
  }َوِإن ُآنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا {   : قوله تعالى: َفْصــل  
  

الى  ه تع اِئِط َأْو الَ         {   : قول َن اْلَغ نُكم مِّ ٌد مَّ اء َأَح َفٍر َأْو َج ى َس ى َأْو َعَل ُتم مَّْرَض اطَّهَُّروْا َوِإن ُآن ا َف ُتْم ُجُنًب ُتُم َوِإن ُآن َمْس
    . الناس هذا مما أشكل على بعض  .  ] 6  : المائدة [ اآلية  } النَِّساء

  
    . وجاء أحد منكم من الغائط، والمستم النساء  : بمعنى الواو، وجعلوا التقدير  ] أو [   : فقال طائفة من الناس

  
ي      . أن يكون آل من المرض والسفر موجًبا للتيمم؛ آالغائط والمالمسة   ] أو [ ألن من مقتضي   : قالوا ذا مخالف لمعن وه
    . للجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه  : لواو، والواوضد ا  ] أو [ فإن / اآلية،

  
ك مع       . فال يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، بل يقتضي إثبات أحدهما  ] أو [   : وأما معني د يكون ذل لكن ق

ارة         : إباحة اآلخر آقوله ه خصال الكف ه أو النحو، ومن م الفق و فعل     جالس الحسن أو ابن سيرين؛ وتعل ا، ول ر بينه يخي
ر   . آُلْ هذا، أو هذا  : وقد يكون مع الحصر، يقال للمريض  . الجميع جاز ا مع        : وآذلك في الخب ات أحدهما، إم هي إلثب



 

الى        ه تع ام، آقول و اإليه ه وه ع علم م المخاطب ـ وهو الشك ـ أو م دم عل ُدوَن {   : ع ٍف َأْو َيِزي ِة َأْل ى ِمَئ ْلَناُه ِإَل   } َوَأْرَس
د جاء     : ، لكن المعني الذي أراده ] 147  : الصافات [  هو األصح، وهو أن خطابه بالتيمم للمريض والمسافر، وإن آان ق

    . من الغائط، أو جامع
  

راد    دير        : وال ينبغي ـ علي قولهم ـ أن يكون الم ل التق ذين، ب يمم إال مع ه اح الت ائط،       : أال يب االحتالم، أو حدث بال غ ب
ا        فالتيمم  انوا جنًب رهم إذا آ ى الصالة بالوضوء، أم يهم     : هنا أولي، وهو ـ سبحانه ـ لما أمر آل قائم إل روا، وف أن يطه

ومنهم الجنب بغير جماع، بل باحتالم، فاآلية عمت   . المحدث بغير الغائط، آالقائم من النوم، والذي خرجت منه الريح
ْم   َوِإن ُآن {   : فقال تعالى  . آل محدث وآل جنب اء َفَل ُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّس
اء    /، فأباح التيمم للمحدث والجنب إذا  ] 6  : المائدة [   } َتِجُدوْا َماء َفَتَيمَُّموْا م يجد م يمم    . آان مريًضا أو علي سفر، ول والت

    . رخصة
  

يمم مع       : الظانفقد يظن  إن الت اع، ف أنها ال تباح إال مع خفيف الحدث والجنابة آالريح واالحتالم بخالف الغائط والجم
ه      ا تستعظمه النفوس وتهاب ه، مم ا          . ذلك، والصالة مع يمم الجنب مطلًق ار الصحابة ت د أنكر بعض آب ًرا من     . فق وآثي

ًدا صلى اهللا          الناس يهاب الصالة مع الحدث بالتيمم، إذا آان جعل ا ه محم ا فضل اهللا ب اء، هو مم وًرا آالم راب طه لت
    . ومن لم يستحكم إيمانه، ال يستجيز ذلك  . عليه وسلم وأمته

  
اع         ة بالجم يظ الجناب ائط، وتغل يظ الحدث بالغ ع تغل ه م أمور ب يمم م بحانه ـ أن الت ين اهللا ـ س دير  . فب تم   : والتق وإن آن

    . ك ـ جاء أحد منكم من الغائط، أو المستم النساءمرضي أو مسافرين، أو آان مع ذل
  

ائط، أو المس       : ليس المقصود نكم من الغ أن يجعل الغائط والجماع فيما ليس معه مرض أو سفر، فإنه إذا جاء أحد م
ُلوْا ُوجُ   { فقد بين ذلك بقوله   . النساء، وليسوا مرضي وال مسافرين ه   } وَهُكْمِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِس ُتْم   {   : وبقول َوِإن ُآن

    . ، فدلت اآلية على وجوب الوضوء والغسل على الصحيح والمقيم } ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا
  

ك،    وأيًضا، فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع، يجوز أن يكون ال يتيمم في هذه الحالة، دون ما هو أخف من ذل
ن  ريح وم روج ال ن خ تالم/م ام  ف  . االح ي المن ون ف تالم يك النوم، واالح ريح آ ة    . إن ال دث والجناب اك يحصل الح فهن

الوجوب؛             . واإلنسان نائم ى ب و أول ك وهو يقظان، فه إذا حصل ذل فإذا آان في تلك الحال يؤمر بالوضوء والغسل، ف
    . ألن النائم رفع عنه القلم، بخالف اليقظان

  
ه   ولكن دلت اآلية علي أن الطهارة تجب، وإن ائم واحتالم وإذا دلت    . حصل الحدث والجنابة بغير اختياره، آحدث الن

يمم؛        ذا بخالف الت ى، وه ه أول اره أو يقظت علي وجوب طهارة الماء في الحال، فوجوبها مع الحدث الذي حصل باختي
اره فإنه ال يلزم إذا أباح التيمم للمعذور الذي أحدث في النوم باحتالم أو ريح أن يبيحه لمن أحدث   الى    . باختي ال تع   : فق

وإن حصل حدثهما في اليقظة،    . ليبين جواز التيمم لهذين  ] 6  : المائدة [   } َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء { 
    . وبفعلهما وإن آان غليًظا

  
المرض، والسفر، مع المجيء     : التيمم ال يباح إال بوجود الشرطينأن   : بمعنى الواو، آان تقدير الكالم  ] أو [ ولو آانت 

ه          . من الغائط واالحتالم ائم، ومن خرجت من ائط، آحدث الن فيلزم من هذا أال يباح مع االحتالم وال مع الحدث بال غ
يح مع    الح/ فإن الحكم إذا علق بشرطين لم يثبت مع أحدهما، وهذا ليس مراًدا قطًعا، بل هو ضد  . الريح ه إذا أب ق؛ ألن

    . الغائط الذي يحصل باالختيار، فمع الخفيف وعدم االختيار أولى
  

ة ى اآلي ين أن معن وا  : فتب ى سفر فتيمم تم مرضى أو عل ائط أو   . وإن آن نكم من الغ اء أحد م د ج ك ق ع ذل ان م وإن آ
تم مرضي         : والتقدير  . وإن آنت مريًضا أو مسافًرا  : آما يقال  . المستم النساء ى الصالة ـ وأن ائمون إل وإن آنتم أيها الق

وم     : أو مسافرون ـ قد جئتم من الغائط أو المستم النساء؛ ولهذا قال من قال  ائمين من الن دير إذا    : إنها خطاب للق إن التق
    . قمتم إلى الصالة، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو المستم النساء

  
اء   {   } ِإَذا ُقْمُتْم {   : لهم بقولهفإنه ـ سبحانه ـ ذآر أوًال فع   ُتُم النَِّس دة  [   } َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْس ة    ] 6  : المائ الثالث

َفرٍ  {   : وقوله  . أفعال دة  [   } َوِإن ُآنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َس م   ] 6  : المائ ذه الحال، آق      . ، حال له ى ه تم عل ه أي آن تم    : ول وإن آن



 

  . على حال العجز عن استعمال الماء ـ إما لعدمه، أو لخوف الضرر باستعماله ـ فتيمموا إذا قمتم إلى الصالة من النوم  
    . أو جاء أحد منكم من الغائط، أو المستم النساء

  
    . معنىإما لفًظا ومعنى، وإما   : عام  } ِإَذا ُقْمُتْم {   : أن قوله  : ولكن الذي رجحناه

  
ا         : وعلى هذا، فالمعنى/ تم جنًب لوا إن آن ى الصالة فتوضؤوا، أو اغتس تم إل افرين، أو      . إذا قم تم مرضى أو مس وإن آن

تم      : فعلتم ما هو أبلغ في الحدث ـ جئتم من الغائط أو المستم النساء ـ إذ التقدير   د قم افرين، وق وإن آنتم مرضى أو مس
تم ـ مع ال     رين        إلى الصالة أو فعل ذين األم ى الصالة، والمرض أو السفر ـ ه ام إل اع،       : قي ائط، والجم المجيء من الغ

ام   ذا القي   . فيكون قد اجتمع قيامكم إلى الصالة والمرض والسفر وأحد هذين، فالقيام موجب للطهارة، والعذر مبيح، وه
    . و المستم النساءفإذا قمتم وجب التيمم إن آان قياًما مجرًدا، أو جاء أحد منكم من الغائط أ

  
تم     : والتقدير } ِإَذا ُقْمُتْم {   : على قوله } َأْو َالَمْسُتُم { ،   } َأْو َجاء {   : ولكن من الناس من يعطف قوله تم أو جاء أو المس   . وإذا قم

ه    . وهذا مخالف لنظم اآلية، فإن نظمها يقتضي أن هذا داخل في جزاء الشرط تُ  {  : وقول َفٍر    َوِإن ُآن ى َس م مَّْرَضى َأْو َعَل
واْ       اء َفَتَيمَُّم ُدوْا َم ْم َتِج اء َفَل ُتُم النَِّس دة  [   } َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْس ة        ] 6  : المائ ه قريب من جه ذي قال إن ال ، ف

ي دير  . المعن فر،   : ولكن التق ي س ى الصالة مرضي أو عل تم إل تم إذا قم كوإن آن ع ذل ان م نكم من   : أو آ د م اء أح ج
    . الغائط، أو المستم النساء، فهو تقسيم من مفرد ومرآب

  
د     /إن آنتم مرضي أو علي سفر قائمين إلى الصالة فقط بالقيام   : يقول ذا ـ ق من النوم أو القعود المعتاد، أو آنتم ـ مع ه

    . جاء أحد منكم من الغائط، أو المستم النساء
  

ُلوْا     {   : خطاب لمن قيل لهم } َوِإن ُآنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر {   : لىفقوله تعا الِة فاْغِس ى الصَّ ا    { ،  } ِإَذا ُقْمُتْم ِإَل ُتْم ُجُنًب َوِإن ُآن
ا فاغتسل     . يأيها القائم إلى الصالة توضأ    : ، فالمعني } َفاطَّهَُّروْا  اف     . وإن آنت جنًب ا أو مس يمم وإن آنت مريًض أو   . ًرا ت

ى الصالة وأنت محدث، أو جنب         ذا، مع قيامك إل ائط، أو          . آنت مع هذا وه د جئت من الغ ومع مرضك وسفرك ق
    . المست النساء، فتيمم إن آنت معذوًرا

  
ومثل هذا   . وتخصيصه يقتضي ذلك  . أنه من باب عطف الخاص علي العام الذي يخص بالذآر المتيازه  : وإيضاح هذا

ام    : ويقال  . إنه داخل في العام، ثم ذآر بخصوصه  : يقال ذا يجيء في العطف       . بل ذآره خاًصا يمنع دخوله في الع وه
رة  [   } َوَمآلِئَكِتِه َوُرُسِلِه َوِجْبِريَل َوِميَكاَل {   : فمثل قوله تعالى  : بأو، وأما بالواو ه  ] 98  : البق َن النَّ   {   : ، وقول ْذَنا ِم يَن  َوِإْذ َأَخ ِبيِّ

َراِهيمَ    وٍح َوِإْب ن نُّ َك َوِم اَقُهْم َوِمن زاب  [   } ِميَث ه   ] 7  : األح ذا قول ن ه رِ   {   : ، وم اء َواْلُمنَك ِن اْلَفْحَش ى َع َلاَة َتْنَه   } ِإنَّ الصَّ
    . ، ونحو ذلك ] 45  : العنكبوت [ 

  
الى      ] أو [ وأما في   ه تع ل قول ي مث ِذيَن ِإَذا   {   : فف ُذُنوِبِهمْ        َوالَّ َتْغَفُروْا ِل َه َفاْس ُروْا الّل ُهْم َذَآ وْا َأْنُفَس ًة َأْو َظَلُم وْا َفاِحَش آل  [   } َفَعُل
ران ه ] 135 : عم ا {   : ، وقول وًرا رَِّحيًم َه َغُف ِد الّل َه َيِج َتْغِفِر الّل مَّ َيْس ُه ُث ْم َنْفَس وًءا َأْو َيْظِل ْل ُس ن َيْعَم اء [   } َوَم ،  ] 110  : النس
ه  ] 112  : النساء [   } َوَمن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْثًما ُثمَّ َيْرِم ِبِه َبِريًئا َفَقِد اْحَتَمَل ُبْهَتاًنا َوِإْثًما مُِّبيًنا {   : وقوله اَف    {   : ، وقول ْن َخ َفَم

    . وإن آان عامًدا  . الحق ، فإن الجنف هو الميل عن ] 182  : البقرة [   } ِمن مُّوٍص َجَنًفا َأْو ِإْثًما
  

م  [ الخطأ و   :  ] الجنف [   : قال عامة المفسرين د   :  ] اإلث ليمان الدمشقي      . العم و س ال أب د    . الخروج عن الحق     : الجنف   : ق وق
ـه ومث  . علي العامد  ] اإلثم [ على المخطئ، و   ] الجنف [ إال أن المفسرين علقوا   . العامد  : يسمي المخطئ ْع    {   : له قول ا ُتِط َوَل

ور  [ ، فإن  ] 42  : اإلنسان [   } ِمْنُهْم آِثًما َأْو َآُفوًرا ا ـ       ] الكف م ـ أيًض ام       . هو اآلث ي ع ه عطف خاص عل ل    . لكن د قي ا    : وق هم
ه          . وصفان لموصوف واحد، وهو أبلغ ي الصفة والموصوف واحد، آقول إن عطف الصفة عل قَ   {   : ف ِذي َخَل وَّى   الَّ َفَس

َدى دََّر َفَه ِذي َق ى [   } َوالَّ ه ] 3، 2  : األعل اِطُن {   : ، وقول اِهُر َواْلَب آِخُر َوالظَّ َأوَُّل َواْل َو اْل د [   } ُه ه ] 3  : الحدي َح  {   : ، وقول ْد َأْفَل َق
ِن اللَّ    ْم َع ِذيَن ُه ُعوَن َوالَّ َلاِتِهْم َخاِش ي َص ْم ِف ِذيَن ُه وَن الَّ ْم   اْلُمْؤِمُن ِذيَن ُه اِعُلوَن َوالَّ اِة َف ْم ِللزََّآ ِذيَن ُه وَن َوالَّ ِو ُمْعِرُض ْغ

    . ، ونظائر هذا آثيرة ] 5 - 1  : المؤمنون [   } ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن
  

ة   . المذنب الظالم والكفور، هذا آله واحد  : اآلثم  : قال ابن زيد ذي ي        : قال ابن عطي ه يعرف ال ر في أن نبغي أال  هو مخي
ور     م، وهو آف و آث رة بحيث يغلب        / . يطيعه بأي وصف آان من هذين؛ ألن آل واحد منهم فه ة من الكث م يكن لألم ول



 

وقال أبو  . واللفظ إنما يقتضي نهي اإلمام عن طاعة آثم من العصاة، أو آفور من المشرآين  : قال  . اإلثم على المعاصي
    . منهم البغوي، وابن الجوزي  : وآذلك قال طائفة  . بمعنى الواو  ] أو [ ليس فيها تخيير   : عبيدة وغيره

  
راده         ] أو [ ودخول   . أي ال تطع من أثم أو آفر  : وقال المهدي ى انف ا عل ع آل واحد منهم ال    . يوجب أال تطي و ق وال   : ول

    . تطع منهما آثًما أو آفوًرا، لم يلزم النهي إال في حال اجتماع الوصفين
  
ال  وقد ور  [ إن   : يق ا        ] الكف ًدا مخطًئ ان مجته ذا أعم من وجه            . هو الجاحد للحق، وإن آ ذا أعم من وجه، وه فيكون ه

    . التمسك
  

اء  َوِإن ُآنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا َوِإن ُآنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأ {   : وقوله تعالى ُتُم النَِّس   } ْو َالَمْس
ؤمنين   . من هذا الباب  ] 6  : المائدة [  ال   . فإنه خاطب الم ُلواْ     {   : فق الِة فاْغِس ى الصَّ ُتْم ِإَل ا       } ِإَذا ُقْم اول المحدثين آم ذا يتن وه

م تجدوا        وإن آنتم ـ مع الح    : ، ثم قال } َوِإن ُآنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا {   : ثم قال  . تقدم ى سفر، ول ة ـ مرضى أو عل دث والجناب
تيقظ إذا        / . ماء فتيمموا ه، والمس تيقظ من نوم م يجئ، آالمس ائط أو ل وهذا يتناول آل محدث، سواء آان قد جاء من الغ

وإن آنتم محدثون ـ جنب مرضي       : فقال  . ويتناول آل جنب، سواء آانت جنابته باحتالم أو جماع  . خرجت منه الريح
وع خاص من            . لى سفر ـ أو جاء أحد منكم من الغائط  أو ع ذا ن تم النساء ـ وه وهذا نوع خاص من الحدث ـ أو المس

    . الجنابة
  

ذلك         ] الجنب [ لفظ   : ثم قد يقال ذآر، وآ وعين، وخص المجامع بال اول الن ى الصالة    [ يتن ائم إل اول من جاء من       ] الق يتن
ا      {   : الجائي بالذآر، آما في قولهالغائط ومن أحدث بدون ذلك، لكن خص  ا َأْو ِإْثًم وٍص َجَنًف ن مُّ اَف ِم رة  [   } َفَمْن َخ   : البق

ئال يظن خروجه عن               ] 182 ه بخصوصه، ول ين حكم ان دخل ـ ليب ذآر ـ وإن آ ، فاآلثم هو المتعمد، وتخصيصه بال
    . وهذا معنى اآلية  . مرضى أو على سفر فتيممواإن آنتم   : والتقدير  . وإن آان لم يدخل فهو نوع آخر  . اللفظ العام

  
   } َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط {   : قوله: فصــل 

  
فالمجيء من الغائط هو مجيء من الموضع     . ذآر الحدث األصغر  ] 6  : المائدة [   } َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط {   : وقوله

وجاء    . جاء من المرحاض   : وهو آقولك  . ينتابون األماآن المنخفضة، وهي الغائط/ وآانوا   . يه الحاجة الذي يقضى ف
    . والريح يخرج معهما  . هذا آله عبارة عمن جاء وقد قضى حاجته بالبول أو الغائط  . من الكنيف ونحو ذلك

  
ائط هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزًءا م     : وقد تنازع الفقهاء ا آخر        . ن الغ ذا نوًع ى ه أو هي ال    ؟ فال يكون عل

ه       . ونقضها متفق عليه بين المسلمين  . تستصحب جزًءا من الغائط، بل هي نفسها تنقض رآن في قول ه الق د دل علي   : وق
وهو إنما نقض بخروج     . رسواء آان أريد القيام من النوم أو مطلًقا، فإن القيام من النوم مراد على آل تقدي  } ِإَذا ُقْمُتْم { 

    . أن النوم نفسه ليس بناقض، ولكنه مظنة خروج الريح  : هذا مذهب األئمة األربعة، وجمهور السلف والخلف  . الريح
  

وقد ثبت في الصحيحين   . وهو قول ضعيف  . وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقليله وآثيره
ول            عن النبي صلى اهللا عل  وم يصلي وال يتوضأ، ويق م يق ى يغط، ث ام حت ان ين ه آ لم أن ه وس ام     (   : ي اي وال ين ام عين تن

    .  ) قلبي
  

ائر     نقض آس ريح، ل فدل على أن قلبه الذي لم ينم آان يعرف به أنه لم يحدث، ولو آان النوم نفسه آالبول والغائط وال
    . النواقض

  
حيحين   ي الص ت ف د ثب ا، ق حا   : وأيًض ى أن الص الة حت رون الص انوا ينتظ ـلون وال  /بة آ م يص هم، ث ق رؤوس تخف

    . يتوضـؤون، وهم في المسجد ينتظرون العشاء خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم
  

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شغل عن العشاء ليلة، فأخرها  : وفي الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ   
تيقظنا     . استيقظناحتى رقدنا في المسجد ثم  م اس دنا ث لم         . ثم رق ه وس ا رسول اهللا صلى اهللا علي م خرج علين ال    . ث م ق   : ث

    .  ) ليس أحد من أهل األرض الليلة ينتظر الصالة غيرآم ( 



 

  
هب فخرج علينا حين ذ  . مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لصالة العشاء اآلخرة  : ولمسلم عنه قال

ا      (   : ثلث الليل ـ أو بعضه ـ وال ندري أي شيء شغله، من أهله أو غير ذلك ـ فقال حين خرج    م لتنتظرون صالة م إنك
    . ثم أمر المؤذن فأقام الصالة وصلى  ) ينتظرها أهل دين غيرآم، ولوال أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة

  
ى ذهب           : ا ـ قالت  ولمسلم ـ أيًضا ـ عن عائشة ـ رضي اهللا عنه        ة، حت لم ذات ليل ه وس تم رسول اهللا صلى اهللا علي أع

    .  ) إنه لوقتها، لوال أن أشق على أمتي  : عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال
  

م   : أنهم ناموا، وقال في بعضها    : ففي هذه األحاديث الصحيحة تي       / إنه م اس دوا ث م رق تيقظوا ث م اس دوا ث ان    . قظوارق وآ
اس     . الذين يصلون خلفه جماعة آثيرة، وقد طال انتظارهم وناموا تم     : ولم يستفصل أحًدا، ال سئل وال سأل الن هل رأي

تنًدا    ؟ أو هل مكن أحدآم مقعدته  ؟ رؤيا ى األرض        ؟ أو هل آان أحدآم مس ان     ؟ وهل سقط شيء من أعضائه عل و آ فل
    . الحكم يختلف لسألهم

  
    . وقد آان يصلي خلفه النساء والصبيان  . أنه في مثل هذا االنتظار بالليل ـ مع آثرة الجمع ـ يقع هذا آله وقد علم

  
الي بصالة            : وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت    ة من اللي لم ليل ه وس تم رسول اهللا صلى اهللا علي أع
ن الخطاب  العشاء، فلم يخرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حت ام النساء والصبيان     : ى قال عمر ب فخرج رسول     . ن

رآم   (   : اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال ألهل المسجد حين خرج عليهم ل     ) ما ينتظرها أحد من أهل األرض غي ك قب وذل
    . أن يفشو اإلسالم في الناس

  
ل العشاء لمن      ( وفي باب   ) لليل والغلسخروج النساء إلى المسجد با ( وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب  وم قب الن

إنه ليس أحد من أهل األرض   (   : وقال فيه  ) وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة ( ، وخرجه في باب  ) غلب عليه النوم
    .  ) يصلي هذه الصالة غيرآم

  
    . ظرون الصالةنام النساء والصبيان، يعني والناس في المسجـد ينت  : وهـذا يبين أن قول عمر

  
تقض وضؤوه             م ين ان ـ ل وم آ ام ـ أي ن ة إذا ن ذي ينتظر الجمع يس      . وهذا يبين أن المنتظرين للصالة، آال وم ل إن الن ف

ذا يخرج         . بناقض ة ـ فه ل والقائل وم اللي وإنما الناقض الحدث، فإذا نام النوم المعتاد، الذي يختاره الناس في العادة ـ آن
وم    . ، وهو ال يدري إذا خرجت، فلما آانت الحكمة خفية ال نعلم بها، قام دليلها مقامهامنه الريح في العادة وهذا هو الن

    . الذي يحصل هذا فيه في العادة
  

    . فال ينقض الوضوء؛ ألن الطهارة ثابتة بيقين، فال تزول بالشك  ؟ هل حصل معه ريح أم ال  : وأما النوم الذي يشك فيه
  

    . مسألة أقوال متعددة، ليس هذا موضع تفصيلها لكن هذا هو الذي يقوم عليه الدليلوللناس في هذه ال
  

    . وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم
  

ي طالب           ) العين وآاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوآاء (   : فإن قوله ن أب ى ب د روي في السنن من حديث عل ، ق
ه      . وقد ضعفه غير واحد  . عنهماـ رضي اهللا / ومعاوية ا في دير صحته، فإنم اء     (   : وبتق ان استطلق الوآ   ) إذا نامت العين

نقض      . أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوآاء  : وهذا يفهم منه م نفس االستطالق ال ي ا يخرج       . ث نقض م ا ي وإنم
    . وال ينتقض وضؤوهوقد يسترخي اإلنسان حتى ينطلق الوآاء   . مع االستطالق

  
اليهن، إال          : وإنما قوله في حديث صفوان بن عسال ام ولي ة أي افرين ـ ثالث فًرا ـ أو مس أمرنا أال ننزع خفافنا، إذا آنا س

ة    : ولكن فيه  . لكن من غائط أو بول أو نوم، فهذا ليس فيه ذآر نقض النوم  . من جنابة أن البس الخفين ال ينزعهما ثالث
ذي       . من جنابة وال ينزعهما من الغائط والبول والنوم، فهو نهي عن نزعهما لهذه األمور أيام إال  وم ال اول الن وهو يتن

    . أن آل نوم ينقض الوضوء  : ينقض، ليس فيه



 

  
راوي      . من آالم النبي صلى اهللا عليه وسلم  ] النوم [ هذا إذا آان لفظ  ان من آالم ال د     ؟ فكيف إذا آ  وصاحب الشريعة ق

ل         ًدا بالوضوء في مث أمر أح م ي ام، ول يعلم أن الناس إذا آانوا قعوًدا أو قياًما في الصالة أو غيرها، فينعس أحدهم وين
    . هذا
  

ه   أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس، فهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح وأما ما آان قد يخرج مع
نقض     : ى أصل الجمهور، الذين يقولونفال ينقض عل  : الريح، وقد ال يخرج نقض أو ال ي نقض،     ؟ إذا شك هل ي ه ال ي أن

    . بناء على يقين الطهارة
  
  ال يجب على الجنب إال االغتسال: فصــل  
  

الِة فاغْ   {   : وهو ـ سبحانه ـ أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى، وبالتيمم على آل منهما، فقال   ى الصَّ ُلواْ ِإَذا ُقْمُتْم ِإَل   } ِس
ال في المحيض     } َوِإن ُآنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا {   : ثم قال  . فأمر بالوضوء وُهنَّ   {   : ، فأمر بالتطهر من الجنابة، آما ق َوَال َتْقَرُب

اِبِري    {   : ، وقال في سورة النساء ] 222  : البقرة [   } َحتََّى َيْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُآُم الّلُه ا ِإالَّ َع َوَال ُجُنًب
    . ، وهذا يبين أن التطهر هو االغتسال ] 43  : النساء [   } َسِبيٍل َحتََّى َتْغَتِسُلوْا

  
ه أن يقرب الصالة          ه إذا اغتسل جاز ل ى الجنب إال االغتسال، وأن والمغتسل من     . والقرآن يدل على أنه ال يجب عل

اء الجن د      . ابة ليس عليه نية رفع الحدث األصغر، آما قال جمهور العلم ع      : والمشهور في مذهب أحم ة رف ه ني أن علي
    . وهو ظاهر مذهب أحمد  . الحدث األصغر، وآذلك ليس عليه فعل الوضوء، وال ترتيب وال مواالة عند الجمهور

  
    . ال يرتفع الحدث األصغر إال بهما  : وقيل

  
    . روي ذلك عن أحمد  . يرتفع حتى يتوضأ ال  : وقيل

  
ل صار األصغر جزًءا من        . وأنه ليس عليه بعد الغسل من الجنابة حدث آخر   . والقرآن يقتضي أن االغتسال آاف/ ب

    . آما أن الواجب في األصغر جزء من الواجب في األآبر فإن األآبر يتضمن غسل األعضاء األربعة  . األآبر
  

اغسلنها ثالثا، أو خمًسا، أو أآثر من  (   : قول النبي صلى اهللا عليه وسلم ألم عطية واللواتي َغسَّْلن ابنته ويدل على ذلك
    .  ) وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها  . ذلك ـ إن رأيتن ذلك ـ بماء وسدر

  
    . فجعل غسل مواضع الوضوء جزًءا من الغسل، لكنه يقدم آما تقدم الميامن

  
م              وآذل ى شعره، ث اء عل م يفيض الم ان يتوضأ، ث ه آ ك الذين نقلوا صفة غسله، آعائشة ـ رضي اهللا عنها ـ ذآرت أن

    . وال يقصد غسل مواضع الوضوء مرتين، وآان ال يتوضأ بعد الغسل  . على سائر بدنه
  

ان وضوءً   ائض ال يغسالن أعضاء الوضوء، وال ينوي ب والح ى أن الجن نة عل اب والس د دل الكت ران فق ل يتطه ا، ب
    . ويغتسالن آما أمر اهللا تعالى

  
ْرنَ    {   : فدل على أن قوله في الحيض  . أراد به االغتسال  } َفاطَّهَُّروْا {   : وقوله ِإَذا َتَطهَّ ْرَن َف ه االغتسال،     } َحتََّى َيْطُه أراد ب

    . رج، آما قاله داود، فهو ضعيفهو غسل الف  : مالك والشافعي وأحمد ـ وأن من قال/ آما قاله الجمهور ـ 
  
  
  
  
  

   } َفَلْم َتِجُدوْا َماء {   : في قوله: فصـل 



 

  
ُدوْا          {   : قال اهللا ـ عز وجل ـ  ْم َتِج اء َفَل ُتُم النَِّس آِئِط َأْو َالَمْس ن اْلَغ نُكم مِّ ٌد مِّ اء  َوِإن ُآنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَح َم

    .  ] 43  : النساء [   } ِعيًدا َطيًِّباَفَتَيمَُّموْا َص
  

اء      . ال بالمرض  } َعَلى َسَفٍر {   : يتعلق بقوله  } َفَلْم َتِجُدوْا َماء {   : فقوله يمم وإن وجد الم يمم      . والمريض يت ا يت والمسافر إنم
    . الماء، والذي ال يجده الذي يتضرر باستعمال  : ذآر سبحانه وتعالى النوعين الغالبين  . إذا لم يجد الماء

  
    . يعم السفر الطويل والقصير، آما قاله الجمهور  } َعَلى َسَفٍر {   : وقوله

  
ه  ُتم مَّْرَضى   {  : وقول ة الخوف      } َوِإن ُآن ه في آي ُتم مَّْرَضى َأن          {  : آقول ٍر َأْو ُآن ن مََّط ْم َأًذى مِّ اَن ِبُك ْيُكْم ِإن َآ اَح َعَل َوَال ُجَن
ُعو ِلَحَتُكْمَتَض اء [   } ْا َأْس رام   ] 102  : النس ي اإلح ه ف هِ      {   : ، وقول ن رَّْأِس ِه َأًذى مِّ ًا َأْو ِب نُكم مَِّريض اَن ِم ن َآ رة [   } َفَم   : البق
الى      ] 184  : ةالبقر [   } َفَمن َآاَن ِمنُكم مَِّريًضا َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر {   : وفي الصيام/، ] 196 م يوقت اهللا ـ تع ، ول

د مرضه، أو              : والذي عليه الجمهور   . ـ وقًتا في المرض ان الوضوء يزي ل من آ ه خوف الهالك، ب ه ال يشترط في أن
لكن اهللا ذآر   . ومن يتضرر بالماء لبرد، فهو آالمريض عند الجمهور  . وآذلك في الصيام واإلحرام  . يؤخر برأه، يتيمم

اء    . بخالف البرد  . وهو المرض  . عامالضرر ال فإنه إنما يكون في بعض البالد لبعبض الناس الذين ال يقدرون على الم
    . الحار

  
يس       . وآذلك ذآر المسافر الذي ال يجد الماء، ولم يذآر الحاضر، فإن عدمه في الحضر نادر د يحبس الرجل ول لكن ق

ادم       عنده إال ما يكفيه لشربه آما أن المسافر ق د الجمهور ع ذا عن ه، فه د ال يكون معه إال ما يكفيه لشربه وشرب دواب
    . للماء فيتيمم

  
   } َأْو َجاء َأَحٌد مِّنُكم مِّن اْلَغآِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء {   : قوله: َفصــل  
  

    .  ] 34  : النساء [   } ءَأْو َجاء َأَحٌد مِّنُكم مِّن اْلَغآِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّسا {   : وقوله
  

ا،      . وأغلظ ما يوجب الغسل، وهو مالمسة النساء    . وهو قضاء الحاجة  . ذآر أعظم ما يوجب الوضوء وأمر آال منهم
    . وهذا هو مذهب جمهور الخلف والسلف  . مريًضا أو مسافًرا ال يجد الماء، أن يتيمم/ إذا آان

  
ا ـ وهو في الصحيحين       وقد ثبت تيمم الجنب في أحاديث صحاح   . وِحسان، آحديث عمار بن ياسر ـ رضي اهللا عنهم

ه ـ وهو في البخاري          ن حصين ـ رضي اهللا عن ن العاص، وصاحب         . وحديث عمران ب ي ذر، وعمرو ب وحديث أب
    . الشجة ـ رضي اهللا عنهم ـ وهو في السنن

  
ن مسعود في       . اهللا عليه وسلمفهاتان آيتان من آتاب اهللا، وخمسة أحاديث عن رسول اهللا صلى  اظرة اب وقد عرفت من

ا      رة عن الصحابة       . ذلك ألبي موسى األشعري ـ رضي اهللا عنهم ذا نظائر آثي اب       . وله ة الكت ا تعرف دالل إذا عرفته
ِه       {   : تحقيقا لقوله  . والسنة عن الرجل العظيم القدر ى الّل ُردُّوُه ِإَل ْيٍء َف ي َش ولِ َفِإن َتَناَزْعُتْم ِف ، وال  ] 59  : النساء  [   } َوالرَُّس

وحي             ذي ال ينطق عن الهوي، إن هو إال وحي ي غ عن اهللا، ال ى اهللا والرسول المعصوم المبل   . يرد هذا النزاع إال إل
    . الذي هو الواسطة بين اهللا وبين عباده

  
  } َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء {   قوله: َفصــل  
  

    .  ] 34  : النساء [   } َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء {   : ونذآر هذا على قوله
وهو يروى عن علي ـ رضي اهللا عنه    . آما قاله ابن عباس ـ رضي اهللا عنهما ـ وغيره من العرب    . الجماع  : المراد به
ره ة  . ـ وغي ى اآلي ي معن و الصحيح ف نة   . وه اب وال س اء، ال آت ن مس النس ي نقض الوضوء م يس ف ان   . ول د آ وق

أنه أمر أحًدا بالوضوء من مس      : وما نقل مسلم واحد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم  . المسلمون دائًما يمسون نساءهم
    . النساء

ن عمر والحسن              : وقول من قال د روي عن اب نقض الوضوء، فق ه ي اع، وإن ا دون الجم ه أراد م د  [ إن ول     ] بالي وهو ق



 

شهوة، والوضوء منه حسن مستحب إلطفاء الشهوة، آما يستحب الوضوء من الغضب    جماعة من السلف في المس ب
    . وأما وجوبه، فال  . إلطفائه

  
    . وأما المس المجرد عن الشهوة، فما أعلم للنقض به أصًال عن السلف

  
منه، بل إنما ذآر التيمم، بعد أن أمر المحدث / لم يذآر في القرآن الوضوء  .  ] المائدة [   } َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء {   : وقوله تعالى

    . وأمر الجنب باالغتسال فذآر الطهارة بالصعيد الطيب، والبد أن يبين النوعين  . القائم للصالة بالوضوء
  

    . بيان لتيمم هذا  } َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط {   : وقوله
  

    . م يذآر واحًدا منهما لبيان طهارة الماءل  } َأْو َالَمْسُتُم {   : وقوله
  

ه  ُلواْ     {   : إذا آان قد عرف أصل هذا، فقول الِة فاْغِس ى الصَّ ُتْم ِإَل ه   } ِإَذا ُقْم اطَّهَُّرواْ    {   : وقول ا َف ُتْم ُجُنًب دة  [   } َوِإن ُآن ،  ] 6  : المائ
رأة أن       ؟ يكون هذا من الحدث األصغر فاآلية ليس فيها إال أن الالمس إذا لم يجد الماء يتيمم، فكيف  أمر من مس الم ي

ره بالوضوء        ؟ فكيف يأمر بالتيمم من لم يأمره بالوضوء  . يتيمم، وهو لم يأمره أن يتوضأ التيمم من أم وهو إنما أمر ب
    . ونظير هذا يطول، ومن تدبر اآلية قطع بأن هذا هو المراد  . واالغتسال

  
  ن المسافر يجامع أهلهدلت اآلية على أ: َفْصــل  
  

ة    ه اهللا في اآلي ه      . ودلت اآلية على أن المسافر يجامع أهله، وإن لم يجد الماء، وال يكره له ذلك آما قال ا دلت علي وآم
    . األحاديث؛ حديث أبي ذر وغيره

  
  الدليل على أن التيمم مطهر آالماء سواء: َفْصــل 

  
َطهََّرُآْم ًبا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُه َما ُيِريُد الّلُه ِلَيْجَعَل َعَلْيُكم مِّْن َحَرٍج َوَلـِكن ُيِريُد ِلُيَفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيِّ {   : وقوله

    . دليل على أن التيمم مطهر آالماء سواء  ] 6  : المائدة [   } َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن
  

ال   لم ق اء         (   : وآذلك ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى اهللا عليه وس م يجد الم لم، وإن ل الصعيد الطيب طهور المس
    . رواه الترمذي وصححه ورواه أبو داود والنسائي  .  ) فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير  . عشر سنين

  
    .  ) مسجًدا وطهوًرا جعلت لي األرض (   : قال  : وفي الصحيح عنه

  
ي سعيد     . وهو صلى اهللا عليه وسلم جعل التراب طهوًرا في طهارة الحدث وطهارة الجنب إذا  (   : آما قال في حديث أب

ا      راب لهم إن الت التراب، ف دلكهما ب ث فلي ا أذي أو خب ان بهم إن آ ا، ف ه فلينظر فيهم ب نعلي جد فليقل دآم المس ي أح أت
    .  ) ذيل المرأة يطهره ما بعده ( /  : أم سلمة، وقال في حديث  ) طهور

  
ا وال       م يكن جنًب ارة طاهًرا، إن ل فدل على أن التيمم مطهر، يجعل صاحبه طاهًرا، آما يجعل الماء مستعمله في الطه

    . بل هو متطهر  . إن المتيمم جنب أو محدث، فقد خالف الكتاب والسنة  : فمن قال  . محدًثا
  

ك    . استفهام  )  ؟ أصليت بأصحابك وأنت جنب (   : مرو بن العاص ـ رضي اهللا عنه ـ  وقوله في حديث ع   ؟ أي هل فعلت ذل
رد          ه الب ه أن يقتل يمم لخوف ل ت ه ب م يفعل ه ل ه ـ أن رو ـ رضي اهللا عن أخبره عم ه،   . ف لم عن ه وس فسكت صلى اهللا علي

    . ولم يقل شيًئا   . وضحك
  

ه      . ه صلى مع الجنابة، فإنه يدل على أن الصالة مع الجنابة ال تجوزإن هذا إنكار عليه أن  : فإن قيل ه صلى اهللا علي فإن
    . دل على أنه لم يصل وهو جنب  . وسلم لم ينكر ما هو منكر، فلما أخبره أنه صلى بالتيمم

ول  ُتْم جُ  {   : فالحديث حجة على من احتج به، وجعل المتيمم جنًبا ،ومحدثا، واهللا يق اطَّهَُّرواْ  َوِإن ُآن ا َف م يجـز اهللا     } ُنًب ، فل



 

ر    . والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب والسنة  . له الصـالة حتى يتطهـر ا غي دل     ؟ متطهر /فكيف يكون جنًب ارة ب ا طه   . لكنه
دثا  ه مح دم جعل ـول المتق ـذ؛ ألن الب اء حينئ ـر بالم ـارة وتطه ـذه الطه ت ه اء بطل ى الم در عل إذا ق ه  . ف  والصعيد جعل

    . فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم ال أن الحدث آان مستمًرا  . مطهًرا، إلى أن يجد الماء
  

ـه          : فـإنـه إن قـال  . التيمم مبيـح ال رافـع، فـإن نزاعه لفظي  : ثم مـن قـال ـة والحـدث، وإن ـع الجناب يح الصـالة م ه يب إن
ـو يخالف النصوص     ـور، فه ة للصـالة  والجناب   . ليس بطه ـبيل         . ة محرم ى س ـح والمحـرم عل ـع أن يجتمع المبي فيمتن

ـام  اع الضـدين     . التمـ ك يقتضي اجتم ـإن ذل ـن الصـالة    . ف ـوع م ـير ممن يمم غ ـم     . والمت اق، وحك ـع باالتف ـع ارتف فالمن
    . لفظيفــإذا قيــل بوجــوده، بـدون مقتضاهـا ـ وهو المنع ـ فهذا نزاع   . الجنابـة المنـع

  
  في المتخلي ال يجب عليه غسل فرجه بالماء: َفْصــل  
  

ـه    ارة الحـدث بسبيل ى    . وفي اآليـة داللة على أن المتخلي ال يجب عليه غسل فرجه بالماء، إنما يجب الماء في طه عل
لم أمر    أن إزالـة النجـو والخبث ال يتعـين لها المـاء، فـإنـه على ذلك تدل النصوص؛ إذ آان النبي صل  ه وس ى اهللا علي

    . فيها تارة بالماء، وتارة بغير الماء، آما قد بسط في مواضع
  
ُدوْا     {   : فإن قوله  . التنبيه على ما دلت عليه اآلية  : إذ المقصود هنا/ ْم َتِج اء َفَل َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّس

    . نص في أنه عند عدم الماء يصلي وإن تغوط، بال غسل  } َماء َفَتَيمَُّموْا
  

ال  ُلواْ     {   : وقد ثبت في السنة أنه يكفيه ثالثة أحجار وأما مع العذر فإنه ق الِة فاْغِس ى الصَّ ُتْم ِإَل اول آل     } ِإَذا ُقْم ذا يتن ، وه
ان   و آ ى       قائم، وهو يتناول من جاء من الغائط، آما يتناول من خرجت منه الريح، فل ا عل اء واجًب رجين بالم غسل الف

    . القائم إلى الصالة، لكان واجًبا آوجوب غسل األعضاء األربعة
  

يمم متطهر           ى أن المتوضئ والمت دل عل ره من الغسل والمسح، وهو ي   . والقرآن يدل على أنه ال يجب عليه إال ما ذآ
    . والفرجان جاءت السنة باالآتفاء فيهما باالستجمار

  
ا  ه تع ِرينَ   {   : لىوقول بُّ اْلُمطَّهِّ ُه ُيِح ُروْا َوالّل وَن َأن َيَتَطهَّ اٌل ُيِحبُّ ِه ِرَج ِه ِفي ة [   } ِفي تنجاء  ] 108  : التوب ى أن االس دل عل ، ي

ل          . مستحب، يحبه اهللا، ال أنه واجب ك ب ى ذل ذمهم عل م ي بل لما آان غير هؤالء من المسلمين ال يستنجون بالماء ـ ول
ه    . كن خص هؤالء بالمدح ـ دل على جواز ما فعله غير هؤالء ول  . أقرهم وأن فعل هؤالء أفضل، وأنه مما فضل اهللا ب

    . الناس بعضهم على بعض
  

  الترتيب في الوضوء: َفْصـــل 
  

    . الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات والعقود، النزاع فيه مشهور
  

م    . وأحمد قد نص على وجوبه نصوًصا متعددة  . ال يجب  : ك وأبي حنيفةومذهب مال  . يجب  : فمذهب الشافعي وأحمد ول
    . يذآر المتقدمون ـ آالقاضي، ومن قبله ـ عنه نزاًعا

  
    . لم أر عنه فيه خالًفا  : قال أبو محمد

  
    . أنه غير واجب  : وحكى أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد  : قال
  

رجلين   . بضة لالستنشاقهذه أخذت من نصه في الق  : قلت ان       : فلو أخر غسلها إلى ما بعد غسل ال د روايت ه عن أحم ففي
د        : فإنه قال في إحدى الروايتين  . منصوصتان م يع اد الصالة، ول إنه لو نسيهما حتى صلى، تمضمض واستنشق، وأع

ه ثالثً     م      الوضوء؛ لما في السنن عن المقدام ابن معدي آرب ؛ أنه أتي بوضوء، فغسل آفي ا، ث ه ثالًث م غسل وجه ا، ث
    . غسل ذراعيه ثالًثا ثم تمضمض واستنشق

    . وهما ليسا في القرآن  . فغير أبي الخطاب فرق بينهما وبين غيرهما، بأن الترتيب إنما يجب فيما ذآر في القرآن



 

  
    . وأبو الخطاب ـ ومن تبعه ـ رأوا هذا فرًقا ضعيًفا

  
ال الخرقي      . أنهما من الوجه    : ولهذا خرج األصحاب  . الوجه لما وجب غسلهما فإن األنف والفم لو لم يكونا من ا ق آم

ا غسل الوجه      : وغيره تفتح بهم ا بطن       . والفم واألنف من الوجه وألن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يس دأ بغسل م يب
وجاءت األحاديث الصحيحة      . مر به أوآدولهذا آان األ  . وقدم المضمضة؛ ألن الفم أقرب إلى الظاهر من األنف  . منه

    . ثم آان النبي صلى اهللا عليه وسلم يغسل سائر الوجه  . باألمر به
  

ول         . فإذا قيل بوجوبهما مع النزاع، فهما آسائر ما نوزع فيه ره يق ك وغي ذار واألذن، فمال ين الع ذي ب   : مثل البياض ال
    : وجهليس من الوجه وفي النزعتين والتحذيف ثالثة أ

  
    . من الوجه  : وقيل  . هما من الرأس   : قيل
  

    . أن النزعتين من الرأس، والتحذيف من الوجه فلو نسي ذلك فهو آما لو نسي المضمضة واالستنشاق  : والصحيح 
  

    . فتسوية أبي الخطاب أقوى
  
دي    : فقال  ؟ ي المضمضة وحدهانس  : ولهذا قيل له  . فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسًيا  : وعلى هذا/ االستنشاق عن

واإلعادة إذا ترك االستنشاق عنده أوآد، لألمر به في    . يغسلهما، ويعيد الصالة  : قال  . يعني إذا نسي ذلك وصلى  . أوآد
روا     . األحاديث الصحيحة لم أخب ه وس دأ   أ  : وآذلك الحديث المرفوع ،فإن جميع من نقل وضوء النبي صلى اهللا علي ه ب ن

    . بهما
  

    . وهذا حكى فعًال واحًدا، فال يمكن الجزم بأنه آان متعمًدا
  

در         . وحينئذ، فليس في تأخيرهما عمًدا سنة، بل السنة في النسيان، فإن النسيان متيقن ًيا إذا ق ان ناس ه آ إن الظاهر أن ف
ذور بكل ح     . فإذا جاز مع التعمد، فمع النسيان أولى  . الشك د  فالناسي مع ول الثالث     . ال، بخالف المتعم وهو    . وهو الق

وال     . الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل دل آالم الصحابة،       . وهو أرجح األق ه ي وعلي
    . وجمهور العلماء

  
ذا الموضع   ي خرج           . وهو الموافق ألصول المذهب في غير ه د في الصورة الت و   وهو المنصوص عن أحم ا أب منه

    . الخطاب
  

ذر بال خالف في المذهب        : فمن ذلك ه       . إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق، فإن الجاهل يع د، فعن الم المتعم ا الع وأم
ل، وال حرج   (  : آان يسأل عن ذلك فيقول  ] أنه [ والسنة إنما جاءت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم / . روايتان م   ) افع ؛ ألنه
ة للسنة    . خروا بال علمقدموا وأ ه       . لم يتعمدوا المخالف د جاء بالترتيب لقول القرآن ق ى     {   : وإال ف ُكْم َحتَّ وْا ُرُؤوَس َوَال َتْحِلُق

ق   (   : ، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ] 196  : البقرة [   } َيْبُلَغ اْلَهْدُي َمِحلَُّه إني قلدت هديي، ولبدت رأسي، فال أحل وأحل
    .  ) أنحر حتى

  
ِت اْلَعِتيقِ        {   : وقوله وا ِباْلَبْي ُذوَرُهْم َوْلَيطَّوَُّف وا ُن َثُهْم َوْلُيوُف وا َتَف ه     ] 92  : الحج  [   } ُثمَّ ْلَيْقُض ى الترتيب من قول ِإنَّ  {   : ، أدل عل

    .  ] 158  : البقرة [   } الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِئِر الّلِه
  

    . قد فرقوا بأن هذه عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض وتلك عبادات، آالحج والعمرة والصالة والزآاة  : لكن يقال
  

ره       ين الوضوء وغي ز ب د العزي ال   . وهكذا فرق أبو بكر عب ه من الحج     : فق ق والطواف      : ذاك آل ذبح والحل دماء وال   . ال
دم        . فسد الحج عند الجمهور ولهذا متي وطئ قبل التحلل األول  . والحج عبادة واحدة دم وحده، أو آال وهل يحصل آال

    . على روايتين  ؟ والحلق



 

  
ات     : ومنها إذا نسي بعض آيات السورة في قيام رمضان، فإنه ال يعيدها، وال يعيد ما بعدها، مع أنه لو تعمد تنكيس آي
زاع   . وقراءة المؤخر قبل المقدم، لم يجز باالتفاق/ السورة د      . في ترتيب السور    وإنما الن ك أحم ى ذل اه    . نص عل وحك

ينبغي    . نعم  : تري لمن خلفه أن يقرأها، قال  . سئل عن اإلمام في شهر رمضان يدع اآليات من السورة   . عن أهل مكة
    . ادهفإذا آان ليلة الختمة أع  . قد آانوا بمكة يوآلون رجال يكتب ما ترك اإلمام من الحروف وغيرها  . له أن يفعل

  
    . ويكمل الثواب  . وإنما استحب ذلك لتتم الختمة  : قال األصحاب ـ آأبي محمد ـ 

  
فقد جعل أهل مكة وأحمد وأصحابه إعادة المنسي من اآليات وحده يكمل الختمة والثواب، وإن آان قد أخل بالترتيب   

راءة         : نه ـ وهذا مأثور عن على ـ رضي اهللا ع   . فإنه لم يقرأ تمام السورة  . هنا اء الق م في أثن أنه نسي آية من سورة، ث
    . قرأها، وعاد إلى موضعه، ولم يشعر أحد أنه نسي إال من آان حافًظا

  
رتين   له م ذا ال     . فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسيانا يغسله وحده، وال يعيد غسل ما بعد، فيكون قد غس إن ه ف

    . حاجة إليه
  

ي،         وهذا التفصيل يوافق ما  ذر عن عل ن المن ه اب ا نقل وا آم رهم فعل نقل عن الصحابة واألآثرين، فإن األصحاب وغي
ه رأسه       . والزهري واألوزاعي/ومكحول والنخعي، ال فمسح ب ه بل أمروه     . فيمن نسي مسح رأسه، فرأى في لحيت م ي فل

    . بإعادة غسل رجليه، واختاره ابن المنذر
  

ن مسعود     ي واب ا أ   : وقد نقل عن عل دأت    م أي أعضائي ب الي ب د    . ب ال أحم ى؛ ألن         : ق ى اليمن ه اليسرى عل ي ب ا عن إنم
    . مخرجهما من الكتاب واحد

  
ل شيء     : أن عليًّا سئل فقيل له  : حدثني جرير عن قابوس عن أبيه  : ثم قال أحمد يًئا قب ال   ؟ أحدنا يستعجل، فيغسل ش   : فق

    . ا الذي ذآره أحمد عن على يدل على وجوب الترتيبفهذ  . حتى يكون آما أمره اهللا تعالى  . ال
  

    . يدل على أن الترتيب يسقط مع النسيان، ويعيد المنسي فقط  : وما نقله ابن المنذر في صورة النسيان
  

    . فدل على أن التفصيل قول على ـ رضي اهللا عنه
  

    . ال بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك  : ـ أنه قالما روي عن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه   : وقد ذآر من أسقطه مطلًقا
  

وهؤالء أئمة   . عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن/ ال نعرف لهذا أصًال، ونقلوا في الوجوب  : لكن قال أحمد وغيره
    . التابعين

  
    . فتبين أنها قول جمهور السلف أو جميعهم  . وصورة النسيان مرادة قطًعا

  
واترة     . أن تتعمد تنكيس الوضوء  : واألمر المنكر ذا     . فال ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب، مخالف للسنة المت إن ه ف

لم                   ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ا في ترتيب التسبيح ـ لم ين جوازه ـ آم ا، أو تب ع أحياًن د وق ان ق   : لو آان جائًزا لك
رآن        (  ع، وهن من الق رآن ـ أرب ر       : أفضل الكالم ـ بعد الق ه إال اهللا واهللا أآب ه، وال إل د للَّ ال يضرك    . سبحان اهللا، والحم

    . بأيتهن بدأت
  

    . أن من نسي صالة صالها إذا ذآرها بالنص  : ومما يدل على ذلك شرًعا ومذهًبا
  

    . ومذهب أبي حنيفة وغيره  . وقد سقط الترتيب هنا في مذهب أحمد بال خالف
  

    .  يسقط، وقاسوا ذلك على ترتيب الطهارةأنه ال  : ولكن حكي عن مالك



 

  
ه يصليها في أي وقت       ) من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذآرها (  : وقول النبي صلى اهللا عليه وسلم/ نص في أن

    . وليس عليه غير ذلك  . ذآر
  

    . أن ترتيب الجمع ال يسقط بالنسيان  : وقد سلم األصحاب
  

ا وحدها بموجب النص        وعموم الحديث يدل على ع، أعاده   . سقوطه، فلو آانت المنسية هي األولي من صالتي الجم
    . ومن أوجب إعادة الثانية فقد خالف

  
ى       م صلى األول م، ث ة، صالها معه و أدرك     . وآذلك يقال في سائر أهل األعذار، آالمسبوق إذا أدرآهم في الثاني ا ل آم

    . ول الصالة بأعظم من ترتب آخر الصالة على أولهاوليس ترتيب صالته على أ  . بعض الصالة
  

درك من المغرب إال             م ي يما وهو إذا ل ي الس ذا في الصالتين أول وإذا آان هكذا سقط ما أدرك، ويقضى ما سقط، فه
    . تشهدا تشهد ثالث تشهدات، آما في حديث ابن مسعود المشهور في قصة مسروق وحديثه 

  
    . اع، يعتبر به نظائره، وهو سقوط الترتيب عن المسبوقوهذا أصل ثابت بالنص واإلجم

  
ك        . فيصلون ما فاتهم  . وآانوا في أول اإلسالم ال يرتبون/ ام، لكن نسخ ذل د روي أن أول من     . ثم يصلون مع اإلم وق

    .  ) قد سن لكم معاذ فاتبعوه (   : فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم  . فعله معاذ
  

    . على أنه يقرأ في رآعتي القضاء بالحمد وسورة  : ةواألئمة األربع
  

    . وآذلك لو أدرك اإلمام ساجًدا سجد معه بالنص واتفاق األئمة
  

م يجز         . فقد سجد قبل القيام لمتابعة اإلمام وإن لم يعتد به ًدا ل ذا عم و فعل ه ه ل م تصح          . لكن ام، ل م ق ر وسجد ث و آب فل
    . صالته

  
ا الترتيب    لكن هذا يستدل به على ا             . أن الرآعة الواحدة يجب فيه د السالم رآوًع ه بع و ضم إلي ذا السجود ـ ول إن ه ف

    . مجرًدا ـ لم يصر ذلك رآعة، بل عليه أن يأتي برآعة بعدها سجدتان؛ ألنه أخل بالترتيب والمواالة
  

إن لم يطل الفصل   : والمنصوص  ؟ هل تبطل صالته  : فكذلك إذا نسي الرآوع حتى تشهد وسلم، ففيه قوالن في المذهب
    . بني على ما مضي، وهو قول الشافعي ـ رحمه اهللا ـ وغيره

  
لم ـ في          . مع النسيان / وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط المواالة والترتيب في الصالة ن أس د ب ال مكحول، ومحم فق

ة ـ     ا     : المصلي ينسي سجدة أو رآع ا ذآره ي م ال األوزاعي ـ لرجل نسي سجدة من          . ويسجد للسهو    . يصليها مت وق
    . يمضي في صالته، فإذا فرغ سجد  : صالة الظهر، فذآرها في صالة العصر 

  
    . أحاديث سجود السهو، فإنها تدل على أنه يتم الصالة، ثم يسجد للسهو، ولو مع طول الفصل  : ويدل على هذا القول

  
ام   فالسجود الذي فعله مع اإلم  : وأما المسبوق ة اإلم ان لمتابع رة          . ام آ ي بك لم ألب ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ذا ق   : وله

ى            ) زادك اهللا حرًصا، وال تعد (  ه حت د السالم فال عذر ل ة بع أتي بالرآع تمكن من أن ي ا من      .  .  . وهو م وإذا نسي رآًن
    . ففيها قوالن  . األولى حتى شرع في الثانية

  
الرآوع    . وتقوم هذه مقامها  . بل تلغو المنسي رآنها  . تلفيقمالك وأحمد ال يقوالن بال القراءة أو ب   ؟ ولكن هل يكون ذلك ب

    . فيه نزاع
ة     : والشافعي يقول ره في الثاني فيكون    . ما فعله بعد الرآوع المنسي، فهو لغو؛ ألن فعله في غير محله ال أن يفعل نظي



 

    . فإن السالم يقع لغًوا  . ذآر آما لو سلم من الصالة، ثم/هو تمام األول،
  

رأ     . هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من الرآعة الثانية  : فأحمد ومالك يقوالن لم يقصد أن يكون من األولي، وهو إذا ق
ذه،   . أمكن أن يجعلها هي األولي  : ورآع في الرآعة الثانية  فإن الترتيب بين الرآعات يسقط بالعذر، فال وجه إلبطال ه

    . فإذا جعلت األولى، آان قد فعله في محله  . وال يكون فاعال له في غير محله، إال إذا جعلت هذه ثانية
  

أال يجعل          : وإذا قيل ة ب ه في أبعاض الرآع ة ترتيب هو قصد الثانية قبل، وقصد بالسجود فيها السجود في الثانية لرعاي
وأما   . فإن جعل األولي ثانية يجوز للعذر، آما في المسبوق  . نبعضها في رآعة غيرها، أولي من رعايتها في الرآعتي
    . وبسط هذا له مكان آخر  . جعل سجود الثانية تماًما لألولى، فال نظير له في الشرع

  
ك    ول مال ر النسيان      . والمقصود هنا سقوط الترتيب في الوضوء بالنسيان، وآذلك سقوط المواالة آما هو ق ذلك بغي وآ

ذر، فالوضوء            . آما نقل عن ابن عمر   . ر، مثل بعد الماءمن األعذا واالة للع ا عدم الم ها إذا جاز فيه إن الصالة نفس ف
    . بدليل صالة الخوف في حديث ابن عمر، وأحاديث سجود السهو   : أولي

  
    . فمثل هذا ال ينسى، فدل أنه ترآها تفريًطا  : وأما حديث صاحب اللمعة، التي آانت في ظهر قدمه/
  

    . فعصر عليه شعره  . رأى في بدنه موضًعا لم يصبه الماء  : ال تجب، للحديث الذي فيه أنه  : والمواالة في غسل الجنابة
  

واالة       . واألصحاب فرقوا بينه وبين الوضوء ذلك الم ه، فك ه ال يجب ترتيب م يوجب        . فإن واالة، وإن ل ك يوجب الم ومال
    . الترتيب في الوضوء

  
اق       . الغسل، فالبدن آعضو واحد وأما في ه باالتف د         . والعضو الواحد ال ترتيب في و آتعم ق الغسل، فه د تفري ا تعم وأم

ه، بخالف         . تفريق غسل العضو الواحد اء محل م الم لكن فرق بينهما، فإن غسل الجنابة آإزالة النجاسة، ال يتعدى حك
ه     . وهذا محل نظر  . أعضاء فإن حكمه طهارة جميع البدن، والمغسول أربعة  . الوضوء ا يكفي والجنب إذا وجد بعض م
ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق للعذر، وجعل ما غسل يحصل    . وأما المتوضئ، ففيه قوالن لألصحاب  . استعمله

ارة  ا       . به بعض الطه ين إذا خلعهم ى الخف ذلك الماسح عل د الوضوء         . وآ رجلين أو يعي ى مسح ال ه   ؟ هل يقتصر عل  في
    . قوالن، هما روايتان

  
ع    / إن المأخذ أن  : وقيل  . إن المأخذ هو المواالة  : وقد قيل ى جمي اد إل الوضوء ال ينتقض، فإذا عاد الحدث إلى الرجل ع

    . فيه نزاع آما تقدم  : األعضاء، وهذا عند العذر
  

اة         (   : وقد يكون الترتيب شرًطا ال يسقط بجهل وال نسيان، آما في الحديث الصحيح   ا هو ش ل الصالة فإنم ح قب من ذب
ل،      . وأبو ُبردة ابن نيار ـ رضي اهللا عنه ـ آان جاهالً    . مشروط بالصالة قبله  : ، فالذبح لألضحية ) لحم ذره بالجه م يع فل

ه      : بخالف الذين قدموا في الحج  . بل أمره بإعادة الذبح ا قبل ى م ق عل ال    . الذبح على الرمي، أو الحل ه ق افعل وال   (   : فإن
ل الرمي        . أنها ال تجزئ  : سنة في األضحية، إذا ذبحت قبل الصالة  : فهاتان سنتان  ) حرج ح قب دي، إذا ذب وسنة في اله
    . أجزأ  : جهال

  
عاره        ده وإش ى الحرم وتقلي ًكا بسوقه إل دي صار نس م ـ أن اله ا ـ واهللا أعل رق بينهم ان   . والف ي المك ه ف غ محل د بل فق

اة اللحم    : وأما األضحية  . فإذا قدم جهًال، لم يخرج عن آونه هدًيا  . انوالزم ال     . فإنها قبل الصالة ال تتميز عن ش ا ق آم
ا          (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم د الصالة، آم ا هي نسك بع ه، وإنم دمها ألهل من ذبح قبل الصالة، فإنما هي شاة لحم ق

ام  [   } ُقْل ِإنَّ َصَالِتي َوُنُسِكي {   : ، وقال ] 2  : الكوثر [   } َواْنَحْرَفَصلِّ ِلَربَِّك  {   : قال تعالى ذا      ] 162  : األنع ل ه ه قب ، فصار فعل
    . آالصالة قبل وقتها  : الوقت

  
فهذا وقت األضحية وقته بعد فعل الصالة، آما بين الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذلك في األحاديث الصحيحة، وهو   /

دار الصالة          قول ال ا بمق در وقته ا ق رهم ـ وإنم ل، وغي ن حنب الشافعي    : جمهور من العلماء ـ مالك وأبي حنيفة وأحمد ب
    . ومن وافقه من أصحاب أحمد، آالخرقي



 

  
و      . يشترط في أحد القولين أن يذبح بعد اإلمام  : وفي األضحية ره أب د، ذآ وهو قول مالك، وأحد القولين في مذهب أحم
    . ة فيه حديث جابر في الصحيحبكر، والحج

  
ل       ] 1 : الحجرات [   } َلا ُتَقدُِّموا َبْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه {   : إن قوله  : وقد قيل ة قب نزلت في ذلك وآذلك في اإلفاضة من عرف

    . ي الصالةيجب فيه دم، فهذا عند من يوجبه بمنزلة اتباع المأموم اإلمام ف  : اإلمام قوالن في مذهب أحمد
  

   الدليل على أن الترتيب يسقط بالنسيان في القراءة: َفْصــل 
  

وقد ذآر أحمد وأصحابه أن   . وما ذآره من نصه على قراءة ما نسي، يدل على أن الترتيب يسقط بالنسيان في القراءة
د ـ              ي محم الوا ـ واللفظ ألب يان، ق ذر نس ا لع ة، وإذا ترآه واالة الفاتحة واجب تأنف         وإن  : م ك ـ أي الفصل ـ اس ر ذل آث

ثم إذا   . مأموًرا به، آالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم يسمع قراءة اإلمام فينصت له/قراءتها إال أن يكون المسكوت 
د     ه أحم أ إلي ه، أوم ا           . سكت اإلمام، أتم قراءتها وأجزأت ى غيره ه إل ا، أو النتقال ياًنا أو نوب ان السكوت نس ذلك إن آ وآ

وإن   : قال  . ولزمه استئنافها  . فإن تمادى فيما هو فيه ـ بعد ذآرها ـ أبطلها    . فإذا ذآر، أتى بما بقي منها  . ، لم تبطلغلًطا
    . وإن آان غلًطا، رجع إلى موضع الغلط فأتمها  . قدم آية منها في غير موضعها، أبطلها

  
ًدا،           . لمواالة أخف فلم يسقطوا الترتيب بالعذر، آما أسقطوا المواالة، فإن ا وم وبعضها غ رأ بعض سورة الي و ق ه ل فإن

    . ولو نكسها، لم يجز  . جاز
  

ره      رتبط بغي ا هو م ين م و    . ويفرق في الترتيب بين الكالم المستقل الذي إذا أتي به وحده آان مما يسوغ تالوته، وب فل
َت   {   : ًما مفيًدا حتى يقوللم يكن هذا آال  } ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم {  : قال اهِدَنــــا الصَِّراَط الُمسَتِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعم

    } َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّالِّيَن
  

رَِّحيمِ  اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِميَن  {   : ثم قال  } ِإيَّاَك َنْعُبُد وِإيَّاَك َنْسَتِعيُن {   : ولو قال ـِن ال ًدا   ] 7ـ   2  : الفاتحة  [   } الرَّْحم ان مفي   . ، آ
ى    . وال يبتدئ أحد الفاتحة بمثل ذلك، ال عمًدا وال غلًطا  . لكن مثل هذا ال يقع فيه أحد وإنما يقع الغلط فيما يحتاج فيه إل

    . فهذا فرق بين ما ذآروه فيما ينسي من الفاتحة وما ينسي من الختمة  . الترتيب
  
  أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بال تفريط: َفْصــل  
  

ا دل         يمم يجزئ بضربة واحدة، آم ومما يبين أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بال تفريط من اإلنسان، أن الت
في الصحيحين   وهو    . عليه الحديث الصحيح حديث عمار بن ياسر ـ رضي اهللا عنهما ـ وهو مذهب أحمد بال خالف    

    . ومن حديث ابن أبزي   . من حديث أبي موسى
  

ه      . فضرب بكفيه األرض ونفخ فيهما  . إنما آان يكفيك هكذا (   : ففي حديث ابن أبزي ه وآفي ا وجه ذلك    ) ثم مسح بهم وآ
نفض يدي      . إنما آان يكفيك أن تقول هكذا (   : لمسلم في حديث أبي موسى ى األرض، ف ه إل ه     . هوضرب بيدي فمسح وجه

    .  ) ومسح وجهه وآفيه مرة واحدة (   : وللبخاري  ) وآفيه
  

    . وقد اختلف األصحاب في هذه الصفة
  

    . يرتب، فيمسح وجهه ببطون أصابعه، وظاهر يديه براحته  : فقيل
  

    . ال يجب ذلك، بل يمسح بهما وجهه وظاهر آفيه  : وقيل
  
ا مع الوجه، وظهور          : بل يمسحهما  . راحتين إلى ما بعد الوجهال يؤخر مسح ال  : وعلى الوجهين/ ل الوجه، وإم ا قب إم

    . رأيت التيمم بضربة واحدة  : الكفين، ولهذا قال ابن عقيل
    . قد أسقط ترتيًبا مستحًقا في الوضوء، وهو أنه بعد أن مسح باطن يديه مسح وجهه



 

  
ق أ       ن ياسر من طري ار ب ال       وفي الصحيحين من حديث عم ا ـ ق ي موسى ـ رضي اهللا عنهم ول     (   : ب ا يكفيك أن تق إنم

  : لفظ البخاري    . ثم ضرب بيديه األرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر آفيه ووجهه  ) بيديك هكذا
ا  وضرب بكفيه ضربة على األرض، ثم نفضهما، ثم مسح بهما ظهر آفه بشماله ـ أو ظهر شماله بكفه ـ ثم مسح ب    هم

    . وجهه
  

ك ال يجب           د أن ذل د الوجه، وال يختلف مذهب أحم راحتين بع م يمسح ال ين،      . وهذا صريح في أنه ل ا ظهور الكف وأم
ة األخرى    ى       : فرواية البخاري صريحة في أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه وقوله في الرواي دل عل ه ي وظاهر آفي

    . ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر آفيه قبل الوجه  : وقال فيها  . أنه مسح ظاهر آل منهما براحة اليد األخرى
  

ى ظهر        : وقال أبو محمد إمرار آل واحدة عل اطن        / فرض الراحتين سقط ب ا يوجب سقوط فرض ب ذا إنم الكف، وه
    . وأما باطن األصابع، فعلى ما ذآره سقط مع الوجه  . الراحة

  
ين     وعلى آل حال، فباطن اليدين يصيبهما الت ا الوجه، وظهر الكف   . راب حين يضرب بهما األرض، وحين يمسح بهم

    . وإن مسح إحداهما باألخرى، فهو ثالث مرات
  

ول بضربة واحدة      . ولو آان الترتيب واجًبا، لوجب أن يمسح باطنهما بعد الوجه ك      . وهذا ال يمكن مع الق و فعل ذل ول
ه ـ وإن غسل         . للزم تكرار مسحهما مرة بعد مرة، فسقط لذلك رار، بخالف الوضوء؛ فإن فإن التيمم ال يشرع فيه التك

ا      . يديه ابتداء، وأخذ بهما المـاء لوجهه ـ فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين  اء بهم لهما؛     . وهو يأخذ الم فيتكرر غس
و محل      ولكن لو لم يغسل آفي  . ألن الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة؛ ألنه طهارة بالماء د غسل الوجه، فه ه بع

الوا   د ق اء مستعمالً        : نظر، فإنه يغرف بهما الماء، وق م يصر الم راف ل وى االغت ه، صار       . إذا ن لهما في وى غس وإن ن
    . وإن لم ينو شيًئا ففيه وجهان  . مستعمًال

  
حيح ذا يقتض          : والص ذلك، وه نة ب يء الس ه؛ لمج لهما في وى غس تعمًال، وإن ن ير مس ه ال يص ة  أن لهما بني ي أن غس

    . االغتراف ال تحصل به طهارتهما بل البد من غسل آخر
  
    . أن هذا ال يجب، بل غسلهما بنية االغتراف يجزئ عن تكرار غسلهما، آما في التيمم  : واألقوى/
  

    . وأيًضا، فإنه يغسل ذراعيه بيديه، فيكون هذا غسًال لباطن اليد
  

فإنه قال في   . ء، ومع الوجه يسقط فرضهما ـ آما قيل مثل ذلك في التيمم ـ لكان متوجًها  بل بقي غسلهما ابتدا  : ولو قيل
هُ   {   : آما قال في التيمم  } فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق {  : الوضوء ِديُكم مِّْن دة  [   } َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْي ،  ] 6  : المائ
    . لوضوء أخر ذآر اليدففي ا

  
ا       . لكن الرواية التي انفرد بها البخاري، تبين أنه مسح ظهر الكفين قبل الوجه ه لم ة، تقتضي أن وسائر الروايات مجمل

ى     ة أقرب إل مسح لم يمسح الراحتين بعد الوجه، فكذلك ظهر الكفين، بل مسح ظهرهما مع بطنهما؛ ألن مسحهما جمل
    . و الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلكفإن مسح العض  . الترتيب

  
    . وأيًضا، فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف، واالعتداد بذلك أولى من االعتداد بمسحهما مع الوجه

  
ه              ا جاءت ب ين ـ خالف م راحتين لظهور الكف وما ذآره بعض األصحاب ـ من أنه يجعل األصابع للوجه، وبطون ال

ه وليس / . األحاديث ذر     . في آالم أحمد ما يدل علي ا في الشرع        . وهو متعسر، أو متع وبطون    . وهو بدعة ال أصل له
    . األصابع ال تكاد تستوعب الوجه

  
    . وإنما احتاجوا إلى هذا ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه

ذلك         : فيقال لهم زاع، فك د الوجه بال ن ين  آما أن الراحتين ال يمسحان بع ين        . ظهر الكف إنهم ـ وإن مسحوا ظهر الكف ف



 

أنه ال   : بالراحتين ببطون األصابع ـ مسحوا مع الوجه، مسح باليدين قبل الوجه، آما قال ابن عقيل؛ ولهذا اختار المجد
دل            ه الحديث الصحيح، والحديث الصحيح ي ا دل علي ل الوجه، آم ين قب يجب الترتيب فيه، بل يجوز مسح ظهر الكف

راب يكفي لظهر      على أ دين من الت نه يمسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب، وأن مسح ظهر الكفين بما بقي في الي
اطن        . الكفين م يجعل بعض ب األخرى، ل فإن ألفاظ الحديث آلها تتعلق بأنه يمسح وجهه بيديه، ومسح اليدين إحداهما ب

    . ح آفيه، ومسح إحداهما باألخرىاليد للوجه وبعضه للكفين، بل بباطن اليدين مسح وجهه ومس
  

د وجوب        ه عن يمم في وأجاب القاضي ومن وافقه ـ متابعة ألصحاب الشافعي ـ بأنه إذا تيمم لجرح في عضو، يكون الت
ا الشريعة   /غسله، فيفصل بالتيمم بين أبعاض الوضوء، هذا فعل مبتدع، وفيه ضرر عظيم، ومشقة ال    أتي به ذا    . ت وه

ار األمور      . الترتيب، حيث لم يوجبه اهللا ورسوله ونحوه إسراف في وجوب والنفاة يجوزون التنكيس لغير عذر، وخي
   . واهللا أعلم  . أوساطها، ودين اهللا بين الغالي والجافي

  
    ؟ هل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما ذآر، أم ال : َوُسِئَل

  
    : فأجاب

  
    . الغتسال والوضوء من الممنوعات يبيحه التيممفما يبيحه ا  . يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء

  
ارد، ويخاف الضرر             اء ب ده إال م م يكن عن تان، ول َوُسِئَل أيًضا ـ َرحمه اهللا ـ عن رجل قد أصابته جنابة وهو في بس

ام واغتسل خرج الوقت             ى الحم ه؛ بحيث إذا وصل إل د من ام بعي تعماله، والحم ة      . على نفسه باس يمم للجناب فهل إذا ت
يمم      ؟ وهل يأثم بذلك أو يأثم إذا تيمم  ؟ وتوضأ وصلى في الوقت يلزمه إعادة ه الت وهل التيمم يقوم مقام الماء؛ فيجوز ل

    ؟ لنافلة ويصلي بها فريضة، أو يصلي فريضتين في وقتين بتيمم واحد
  
    : فأجاب/
  

لم أن يصلي الصلوات الخمس في           ى آل مس المين، يجب عل ؤخر      الحمد للَّه رب الع يس ألحد قط أن ي ا، ول مواقيته
ه الجمع            : لكن العذر يبيح له شيئين  . الصالة عن وقتها، ال لعذر، وال لغير عذر يح ل ه، ويب ا يعجز عن رك م ه ت يح ل يب

    . بين الصالتين
  

  قال   . فما عجز عنه العبد من واجبات الصالة سقط عنه
  

الى   .  ] 16  : التغابن [   } ْعُتْمَفاتَُّقوا اللََّه َما اْسَتَط {   : اهللا تعالى َعَها     {   : وقال تع ا ِإالَّ ُوْس ُه َنْفًس ُف الّل رة  [   } َال ُيَكلِّ َال  { ،  ] 286  : البق
ارة ـ       .  ] 233  : البقرة [   } ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها ة الطه َل َعلَ      {   : وقال ـ لما ذآر آي ُه ِلَيْجَع ُد الّل ا ُيِري ـِكن    َم َرٍج َوَل ْن َح ْيُكم مِّ

ال     .  ] 6  : المائدة [ اآلية   } ُيِريُد ِلُيَطهََّرُآْم ه ق لم أن تكم عن    (   : وقد روي في الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وس إذا نهي
    .  ) وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  . شيء فاجتنبوه

  
ه     ى حسب حال ا ق    . فالمريض يصلى عل ن حصين       آم ران ب لم لعم ه وس ي صلى اهللا علي م      (   : ال النب إن ل ا، ف صل قائًم

ل الرآوع والسجود،           .  ) فإن لم تستطع فعلى جنب  . تستطع فقاعًدا ود، أو تكمي ام، وقع ه من قي وسقط عنه ما يعجز عن
ه  در علي ا يق ل م اء      . ويفع دم الم ك؛ لع ن ذل ز ع ر، وإذا عج اء تطه ارة بالم ى الطه در عل إن ق وف الضرر ف ، أو خ

التيمم        ادة إذا صلى ب ذلك ال إع اء، وآ اق العلم باستعماله تيمم وصلى وال إعادة عليه؛ لما يترآه من القيام والقعود باتف
    . ال يمكنه إزالتها صلى بها وال إعادة عليه ـ أيًضا ـ عند عامة العلماء/باتفاقهم، ولو آان في بدنه نجاسة

  
د    : وقيل  . يصلى عرياًنا  : فقيل ولو لم يجد إال ثوًبا نجًسا ل   . يصلى ويعي د       : وقي نجس وال يعي وب ال وهو    . يصلى في الث

    . أصح أقوال العلماء
  

ل   . يعيد في السفر  : وقيل  . يعيد في الحضر  : وقيل  . وآذلك المسافر إذا لم يقدر على استعمال الماء صلى بالتيمم ال   : وقي
ى أحد فعل         . وهو أصح أقوال العلماء  . وال في السفر إعادة عليه ال في الحضر ادة عل ه ال إع والهم أن فالصحيح من أق



 

ه       . ما أمر به بحسب االستطاعة، وإنما يعيد من ترك واجًبا يقدر عليه يانه، أو نوم ه لنس ل من ترآ ي      . مث ال النب ا ق آم
ك  من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا (   : صلى اهللا عليه وسلم ي صلى اهللا       ) ذآرها ال آفارة لها إال ذل د أمر النب وق

    . عليه وسلم من توضأ وترك لمعة لم يصبها الماء من قدمه يعيد الوضوء والصالة 
  

هل عليه اإلعادة   : وما ترك لجهله بالواجب، مثل من آان يصلى بال طمأنينة، وال يعلم أنها واجبة، فهذا قد اختلفوا فيه
ادة       . على قولين معروفين  ؟ ت أو البعد خروج الوق ذا ال إع ل ه وهما قوالن في مذهب أحمد وغيره، والصحيح أن مث

اذهب فصل    (   : صالته /فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال لألعرابى المسىء في     : عليه
ه    .  )  أحسن غير هذا، فعلمني ما يجزيني في صالتي والذي بعثك بالحق ال  : فإنك لم تصل ـ مرتين أو ثالًثا ـ فقال   فعلم

ه             ت، مع قول ك الوق ل ذل ا مضى قب ادة م أمره بإع م ي ة، ول ذى بعثك     : النبي صلى اهللا عليه وسلم الصالة بالطمأنين وال
ا فهو مأمور بها أن يصليها ف  . ولكن أمره أن يعيد تلك الصالة؛ ألن وقتها باق  . بالحق ال أحسن غير هذا ا    . ي وقته وأم

    . ما خرج وقته من الصالة فلم يأمره بإعادته مع آونه قد ترك بعض واجباته؛ ألنه لم يكن يعرف وجوب ذلك عليه
  

وآذلك لم يأمر عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ أن يقضي ما ترآه من الصالة؛ ألجل الجنابة؛ ألنه لم يكن يعرف   
    . أنه يجوز الصالة بالتيمم

  
ذل هوآ ا أن تتوضأ لكل   : ك المستحاضة قالت ل ي الصوم والصالة فأمره رة تمنعن ديدة منك َتَحاض حيضة ش ي ُأْس إن

    . صالة، ولم يأمرها بقضاء ما ترآته
  

وآذلك الذين أآلوا في رمضان حتى تبين ألحدهم الحبال البيض من الحبال السود، أآلوا بعد طلوع الفجر ولم يأمرهم 
ا   / انوا جهاًال بالوجوب، فلم يأمرهم بقضاء ما ترآوه في حالباإلعادة، فهؤالء آ الجهل، آما ال يؤمر الكافر بقضاء م

    . ترآه في حال آفره وجاهليته، بخالف من آان قد علم الوجوب، وترك الواجب نسياًنا، فهذا أمره به إذا ذآره
  

وع الشمس    وأمر النائم من حين يستيقظ، فإنه حين النوم لم يكن مأموًرا بالصال ة، فلهذا آان النائم إذا استيقظ قرب طل
ك      روايتين عن مال يتوضأ ويغتسل، وإن طلعت الشمس عند جمهور العلماء ـ آالشافعى وأحمد وأبى حنيفة، وإحدى ال
د      ام بعي ارد يضره، والحم ـ بخالف من آان مستيقًظا والوقت واسع، مثل الذى يكون نائًما في بستان أو قرية والماء ب

    . إن خرج إليه ذهب الوقت، فإنه يتيمم ويصلى في الوقت، وال يؤخر الصالة بعد خروج الوقتمنه 
  

ا              ه م يس مع ه ل ه، أو لكون دها عن تح، أو لبع م يف ه ل ا لكون ام؛ إم وآذلك لو آان في المصر وقد تعذر عليه دخول الحم
دم، أو لخوف    يعطى الحمامى أجرته ونحو ذلك، فإنه يصلى بالتيمم؛ ألن الصالة بالتيمم  اء لع فرض إذا عجز عن الم

اق المسلمين      ه باتف ادة علي المريض    : الضرر باستعماله، وال إعادة على أحد من هؤالء، ففي آثير من الضرر ال إع آ
    . والصحيح أنه ال إعادة على أحد صلى بحسب استطاعته آما أمر  . وبعض الضرر تنازع فيه العلماء  . والمسافر

  
ر          . اع من عدم الماء في الحضر، ومن تيمم لخشية البردفمن صور النز/ ادر غي ذر ن ا لع رك واجًب ائر من ت وآذلك س

ر           ك، وأآث د مال ادة عن ه اإلع روايتين، وال تجب علي متصل، فإنه تجب عليه اإلعادة عند الشافعى وأحمد في إحدى ال
    . العلماء، وأحمد في إحدى الروايتين عنه

  
ذلك           وإذا فوت الصالة حتى خرج أثم ب ه ي ل، فإن ى اللي ار إل ار، والنه ى النه ل إل ال     . الوقت بأن يؤخر صالة اللي ا ق آم

ه         (   : النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الصحيح ه ومال ر أهل ا وت ه صالة العصر فكأنم د جوز بعض      ) من فاتت وق
    . وأحمد في إحدى الروايتين آقول أبى حنيفة  . العلماء تأخير الصالة في بعض األوقات آحال المسايفة

  
ه، لكن        د في ظاهر مذهب افعي، وأحم والذى عليه أآثر العلماء أنه ال يجوز تأخير الصالة بحال، وهو قول مالك والش
ة         ين الظهر والعصر بعرف لم ب ه وس يجوز الجمع بين الصالتين لعذر عند أآثر العلماء، آما جمع النبي صلى اهللا علي

ذلك ثبت في      . بمزدلفة، والجمع في هذين الموضعين ثابت بالسنة المتواترة، واتفاق العلماءوبين المغرب والعشاء  وآ
ا            ا جمًع ة ثمانًي ه صلى بالمدين ه السير، وأن الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه آان يجمع في السفر إذا جد ب

ه     ذلك أال يحرج أمت اء، أراد ب الى    . الظهر والعصر، وسبًعا المغرب والعش ه تع ْن        {   : لقول دِّيِن ِم ي ال ْيُكْم ِف َل َعَل ا َجَع َوَم
    .  ] 78  : الحج [   } َحَرٍج



 

  
ره  / ك وغي ين الصالتين        : فلهذا آان مذهب اإلمام أحمد وغيره من العلماء آطائفة من أصحاب مال ه يجوز الجمع ب أن

ا المريض، وهو مذهب م       ق، فيجمع بينهم افعي، ويجوز       إذا آان عليه حرج في التفري ة من أصحاب الش ك وطائف ال
د               ال أحم د ـ وق افعي، وأحم ك، والش د الجمهور ـ آمال ين المغرب والعشاء في المطر عن ه      : الجمع ب ان ل يجمع إذا آ

    . إذا آان له عذر يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز الجمع  : وقال القاضي أبو يعلى  . شغل
  

ن         فمذهب فقهاء الحجاز، وفقهاء الح ور، واب ي ث ه، وأب ن راهوي ل، وإسحاق اب ديث ـ آمالك، والشافعي وأحمد بن حنب
ل،                   ى اللي ار إل ؤخر صالة النه أن ي ة، وال يجوز التفويت ب ين الصالتين في الجمل رهم ـ يجوز الجمع ب ذر، وغي المن

    . وصالة الليل إلى النهار
  

ا       ومذهب طائفة من فقهاء الكوفة آأبي حنيفة وغيره، أنه ال يجو  ذر فعله ذلك إذا تع ة، وآ ة، ومزدلف ز الجمع إال بعرف
ت،     في الوقت أخرها عن الوقت، وقول من أمر بالجمع بين الصالتين من غير تفويت أرجح من قول من أمر بالتفوي

ا    ا ق    . ولم يأمر بالجمع فإن الكتاب والسنة يدالن على أن الّله أمر بفعل الصالة في وقتها، وأمر بالمحافظة عليه ال آم
َطى    {   : تعالى َالِة اْلُوْس َلَواِت والصَّ رة  [   } َحاِفُظوْا َعَلى الصَّ ذه نزلت    ] 238  : البق دق     / ه وم الخن أخير الصالة ي   . ناسخة لت

    .  ) صلوا الصالة لوقتها (   : وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم
  

ذر إذا    ] ثالثة [   : ختيار، وهيفي حال اال  ] خمسة [ وقد دل الكتاب والسنة على أن المواقيت  في حال العذر، ففي حال الع
د       : جمع بين الصالتين م يصل واحدة بع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فإنما صلى الصالة في وقتها، ل

وي القصر   ي ح      . وقتها، ولهذا لم يجب عليه عند أآثر العلماء أن ينوي الجمع، وال ين ك وأب ول مال ذا ق د   وه ة وأحم نيف
    . في نصوصه المعروفة، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز

  
ولهذا آان عند جمهور العلماء ـ آمالك والشافعي وأحمد ـ إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر     

ن عوف         رحمن اب د ال ك عن عب ل ذل ا نق ي  جميًعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميًعا، آم ، وأب
هريرة، وابن عباس؛ ألن الوقت مشترك بين الصالتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق، 

    . وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر، فتصليها قبل العشاء  . فتصليها قبل العصر
  

لِ   {   : آقوله/ ا تارة،ولهذا ذآر الّله المواقيت تارة خمًسا، ويذآرها ثالًث َن اللَّْي   : هود  [   } َوَأِقِم الصََّالَة َطَرَفِي النََّهاِر َوُزَلًفا مِّ
  } َأِقِم الصََّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِإَلى َغَسِق اللَّْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر {   : وآذلك قال الّله تعالى  . وهو وقت المغرب والعشاء  .  ] 114

د مغيب الشفق        .  ] 78  : اءاإلسر [  ذا يكون بع ل، وه ه     . والدلوك هو الزوال، وغسق الليل هو اجتماع ظلمة اللي أمر الّل ف
ه وقت     ذا آل بالصالة من الدلوك إلى الغسق، فرض في ذلك الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ودل ذلك على أن ه

ل وقت الصالة   فمن الدلوك إلى المغرب وقت الصالة، ومن المغ  . الصالة ال   . رب إلى غسق اللي رِ   {   : وق ْرآَن اْلَفْج ؛  } َوُق
ا،           ى غيره ين في الحضر والسفر، فال تقصر وال تجمع إل ألن الفجر خصت بطول القراءة فيها، ولهذا جعلت رآعت

    . فإنه عوض بطول القراءة فيها عن آثرة العدد 
  

  في التيمم لكل صالة: فصــل 
  

م            وأما التيمم لكل صال ارة ضرورية، والحك يمم طه ة؛ ألن الت التيمم للنافل ة، ولوقت آل صالة، وال يصلي الفرض ب
در     . المقدر بالضرورة مقدر بقدرها، فال يتيمم قبل الوقت، وال يبقى بعده ه إذا ق وهو مبيح للصالة ال رافع للحدث؛ ألن

ا   / اقًيا، وإنما أبيح للضرورة،على استعمال الماء استعمله من غير تجدد حدث، فعلم أن الحدث آان ب تبيح إال م فال يس
    . فهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد  . نواه

  
بل التيمم يقوم مقام الماء مطلًقا، يستبيح به آما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت آما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى    : وقيل

  . وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، آما أنه إذا توضأ لنافلة صلى به الفريضة  . بعد الوقت آما تبقى طهارة الماء بعده
    . هذا هو القياس  : وقال أحمد  . وهذا قول آثير من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية

  
ًرا      وهذا القول هو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة واالعتبار؛ فإن الّله جعل ال  اء مطه ا جعل الم ًرا آم يمم مطه   . ت



 

نْ         {   : فقال تعالى ْيُكم مِّ َل َعَل ُه ِلَيْجَع ُد الّل ا ُيِري ُه َم ِديُكم مِّْن ُد    َفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًِّبا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْي ـِكن ُيِري َرٍج َوَل  َح
    . عالى ـ أنه يريد أن يطهرنا بالتراب، آما يطهرنا بالماءفأخبر ـ ت  ] 6 : المائدة [ اآلية   } ِلُيَطهََّرُآْم

  
ال  اس بخمس     (   : وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه ق ى الن جعلت صفوفنا آصفوف      : فضلنا عل

ي د قبل م تحل ألح ائم، ول ا الغن ة ، وأحلت لن وًرا  . المالئك جًدا، وطه ي األرض مس ظ  ) وجعلت ل ي لف ا رجل   : وف فأيم
ة     . وآان النبي يبعث إلى قومه خاصة/أدرآته الصالة من أمتي فعنده مسجده وطهوره،  اس عام ى الن وفي    ) وبعثت إل

ة،       : فضلنا على الناس بثالث (   : صحيح مسلم عن حذيفة أنه صلى اهللا عليه وسلم قال جعلت صفوفنا آصفوف المالئك
    .  ) هوًراوجعلت لنا األرض مسجًدا، وتربتها لنا ط

  
    . أن الّله جعل األرض ألمته طهوًرا، آما جعل الماء طهوًرا  : فقد بين صلى اهللا عليه وسلم 

  
إذا    . الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء عشر سنين   (   : قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  : وعن أبي ذر قال ف

ه جعل الصعيد الطيب       . حديث حسن صحيح  : قال الترمذى   ) وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير فأخبر أن الّل
    . َطُهور المسلم، ولو لم يجد الماء عشر سنين

  
اب والسنة          : فمن قال د خالف الكت راب ال يطهر من الحدث، فق ع أن يكون         . أن الت ًرا من الحدث امتن ان مطه وإذا آ

ى  الحدث باقًيا، مع أن الّله طهر المسلمين با لتيمم من الحدث، فالتيمم رافع للحدث، مطهر لصاحبه، لكن رفع موقت إل
ا دام      ك اللقطة م تقط يمل أن يقدر على استعمال الماء، فإنه بدل عن الماء، فهو مطهر ما دام الماء متعذًرا، آما أن المل

ه        ك، فإن ى ظهور المال ا إل ا مؤقت دًال عن    / لم يأته صاحبها، وآان ملك صاحبها ملك ان ب إذا جاء صاحبها     آ ك، ف المال
ر     . خرجت عن ملك الملتقط إلى ملك صاحبها وما ثبت بنص أو إجماع ال يطلب له نظير يقاس به، وإنما يطلب النظي

ا    . فيحتاج أن نعتبره بنظير  . لما ال نعلمه إال بالقياس واالعتبار وأما ما شرعه الّله ورسوله، فعلينا أن نتبع ما أنزل إلين
    . القياس أن تجعل التراب آالماء  : آما قال أحمد   . ال نطلب لذلك نظيًرا، مع أن االعتبار يوافق النصمن ربنا، و

  
اء       ى استعمال الم در عل يمم    . وعلى هذا القول الصحيح، يتيمم قبل الوقت ـ إن شاء ـ ويصلي ما لم يحدث، أو يق وإذا ت

    . ن، ويقضى به الفائتلنفل صلى به فريضة، ويجمع بالتيمم الواحد بين فرضي
  

و    وأصحاب القول اآلخر احتجوا بآثار منقولة عن بعض الصحابة وهي ضعيفة ال تثبت، وال حجة في شيء منها ـ ول
ه    : وقول القائل  . ثبتت ل ل ارة،         : إنها طهارة ضرورية فتقدر بقدر الحاجة، قي ى طه زال عل اج أال ي م، واإلنسان محت نع

ه   ت؛ فإن ل الوق ر قب ي       فيتطه ت ف د ثب لمين، وق اق المس التيمم باتف ة ب ذا يصلي النافل واب، وله ادة الث ى زي اج إل محت
ى     (   : الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه تيمم لرد السالم في الحضر، وقال ه إال عل إني آرهت أن أذآر الّل

م في وقت ال يكون التيمم واجًبا عليه أن يتيمم، أي يتيم  . ، فدل على أن التيمم يكون مستحًبا تارة، وواجًبا أخرى ) طهر
    . قبل الوقت مستحب، آما أن الوضوء قبل الوقت مستحب/ والتيمم  . وإن آان شرًطا للصالة

  
إن الصالة            ه، ف ا يخاف فوت ا مم د، وغيرهم ازة وصالة العي ه، آالجن وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوت

لصالة، آما أن صالة التطوع بالتيمم خير من تفويته، ولهذا يتيمم للتطوع من آان له ورد في بالتيمم خير من تفويت ا
ًرا من              ان خي التيمم آ رآن ب رأ الق يمم وصلى التطوع، وق إذا ت ارد يضره، ف الليل يصليه، وقد أصابته جنابة، والماء ب

    . تفويت ذلك
  

لم   إنه حكم مقيد بالضرورة، فيقدر بقدرها   : فقول القائل و مس اء، فه ه    . إن أراد به أال يفعل إال عند تعذر الم وإن أراد ب
ط       د غل ا، فق يمم واجًب ان الت يمم إال إذا آ يمم            . أنه ال يجوز الت ل يت لمين، ب اع المس نة، وخالف إجم ذا خالف الس إن ه ف

    . للواجب، ويتيمم للمستحب آصالة التطوع، وقراءة القرآن المستحبة، ومس المصحف المستحب
  

والّله قد جعله طهوًرا للمسلمين عند عدم الماء، فال يجوز ألحد أن يضيق على المسلمين ما وسع الّله عليهم، وقد أراد 
    . أثبتوا فيه من الحرج ما هو معلوم  . آما فعله طائفة من الناس  . رفع الحرج عن األمة فليس ألحد أن يجعل فيه حرجا

  
يمم  ين     ولهذا آان الصواب أنه يجوز الت اطن        /ضربة واحدة للوجه والكف ه بب ل إذا مسح وجه ب، ب ه ترتي وال يجب في



 

ى        رتين، وعل ه م اج أن يمسح راحتي راحتيه أجزأ ذلك عن الوجه والراحتين، ثم يمسح ظهور الكفين بعد ذلك فال يحت
    . والّله أعلم  . وبسط هذه المسائل في موضع آخر  . هذا دلت السنة

  
تعماله لمرض، أو يخاف من الضرر         َوسئل َشْيخ اإلْسالم ـ  ه اس رحمه الّله ـ عن الرجل إذا لم يجد ماء، أو تعذر علي

    ؟ فهل يتيمم أم ال  . من شدة البرد، وأمثال ذلك
  

    : فأجاب
  

التيمم جائز إذا عدم الماء، وخاف المرض باستعماله، آما نبه الّله تعالى ـ على ذلك بذآر المريض، وذآر من لم يجد   
يمم              . الماء ه يت ك، فإن رد ونحو ذل ه، أو مرض، أو لخشية الب فمن آان الماء يضره بزيادة في مرضه؛ ألجل جرح ب

    . سواء آان جنًبا أو محدثا، ويصلي
  

وال إعادة عليه إذا صلى،   . وإذا جاز له الصالة جاز له الطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد
    . و في السفر، في أصح قولي العلماءسواء آان في الحضر أ

  
ر            : فإن الصحيح  ه من غي ه بحسب قدرت ا أمر ب ه، ال في        /أن آل من فعل م ادة علي ه، وال عدوان، فال إع ريط من تف

رتين، وال يصوم شهرين         . الصالة، وال في الصيام، وال الحج ولم يوجب الّله على العبد أن يصلي الصالة الواحدة م
ريط، أو عدوان      . حجين  في عام، وال يحج  ه تف ا،          . إال أن يكون من ه أن يصليها إذا ذآره ان علي إن نسي الصالة آ ف

وع، والسجود     : وآذلك إذا نسي بعض فرائضها  ارة، والرآ ان عاجًزا عن المفروض       . آالطه ا إذا آ آمن صلى     : وأم
  . آوع والسجود لمرضه ونحوذ لك، فال إعادة عليهعرياًنا لعدم السترة، أو صلى بال قراءة النعقاد لسانه، أو لم يتم الر

    . وال فرق بين العذر النادر، والمعتاد ، وما يدوم وما ال يدوم
  

م يجد سترة      ان إذا ل وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم، وال إعادة عليه، وعلى أن العري
ه ادة علي ى أن المريض ي  . صلى، وال إع ن  وعل ران ب لم لعم ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ه، آم صلي بحسب حال

    . وال إعادة عليه  ) صل قائًما، فإن لم تستطع فقاعًدا، فإن لم تستطع فعلى جنب  : حصين
  
  
ه من أجل             ه أن يغتسل في بيت ام، وال يمكن ه الحم َوُسِئَل ـ َرحمه الّله ـ عن رجل يصبح جنًبا، وليس عنده ما يدخل ب
ادة أم ال       ؟ ويقرأ القرآن أم ال/ رد، فهل له أن يتيمم ويصلي،الب ه اإلع ك تجب علي ا      ؟ وهل إذا فعل ذل ده م ان عن وإذا آ

    ؟ يرهنه على أجرة الحمام فهل يجب عليه ذلك أم ال 
  

    : فأجاب
  

ارد    فإذا خش   . الحمد لّله، يجوز للرجل إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله، وإن آان جنًبا اء الب ي إذا اغتسل بالم
ى          ادة ـ عل يمم، وال إع ه الت از ل ا، ج ام، وال غيرهم ت وال حم ي بي ار ف اء الح ال بالم ه االغتس أن يضره، وال يمكن
ه،         ر إجحاف في مال ام من غي الصحيح ـ وإن أمكنه دخول الحمام بجعل، وجب عليه ذلك، إذا آان واجًدا ألجرة الحم

وم،        . آما يجب شراء الماء للطهارة اء ي ه في أثن زب، ويوفي وإذا آان ممن يمكنه أن يرهن عند الحمامي الطابية والمي
    . والّله أعلم  . وإن آان في أداء أجرة الحمام ضرر آنقص نفقة عياله، وقضاء دينه، صلى بالتيمم   . ونحو ذلك، فعله

  
ارد لشدة        عن رجل وقع عليه غسل، ولم يكن معه في ذلك الوقت ما يدخ  : َوُسِئَل  اء الب ه الم ذر علي ام، ويتع ه الحم ل ب

    ؟ برده، ثم إنه تيمم وصلى الفريضة، وله في الجامع وظيفة فقرأ فيها، ثم بعد ذلك دخل الحمام، هل يأثم أم ال 
  
    : فأجاب/
  

ارد أن ي  ه صداع    الحمد لّله رب العالمين، ال يأثم بذلك، بل فعل ما أمر به؛ فإن من خاف إذا استعمل الماء الب حصل ل
د                     ا ـ ويصلي عن ان جنًب يمم ـ وإن آ ه يت اء الحار، فإن م يمكن االغتسال بالم ك من األمراض، ول ر ذل ة أو غي أو نزل



 

ة،       ل، وأصابته جناب جماهير علماء اإلسالم ـ آمالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ـ حتى لو آان له ورد باللي
وت ورده         والماء بارد يضره، فإنه يتيمم، ويصلي و  رآن في الصالة، وخارج الصالة، وال يف رأ الق رده التطوع، ويق

    . لتعذر االغتسال بالماء
  

    : على قولين  ؟ وهل عليه إعادة الفريضة
  

    . وهو قول مالك، وأحمد في إحدى الروايتين  . ال إعادة عليه  : أحدهما 
  

د في الر    : والثاني ة األخرى  عليه اإلعادة، وهو قول الشافعي وأحم ان في الحضر      . واي ذا إذا آ و      . ه ا المسافر فه وأم
راءة واللبث في              ه الق التيمم جازت ل ه الصالة ب ه، وآل من جازت ل أولى أال يعيد وهو مذهب الشافعي في أحد قولي

    . المسجد بطريق األولى
  

ة من حالل أو حرام،      استطاعته، وسواء آانت   /أنه ال إعادة عليه، وال على أحد صلى على حسب   : والصحيح الجناب
ذنب       ة، ونجاسة ال ه جناب ه        . لكن فاعل الحرام علي ه الّل اء، أحب اب وتطهر بالم إن ت وابين ويحب        . ف ه يحب الت إن الّل ف

    . وإن تطهر ولم يتب، تطهر من الجنابة، ولم يتطهر من نجاسة الذنب فإن تلك ال يزيلها إال التوبة  . المتطهرين
  

ا         . ما يعطى الحمامي جاز له التيمم، ويصلي بال ريب وإذا لم يكن معه م يجد م امي، ول وإذا لم يكن ممن ينظره الحم
    . هما وجهان في مذهب أحمد  : فيه قوالن  ؟ يرهنه عنده، ولم يقبل منه فهل عليه أن يدخل باألجرة المؤجلة

  
ر     أنه إذا آان عادة إظهار الحمامي له أن يغتسل في الحمام  : واألظهر دخول من غي آالعادة، وإن منعه الحمامي من ال

ه       امي وأعطاه أجرت ار الحم ر اختي ه      . ضرر من أن يوفيه حقه لبعض الحمامي، ونحو ذلك، دخل بغي م يكن مع وإن ل
دخل إال برضا                ه أن ي يس ل ذا ل امي لينظره، فه ه الحم ه في الحال، وال هو ممن يعرف ه حق أجرة فمنعه لكونه لم يوف

ه   الحمامي، وإن طابت نفس الحمامي بأخذ ماء في اإلناء، ولم تطب نفسه بأن يتطهر في دهاليز أبواب الحمام، جاز ل
    . أن يفعل ما تطيب به نفس الحمامي، دون ما ال تطيب إال بعوض المثل

  
ثمن ا     / وإنما يجب عليه أن يشتري الماء البارد والحار، ويعطي الحمامي ذل ب اء يب ان الم دخول إذا آ ل، أو  أجرة ال لمث

    . بزيادة ال يتغابن الناس بمثلها، مع قدرته على ذلك
  

ه من        اج إلي ا يحت ى م ك إل فإن آان محتاًجا إلى ذلك لنفقته أو نفقة عياله، أو وفاء دينه الذي يطالب به، آان صرف ذل
اء  اء لشرب نفسه،          . نفقة، أو قضاء دين مقدًما على صرف ذلك في عوض الم ى الم اج إل و احت ا ل ه   آم ه، فإن أو دواب

والن     . يصرفه في ذلك، ويتيمم ك ق وإن آانت الزيادة على ثمن المثل ال تجحف بماله، ففي وجوب بذل العوض في ذل
    . والّله سبحانه أعلم  . وأآثر العلماء على أنه ال يجب  . في مذهب أحمد بن حنبل، وغيره

  
ا  عن المرأة يجامعها بعلها، وال تتمكن من د  : َوُسِئَل  يمم     . خول الحمام لعدم األجرة وغيره ا أن تت ره     ؟ فهل له وهل يك

ا    ؟ لبعلها مجامعتها والحالة هذه وآذلك المرأة يدخل عليها وقت الصالة ولم تغتسل، وتخاف إن دخلت الحمام أن يفوته
    ؟ أو تصلي في الحمام  ؟ الوقت، فهل لها أن تصلي بالتيمم

  
    : فأجاب

  
فإن آان ال يمكنه دخول   . عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله/ سواء آان رجًال أو امرأة، فإنه إذا الحمد لّله، الجنب 

ه أن    ا ل الحمام لعدم األجرة أو لغير ذلك، فإنه يصلي بالتيمم، وال يكره للرجل وطء امرأته آذلك، بل له أن يطأها، آم
    . يطأها في السفر، ويصليا بالتيمم

  
تيقظ أول             وإذا أمكـن الرجـل ل أال يس ك ـ مث م يمكن ذل ـإن ل ك، ف ـًال ذل ام فع ـارج الحم أو المرأة أن يغتسل ويصلي خ

ه       ات الوقت ـ فإن ام ف الفجر، وإن اشتغل بطلب الماء خرج الوقت، وإن طلب حطًبا يسخن به الماء، أو ذهب إلى الحم
الوا   يصلي هنا بالتيمم عند جمهور العلماء، إال أن بعض المتأخرين من أصحا   د ق يشتغل بتحصيل     : ب الشافعي وأحم



 

    . وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس، وتعلم دالئل القبلة، ونحو ذلك  . الطهارة وإن فات الوقت
  

ول     . وهذا القول خطأ ذا الق اس ه ان            : فإن قي د الوقت بالوضوء، وأن العري ى يصلي بع ؤخر الصالة حت أن المسافر ي
اس   يؤخر الصالة حتى يص  د الوقت باللب د أن يصلي في الوقت             . لي بع ى العب ل عل لمين، ب اع المس ذا خالف إجم وه

    . بحسب اإلمكان، وما عجز عنه من واجبات الصالة سقط عنه
اء من      تقاء الم ـتغل باس ت، أو إن اش ام للغسل        /وأمـا إذا استـيقظ آخـر الوق ى الحم ت، أو إن ذهب إل ر، خرج الوق البئ

ـول      . يغتسل عند جمهور العلماءخرج الوقت، فهذا  ـه اهللا ـ يق ى الوقت        : ومالك ـ رحم التيمم محافظة عل ل يصلي ب   . ب
إذا استـيقظ آخـر الوقت فهـو ـ حينـئـذ ـ مأمــور بالصــالة، فـالطهارة والـوقت في حقـه مـن حين     : والجمهور يقـولون

ـيها      (   : د قـال النبي صلى اهللا عليه وسلم وقـ  . استيقظ، وهـو مـا يمكـنـه فعـل الصــالة فيـه ـام عـن صـالة أو نس مـن ن
ا   ك وقته ـل              .  ) فليصلها إذا ذآـرهـا فـإن ذل ـا قب ـيقظ، ال م ـو إذا است ائم ه ـه في حـق الن ـور بالصـالة في ـوقت المأم فال

    . والّله أعلم  . ذلك، وفي حق الناسـي إذا ذآر
  

رأة أو ا  ا              وأما إذا آانت الم ت، إم وت الوق ى يف ه الخروج حت ام، لكن إن دخل ال يمكن ى الحم ذهاب إل ه ال لرجل يمكن
ومثل المرأة التي معها أوالدها فال يمكنها الخروج    . لكونه مقهوًرا، مثل الغالم الذي ال يخليه سيده يخرج حتى يصلي

    : فهؤالء البد لهم من أحد أمور  . حتى تغسلهم، ونحو ذلك
  

التيمم  إما أن يغتسل وا ويصلوا في الحمام في الوقت، وإما أن يصلوا خارج الحمام بعد خروج الوقت، وإما أن يصلوا ب
ام؛ ألن الصالة           . خارج الحمام التيمم خارج الحم م يصلون ب وبكل قول من هذه األقوال يفتي طائفة، لكن األظهر أنه

ك  في الحمام منهي عنها، وتفويت الصالة حتى يخرج الوقت أعظم من   ين إال        . ذل ذين النهي ه الخروج من ه وال يمكن
    . بالتيمم في الوقت خارج الحمام/بالصالة 

  
د الوقت إذا اغتسل، أو         ت، أو في موضع طاهر بع وصار هذا آما لو لم يمكنه الصالة إال في موضع نجس في الوق

    . هيصلي بالتيمم في مكان طاهر في الوقت، فهذا أولى؛ ألن آال من ذينك منهي عن
  

    : على قولين  ؟ هل يعيد  : وتنازع الفقهاء فيمن حبس في موضع نجس وصلى فيه
  

ا أمر بحسب                : أصحهما د صلى في الوقت آم ان ق ه إن آ اء أن ر العلم ه أآث ذي علي أنه ال إعادة عليه، بل الصحيح ال
جب على العبد الصالة المعينة مرتين، إال إذا اإلمكان، فال إعادة عليه، سواء آان العذر نادًرا أو معتاًدا، فإن اهللا لم يو

رتين، وال أمر            . آان قد حصل منه إخالل بواجب، أو فعل محرم أمره م م ي ان، فل ا إذا فعل الواجب بحسب اإلمك فأم
إن       ًيا، ف الّله أحًدا أن يصلي الصالة ويعيدها، بل حيث أمره باإلعادة لم يأمره بذلك ابتداء، آمن صلى بال وضوء ناس

ر    هذا لم يكن مأموًرا بتلك الصالة، بل اعتقاد أنه مأمور خطأ منه، وإنما أمره الّله أن يصلي بالطهارة، فإذا صلى بغي
اء   طهارة آان عليه اإلعادة، آما أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم الذي توضأ وترك موضع ظفر من قدمه لم يصبه الم

المصلي خلف الصف وحده أن   /وآما أمر   . الته أن يعيد الصالةوآما أمر المسيء في ص  . أن يعيد الوضوء والصالة
    . يعيد الصالة 

  
فأما العاجز عن الطهارة، أو الستارة، أو استقبال القبلة، أو عن اجتناب النجاسة، أو عن إآمال الرآوع، والسجود، أو 

فعل ما قدر عليه ، وال إعادة عليه؛ عن قراءة الفاتحة، ونحو هؤالء ممن يكون عاجًزا عن بعض واجباتها ، فإن هذا ي
أتوا   (   : وآما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم   ] 16  : التغابن [   } َفاتَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم {   : آما قال تعالى  إذا أمرتكم بأمر ف
    .  ) منه ما استطعتم

  
ا أن      عن المرأة إذا آانت بعيدة عن الحمام وحصل له  : َوُسِئَل  رد، هل له ا جنابة، وتخشى من الغسل في البيت من الب

ا       ؟ تتيمم وتصلي ه وعليه رد علي يمم     . وإذا أراد زوجها الجماع، وتخاف من الب ه أن يت درة ـ       ؟ هل ل أو يغتسل ـ مع الق
ي       ؟ أم يترك الجماع  ؟ وتتيمم هي يمم وتجمع ب ر، هل تت أو   ؟ ن الصالتين فإذا جامعها وأرادت الدخول إلى الحمام للتطه

ا أم ال    ؟ تصلي في الحمام بالغسل ا زوجه اج     ؟ وهل لها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتيمم ويجامعه وهل يحت
يمم     ؟ أم ال/التيمم للجنابة إلى وضوء  دم الوضوء، أم الت يمم لكل صالة       ؟ وإذا احتاج هل يق اج الت أم يصلي    ؟ وهل يحت

يمم          وإ  ؟ الصلوات بتيمم واحد ره، هل تت رد وغي ل ـ وعجزت عن الغسل للب ذا طهرت المرأة آخر النهار ـ أو آخر اللي



 

    ؟ أو الليلة  ؟ وهل تقضي صالة اليوم الذي طهرت فيه  ؟ وتصلي
  

يمم عن الوضوء للمجروح            ى العصابة، أم يت َبه هل يمسح عل وبعض األعضاء     ؟ ومن أصابه جرح أو آسر وَعَص
م أن      يعجز عن إمرار الماء ع و عل يمم ول ه ويت ة، أو يفعل ليه بسبب الجرح أو الكسر، وهل يترك الجماع في هذه الحال

ه     داواة تطول فيطول تيمم ى الغسل               ؟ مدة الم در عل اع إذا آانت ال تق زوج من الجم ع ال رأة ـ أيضا ـ من أم   ؟ وهل للم
ي     ؟ تطيعه وتتيمم و خرج الوقت     ومن وجد الحمام بعيًدا متى وصل إليه خرج الوقت هل يت ه ول ذهب إلي ومن    ؟ مم أم ي

ى الجماعة، أم ال        يمم ليحصل عل اء هل يت دون الجمع فهل         ؟ خاف فوات الجماعة إذا تطهر بالم ة يري ه رفق ومن مع
ه           ؟ أم يصلي وحده في الوقت   ؟ األفضل له الجمع معهم لتحصيل الجماعة ا أفضل في حق امهم، فأيم د يكون هو إم وق

ه الصالة في             ؟ حده في وقت آل صالةجمعا، أم الصالة و ا هو وصناع آخر، ويشق علي ه صناعة يعمله ومن آان ل
يمم      ؟ وقتها، ويبطل الصناع هل يجمع بين الصالتين اء هل يت وآذلك إذا آان في حراثة وزراعة ويشق عليه طلب الم

رأ     ؟ ويصلي ورده بالليل  ؟ هل يقرأ القرآن في غير الصالة/ ومن يتيمم   ؟ ويصلي وهل للمرأة الجنب أو الحائض أن تق
    ؟ ومن لم يجد ترابا هل يتيمم على البساط أو الحصير إذا آان فيهما غبار  ؟ على ولدها الصغير

  
    : فأجاب

  
ذر      إن تع الحمد لّله رب العالمين، من أصابته جنابة من احتالم أو جماع ـ حالل أو حرام ـ فعليه أن يغتسل ويصلي، ف

واء       عليه االغتسا ل لعدم الماء أو لتضرره باستعماله ـ مثل أن يكون مريًضا يزيد االغتسال في مرضه، أو يكون اله
يس        رأة، ول ان رجًال أو ام بارًدا، وإن اغتسل خاف أن يمرض بصداع أو زآام أو نزلة ـ فإنه يتيمم ويصلي، سواء آ

ا   ن الجم ا م ع زوجه رأة أن تمن يس للم ا، ول ؤخر الصالة عن وقته ه أن ي ى  ل درت عل إن ق ا، ف ه أن يجامعه ل ل ع، ب
    . االغتسال، وإال تيممت

  
ل      ى أن تغتس درت عل إن ق ام، ف ول الحم ل دخ ا قب ه أن يجامعه يمم، ول ال وإال ت ى االغتس در عل ل إن ق ذلك الرج وآ
وت الصالة، والجمع         ام وصلت، وال تف وتصلي خارج الحمام فعلت، وإن خافت أن تفوتها الصالة استترت في الحم

لم ـ           بي ه وس ي ـ صلى اهللا علي ا أمر النب التيمم، آم ن الصالتين بطهارة آاملة بالماء خير من أن يفرق بين الصالتين ب
    . المستحاضة أن تجمع بين الصالتين بغسل واحد، وجعل ذلك خيًرا من التفريق بوضوء

  
روًعا لتكمي / ون مش ألن يك ة، ف ة دنيوي ين الصالتين مشروع لحاج الجمع ب ا، ف ين وأيًض امع ب ى، والج ل الصالة أول

ر؛ ألجل                . الصالتين مصل في الوقت  ة في وقت الظه ين الظهر والعصر بعرف لم جمع ب ه وس والنبي صلى اهللا علي
ل        الجمع لتكمي وف، ف ل الوق ين الصالتين لتكمي تكميل الوقوف واتصاله، وإال فقد آان يمكنه أن ينزل فيصلي، فجمع ب

    . الصالة أولى
  

جمع بالمدينة للمطر، وهو نفسه صلى اهللا عليه وسلم لم يكن يتضرر بالمطر، بل جمع لتحصيل الصالة    وأيًضا، فإنه
ي    ن الصالة ف ر م ين الصالتين خي ع ب رد، والجم ق واالنف ن التفري ر م ة خي ع لتحصيل الجماع ة، والجم ي الجماع ف

لم عن الصال      ه وس ا، والجمع مشروع   الحمام، فإن أعطان اإلبل والحمام نهي النبي صلى اهللا علي ال      . ة فيهم د ق ل ق ب
لم     ه وس ي صلى اهللا علي ا           (   : النب ك وقته إن ذل ا، ف يها فليصلها إذا ذآره ام عن صالة أو نس ام عن        ) من ن ا ن ه لم م إن ث

ا             ) هذا واٍد حضرنا فيه الشيطان  (   : الصالة انتقل، وقال ة حضر فيه ه لكون البقع أمور ب أخر الصالة عن الوقت الم ف
ل                  الشي ن حنب د ب ك أحم ى ذل د نص عل ا، وق ال عنه ا وتجوز، لكن يستحب االنتق ره الصالة فيه ة تك ك البقع طان، وتل

    . وغيره
  

ئال     . والحمام وأعطان اإلبل مسكن الشياطين؛ ولهذا حرم الصالة فيها، والجمع مشروع للمصلحة الراجحة فإذا جمع ل
إذا لم يكن يمكنها الجمع بطهارة الماء جمعت بطهارة التيمم، فإن الشياطين، آان قد أحسن، والمرأة / يصلي في أماآن

الصالة بالتيمم في الوقت المشروع خير من التفريق ومن الصالة في األماآن المنهي عنها، وإذا أمكن الرجل والمرأة 
    . أن يتوضأ ويتيمما فعًال، فإن اقتصرا على التيمم أجزأهما في إحدى الروايتين للعلماء

  
ذه  ذا                   وم ا ه ذا وإم ا ه ل إم دل ـ ب ين األصل والب يمم ـ ب ارة الت اء وطه ارة الم ين طه ك ال يجمع ب ة ومال ي حنيف   . ب أب

اقى      : ومذهب الشافعي وأحمد  يمم للب ه، ويت ا أمكن ذا، لكن          . بل يغتسل بالماء م ذا أو ه دم ه يمم فسواء ق وإذا توضأ وت



 

يم    . تقديم الوضوء أحسن ا يجوز بوضوء واحد، وغسل واحد، في أظهر          ويجوز أن يصلي الصلوات بت م واحد، آم
لم        . قولى العلماء ه وس ي صلى اهللا علي ول النب الصعيد الطيب    (   : وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لق

    .  ) فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير  . طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين
  

ار صلت         . ا طهرت من الحيض، فإن قدرت على االغتسال، وإال تيممت وصلتوالمرأة إذ إن طهرت في آخر النه ف
التيمم  . الظهر والعصر ا صاله ب اء، وال يقضي أحد م ل صلت المغرب والعش ي آخر اللي ان   . وإن طهرت ف وإذا آ

    . الجرح مكشوفا وأمكن مسحه بالماء، فهو خير من التيمم
  
يمم، والمريض والجريح           وآذلك إذا آان م/ ر من الت اء خي ك الم رة فمسح ذل ه جبي عصوًبا أو آسر عظمه فوضع علي

والمسكور إذا أصابته جنابة بجماع وغيره ـ والماء يضره ـ يتيمم ويصلي، أو يمسح على الجبيرة ويغسل سائر بدنه ـ    
    . إن أمكنه ـ ويصلي

  
وإذا طهرت من     . ن قدرت على االغتسال، وإال تيممت وصلت  وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع، بل يجامعها، فإ

    . ويتيمم الواطئ حيث يتيمم للصالة  . الحيض لم يجامعها إال بعد االغتسال، وإال تيممت ووطئها زوجها
  

ًدا، أو            اء بعي ع الشمس، لكون الم ى تطل وإذا دخل وقت الصالة آطلوع الفجر، ولم يمكنه ـ إذا اغتسل ـ أن يصلي حت
وت      ال ى يف ؤخر الصالة حت ت، وال ي حمام مغلوقا، أو لكونه فقيًرا وليس معه أجرة الحمام، فإنه يتيمم ويصلي في الوق

وع            . الوقت ـد طل ذا يغتسـل ويصلي بع اء موجوًدا، فه وأما إذا استيقظ ـ وقد ضاق الوقت عن االغتسال ـ فإن آان الم
وع     الشمس ـ عند أآثر العلماء ـ فإن الوقت في حقه من    ه من حين طل حين استيقظ بخالف اليقظان فإن الوقت في حق

    . الفجر
  

ر عذر، لكن يصلي في             ذر، وال بغي ا عن الوقت ألحد أصًال، ال بع وال بد من الصالة في وقتها، وال يجوز تأخيره
ان   ه في الوقت   /الوقت بحسب اإلمك لم لعمر      . فيصلي المريض بحسب حال ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ن آم ان ب

ى جنب          (   : حصين م تستطع فعل إن ل دا، ف م تستطع فقاع إن ل د         ) صل قائًما، ف ًدا، وال يصلي بع فيصلي في الوقت قاع
ا ليصلوا في       خروج الوقت قائًما، وآذلك العراة، آالذين انكسرت بهم السفينة يصلون في الوقت عراة، وال يؤخرونه

    . الثياب بعد الوقت
  

    . القبلة، فيصلي في الوقت باالجتهاد، والتقليد، وال يؤخرها ليصلي بعد الوقت باليقينوآذلك من اشتبهت عليه 
  

وت     ت، وال يف وآذلك من آان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه، ال يمكنه إزالتها حتى تفوت الصالة، فيصلي بها في الوق
    . الصالة ليصلي طاهًرا

  
ه         وآذلك من حبس في مكان نجس، أو آان في حمام، أ ه الخروج من ه، وال يمكن ا نهي عن الصالة في و غير ذلك مم

ره     فالصالة في الوقت فرض بحسب        . حتى تفوت الصالة، فإنه يصلي في الوقت، وال يفوت الصالة ليصلي في غي
ان، وال            . اإلمكان، واالستطاعة ى الخائف يصلي صالة الخوف في الوقت بحسب اإلمك وإن آانت صالة ناقصة حت

ال،    يفوتها لي صلي صالة أمن بعد خروج الوقت، حتى في حال المقاتلة يصلي ويقاتل وال يفوت الصالة ليصلي بال قت
د  / فالصالة المفروضة في الوقت وإن آانت ناقصة خير من تفويت الصالة بعد الوقت وإن آانت آاملة  بل الصالة بع

    . المحرم، ولو قضاها باتفاق المسلمين تفويت الوقت عمًدا ال تقبل من صاحبها، وال يسقط عنه إثم التفويت
  
  
  

  إذا خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم: فصــل 
  

ذلك      : واألظهر  . وأما إذا خاف فوات الجنازة أو العيد، أو الجمعة، ففي التيمم نزاع ا، وآ التيمم، وال يفوته أنه يصليها ب
    . بالتيمم، فإنه يصليها بالتيمم إذا لم يمكنه صالة الجماعة الواجبة إال

  



 

دها بوضوء ـ      ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه يجوز التيمم للجنازة ـ مع أنه ال يختلف قوله في أنه يجوز أن يعي
ين    ازة، وب فليست العلة على مذهبه تعذر اإلعادة، بخالف أبي حنيفة فإنه إنما علل ذلك بتعذر اإلعادة، وفرق بين الجن

    . وليست صالة الظهر آالجمعة  . وإنما تصلي ظهرا  !  ؟ الجمعة،وأحمد ال يعلل بذلك فكيف والجمعة ال تعادالعيد و
  

ين الصالتين حيث يشرع في              التيمم، والجمع ب ه يصليها ب التيمم، فإن ة إال ب ة الواجب وآذلك إذا لم يمكنه صالة الجمع
ة،          الصالة في وقتها ليس بمفوت، وال يشترط للقصر وال لل ي حنيف ك وأب اء، وهو مذهب مال ر العلم د أآث ة عن جمع ني

    . وهو إحدى القولين في مذهب أحمد، بل عليه يدل آالمه، وهو المنصوص عليه
  
    . اختيار بعض أصحابه، وهو قول الشافعي  : والقول اآلخر/ 
  

ين الظهر والع           ه السير جمع ب افر إذا جد ب ذر؛ فالمس ين المغرب والعشاء    والجمع بين الصالتين يجوز لع   . صر، وب
ام،         ام ال ين ان اإلم و آ ين المغرب، ول ا وب والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس وشق عليهم انتظار العشاء جمعوا بينه

    . فصالته بهم إماًما جامًعا بين الصالتين خير من صالته وحده غير جامع
  

ه     ه، أو يتعطل عمل التيمم     والحراث إذا خاف إن طلب الماء يسرق مال ه صلى ب اج إلي ذي يحت ه أن يجمع     . ال وإن أمكن
ا   رق بينهم نهم الجمع            . بين الصالتين بوضوء فهو خير من أن يف يمم إذا أمك م الت اح له ذين يب ائر األعذار ال ذلك س وآ

المطر وا      ه عذر آ ريح  بينهما بطهارة الماء فهو خير من التفريق بينهما بطهارة التيمم، والجمع بين الصالتين لمن ل ل
ر من صالتهم       : الشديدة الباردة؛ ولمن به سلس البول، والمستحاضة فصالتهم بطهارة آاملة جمًعا بين الصالتين، خي

    . بطهارة ناقصة مفرًقا بينهما
  

ان مع الجمع صالته أآمل             يما إذا آ ين الصالتين، الس ه أن يجمع ب ا       . والمريض ـ أيًضا ـ ل ه، وإم ال طهارت ا لكم إم
    . لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه، فله الجمع بينهما  . يام، ولو آانت الصالتان سواءإلمكان الق

  
ة والجماعة        : قال القاضي أبو يعلى  . يجوز الجمع إذا آان لشغل  : وقال أحمد بن حنبل/ رك الجمع يح ت ذي يب   . الشغل ال

دافع  وقال الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي ـ مبيًنا عن هؤالء ـ وهو    المريض، ومن له قريب يخاف موته، ومن ي
ه      ه وال شيء مع أحًدا من األخبثين، ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه، من يخاف من سلطان يأخذه، أو غريم يالزم
ة                 ه، ومن يرجو وجوده، ومن يخاف من غلب ة، ومن يخاف ضرًرا في مال وات القافل يعطيه، والمسافر إذا خاف ف

ذروا          النعاس حتى يفوته الو ا وحل ـ فهؤالء يع ان فيه ة إذا آ ة المظلم قت، ومن يخاف من شدة البرد، وآذلك في الليل
ا       .  ) مختصر الهداية ( آذا حكاه ابن قدامة في   . وإن ترآوا الجمعة والجماعة ى م ين الصالتين عل فإنه يبيح لهم الجمع ب

    . قاله اإلمام أحمد بن حنبل، والقاضي أبو يعلى
  

وا           والصناع وا ًدا في فعل صالة، وإذا ذهب اء بعي ل أن يكون الم يهم ـ مث لفالحون إذا آان في الوقت الخاص مشقة عل
ين الصالتين          وا ب م أن يصلوا في الوقت المشترك فيجمع   . إليه وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه ـ فله

ا في آخر      وأحسن من ذلك أن يؤخروا الظهر إلى ُقَرْيب العصر فيجمعوها ويصل ك جمًع ان ذل وها مع العصر، وإن آ
اء    . ويجوز ـ مع بعد الماء ـ أن يتيمم ويصلي في الوقت الخاص    . وقت الظهر، وأول وقت العصر والجمع بطهارة الم

    . والحمد لّله وحده  . أفضل
  
  
  آل من جاز له الصالة بالتيمم جاز له أن يقرأ القرآن: فصــل  
  

ه الصال   رآن خارج الصالة، ويمس المصحف،               آل من جاز ل رأ الق ه أن يق ب، أو محدث ـ جاز ل التيمم ـ من جن ة ب
فإن الصالة أعظم من القراءة، فمن صلى بالتيمم آانت    . ويصلي بالتيمم النافلة، والفريضة، ويرقى بالقرآن وغير ذلك

حدث يقرؤه خارج الصالة، وآل ما يفعله قراءته بالتيمم أولى، والقراءة خارج الصالة أوسع منها في الصالة، فإن الم
    . بطهارة الماء في الوضوء والغسل، يفعله بطهارة التيمم إذا عدم الماء، أو خاف الضرر باستعماله

  
از يمم عن الغسل، ج والن  . وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الغسل، فتوضأ وت ه ق م يتوضأ، ففي يمم ول ل  : وإن ت   : قي



 

    . ال يجزيه، وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل  : وقيل  . ل مالك وأبي حنيفةيجزيه عن الغسل، وهو قو
  

راب   وإذا تيمم بالتراب الذي تحت حصير بيته، جاز، وآذلك إذا آان هناك غبار الصق ببعض األشياء وتيمم بذلك الت
    : وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثالثة أقوال  . الالصق جاز

  
    . يجوز لهذا ولهذا، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد  : يلق/
  

د       . ال يجوز للجنب، ويجوز للحائض، إما مطلقا، أو إذا خافت النسيان، وهو مذهب مالك  : وقيل ول في مذهب أحم وق
ه             . وغيره لم في ه وس ي صلى اهللا علي م يثبت عن النب رآن ل ـراءة الحائض الق ر الحديث المروي عن       فإن قـ شيء غي

يئا    (   : إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رآن ش رواه   .  ) ال تقرأ الحائض وال الجنب من الق
    . وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث  . أبو داود وغيره

  
افع    وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين، أحاديث ضعيفة، بخال ذا عن ن ف روايته عن الشاميين، ولم يرو ه

راءة      . أحد من الثقات ومعلوم أن النساء آن يحضن على عهد رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ولم يكن ينههن عن ق
ر المسلمين       . القرآن رن بتكبي د، فيكب وم العي مر  وأ  . آما لم يكن ينههن عن الذآر والدعاء بل أمر الِحيَّض أن يخرجن ي

ت ا إال الطواف بالبي ن    : الحائض أن تقضي المناسك آله ك م ر ذل ى، وغي ة ومن ذلك بمزدلف ائض، وآ ي وهي ح تلب
    . المشاعر

  
ه أن يتطهر فال      وأما الجنب، فلم يأمره أن يشهد العيد، وال يصلي، وال أن يقضي شيًئا من المناسك؛ ألن الجنب يمكن

ليس للجنب    : ولهذا ذآر العلماء  . ن حدثها قائم ال يمكنها مع ذلك التطهرترك الطهارة، بخالف الحائض فإ/عذر له في
أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر ـ وإن آانت الطهارة ليست شرطا في ذلك ـ لكن المقصود أن الشارع أمر      

    . الحائض أمر إيجاب أو استحباب بذآر الّله ودعائه مع آراهة ذلك للجنب
  

م    . رخص لها فيما ال يرخص للجنب فيه؛ ألجل العذرفعلم أن الحائض ي وإن آانت عدتها أغلظ، فكذلك قراءة القرآن ل
    . ينهها الشارع عن ذلك

  
راءة              : وإن قيل ا ق ا فيفوته رأ، بخالف الحائض، تبقى حائضا أيام ر، ويق ه أن يتطه إنه نهي الجنب؛ ألن الجنب يمكن

ا ـ مع ع         اج إليه ادة تحت رآن، تفويت عب ا             الق إن الصالة يشترط له راءة آالصالة، ف ارة ـ وليست الق ا عن الطه جزه
    . الطهارة مع الحدث األآبر، واألصغر، والقراءة تجوز مع الحدث األصغر بالنص، واتفاق األئمة

  
ي             ان النب ل آ ك، ب ا شيء من ذل راءة ال يجب فيه اب النجاسة، والق والصالة يجب فيها استقبال القبلة واللباس، واجتن

وفي صحيح   . صلى اهللا عليه وسلم يضع رأسه في حجر عائشة ـ رضي الّله عنها ـ وهي حائض، وهو حديث صحيح  
ا،       (   : صلى اهللا عليه وسلم / يقول الّله ـ عز وجل ـ للنبي    : مسلم أيًضا رأه نائًم اء، تق له الم ا ال يغس إني منزل عليك آتاًب
    . وراآًبا  . ا وماشًيا، ومضطجًعافتجوز القراءة قائًما، وقاعًد  ) ويقظاًنا

  
    ؟ َوُسِئَل عن رجل أرمد فلحقته جنابة، وال يقدر أن يتطهر بماء مسخن، وال بارد، ويقدر على الوضوء، فما يصنع 

  
    : فأجاب 

ه           ا استطاع من بدن ه يغسل م د، فإن ه رم ان ب ه، إذا آ ه            . الحمد لّل ا ـ ففي ا يقاربه العين وم اء ـ آ ا يضره الم والن  وم ق
    : للعلماء

  
    . يتيمم، وهو مذهب الشافعي وأحمد  : أحدهما 

  
والّله   . ليس عليه تيمم، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، لكن غسل أآثر البدن الذي يمكن غسله واجب باتفاقهم  : والثاني
    . أعلم

  



 

يمم ويصلي    ؟ لى أن يتضاحى النهارعن رجل باشر امرأته وهو في عافية، فهل له أن يصبر بالتطهر إ   : َوُسِئل    ؟ أم يت
    .   ؟ أفتونا مأجورين 

  
    : فأجاب 

  
ارد أو حار ـ أن               اء ب ى االغتسال بم در عل ه ـ إن ق ل علي ت، ب ى يخرج الوق الحمد لّله، ال يجوز له تأخير الصالة حت

ه،       فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق األئ  . يغتسل ويصلي في الوقت، وإال تيمم ادة علي التيمم فال إع ة، وإذا صلى ب م
    . والّله أعلم  . لكن إذا تمكن من االغتسال اغتسل

  
ام؛ ألجل الضرورة،        : َوُسِئَل ى الحم درة عل عن امرأة بها مرض في عينيها، وثقل في جسمها من الشحم، وليس لها ق

    ؟ وتتيمم عن رأسها   ؟ ا الصحيحوزوجها لم يدعها تطهر، وهي تطلب الصالة، فهل يجوز لها أن تغسل جسمه
  

    : فأجاب 
  

  نعم، إذا لم تقـدر على االغتسال في المـاء البارد، وال الحـار فعليها أن تصلي في الوقت 
  

اقي             يمم للب ن، وتت ا يمك ا تغسل م د أنه اء، لكن مذهب الشافعي وأحم اهير العلم ة      . بالتيمم، عند جم ي حنيف ومذهب أب
    . وإن لم يمكن إال غسل األقل، تيممت، وال غسل عليها  . آثر، لم تتيممإن غسلت األ  : ومالك

  
يمم،              . َوُسِئَل عن رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم رد فت ه الب ى نفسه أن يقتل رد، وخاف عل وم شديد الب تلم في ي ثم اح

    ؟ وعلى من صلى خلفه أم ال  ؟ وصلى بهم، فهل يجب عليه إعادة
  

    : فأجاب
  

    : ألة هي ثالث مسائلهذه المس
  

ك     . أن تيممه جائز، وصالته جائزة، وال غسل عليه، والحالة هذه  : األولى وهذا متفق عليه بين األئمة، وقد جاء في ذل
لم فصلى بأصحابه              ه وس ه صلى اهللا علي د رسول الّل ى عه ك عل ه فعل ذل حديث في السنن، عن عمرو بن العاص أن

    . ر للنبي وآذلك هذا معروف عن ابن عباسبالتيمم في السفر، وإن ذلك ذآ
  

ذا مذهب            ؟ أنه هل يؤم المتوضئين  : الثانية اس، وه ن عب ن العاص، واب م عمرو ب ا أمه فالجمهور على أنه يؤمهم، آم
    . ومذهب أبي محمد أنه ال يؤمهم  . مالك، والشافعي، وأحمد، وأصح القولين في مذهب أبي حنيفة

  
باالتفاق، مع صحة صالته، وأما اإلمام أو غيره إذا صلى بالتيمم لخشية    . ة، فالمأموم ال إعادة عليهفي اإلعاد  : الثالثة/

  : آقول له، ورواية عن أحمد، وقيل  . يعيد في الحضر فقط، دون السفر  : وقيل  . يعيد مطلًقا، آقول الشافعي  : البرد، فقيل
ه؛             . ألخرىال يعيد مطلًقا آقول مالك، وأحمد في الرواية ا ادة علي ه، فال إع در علي ا ق ه فعل م وهذا هو الصحيح؛ ألن

ين األعذار                رق ب ل شرعي يف ه دلي م يثبت في ادة، ول ن العاص بإع لم عمرو ب ه وس ولهذا لم يأمر النبي صلى اهللا علي
    . والّله أعلم  . المعتادة، وغير المعتادة

يمم      َوُسِئَل عن رجل أصابته جنابة، ولم يقدر على استعما ه، فهل إذا ت ار علي ل الماء من شدة البرد، أو الخوف واإلنك
ك أم ال        ه ذل ا يجوز ل ل إماًم د الصالة أم ال     ؟ وصلى وقرأ ومس المصحف وتهجد باللي ه       ؟ وهل يعي م يجوز ل ى آ وإل

    ؟ التيمم
  

    : فأجاب
  

ه، ويتضرر       إن اغتسل بالماء يمرض، أو آان خائًفا إن اغتسل   -إذا آان خائًفا من البرد  رىء من ا هو ب أن يرمى بم
ة والحدث        يمم ويصلي من الجناب ه يت بذلك أو آان خائًفا بينه وبين الماء عدو أو سبع يخاف ضرره إن قصد الماء فإن



 

    . األصغر
  
ا    ؟ فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد، هل يعيد في السفر والحضر    : وأما اإلعادة/ د فيهم د في   أو   ؟ أو ال يعي يعي

ه بحال      . على ثالثة أقوال  ؟ الحضر فقط ادة علي ه ال إع ه         . واألشبه بالكتاب والسنة أن ه الصالة جازت ل ومن جازت ل
راءة، ومس المصحف ن      . الق د ب ة إال محم ة األربع ذهب األئم و م اء، وه ور العلم د جمه ل عن ؤم المغتس يمم ي والمت

    . والّله أعلم  . الحسن
  

دين    َوسئل ـ َرحمه ا  د غسل الي   ؟ لّله ـ عن التيمم إذا آان في يده جراحة، وتوضأ وغسل وجهه، فهل يلزمه أن يتيمم عن
يمم      ؟ أم يكمل وضوءه إلى آخره  ك يت د ذل م بع ه أن يحل الجراح      : وإن آانت الجراحة مشدودة     ؟ ث ويغسل    . فهل يلزم

    ؟ أم يغسل ما ظهر منها، ويترك الشد على حاله  ؟ جميع الصحيح
  

    : فأجاب
  

ره    د وغي رغ         . الحمد لّله، هذه المسألة فيها نزاع، هما قوالن في مذهب أحم ى يف يمم حت ؤخر الت ه أن ي والصحيح أن ل
ك       : من وضوئه، بل هذا الذي ينبغى أن يفعله إذا قيل ة ومال ي حنيف إن مذهب أب ه    : إنه يجمع بين الوضوء والتيمم، ف أن

ى      -أن يجمع بينهما   : الشافعي وأحمد/ذهب ولكن م  . ال يحتاج إلى تيمم ا عل ان جبره وإذا جبرها مسح عليها، سواء آ
    . وضوء أو غير وضوء

  
    . والّله أعلم  . وآذلك إذا شد عليها عصابة، وال يحتاج إلى تيمم في ذلك، هذا أصح أقوال العلماء

  
ه،         َوسئل عن رجل جنب، وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب، مغلوق عل ى يكون الخروج من م مت م يعل اب، ول ه الب ي

    ؟ فهل يترك الصالة إلى وجود الماء والتراب أم ال
  

    : فأجاب
  

د الجمهور       يمم عن اء، وال ت ذا أصح     . إذا لم يقدر على استعمال الماء، وال على المسح بالصعيد، فإنه يصلي بال م وه
    : على قولين  ؟ وهل عليه اإلعادة  . القولين

  
  : ، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم ] 16  : التغابن [   } َفاتَُّقوا اللََّه َما اْسَتَطْعُتْم {   : أنه ال إعادة عليه، فإن الّله يقول  : رهماأظه

    . والّله أعلم  . ولم يأمر العبد بصالتين، وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة  ) إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ( 
  

رد،        ارد في وقت الب اء الب َوسئل عن رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إال ُقَرْيَب طلوع الشمس، وخشى من الغسل بالم
    ؟ وإن سخن الماء خرج الوقت، فهل يجوز له أن ُيَفوِّت الصالة إلى حيث يغتسل، أو يتيمم ويصلي

  
    : فأجاب

  
وع          آأبي ح  : هذه المسألة فيها قوالن للعلماء، فاألآثر د طل اء، وإن صلى بع ه بطلب الم د يأمرون ة والشافعي وأحم نيف

تيقظ      . الشمس ه إن اس دليل أن ومالك يأمره أن يصلي للوقت بالتيمم؛ ألن الوقت مقدم على غيره من واجبات الصالة، ب
لمين، وال               اع المس التيمم في الوقت بإجم ه يصلي ب ت، فإن د الوق اء إال بع ه ال يجد الم م أن د    في الوقت وعل يصلي بع

    . خروج الوقت بالغسل
  

ال    ه ق ؤال، بأن ين صورة الس ا، وب ذه الصورة ونظائره ين ه ون ب ون، فيفرق ا األول د    : وأم ا خوطب بالصالة عن إنم
ا     (   : استيقاظه، آما قال النبي صلى اهللا عليه وسلم يها، فليصلها إذا ذآره ا أمر      ) من نام عن صالة أو نس ان إنم وإذا آ

وع الشمس فعال في الوقت            / نتباه فعليه ِفْعلها بحسب ما يمكنبها بعد اال د طل ا بع اد، فيكون فعله من االغتسال المعت
    . والّله أعلم  . الذي أمر الّله بالصالة فيه

  



 

د             ع الشمس فتوضأ وصلى، وبع م أراد أن يغتسل فخاف أن تطل ع الفجر، ث د طل َوسئل عن رجل أجنب واستيقظ، وق
    ؟ تجزئ الصالة أم الالصالة اغتسل، فهل 

  
    : فأجاب

  
وع     تيقظ إال وقت طل إذا أدرآته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت، وليس له أن يؤخر الغسل، فإن آان لم يس

ال      : الشمس، فأآثر العلماء يقولون ا، وبعضهم ق يصلي في الوقت      : يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس وال يصلي جنًب
    . والّله أعلم  . لكن األول أصح  . بالوضوء، والتيمم

  
يمم ويصلي في الوقت                 ل، هل يت ل خروج الوقت بقلي ه وهو في الحضر قب ه من نوم أو   ؟ َوسئل عن الجنب إذا انتب

    ؟ يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت
  
    : فأجاب ـ رحمه الّله/
  

    . الّله أعلمو  . يغتسل وال يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة، عند أآثر العلماء
  

ه                اح ل ت، فهل يب ه الوق ارة يفوت َوسئل شيخ اإلسالم إذا دخل وقت الصالة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الطه
    ؟ التيمم، أم ال

  
    : فأجاب

  
ارًدا يخاف إن       ان الوقت ب إذا دخل وقت الصالة وهو مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصالة، أو آ

    . ذهب إلى الحمام فاتت الصالة، فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد، وجمهور العلماءسخنه أو 
  

د  إن عن وع الشمس، ف د طل ا بالوضوء بع ه يصلي هن تيقظ آخر الوقت وخاف إن تطهر طلعت الشمس، فإن وإن اس
ومن نام عن صالة    . تيقاظهآإحدى الروايتين عن مالك، فإنه هنا إنما خوطب بالصالة بعد اس  . جمهور العلماء اختالًفا

    . صالها إذا استيقظ، وآان ذلك وقتها في حقه
  

ر                   ى غي د أقيمت، وبعضهم عل ا، فوجدوا الصالة ق ة فيه ة ليصلوا الجمع ى قري ة إل وام خرجوا من قري َوسئل عن أق
    ؟ وضوء، لو ذهب ليتوضأ فاتته الصالة، فهل يتيمم

  
    : فأجاب

  
    . والّله أعلم  . أنهم إذا لم تمكنهم صالة الجمعة إال بالتيمم صلوا بالتيمم  : هرهذه المسألة فيها نزاع، واألظ

  
    ؟ َوسئل عن المسافر يصل إلى ماء، وقد ضاق الوقت، فإن تشاغل بتحصيله خرج الوقت، فهل له أن يصلي بالتيمم

  
    : فأجاب

اك       أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت، فإنه يصلي بالتيمم ع ان هن و آ ذلك ل اء، وآ لى قول جمهور العلم
بئر لكن ال يمكن أن يصنع له حبًال حتى يخرج الوقت، أو يمكن حفر الماء، وال يحفر حتى يخرج الوقت، فإنه يصلي 

    . بالتيمم
  
د / افعي وأحم ن أصحاب الش اء م ال بعض الفقه د ق تغاله بتحصيل    : وق ت، الش د خروج الوق ه يغتسل ويصلي بع أن

ى        الشرط اء حت ه ال يجد الم م أن افر إذا عل اآن، فالمس ، وهذا ضعيف ألن المسلم أمر أن يصلي في الوقت بحسب اإلم
ى         ى يصل إل ؤخر الصالة حت ه أن ي يس ل يفوت الوقت آان فرًضا عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق األئمة، ول

    . ج الوقتالماء، وقد ضاق الوقت بحيث ال يمكنه االغتسال والصالة حتى يخر



 

  
التيمم   بل إذا فعل ذلك آان عاصًيا باالتفاق، وحينئذ، فإذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، فغرضه إنما هو الصالة ب
اء حاضر          ت، والم تيقظ آخر الوق ت، بخالف المس ه الوق في الوقت، وليس هو مأموًرا بهذا االستعمال الذي يفوته مع

د            فإن هذا مأمور أن يغتسل ويصلي، ووقته ا عن ان يقظان وع الفجر، بخالف من آ تيقظ، ال من حين طل من حين يس
    . طلوع الفجر، أو عند زوالها، إما مقيما وإما مسافًرا، فإن الوقت في حقه من حينئذ

  
    ؟ هل يجوز ألحد أن يصلي به السنن الراتبة والفريضة وأن يقتصر عليه إلى أن يحدث أم ال  : َوسئل عن التيمم

  
    : فأجاب/
  

ل       يمم قب ل، ويت ه الفرض والنف نعم يجوز له في أظهر قولى العلماء أن يصلي بالتيمم، آما يصلي بالوضوء، فيصلي ب
درة            نقض الوضوء، والق ا ي يمم إال م نقض الت ه، وال ي روايتين عن الوقت، وهذا مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى ال

    . على استعمال الماء، والّله أعلم
  

    ؟ يصلي بوضوء محتقًنا، أو أن يحدث، ثم يتيمم لعدم الماء  : أيما أفضل  : عن الحاقن  : الّله َوسئل ـ َرحمه
  

    : فأجاب
  

ة، منهى            ان مكروه ذه الصالة مع االحتق إن ه ان، ف صالته بالتيمم بال احتقان أفضل من صالته بالوضوء مع االحتق
    . والّله أعلم  . يحة، ال آراهة فيها باالتفاقوأما صالته بالتيمم، فصح  . وفي صحتها روايتان  . عنها

  
  َباب إزالة النجاَسة  
  

    : قال شيخ اإلسالم ـ قدَس الّله روحه
  
  في إزالة النجاسة بغير الماء: فصــل  
  

    : وأما إزالة النجاسة بغير الماء، ففيها ثالثة أقوال في مذهب أحمد
  

    . ولين في مذهب مالك وأحمدالمنع، آقول الشافعي، وهو أحد الق  : أحدها
  

    . الجواز، آقول أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك، وأحمد  : والثاني
  

ث ول الثال واه الصبيان     : والق ارة أف ا، وطه رة بريقه م اله ارة ف ي طه ا ف ة، آم ك يجوز للحاج د أن ذل ذهب أحم ي م ف
    . بأرياقهم، ونحو ذلك

  
األمر بال   ه ألسماء    والسنة قد جاءت ب اء في قول م    : م ه، ث اء    / حتي ليه بالم م اغس ة المجوس      .  ) اقرصيه ث ه في آني   : وقول

اء       (   : وقوله في حديث األعرابي الذي بال في المسجد   .  ) ارحضوها ثم اغسلوها بالماء (  ًوا من م ه ذنب ى بول   ) صبوا عل
    . ا بأن تزال آل نجاسة بالماءفأمر باإلزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمًرا عاًم

  
    : وقد أذن في إزالتها بغير الماء في مواضع

  
ا طهور        (   : ومنها قوله في النعلين  . االستجمار بالحجارة  : منها راب لهم إن الت التراب ف دلكهما ب م لي ه في      .  ) ث ا قول ومنه
لم أن الكالب آانت تقبل و  : ومنها  .  ) يطهره مابعده (   : الذيل م     . تدبر وتبول في مسجد رسول الّله صلى اهللا عليه وس م ل ث

ه في الهر      . يكونوا يغسلون ذلك ا قول ات      (   : ومنه يم والطواف ا من الطوافين علك ادة    -مع أن الهر     ) إنه يأآل   -في الع
ا         ا ريقه ل طهوره اء ب ا بالم ا أفواهه ا تطهر به ا   . الفأر، ولم يكن هناك قناة ترد عليه ها      : ومنه ة بنفس أن الخمر المنقلب



 

    . تطهر باتفاق المسلمين
  

ة      م إذا ثبت بعل إن الحك وإذا آان آذلك، فالراجع في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه آان، زال حكمها، ف
اد ا      . زال بزوالها ك من فس وال،  لكن ال يجوز استعمال األطعمة واألشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة لما في ذل ألم

    . آما ال يجوز االستنجاء بها
  
ذلك     : والذين قالوا ال تزول إال بالماء، منهم من قال/ يس األمر آ اء في         . إن هذا َتَعبُّد ول إن صاحب الشرع أمر بالم ف

ا       اد له ا المسلمون إفس ع به ى ينتف ا باألشربة الت ه؛ ألن إزالته ة لتعين دات آانت مت   . قضايا معين ا بالجام ذرة، وإزالته ع
أمرهم             م ي ك، ل ر ذل اء ورد وخل وغي دهم م ان عن و آ ه ل وم أن آغسل الثوب، واإلناء، واألرض بالماء، فإنه من المعل

    . بإفساده فكيف إذا لم يكن عندهم
  

ذلك         : ومنهم من قال يس األمر آ ه، ول ره ب ل الخل     . إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات فال يلحق غي ب
ة من الغسل                 وماء ال  غ في اإلزال ه أبل غ، واالستحالة ل اء وأبل ة من النجاسة، آالم ا في اآلني زيالن م ا ي ورد وغيرهم

لم        ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ا ق ه، آم اء    (   : بالماء، فإن اإلزالة بالماء قد يبقي معها لون النجاسة فيعفي عن يكفيك الم
    . والريح وغير الماء يزيد الطعم واللون  ) وال يضرك أثره

  
اء              : ومنهم من قال ة بالم اء للحاجة، فجعل اإلزال اة، لكن رخص في الم اء لتنجيسه بالمالق آان القياس أال يزول بالم

م إذا       . وآال المقدمتين باطلة  . صورة استحسان، فال يقاس عليها اس أن الحك ل القي اس ب فليست إزالتها على خالف القي
    . ثبت بعلة زال بزوالها

  
ين الجارى والواقف   /إنه ينجس بالمالقاة ممنوع، ومن سلمه فرق بين الوارد  : قولهمو ل    . والمورود عليه، أو ب و قي   : ول

اس بالجامع           ار في القي ه؛ إذ االعتب ه إذا عرفت علت اس علي اس يق إنها على خالف القياس فالصواب أن ما خالف القي
    . والفارق

  
ارة الحد    م تسقط             واعتبار طهارة الخبث بطه ذا ل ا؛ وله أمور به ال الم اب األفع ارة الحدث من ب إن طه ث ضعيف؛ ف

اب            . بالنسيان والجهل، واشترط فيها النية عند الجمهور  روك فمقصودها اجتن اب الت ا من ب ث، فإنه ارة الخب ا طه وأم
المقصود، آما ذهب  الخبث؛ ولهذا ال يشترط فيها فعل العبد وال قصده، بل لو زالت بالمطر النازل من السماء حصل 

    . إليه أئمة المذاهب األربعة وغيرهم
  

ة     : ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد ه ألئم أنه يعتبر فيها النية، فهو قول شاذ مخالف لإلجماع السابق، مع مخالفت
رة الحدث على وإنما قيل مثل هذا من ضيق المجال في المناظرة، فإن المنازع لهم في مسألة النية قاس طها  . المذاهب

    . طهارة الخبث، فمنعوا الحكم في األصل، وهذا ليس بشيء
  

د في     ك وأحم ولهذا آان أصح قولي العلماء أنه إذا صلى بالنجاسة جاهًال أو ناسًيا، فال إعادة عليه، آما هو مذهب مال
ذي          ألذى ال ه في الصالة ل ع نعلي لم خل ه وس ان  أظهر الروايتين عنه؛ ألن النبي صلى اهللا علي تأنف    / آ م يس ا، ول فيهم

ان       . الصالة ن آ ك ألن م د الصالة؛ وذل م يع له ول رهم بغس ة أم ه نجاس ي ثوب د ف ا وج ر لم ديث اآلخ ي الح ذلك ف وآ
اب والسنة             ه الكت ا دل علي ه، آم م علي ا، فال إث ًيا أو مخطًئ د ناس ه العب الى    . مقصوده اجتناب المحظور إذا فعل ال تع   : ق

ْيُكْم  {  ْيَس َعَل ِهَوَل ْأُتم ِب ا َأْخَط اٌح ِفيَم زاب [   } ُجَن الى ] 5  : األح ال تع ا {   : ، وق يَنا َأْو َأْخَطْأَن ْذَنا ِإن نَِّس ا َال ُتَؤاِخ رة [   } َربََّن   : البق
    . رواه مسلم في صحيحه  .  ) قد فعلت (  : ، قال الّله تعالى ] 286

  
ادة،         أن ما فعله العبد ن  : ولهذا آان أقوى األقوال ا من محظورات الصالة والصيام والحج ال يبطل العب اسًيا أو مخطًئ

زاع وتفصيل            ذه المسائل ن ًيا وفي ه ه ناس وف علي ذلك إذا فعل المحل آالكالم ناسًيا، واألآل ناسًيا، والطيب ناسًيا، وآ
    . ليس هذا موضعه

  
ان، حصل    وإنما المقصود هنا التنبيه على أن النجاسة من باب ترك المنهى عنه ف ق آ حينئذ، إذا زال الخبث بأى طري

ولكن إن زال بفعل العبد ونيته، أثيب على ذلك، وإال إذا عدمت بغير فعله وال نيته زالت المفسدة، ولم يكن    . المقصود



 

    . له ثواب، ولم يكن عليه عقاب
  

تصيبه الريح والشمس، فيستحيل  / لنجس عن استحالة النجاسة، آرماد السرجين النجس، والزِّْبل ا  : َوسئل ـ َرحمه الّله 
    ؟ فهل تجوز الصالة عليه أم ال  . تراًبا

  
    : فأجاب

  
ألة    : وأما استحالة النجاسة ذه المس ا أن     . آرماد السرجين النجس، والزبل النجس يستحيل تراًبا، فقد تقدمت ه د ذآرن وق

    : فيها قولين في مذهب مالك وأحمد
  

    . وذآرنا أن هذا القول هو الراجح  . وهو قول أبي حنيفة، وأهل الظاهر وغيرهم أن ذلك طاهر،  : أحدهما
  

ففي هذه   . إنها تطهر، وإن لم يقل باالستحالة  : فأما األرض إذا أصابتها نجاسة، فمن أصحاب الشافعي وأحمد من يقول
    . ع، آما تقدمثالثة أقوال، والصواب الطهارة في الجمي  ] مسألة االستحالة [ المسألة مع 

  
    : َوَقاَل ـ رِحمُه الّله

  
  في طين الشوارع: فصل  
  

ك،         : وأما طين الشوارع فمبني على أصل الريح أو الشمس أو نحو ذل م ذهبت ب وهو أن األرض إذا أصابتها نجاسة ث
    : على قولين للفقهاء، وهما قوالن في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما/  ؟ هل تطهر األرض

  
ا   : أنها تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة، وغيره؛ ولكن عند أبي حنيفة  : ماأحده ه     . يصلي عليها وال يتيمم به والصحيح أن

ل     (   : يصلي عليها ويتيمم بها، وهذا هو الصواب؛ ألنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر  أن الكالب آانت تقب
ك   وتدبر وتبول في مسجد رسول الّله صلى اهللا عليه  يًئا من ذل وم أن النجاسة      ) وسلم ولم يكونوا يرشون ش ومن المعل

ي               . لو آانت باقية لوجب غسل ذلك ول األعراب ى ب رهم أن يصبوا عل ه أم ا ثبت في الصحيح من أن افي م وهذا ال ين
م يصب الذي بال في المسجد ذنوًبا من ماء، فإن هذا يحصل به تعجيل تطهير األرض، وهذا مقصود؛ بخالف ما إذا ل

    . الماء فإن النجاسة تبقى إلى أن تستحيل
  

ا أذى         (   : وأيًضا، ففي السنن أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال إن وجد بهم ه، ف إذا أتى أحدآم المسجد فلينظر في نعلي
م   أنه ُسِئل عن المرأة تجر ذيلها عل  : -أيًضا -وفي السنن   ) فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور ذر ث ى المكان الق

وقد نص أحمد على األخذ بهذا الحديث الثاني ونص في إحدى الروايتين   .  ) يطهره ما بعده (   : على المكان الطاهر فقال
ا   ي صلى       . عنه على األخذ بالحديث األول، وهو قول من يقول به من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم ان النب إذا آ ف

ى،            قد جعل الت  /اهللا عليه وسلم ق األول وًرا، فألن يطهر نفسه بطري ل، وأسفل الذيل،وسماه طه راب يطهر أسفل النع
    . فالنجاسة إذا استحالت في التراب فصارت تراًبا لم يبق نجاسة  . واألحرى

  
دون ق         ه ب ى أن الخمر إذا انقلبت بفعل الّل وا عل صد  وأيًضا، فقد تنازع العلماء فيما إذا استحالت حقيقة النجاسة، واتفق

ا تطهر    ًال، أنه ا ال             . صاحبها، وصارت خ ه إذا قصد تخليله زاع وتفصيل والصحيح أن ل ن ا إذا قصد التخلي م فيه وله
لم عن    -رضى الّله عنه  -تطهر بحال، آما ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب لما صح من نهى النبي صلى اهللا عليه وس

    .  تكون سبًبا للنعمةتخليلها، وألن حبسها معصية، والطهارة نعمة، والمعصية ال
  

ا             دم والصديد تراًب ة وال اًدا، أو صارت الميت ا في المالحة، أو صارت رم ا إذا صارت النجاسة ملًح ازعوا فيم  -وتن
    : فهذا فيه قوالن في مذهب مالك، وأحمد -آتراب المقبرة 

  
    . أن ذلك طاهر آمذهب أبي حنيفة، وأهل الظاهر  : أحدهما

  



 

ا وال        . جس، آمذهب الشافعيأنه ن  : والثاني ر النجاسة، ال طعمه والصواب أن ذلك آله طاهر، إذا لم يبق شيء من أث
    . لونها وال ريحها؛ ألن الّله أباح الطيبات، وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات األعيان وحقائقها

  
دخل / ذلك        فإذا آانت العين ملًحا أو خال دخلت في الطيبات، التى أباحها الّله، ولم ت ه، وآ ا الّل ى حرمه في الخبائث الت

م يجز           . التراب والرماد وغير ذلك ال يدخل في نصوص التحريم ى ـ ل ا وال معن ة التحريم ـ ال لفًظ وإذا لم تتناولها أدل
    . وإذا آان هذا في غير التراب، فالتراب أولى بذلك  . القول بتنجيسه وتحريمه، فيكون طاهًرا

  
ذا يعفي عن             وحينئذ، فطين الشوارع ه، فه يقن أن النجاسة في و طاهر، وإن ت ر النجاسة فه ه أث إذا قدر أنه لم يظهر ب

يهم   -فإن الصحابة   . يسيره دخل المسجد، فيصلي وال يغسل            -رضوان الّله عل م ي ان أحدهم يخوض في الوحل، ث آ
ه     -رجليه، وهذا معروف عن على ابن أبي طالب   ه عن ره من الصحابة     -رضى الّل دم  وغي ا تق ك      . آم اه مال د حك وق

اء من أصحاب                     ره من العلم ال غي ذا ق ك، وهك ة لعفي عن ذل ان في الطين عذرة منبث و آ ه ل ا، وذآر أن عنهم مطلًق
    . والّله أعلم  . الشافعي وأحمد وغيرهما أنه يعفي عن يسير طين الشوارع، مع تيقن نجاسته

أو إذا علم أنها انقلبت، هل    ؟ ولم يعلم بقلبها، هل له أن يأآلها أو يبيعهاوسئل ـ رحمه اهللا ـ عن الخمرة إذا انقلبت خًَّال   
    ؟ يأآل منها أو يبيعها

  
    : فأجاب

  
ة      : قيل  . أما التخليل ففيه نزاع ي حنيف ل   . يجوز تخليلها ـ آما يحكى عن أب ا    . ال يجوز، لكن إذا خللت طهرت      : وقي آم

  . ها من الشمس إلى الظل، وآشف الغطاء عنها، ونحو ذلك، دون أن يلقى فيها شيءيجوز بنقل  : وقيل  . يحكى عن مالك
    . آما هو وجه في مذهب الشافعي وأحمد

  
ي            . ال يجوز بحال  : وقيل د ثبت عن النب ه ق ذا هو الصحيح، فإن د، وه آما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحم

ا  أنه سئل عن خمر ليت  : صلى اهللا عليه وسلم أمر بإراقته ه    . امى ف ل ل ال     : فقي راء، فق م فق يغنيهم اهللا من فضله    (   : إنه   ) س
ه  ل      . فلما أمر بإراقتها، ونهي عن تخليلها، وجبت طاعته فيما أمر به، ونهي عن رة وال تخل راق الخم ذا    . فيجب أن ت ه
    . يكونوا عصاةمع آونهم آانوا يتامى، ومع آون تلك الخمرة آانت متخذة قبل التحريم، فلم 

  
ا،     : فإن قيل/ وا عنه هذا منسوخ؛ ألنه آان في أول اإلسالم، فأمروا بذلك آما أمروا بكسر اآلنية وشق الظروف ليمتنع

    : هذا غلط من وجوه  : قيل
  

    . أن أمر اهللا ورسوله، ال ينسخ إال بأمر اهللا ورسوله، ولم يرد بعد هذا نص ينسخه  : أحدها
  

ـال   . لخلفاء الراشدين ـ بعد موته صلى اهللا عليه وسلم ـ عملوا بهذا  أن ا  : الثاني ال  : آما ثبت عن عمر بن الخطاب أنـه ق
فهذا عمر ينهى عن    . تأآلوا خل خمر، إال خمًرا بدأ اهللا بفسادها، وال جناح على مسلم أن يشـتري مـن خـل أهل الذمة

دأ اهللا     ا ب أذن فيم ادها، وي ـر      خل الخمر التي قصد إفس ـتراء خـل الخم ادها، ويرخص في اش اب؛      .  بإفس ـن أهل الكت م
    . وفي قول عمر حجة على جميع األقوال  . ألنهم ال يفسـدون خمرهم، وإنما يتخلل بغير اختيارهم

  
ا     : أن يقال  : الوجه الثالث إذا آ ا، ف نوا مع  الصحابة آانوا أطوع الناس هللا ورسوله، ولهذا لما حرم عليهم الخمر أراقوه

    . هذا قد نهوا عن تخليلها وأمروا بإراقتها، فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك، فإنهم أقل طاعة هللا ورسوله منهم
انوا      /يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة في شرب ه آ ا؛ ألن أهل زمان الخمر، حتى آان ينفي فيه

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فكيف يكون زمان ليس فيه رسول اهللا ـ صلى   أقل اجتناًبا لها من الصحابة على عهد ر
ه    ة           !  ؟ اهللا عليه وسلم ـ وال عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عن ا للمحارم، فكيف تسد الذريع ل اجتناًب ه أق ال ريب أن أهل
    . عن أولئك المتقين، وتفتح لغيرهم، وهم أقل تقوى منهم

  
م خل خمرآم، فهذا الكالم لم يقله النبي صلى اهللا عليه وسلم، ومن نقله عنه فقد أخطأ، ولكن   خير خلك  : وأما ما يروى

ه   دأ اهللا بقلب ا، فكل خمر يعمل من        . هو آالم صحيح، فإن خل الخمر ال يكون فيها ماء، ولكن المراد به الذي ب وأيًض
    . العنب بال ماء فهو مثل خل الخمر



 

  
ًرا       : وقد وصف العلماء عمل الخل ى ال يستحيل أوًال خم ازعوا     . أنه يوضع أوًال في العنب شيء يحمضه حت ذا تن وله

ره        ؟ هل يجب إراقتها  : في خمرة الخالل د وغي ولين في مذهب أحم ى ق ه        : عل ا؛ فإن ا، آغيره ا وجوب إراقته أظهرهم
امى،            ة، لكانت لخمر اليت ان لشيء من الخمر حرم و آ ة، ول رة محترم ل      ليس في الشريعة خم م قب ي اشتريت له الت

لم خمر أصالً            ا، وال يكون في بيت مس ر، فال يجوز اقتناؤه اب الخم ا وقعت     . التحريم، وذلك أن اهللا أمر باجتن وإنم
    . الشبهة في التخليل؛ ألن بعض العلماء اعتقد أن التخليل إصالح لها، آدباغ الجلد النجس

  
ال    !  ؟ إذا صارت خال فكيف تكون نجسة   / لكن  . ال غيرهاقتناؤها ال يجوز؛ ال لتخليل، و  : وبعضهم قال إذا   : وبعضهم ق

    . ألقى فيها شيء تنجس أوًال، ثم تنجست به ثانًيا، بخالف ما إذا لم يلق فيها شيء فإنه ال يوجب التنجيس
  

ا،    قصد المخلل لتخليلها هو الموجب لتنجيسها، فإنه قد نهي عن    : وأما أهل القول الراجح فقالوا ا، وأمر بإراقته اقتنائه
م تصر           . فإذا قصد التخليل، آان قد فعل محرًما ة، ل ين إذا آانت محرم وان، والع ة الحي ا آتذآي وغاية ما يكون تخليله

    . محللة بالفعل المنهي عنه؛ ألن المعصية ال تكون سبًبا للنعمة والرحمة
  

ق     ولهذا لما آان الحيوان محرًما قبل التذآية، وال يباح إال ر الحل ه في غي  بالتذآية فلو ذآاه تذآية محرمة مثل أن يذآي
ه      . أو ال يقصد ذآاته، أو يأمر وثنًيا أو مجوسًيا بتذآيته، ونحو ذلك لم يبح  . واللبة مع قدرته عليه ذلك الصيد إذا قتل وآ

ا نجسة              العين الواحدة تكون طاهرة حالًال في حال، وتكون حراًم ا، ف م يصر ذآًي ار     . في حال   المِحْرم ل ارة باعتب ت
ره   : الفاعل ار المحل      . آالفرق بين الكتابي والوثني، وتارة باعتبار الفعل آالفرق بين الذبيحة بالمحدد وغي ارة باعتب وت

حتى إنه عند   . وتارة باعتبار قصد الفاعل آالفرق بين ما قصد تذآيته وما قصد قتله  . وغيره آالفرق بين العنق وغيره
ذا           مالك وال يح للحـالل دون المحرم، فيكون حالًال طاهًرا في حق ه ا  /شافعي وأحمد إذا ذآى الحالل صيًدا أب حراًم

م يصر           إذا قصده اإلنسان ل ك محظوًرا، ف ان ذل ا آ نجًسا في حق هذا، وانقالب الخمر إلى الخل من هذا النوع مثل م
    . طاهًرا بتذآية غير شرعية الخل به حـالًال، وال طاهًرا، آما لم يصر لحم الحيوان حالًال

  
م        ا ل د قصد تخليله م أن صاحبها ق وما ذآرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة، أنه متى عل

    . واهللا أعلم  . تشتر منه، وإذا لم يعلم ذلك، جاز اشتراؤها منه؛ ألن العادة أن صاحب الخمر ال يرضى أن يخللها
  

ه        وسئل عن الزيت إ   ا، وماتت في أرة ونحوه ل الف ه النجاسة مث نجس أم ال    . ذا وقعت في نجس    ؟ هل ي ل ي فهل    : وإذا قي
ين أم ال   غ قلت ى يبل ره حت اثر بغي وز أن يك اثرة   ؟ يج وز المك ل تج نجس، أو     : وإذا قي ى ال اهر عل اء الط وز الق ل يج ه

له       وإذا لم تجز المكاثرة وقيل بنجاسته هل لهم  ؟ بالعكس، أو ال فرق ه أو غس ل االستصباح ب ه مث طريق في االنتفاع ب
اثرة أم         ؟ إذا قيل يطهر بالغسل أم ال ائر المائعات بالمك اثرة هل تطهر س وإذا آانت المياه النجسة اليسيرة تطهر بالمك

    ؟ ال
  

    : فأجاب
  

نجس وإن آان     : أصل هذه المسألة أن المائعات إذا وقعت فيها نجاسة  . الحمد هللا ين   فهل ت وق القلت رة ف أو تكون    ؟ ت آثي
    : فيه عن أحمد ثالث روايات  . أو ال ينجس الكثير إال بالتغير آما إذا بلغت قلتين  ؟ آالماء فال تنجس مطلًقا إال بالتغير

  
    . وهو قول الشافعي وغيره  . أنها تنجس ـ ولو مع الكثرة  : إحداهن
ة،   سواء آانت مائ  . أنهـا آالماء  : والثانية ر مائي ة أو غي ن           / ي ابن مسعود، واب ة من السلف والخلف ـ آ ول طائف وهو ق

ال       . عباس والزهري، وأبي ثور، وغيرهم د فق ك ألحم ور، ويحكى ذل إن   : وهو قول أبي ثور نقله المروذي عن أبي ث
ه عن المروذي    ة        . أبا ثور شبهه بالماء، ذآر ذلك الخَّالل في جامع ي حنيف ذلك ذآر أصحاب أب م المائعات   وآ أن حك

ه  ات معروف في ي المائع ذهبهم ف اء، وم م الم دهم حك ا بتحرك   . عن إذا آانت منبسطة بحيث ال يتحرك أحد طرفيه ف
دهم  ول      . الطرف اآلخر، لم تنجس، آالماء عن ه يق ور فإن ا أبوث العكس   : وأم افعي    . ب القلتين آالش اء     . ب ا آالم ول أنه   : والق

وروى عن   . وقد ذآر أصحابه عنه في يسير النجاسة إذا وقعت في الطعام الكثير روايتينيْذآر قوًال في مذهب مالك، 
أرة        ه الف ام للزيت تموت في ي بالش اب الت ال      : أبي نافع من المالكية في الحب ت، ق ك ال يضر الزي يس الزيت     : إن ذل ول

وصافه، وآان آثيًرا لم ينجس، بخالف موتها وقال ابن الماجشون في الزيت وغيره تقع فيه الميتة، ولم تغير أ  . آالماء



 

ه     ا في ه، ووقوعه ا في وع             . فيه، ففرق بين موته نجس بوق ره من أهل الظاهر أن المائعات ال ت ن حزم وغي ومذهب اب
    . إن الماء ال ينجس إال إذا بال فيه بائل  : النجاسة إال السمن، إذا وقعت فيه فأرة، آما يقولون

  
    . آخل الخمر، وغير المائى آخل العنب، فيلحق األول بالماء دون الثاني  . المائع المائييفرق بين   : والثالثة

  
    : وفي الجملة، للعلماء في المائعات ثالثة أقوال

  
    . أنها آالماء  : أحدها

  
اء،    أنها أولى بعدم التنجس من الماء؛ ألنها طعام وإدام، فإتالفها فيه فساد، وألنها أشد إحال    : والثاني ة للنجاسة من الم

    . أو مباينة لها من الماء
  

ه طهور    : والثالث ذا الموضع،             . أن الماء أولى بعدم التنجس منها ألن ر ه ألة في غي ذه المس ى ه د بسطنا الكالم عل وق
ا ومـا حـولها، إن آان جامـًدا فألقوه (   : بالتنجيس، وأنهم احتجوا بقول النبي صلى اهللا عليه وسلم  : وذآرنا حجة من قال

ـمنكم وا س ـوه  . وآل ـال تقرب ـائًعا ف ـان م ديث   .  ) وإن آ ذا الح ا ضعف ه ره، وبينَّ و داود وغي اري   . رواه أب ن البخ وطع
    . والترمذي وأبو حاتم الرازي والدارقطني وغيرهم فيه، وأنهم بينوا أنه غلط فيه معمر على الزهري

  
اس     ] ع في السمنباب في الفأرة تق [   : قال أبو داود ن عب حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن عبيد اهللا عن اب

ال       لم فق ه وس ي صلى اهللا علي أخبر النب وه     (   : عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن ف ا وآل ا حوله ا وم ال   .  ) ألقوه ا    : وق ثن
ـعيد         : رزاق قالثنا عبد ال  : قاال/أحمد بن صالح والحسين بن على ـ واللفظ للحسين ـ    ا معمر عن الزهري عن س أنبأن

لم    : بن المسـيب عن أبي هريرة قال ه وس ًدا         (  : قال رسول اهللا صلى اهللا علي ان جام إن آ أرة في السمن، ف إذا وقعت الف
ه معمر عن       : قال عبد الرزاق  : قال الحسن  ) وإن آان مائًعا فال تقربوه  . فألقوها وما حولها الزهري عن   ربما حدَّث ب

    . عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
  

ر، عن الزهري        : قال  : قال عبد الرزاق  : قال أحمد بن صالح  : قال أبو داود ه، عن معم أخبرنا عبد الرحمن بن مردوي
ى اهللا عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن سعيد    عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صل

    : وقال أبو عيسى الترمذي في جامعة  . بن المسيب
  
    ] باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن [ 

  
حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد اهللا بن عبد اهللا، عن ابن عباس، عن    : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وأبو عمار قاال

ال  ميمونة أن فأرة  لم فق وه     (   : وقعت في سمن فماتت فسئل عنها النبي صلى اهللا عليه وس ا وآل ا حوله ا وم ال    .  ) ألقوه ق
ي صلى         . هذا حديث حسن صحيح  : أبو عيسى اس أن النب ن عب د اهللا عن اب وقد روى هذا الحديث عن عبيد اهللا بن عب

    . عباس عن ميمونة أصحوحديث ابن   . اهللا عليه وسلم سئل ولم يذآروا فيه عن ميمونة
  
لم نحوه وهو حديث         / ه وس ي صلى اهللا علي وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النب

رة     : سمعت محمد بن إسماعيل يقول  : قال  . غير محفوظ ي هري حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أب
    . والصحيح حديث الزهري عن عبيد اهللا عن ابن عباس عن ميمونة  : قال  . عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في هذا خطأ

ه                 : قلت ال في ذي ق وظ، هو ال ر محف ه غي ال الترمذي إن ذي خطأه البخاري، وق ذا ال ًدا     : وحديث معمر ه ان جام إن آ
اإلمام أحمد ـ رضي اهللا عنه ـ في    وآذلك   . آما رواه أبـو داود وغيره  . فألقوها وما حولها، وإن آان مائًعا فال تقـربـوه

ناده        ان يضطرب في إس ا    . مسنده وغيره، وقد ذآر عبد الرزاق أن معمًرا آان يرويه أحياًنا من الوجه اآلخر، فك آم
الغلط،       . اضطرب في متنه، وخالف فيه الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ الذي رواه معمر  ا ب ان معروًف ومعمر آ

 قال   . يعرف منه غلط، فلهذا بين البخاري من آالم الزهري ما دل على خطأ معمر في هذا الحديث وأما الزهري فال
 

    : البخاري في صحيحه
  



 

   ] باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب [ 
  
  

اس ي  ة   ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الزهري، أخبرني عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة، أنه سمع ابن عب   : حدث عن ميمون
وه    (   : فماتت َفُسئل النبي صلى اهللا عليه وسلم عنها فقال/أن فأرة وقعت في سمن ا، وآل ا حوله فيان    ) ألقوها وم ل لس   : قي

د اهللا        : فإن معمًرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال ه إال عن عبي ما سمعت الزهري يقول
    . عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، ولقد سمعته منه مراًرا عن ابن عباس عن ميمونة

  
ة تموت في الزيت أو السمن         ثنا عبدان، ثنا عبد اهللا ـ يعني ابن المبارك ـ عن يونس، عن الزهري أنه سئل عن الداب

أرة ماتت في سمن    بلغنا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمر بف   : وهو جامًدا أو غير جامد ـ الفأرة أو غيرها ـ قال  
ن      ق اب ا رواه من طري فأمر بما قرب منها فطرح ثم أآل من حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا ثم رواه من طريق مالك، آم

    . عيينة
  

وأما معمر فاضطرب فيه في سنده ولفظه،    . وهذا الحديث رواه الناس عن الزهري، آما رواه ابن عيينة بسنده ولفظه
وه     : وقال فيه  . يب عن أبي هريرةفرواه تارة عن ابن المس ا فال تقرب   . وإن آان جامًدا فألقوها وما حولها وإن آان مائًع

ه ل عن ر    : وقي اء أن حديث معم ة من العلم ه، وظن طائف ر في ى معم ه، واضطرب عل ا فاستصبحوا ب ان مائًع وإن آ
ى      . لزهريمحفوظ فعملوا به، وممن يثبته محمد بن يحيى الذهلي فيما جمعه من حديث ا ا افت د لم وآذلك احتج به أحم

ه     /بالفرق بين الجامد ة، آاحتجاجه بقول ا معلول ه أنه ذر في    (   : والمائع، وآان أحمد يحتج أحياًنا بأحاديث ثم يتبين ل ال ن
    . ثم تبين له بعد ذلك أنه معلول فاستدل بغيره  ) معصية، وآفارته آفارة يمين

  
م  وأما البخاري والترمذي وغيرهما د        . ، فعللوا حديث معمر وبينوا غلطه، والصواب معه ا عن عب ذآر البخاري هن ف

ه               : أنه قال  : اهللا بن عتبة يس في لفظه إال قول د اهللا، ول ن عب د اهللا ب ه إال عن عبي راًرا ال يروي   : سمعته من الزهري م
ونس أ      ) ألقوها وما حولها وآلوه (  ة تموت في       وآذلك رواه مالك وغيره وذآر من حديث ي ن الزهري سئل عن الداب

السمن الجامد وغيره، فأفتى بأن النبي صلى اهللا عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح، فهذه 
ى استواء           ا، وهو يحتج عل رق بينهم ذا الحديث الف فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روى في ه

    !  ؟ ، ورواه بالمعنىحكم النوعين بالحديث
  

ر             : والزهري أحفظ أهل زمانه حتى يقال ه أآث م يكن في زمان ه ل يان، مع أن إنه ال يعرف له غلط في حديث، وال نس
ا من             : ويقال  . حديًثا منه ك آتاًب د المل ن عب ليمان ب ه س د آتب عن ره، وق إنه حفظ على األمة تسعين سنة لم يأت بها غي

فلو لم يكن في الحديث إال نسيان الزهري أو معمر، لكان نسبة    . بعد عام، فلم يخطئ منه حرًفا حفظه، ثم استعاده منه
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث   . بالرجال مع آثرة الدالئل على نسيان معمر/ النسيان إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم
در عن      قال اإلمام أحمد ـ   . على أن معمًرا آثير الغلط على الزهري ر غن رضي اهللا عنه ـ فيما حدثه به محمد بن جعف

د    . معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيالن بن سلمة أسلم وتحته ثماني نسوة  ال أحم ه معمر       : فق ذا حدث ب هك
    . بالبصرة، وحدثهم بالبصرة من حفظه، وحدث به باليمن عن الزهري باالستقامة

  
ذين          ما حد  : وقال أبو حاتم الرازي رواة ال ر ال اليط، وهو صالح الحديث، وأآث ه أغ ث به معمر بن راشد بالبصرة ففي

م البصريون    رة ه ي هري ن المسيب عن أب ذا الحديث عن معمر عن سعيد ب د   . رووا ه اد، وعب ن زي د الواحد ب آعب
    . األعلى بن عبد األعلى الشامي، واالضطراب في المتن ظاهر

  
ول   . وإن آان مائًعا فال تنتفعوا به، واستصبحوا به  : وهذا يقول  . ا أو مائًعا لم يؤآلإن آان ذائًب  : فإن هذا يقول   : وهذا يق

    . فأمر بها أن تؤخذ وما حولها فتطرح، فأطلق الجواب، ولم يذآر التفصيل  : وهذا يقول  ) فال تقربوه ( 
  

ذا اللفظ   وهذا يبين أنه لم يروه من آتاب بلفظ مضبوط، وإنما رواه بحسب م ا ظنه من المعنى فغلط، وبتقدير صحة ه
ه،       ) آان مائًعا فال تقربوه/وإن (   : وهو قوله فإنما يدل على نجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة آالسمن المسؤول عن

ه         ال في ى يق أرة، حت ه ف ع في ين يق وق قلت رك االستفصال، في     : فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن ف ة   ت حكاي
الحال، مع قيام االحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال، بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم يكون في 



 

ى       . الغالب قليًال فلو صح الحديث لم يدل إال على نجاسة القليل دل عل فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فال ي
    . وال إجماع، وال قياس صحيح نجاستها ال نص صحيح، وال ضعيف،

  
م         . وعمدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا وقعت في ماء أو مائع، َسَرت فيه آله فنجسته ه ل ذا، وأن اد ه د عرف فس وق

ا     تثنى م يقل أحد من المسلمين بطرده، فإن طرده يوجب نجاسة البحر، بل الذين قالوا هذا األصل الفاسد؛ منهم من اس
ا    ال يتحرك أحد طر تثنى م فيه بتحرك اآلخر، ومنهم من استثنى في بعض النجاسات ما ال يمكن نزحه، ومنهم من اس

ذر                ر، وبعضهم بتع ى الكثي دم وصول النجاسة إل تثنى بمشقة التنجيس وبعضهم بع ل بعضهم المس ين، وعل فوق القلت
ت، وال    التطهير، وهذه العلل موجودة في الكثير من األدهان؛ فإنه قد يكون في الجب العظ يم قناطير مقنطرة من الزي

يمكنهم صيانته عن الواقع، والدور والحوانيت مملوءة مما ال يمكن صيانته آالسكر وغيره، فالعسر والحرج بتنجيس   
    . هذا عظيم جًدا

  
ه اهللا       . ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وال عن أصحابه  / د ـ رحم  ـ  واختلف آالم أحم

ع      . وأما القليل فإنه ظن صحة حديث معمر فأخذ به  . في تنجيس الكثير و اطل ه ول وقد اطلع غيره على العلة القادحة في
ين         : عليها لم يقل به ولهذا نظائر ل أن تتب ه قب رك األخذ ب د يت آان يأخذ بحديث ثم يتبين له ضعفه فيترك األخذ به، وق

    . وهذه طريقة أهل العلم والدين ـ رضي اهللا عنهمصحته، فإذا تبين له صحته أخذ به، 
  

ولظنه صحته، َعَدل إليه عما رآه من آثار الصحابة ـ رضي اهللا عنهم أجمعين ـ فروى صالح بن أحمد في مسائله عن   
تت  أن ابن عباس سئل عن فأرة ما  : ثنا أبي، ثنا إسماعيل، ثنا عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة  : أبيه أحمد بن حنبل

ال    : قلت  . تؤخذ الفأرة وما حولها  : في سمن قال ه، ق ا       : يا موالنا فإن أثرها آان في السمن آل ك، إنم عضضت بهن أبي
ال        . آان أثرها بالسمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت ة، ق ى، عن عكرم ن عرب   : ثنا أبي، ثنا وآيع، ثنا النضر ب

اس       جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه ز ن عب ال اب ه جرذ فق ع في ه       : يت وق ه، ول ه فألق ا حول   : قلت   : خذه وم
ال      . إنه جال وفيه الروح، فاستقر حيث مات   : قال  ؟ أليس جال في الجر آله ا      : وروى الخالل عن صالح ق ي، ثن ا أب ثن

ي         ن أب ي حرب ب ن أعين، عن أب ران ب ال   / وآيع، ثنا سفيان، عن حم دؤلي، ق أرة     سئل ا   : األسود ال ن مسعود عن ف ب
    . إنما حرم من الميتة لحمها ودمها  : فقال  ؟ وقعت في سمن

  
فهذه فتاوى ابن عباس وابن مسعود والزهري، مع أن ابن عباس هو راوي حديث ميمونة، ثم إن قول معمر في   : قلت

ابعين واألئ    ن الصحابة والت ف م لف والخل ة الس د عام روك عن وه مت ال تقرب ديث الضعيف ف ورهم الح إن جمه ة، ف م
    .  ) فال تقربوه (   : يجوزون االستصباح به، وآثير منهم يجوز بيعه، أو تطهيره، وهذا مخالف لقوله

  
احتراز عن الثوب والبدن   ) الماء َطهور ال ينجسه شيء (   : ومن نصر هذا القول، يقول قول النبي صلى اهللا عليه وسلم

نجس، والمف    ا يت ك مم واء             واإلناء، ونحو ذل إن اله نجس، ف اء يت يس بم ا ل ك ال يقتضي أن آل م ه، وذل وم ل وم ال عم ه
ك أن         ) إن الماء ال يجنب (   : ونحوه ال يتنجس، وليس بماء، آما أن قوله ب، وال يقتضي ذل ه يجن دن فإن احتراز عن الب

عض أزواجه اغتسلت    آل ما ليس بماء يجنب؛ ولكن خص الماء بالذآر في الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه، فإن ب
وب ال     ) إن الماء ال يجنب (   : فجاء النبي صلى اهللا عليه وسلم ليتوضأ بسؤرها فأخبرته أنها آانت جنًبا، فقال مع أن الث

ه   الوا ل أنتوضأ من     : يجنب واألرض ال تجنب، وتخصيص الماء بالذآر لمفارقة البدن، ال لمفارقة آل شيء، وآذلك ق
ر    تن     / يلقى بئر ُبَضاَعة وهي بئ ا الحيض ولحوم الكالب والن ال   ؟ فيه اء طهور ال ينجسه شيء     (   : فق ه    ) الم ، فنفي عن

ات وحرم        . النجاسة للحاجة إلى بيان ذلك، آما نفي عنه الجنابة للحاجة إلى بيان ذلك ا الطيب واهللا ـ سبحانه ـ قد أباح لن
    . النجاسة، حرم استعماله؛ ألن ذلك استعمال للخبيثعلينا الخبائث، والنجاسات من الخبائث، فالماء إذا تغير ب

  
ى أصل    ي عل اس تنجسه الختالط الحالل               : وهذا مبن ه النجاسة، فهل مقتضى القي ر إذا وقعت في اء الكثي وهو أن الم

ي يحرم     ة الت  بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيث
    : استعمالها للفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم في هذا األصل قوالن

  
د،        : قول من يقول  : أحدهما افعي، وأحم م من أصحاب الش األصل النجاسة، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة، ومن وافقه

    . بناء على أن اختالط الحالل بالحرام يوجب تحريمهما جميًعا
  



 

ـة طردوا ذ ي حنيف م إن أصحاب أب ه بتحرك الطـرف اآلخرث اء يتحرك أحد طرفي ان الم ا إذا آ ك فيم الوا  . ل ألن   : ق
ـه           زم تنجيس البحـر، والبحر ال ينجس ك، وإال ل ى ذل ا زاد عل النجاسة تبلغه، إذا بلغته الحرآة، ولم يمكنهم طرده فيم

ـه قلي   / شيء بالنص واإلجماع، ولم يطـردوا ذلك فيما ـيًقا ومساحت اء عم اء    إذا آان الم م إذا تنجـس الم ـة، ث اس    : ل فالقي
    . عنـدهم يقتضى أال يطهر بنزح، فيجب طم اآلبار المتنجسة، وطرد هذا القياس ِبشر المريسي

  
الوا   ا              : وأما أبو حنيفة وأصحابه فق وان، أو تفسخ، وإم ر الحي ا إذا آب ر آله زح البئ ا بن اًنا، إم النزح استحس التطهير ب ب

    . ء ذآروا عددها، فما أمكن طرد ذلك القياسبنزح بعضها إذا صغر بدال
  

ي ال يمكن              : وآذلك أصحاب الشافعي وأحمد قالوا دران الت وات والغ ك يكون في الفل ين؛ ألن ذل وق القلت ا ف ارة م بطه
ال من أصحاب                ذلك من ق اس، وآ ى خالف القي ك رخصة ألجل الحاجة عل ارة ذل وا طه صيانتها عن النجاسة فجعل

ول   : أحمد ذر                إن الب ذر نزحه يتع ا يتع اس؛ ألن م رك طرد القي ا أمكن نزحه، ت ا إال م نجس بهم ة ال ي ذرة الرطب والع
    . تطهيره، فجعل تعذر التطهير مانًعا من التنجس

  
فهذه األقوال وغيرها من مقاالت القائلين بهذا األصل، تبين أنه لم يطرده أحد من الفقهاء، وأن آلهم خالفوا فيه القياس 

    . احوا ما تخالطه النجاسات من المياه ألجل الحاجة الخاصةرخصة، وأب
  

اني ول الث ا الق ول  : وأم ول من يق و ق ى  : فه اء حت نجس الم اس أال ي از / القي اء الحج ه من فقه ه من قال ا قال ر، آم يتغي
القاضي  والعراق، وفقهاء الحديث، وغيرهم آمالك وأصحابه، ومن وافقهم من أصحاب الشافعي وأحمد، وهذه طريقة

ن          : أبي يعلى بن القاضي أبي حازم، مع قوله ر واب ن المظف ن المنى واب ل واب ن عقي إن القليل ينجس بالمالقاة، وأما اب
ة ألهل                ة الموافق التغير ـ آالرواي نجس إال ب ه ال ي ذا ـ أن د، فنصروا ه رهم من أصحاب أحم الجوزي وأبو نصر وغي

    . غيره من أصحاب الشافعيالمدينة، وهو قول أبي المحاسن الروياني، و
  

ا     : وقال الغزالي ه لم وددت أن مذهب الشافعي في المياه آان آمذهب مالك، وآالم أحمد وغيره موافق لهذا القول، فإن
نجس   ه        ؟ سئل عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه بأى شيء ي ك وهو قول   : والحديث المروي في ذل

بأن اهللا حرم الميتة، والدم، ولحم   : فأجاب  ؟ ، ضعيف ) ه شيء إال ما غير لونه أو طعمه أو ريحهالماء طهور ال ينجس ( 
ذه الخبائث        تعمًال له ذلك مس ان المستعمل ل ر، آ و    . الخنزير، فإذا ظهر في الماء طعم الدم أو الميتة، أو لحم الخنزي ول

    . ستعمال النجاسةآان القياس عنده التحريم مطلًقا، لم يخص صورة التحريم با
  

ك،           ر، ونحو ذل ة ولحم الخنزي دم والميت ي هي ال وفي الجملة، فهذا القول هو الصواب، وذلك أن اهللا حرم الخبائث الت
ر             ة وال لحم خنزي اك دم وال ميت ق هن م يب ره واستهلكت، ل اء أو غي ذه في الم ا أن الخمر إذا     . أصالً /فإذا وقعت ه آم

شارب لها شارًبا للخمر، والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خال آانت طاهرة باتفاق استهلكت في المائع لم يكن ال
آما هو مذهب أبي حنيفة، وأهل الظاهر،     . إن النجاسة إذا استحالت، طهرت أقوى  : وهذا على قول من يقول  . العلماء

حو ذلك، هو آانقالبها ماء، فال فرق بين أن فإن انقالب النجاسة ملًحا ورماًدا ون  . وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد
    . تستحيل رماًدا أو ملًحا أو تراًبا أو ماء أو هواء، ونحو ذلك، واهللا تعالى قد أباح لنا الطيبات

  
ا،   تحالت فيه تهلكت واس د اس ة، ق ات والخبيث ا من الطيب وة والحامضة وغيره ان واألشربة الحل ان واأللب ذه األده وه

ال     فكيف يحرم الطيب ال  ذي ق الى، ومن ال د حرم،           : ذي أباحه اهللا تع ه واستحال ق ه إذا خالطه الخبيث واستهلك في إن
ر          ؟ وليس على ذلك دليل ال من آتاب وال من سنة وال إجماع وال قياس لم في حديث بئ ه وس ال صلى اهللا علي ولهذا ق
ال في حديث      ) الماء َطهور ال ينجسه شيء (   : ُبضاعة لما ذآر له أنها يلقى فيها الحيض ولحوم الكالب والنتن فقال وق

    . رواه أبو داود وغيره  .  ) لم ينجسه شيء (   : وفي اللفظ اآلخر  .  ) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث (   : القلتين
وًال، وذل             ) لم يحمل الخبث  (   : فقوله ه محم أن يكون الخبث في ث، أى ب أن يحمل الخب ين أن تنجيسه ب ه مع    ب ين أن ك يب

    . استحالة الخبث ال ينجس الماء
  

تها هي         ا ونجاس ان الموجب لتحريمه ا آ الخمر لم وإذا عرف أصل هذه المسألة، فالحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، آ
ى الصحيح ا إذا زالت بقصد اآلدمي عل رت، بخالف م إذا زالت بفعل اهللا طه ة ف دة المطرب ن   . الش ر ب ال عم ا ق آم

ال تأآلوا خل خمر إال خمًرا بدأ اهللا بفسادها وال جناح على مسلم أن يشترى خل خمر من   : رضي اهللا عنه ـ الخطاب ـ



 

    . أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها
  

بًبا للحل،        ا، والفعل المحرم ال يكون س وذلك ألن اقتناء الخمر محرم، فمتى قصد باقتنائها التخليل آان قد فعل محرًم
ه بنقيض             . إلباحةوا ة ل ان معاقب ا اهللا خال آ ا، وإذا جعله د تخليله و ال يري ًرا فه وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خم

    . قصده، فال يكون في حلها وطهارتها مفسدة
  

يس بمحرم    ادها ل اربها؛ ألن النفوس ال       . وأما سائر النجاسات، فيجوز التعمد إلفسادها؛ ألن إفس ا ال يحد ش يخاف  آم
جلود الميتة، وجوزوا ـ أيًضا ـ   /عليها بمقاربتها المحظور آما يخاف من مقاربة الخمر؛ ولهذا جوز الجمهور أن تدبغ 

    : إحالة النجاسة بالنار وغيرها، والماء لنجاسته سببان
  

    . مختلف فيه  : متفق عليه، واآلخر  : أحدهما
  

دم إذا    فالمتفق عليه التغير بالنجاسة، فمتى آان المو الثوب المضمخ بال جب لنجاسته التغير فزال التغير آان طاهًرا، آ
    . غسل عاد طاهًرا

  
اء   : القلة  : والثاني د في إحدى        : فإذا آان الماء قليًال ووقعت فيه نجاسة ففي نجاسته قوالن للعلم فمذهب الشافعي وأحم

ا     الروايات عنه أنه ينجس ما دون القلتين، وأحمد في الرواية ا ة، فيجعل م ذرة المائع لمشهورة عنه يستثنى البول والع
د في       . أمكن نزحه نجًسا بوقوع ذلك فيه ة وأحم ومذهب أبي حنيفة ينجس ما وصلت إليه الحرآة، ومذهب أهل المدين

د نصر ه          ات، وق افعية آإحدى الرواي ول بعض الش ذا الق ذه الرواية الثالثة أنه ال ينجس، ولو لم يبلغ قلتين، واختار ه
ك                ة من أصحاب مال د، لكن طائف رة من أصحاب أحم ة آثي ى طائف ا نصر األول الرواية بعض أصحاب الشافعي آم

ول ـ فهؤالء ال                   : قالوا وا الق ة أطلق ين ـ وجمهور أهل المدين ك بقلت م يحدوا ذل ل النجاسة، ول نجس بقلي اء ي إن قليل الم
اء والما     . ينجسون شيًئا إال بالتغير ين الم ذي هو           ومن سوى ب ول ال ذا الق ال به د، وق روايتين عن أحم ئعات آإحدى ال

يًئا من المائعات     . رواية عن أحمد قال في المائعات آذلك، آما قاله الزهري وغيره التغير  / فهؤالء ال ينجسون ش إال ب
    . آما ذآره البخاري في صحيحه، لكن على المشهور عن أحمد اعتبار القلتين في الماء

  
ول    وآذلك في الما  ه، فنق ع              : ئعات إذا سويت ب ر فيكون الجمي ائع آثي ه م ل نجاسة فصب علي ائع القلي ع في الم إذا وق

ان        ك وجه ي ذل ين، فف وق القلت ًرا ف طاهًرا، إذا لم يكن متغيًرا، وإن صب عليه ماء قليل دون القلتين فصار الجميع آثي
    : في مذهب أحمد

  
    . أن الجميع طاهر  : ـ وهو مذهب الشافعي في الماء ـ  : أحدهما

  
ًرا      : والوجه الثاني ى يكون المضاف آثي نجس،         . أنه ال يكون طاهًرا حت ى ال رة أن يصب الطاهر عل اثرة المعتب والمك

ه           ك مطهر ل ا ـ وذل ر طاهر ـ أيًض اء آثي ولو صب النجس على الطاهر الكثير آان آما لو صب الماء النجس على م
ين ـ    إذا لم يكن متغيًرا، وإن صب الق ليل الذي القته النجاسة على قليل لم تالقه النجاسة ـ وآان الجميع آثيًرا فوق القلت

    . آان آالماء القليل إذا ضم إلى القليل، وفي ذلك الوجهان المتقدمان
  

ل      ة الشرعية، ب و  وهذا القول الذي ذآرناه من أن المائعات آالماء أولى بعدم التنجيس من الماء هو األظهر في األدل ل
ه     غ في ا ول ة م ل     / نجس القليل من الماء لم يلزم تنجيس األشربة واألطعمة؛ ولهذا أمر مالك بإراق اء القلي الكلب من الم

ل   آما جاء في الحديث ولم يأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب من األطعمة واألشربة، واستعظم إراقة الطعام والشراب بمث
تها من المشقة والحرج        ذلك، وذلك ألن الماء ال ثمن له في العادة إن في نجاس تهم ف ، بخالف أشربة المسلمين وأطعم

اء     م ينجسوا الم والضيق ما ال يخفي على الناس، وقد تقدم أن جميع الفقهاء يعتبرون رفع الحرج في هذا الباب، فإذا ل
ل أآثر المائعات الكثيرة والحرج في هذا أشق، ولع  ؟ فكيف ينجسون نظيره من األطعمة واألشربة  . الكثير رفًعا للحرج

    . ال تكاد تخلو من نجاسة
  

    . الماء يدفع النجاسة عن غيره، فعن نفسه أولى وأحرى، بخالف المائعات  : فإن قيل
  



 

    : الجواب عن ذلك من وجوه  : قيل
  

ى الم   : أحدها ا إذا    أن الماء إنما دفعها عن غيره؛ ألنه يزيلها عن ذلك المحل، وتنتقل معه فال يبقى عل حل نجاسة، وأم
ة    ي حنيف إن المائعات    : وقعت فيه، فإنما آان طاهًرا الستحالتها فيه، ال لكونه أزالها عن نفسه؛ ولهذا يقول أصحاب أب

آالماء في اإلزالة، وهي آالماء في التنجيس، وإذا آان آذلك لم يلزم من آون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا 
ارة المحل     / ر الماء الذي فيه النجاسة الغسالة المنفصلة عن المحل،   ونظي  . آانت فيه ل طه ك نجسة قب د     . وتل ا بع وفيه

    ؟ هل هي طاهرة، أو مطهرة، أو نجسة  : طهارة المحل ثالثة أوجه
  

ال  ا            : وأبو حنيفة نظر إلى هذا المعنى فق ا ذآرن ره لم ا عن غي ان يزيله ه، وإن آ ا في نجس بوقوعه اء ي إذا   . الم آانت   ف
  : النصوص وقول الجمهور على أنها ال تنجس بمجرد الوقوع مع الكثرة، آما دل عليه قول النبي صلى اهللا عليه وسلم

م    ) إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث (   : ، وقوله ) الماء طهور ال ينجسه شيء (  ره عل ، فإنه إذا آان طهوًرا يطهر به غي
و نجس بها، لكان إذا صب عليه النجاسة ينجس بمالقاتها، فحينئذ ال ينجس بوقوع النجاسة  أنه ال ينجس بالمالقاة؛ إذ ل

    . لكن إن بقيت عين النجاسة حرمت، وإن استحالت، زالت  : فيه
  

  : فإن من قال  . فدل ذلك على أن استحالة النجاسة بمالقاته لها فيه ال ينجس، وإن لم تكن قد زالت آما زالت عن المحل
ائر المائعات من األشربة           . يدفعها عن نفسه آما يزيلها عن غيره، فقد خالف المشاهدة إنه  ى يوجد في س ذا المعن وه

    . وغيرها
  

اني ه الث ال  : الوج د    : أن يق ذهب أحم ي م ولين ف د الق ذا أح ائع، وه ة بالم ة النجاس ن إزال ه يمك ذا أن يقتضى أن ة ه غاي
ال     . ومالك، آما هو مذهب أبي حنيفة وغيره ا لمن ق نجس    : وأحمد جعله الزًم ائع ال ي ال   / أن الم اة النجاسة، وق   : بمالق

زم جواز       اء، فيل روه في الم يلزم على هذا أن تزال به النجاسة، وهذا ألنه إذا دفعها عن نفسه دفعها عن غيره آما ذآ
اس ـ        ذا هو القي ول ـ وه ذا الق دير      إزالته بكل مائع طاهر مزيل للعين قالع لألثر على ه ذا التق ى ه ه عل ول ب وإن   . فنق

ال           زم من ق ة، فيل وى من اإلزال ة أق ره، لكون اإلحال ة      : آان ال يلزم من دفعها عن نفسه دفعها عن غي ه يجوز إزال أن
ا      التغير ـ إم نجس إال ب النجاسة بغير الماء من المائعات أن تكون المائعات آالماء، فإذا آان الصحيح في الماء أنه ال ي

    . وإما مع الكثرة ـ فكذلك الصواب في المائعات مطلًقا،
  

ة     ألة إزال ي مس اس ف نص والقي ذا مقتضى ال ديرين، وه ى التق ن عل ات ممك اء والمائع ين الم وية ب ة، التس ي الجمل وف
    . النجاسات، وفي مسألة مالقاتها للمائعات ـ الماء وغير الماء

  
ذا هو      ومن تدبر األصول المنصوصة المجمع عليها، والمعانى ه أن ه ين ل الشرعية المعتبرة في األحكام الشرعية، تب

م النجاسة        . أصوب األقوال فإن نجاسة الماء والمائعات بدون التغير بعيد عن ظواهر النصوص واألقيسة، وآون حك
    . يبقى في مواردها بعد إزالة النجاسة بمائع أو غير مائع بعيد عن األصول، وموجب القياس

  
ك  / ا خبيًرا بمآخذ األحكام الشرعية، وأزال عنه الهوى،ومن آان فقيًه ه ذل اد،        . تبين ل تعمالها فس ان في اس ولكن إذا آ

ا        ي يحرث عليه ر الت ا، والبق ي يحج عليه   . فإنه ينهى عن ذلك، آما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها، واإلبل الت
لم        . ونحوذلك؛ لما في ذلك من الحاجة إليها ال ألجل الخبث ه وس ي صلى اهللا علي ا   (   : آما ثبت في الصحيح عن النب لم

أله أن يجمع       ى عمر فس م أت آان في بعض أسفاره مع أصحابه، فنفدت أزوادهم فاستأذنوه في نحر الظهر فأذن لهم، ث
ك  ه           ) األزواد فيدعو اهللا بالبرآة فيها ويبقى الظهر، ففعل ذل ان لحاجتهم إلي م عن نحر الظهر آ ه له للرآوب؛ ال  فنهي

فهكذا ينهى فيما يحتاج إليه من األطعمة واألشربة عن إزالة النجاسة بها، آما ينهى عن االستنجاء   . ألن اإلبل محرمة
تنجاء    بما له حرمة من طعام اإلنس والجن وعلف دواب اإلنس والجن، ولم يكن ذلك لكون هذه األعيان ال يمكن االس

    . ئعات آالقول في الجامداتفالقول في الما  . بها، بل لحرمتها
  

اء بالنجاسات، أسرع من        . إحالة المائعات للنجاسة إلى طبعها أقوى من إحالة الماء  : أن يقال  : الوجه الثالث ر الم وتغي
    . فإذا آان الماء ال ينجس بما وقع فيه من النجاسة الستحالتها إلى طبيعته، فالمائعات أولى وأحرى  . تغير المائعات

  
ال بنجاسته أصًال،          : لوجه الرابعا لم أن يق ح، فال نس ون وال ري أن النجاسة إذا لم يكن لها في الماء والمائع طعم وال ل



 

فإن الجمهور على أن المستحيل من النجاسات   . وطرد ذلك في جميع صور االستحالة  . أبلغ/ آما في الخمر المنقلبة أو
ة والظا  روف عن الحنفي و المع ا ه اهر، آم ذهب   ط ي م ه ف د، ووج ك وأحم ذهب مال ي م ولين ف د الق و أح ة، وه هري

    . الشافعي
  

راب                : الوجه الخامس م ثابت في الت ذا الحك ل ه اء، ب اء ال يختص بالم دفع الم ها آ أن دفع المائعات للنجاسة عن نفس
ت      ريح أو االس مس أو ال ت بالش ابت األرض وذهب ة إذا أص ي النجاس وا ف اء اختلف إن العلم ره؛ ف ر  وغي ل تطه حالة ه

    : على قولين  ؟ األرض
  

ه ثبت       : أحدهما دليل، فإن تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في ال
ه           (   : عن ابن عمر ـ رضي اهللا عنهما ـ أنه قال   ول في مسجد رسول اهللا صلى اهللا علي دبر، وتب ل وت آانت الكالب تقب

ا       : وفي السنن أنه قال  .  ) كونوا يرشون شيًئا من ذلكوسلم ولم ي ان فيهم إن آ ه، ف إذا أتى أحدآم المسجد فلينظر في نعلي
ا طهور      راب لهم إن الت راب ف ره ـ يخوضون في              .  ) أذى فليدلكهما في الت ي طالب وغي ن أب ى ب ان الصحابة ـ آعل وآ

    . الوحل ثم يدخلون يصلون بالناس، وال يغسلون أقدامهم
  

ة         د أرض خبيث اء، إذا أصابت أرضًا طاهرة بع ول النس ك   (   : وأوآد من هذا قوله صلى اهللا عليه وسلم في ذي ك بتل   ) تل
ن            ) ما بعده/ يطهره (   : وقوله ة إسماعيل ب د في رواي ه أحم د نص علي ره، وق وهذا هو أحد القولين في مذهب أحمد غي

ا  سعيد الشالنجي التي شرحها إبراهيم بن يعقو ب الجوزجاني، وهي من أجل المسائل؛ وهذا ألن الذيول تتكرر مالقاته
ا،           ل النجاسة عن غيره دات تزي د جعل الجام ان الشارع ق للنجاسة، فصارت آأسفل الخف، ومحل االستنجاء، فإذا آ

    . آما في االستنجاء باألحجار، وجعل الجامد، علم أن ذلك وصف ال يختص بالماء  . ألجل الحاجة
  

د وأسرع  وإذا ا أش ى وأحرى؛ ألن إحالته ات أول ة، فالمائع ن النجاس ا م تحال إليه ا اس نجس بم دات ال ت   . آانت الجام
    . ولبسط هذه المسائل وما يتعلق بها مواضع غير هذا

  
ال  ا من ق د،    : وأم افعي وأحم ك والش ذهب مال ي م والن ف ه ق ي جواز االستصباح ب ه، فف ع في ا يق نجس بم دهن ي إن ال

ك   وأظهرهم ا جواز االستصباح به، آما نقل ذلك عن طائفة من الصحابة، وفي طهارته بالغسل وجهان في مذهب مال
    . والشافعي وأحمد

  
دهما رهم   : أح عبان، وغي ن ش و الخطاب، واب ن شريح، وأب اره اب ا اخت ر بالغسل آم ذهب   . يطه و المشهور من م وه

    . الشافعي وغيره
  

ففي   . الدهن المتغير بالنجاسة، فإنه نجس بال ريب/ وعليه أآثرهم ـ وهذا النزاع يجرى فيال يطهر بالغسل ـ   : والثاني
    . وآذلك في غسله هذا النزاع  . جواز االستصباح به هذا النزاع

  
ره        . وأما بيعه، فالمشهور أنه ال يجوز بيعه، ال من مسلم وال من آافر وعن    . وهو المشهور في مذهب الشافعي وغي

ه       . أنه يجوز بيعه من آافر، إذا أعلم بنجاستهأحمد  ه بجواز بيع ول ل آما روى عن أبي موسى األشعري، وقد خرج ق
ة        ره من األئم د وغي منهم من خرجه على جواز االستصباح به، آما فعل أبو الخطاب وغيره وهو ضعيف؛ ألن أحم

    . فرقوا بينهما
  

ره؛ أل  ك          ومنهم من خرَّج جواز بيعه على جواز تطهي نجس وذل اء ال نجس، واإلن الثوب ال ره صار آ ه إذا جاز تطهي ن
الوا         . يجوز بيعه وفاًقا ه إذا ق م في جواز بيع ال        : وآذلك أصحاب الشافعي له نهم من ق ان، وم ره، وجه   : بجواز تطهي
   . واهللا أعلم  . يجوز بيعه مطلًقا

  
 
 

    : وقال شيخ اإلسالم ـ رحمه اهللا
  



 

  وقعت فيه نجاسة في المائعات إذا: فصـــل  
  

أرة               ل الف ه نجاسة مث ا ـ إذا وقعت في بن وغيرهم ان آالخل والل ا من األده وأما المائعات ـ آالزيت والسمن، وغيرهم
    : الميتة، ونحوها من النجاسات، ففي ذلك قوالن للعلماء

  
روايتي             : أحدهما ره من السلف، وهو إحدى ال ول الزهري وغي ذا ق اء، وه م الم ذآر    أن حكم ذلك حك د، وي ن عن أحم

    . رواية عن مالك في بعض المواضع، وهذا هو أصل قول أبي حنيفة، حيث قاس الماء على المائعات
  

ره     : والثاني ه وآثي ين قليل افعي،      . أن المائعات تنجس بوقوع النجاسة فيها، بخالف الماء، فإنه يفرق ب ذا مذهب الش وه
    . وهو الرواية األخرى عن مالك وأحمد

  
اء، وخل العنب      : يها قول ثالثوف هو رواية عن أحمد، وهو الفرق بين المائعات المائية وغيرها فخل التمر يلحق بالم

    . ال يلحق به
  

د في       ك أحم ى ذل وعلى القول األول، إذا آان الزيت آثيًرا مثل أن يكون قلتين، فإنه ال ينجس إال بالتغير آما نص عل
ل     . ال ينجس  : فقال  . آلب ولغ في زيت آثير اء القلي ال    . وإن آان المائع قليًال، انبنى على النزاع المتقدم في الم   : فمن ق

ا من         : أن القليل ال ينجس إال بالتغير، قال أرة أو غيره ذلك في الزيت وغيره، وبذلك أفتى الزهري ـ لما سئل عن الف
ًرا، وسواء       تلقى و  : تموت في سمن أو غيره من األدهان ـ فقال   . الدواب يًال أو آثي ان قل ل، سواء آ ما قرب منها ويؤآ

    . وقد ذآر ذلك البخاري عنه في صحيحه لمعنى سنذآره إن شاء اهللا  . آان جامًدا أو مائًعا
  
اثرة   : أن المائـع القليل ينجس بوقوع النجاسة، قال  : ومـن قـال/   . إنه آالماء، فإنه يطهر بالمكاثرة آما يطهر الماء بالمك

ـل          . فإذا صب عليه زيت آثير طهر الجميع راجح، ب ـول ال ـو الق اء ه نجس الم ا ال ي والقول بأن المائعات ال تنجس آم
وذلك ألن اهللا أحل لنا الطيبات، وحـرم علينا الخبائث، واألطعمـة واألشـربة ـ من    . هي أولى بعدم التنجـيس مـن الماء
ا صفة     و  . األدهـان واأللبان والزيت والخلول األطعمة المائعة ـ هي مـن الطيبات التي أحلها اهللا لنا، فـإذا لم يظهر فيه

الخبث ـ ال طعمه، وال لونه، وال ريحه، وال شيء مـن أجزائه ـ آانت على حالها في الطيب، فال يجوز أن تجعل من    
ين الطيب  رق ب إن الف ث، ف ب ال صفات الخبائ ع أن صفاتها صفات الطي ـة م ث بالصفات الخبيث المحرم ات والخبائ

    . المميزة بينهما
  

بن      . وألجل تلك الصفات حرم هذا، وأحل هذا وإذا آان هذا الجب وقع فيه قطرة دم أو قطرة خمر ـ وقد استحالت والل
ا           . باق على صفته، والزيت باق على صفته ـ لم يكن لتحريم ذلك وجه   ق له م يب د استهلكت واستحالت، ول ك ق إن تل ف

ة من  رحقيق دم والخم ام ال ا شيء من أحك ام يترتب عليه اء ألن الشارع   . األحك ارة من الم ى بالطه ا آانت أول وإنم
ذه،  اء دون ه تنجي بالم ه يس تنجاء، فإن ات آاالس ي إتالف المائع م يرخص ف ه حيث ل اء وإتالف ة الم ي إراق رخص ف

    . وآذلك إزالة سائر النجاسات بالماء
  
اء        : لك فـال يصح ـ سواء قيل وأمـا استعمال المائعات في ذ/ ال من العلم ال من ق   : تزول النجاسة أو ال تزول ـ ولهذا ق

    . إن الماء يراق إذا ولغ فيه الكلب، وال تراق آنية الطعام والشراب
  

ا           اء، فالمائع ا في الم اء منه ر الم ت وأيًضا، فإن الماء أسرع تغيًرا بالنجاسة من الملح، والنجاسة أشد استحالة في غي
    . أبعد عن قبول التنجيس حًسا وشرًعا من الماء، فحيث ال ينجس الماء فالمائعات أولى أال تنجس

  
ـن،             أرة وقعت في سم ه سئل عن ف لم أن ه وس ي صلى اهللا علي وأيًضا، فقـد ثبت في صحيـح البخاري وغيره عن النب

ـا        فأجـابهم النبي   .  ) ألقـوها ومـا حولها، وآلوا سمنكم (   : فقـال ـا وم أن يلقـوه ا ب ـا مطلًق ا عاًم لم جواًب صلى اهللا عليه وس
ـًدا   ا أو جـام ـيام          . حـولها، وأن يأآلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل آان مائًع ـع ق ـة الحال م رك االستفصال في حكاي وت

ل    . مع أن الغالب على سمن الحجاز أن يكون ذائًبا  . االحتمال ينـزل منزلـة العمـوم في المقال د قي ه ال يكون إال     : وق إن
    . والغالب على السمـن أنه ال يبـلغ القلتين، مع أنه لم يستفصل هل آان قليًال أو آثيًرا  . ذائًبا

  



 

وه     (   .  . فقد روى في الحديث  : فإن قيل ا فال تقرب ان مائًع رواه   .  .  ) إن آان جامًدا فألقوها وما حولها وآلوا سمنكم، وإن آ
    . وغيرهأبو داود 

  
ي صلى اهللا               : قيل/ ة من آالم النب ا ثابت دوا أنه د، واعتق ائع والجام ين الم رق ب هذه الزيادة هي التي اعتمد عليها من ف

ادهم م واجته غ علمه ائلين بمبل دين ق ك مجته ي ذل انوا ف لم، وآ ه وس ذهلي حديث   . علي ى ال ن يحي د ب د ضعَّف محم وق
ي            الزهري، وصحح هذه الزيادة، لكن قد تب  أ في الحديث، ليست من آالم النب ادة وقعت خط ذه الزي رهم أن ه ين لغي

    . صلى اهللا عليه وسلم
  

ذلك          لم، فل ه وس ي صلى اهللا علي وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرنا ـ ونحن جازمون ـ بأن هذه الزيادة ليست من آالم النب
ا أوالً        ي به ا نفت د أن آن ا بع اء به إن الرجوع     . رجعنا عن اإلفت ادي في الباطل       ف ر من التم ى الحق خي والبخاري    . إل

ا              ه له ط في روايت ًرا غل ة، وأن معم ا باطل ا أنه وا لن د بين والترمذي ـ رحمة اهللا عليهما ـ وغيرهما من أئمة الحديث، ق
الفوه في               ة ـ خ ن عيين ونس، واب ك، وي ات من أصحاب الزهري ـ آمال ط، واألثب عن الزهري، وآان معمر آثير الغل

ا      ذلك،  رة، وإنم ي هري وهو نفسه اضطربت روايته في هذا الحديث إسناًدا ومتًنا، فجعله عن سعيد بن المسيب عن أب
ال    ه ق ه أن ي بعض طرق ه ف ة، وروي عن اس عن ميمون ن عب د اهللا عن اب ن عب د اهللا ب و عن عبي ا  (   : ه ان مائًع إن آ

    .  ) وفي بعضها فال تقربوه (   ) فاستصبحوا به
  

أرة وقعت في سمن      والبخاري بي ن غلطه في هذا، بأن ذآر في صحيحه عن يونس عن الزهري نفسه أنه سئل عن ف
أرة  /إن آان  : فقال جامًدا أو مائًعا قليًال أو آثيًرا تلقى وما قرب منها ويؤآل؛ ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم سئل عن ف

ال ي سمن، فق وا سمنكم (   : وقعت ف ا وآل ا حوله ا وم ا  ) ألقوه ائع ف ي الم ى ف د أفت ه، ق دار الحديث علي ذي م لزهري ال
ه جمهور أصحابه     ا رواه عن ين أن من     . والجامد بأن تلقى الفأرة وما قرب منها، ويؤآل، واستدل بهذا الحديث آم فتب

    . ذآر عنه الفرق بين النوعين فقد غلط
  

ر م  ي آثي تباه ف ع االش ل يق ر ال ينضبط، ب ان، أم الجمود والميع ا، ف ائعوأيًض د أو الم ة، هل تلحق بالجام   . ن األطعم
َوَما َآاَن الّلُه ِلُيِضلَّ َقْوًما َبْعَد ِإْذ  {   : آما قال تعالى  . والشارع ال يفصل بين الحالل والحرام إال بفصل مبين ال اشتباه فيه

ات مما يتقون، فالبد أن يبين لهم المحرمات بياًنا فاصًال بينها والمحرم  .  ] 115 : التوبة [   } َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيَِّن َلُهم مَّا َيتَُّقوَن
    .  ] 119  : األنعام [   } َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم {   : وقد قال تعالى  . وبين الحالل

  
ى أن  وأيًضا، فإذا آانت الخمر التي هي أم الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلت باتفاق المسلمين، فغير ها من النجاسات أول

    . وإذا قدر أن قطرة خمر وقعت في خل مسلم بغير اختياره فاستحالت، آانت أولى بالطهارة  . تطهر باالنقالب
  

    . الخمر لما نجست باالستحالة طهرت باالستحالة، بخالف غيرها، والخمر إذا قصد تخليلها لم تطهر  : فإن قيل
  
ن جميع النجاسات نجست باالستحالة، فإن اإلنسان يأآل الطعام ويشرب الشراب وهي    إ  : قيل في الجواب عن األول/

    . طاهرة، ثم تستحيل دًما وبوًال وغائًطا فتنجس
  

اة   ي الحي ه ف د الموت خالف حال ه بع ه الفضالت، وصار حال ات احتبست في إذا م اهًرا، ف ون ط وان يك ذلك الحي وآ
ل   فينجس؛ ولهذا يطهر الجلد بعد الدباغ عند ك           : الجمهور سواء قي إن في ذل ذآاة، ف ه آال ل إن اة، أو قي دباغ آالحي إن ال

    . قولين مشهورين للعلماء، والسنة تدل على أن الدباغ آالذآاة
  

ة    . وأما ما قصد تخليله، فذلك ألن حبس الخمر حرام، سواء حبست لقصد التخليل أو ال والطهارة نعمة فال تثبت النعم
    . بالفعل المحرم

  
ا يشق         ك ـ مم ر ذل ا وغي دواب ورحاله َوُسِئَل عن الرجل يسافر في الشتاء ويصيبه بلل المطر والنداوة ويمس مقادم ال

فهل    . االحتراز منه على المسافر ـ وينزل منازل متنجسة يفرش عليها فرشه وغير ذلك، مما يعلم من أحوال المسافر  
ك   ه، فهل إذا حضر في        ؟ يعفي عن ذل ي عن ه وإذا عف راءه        / بلدت ه وفرشه وف ا المس ثياب ه غسل م وهي    ؟ يجب علي

ول أو              . مرتبطة بتلك المقاود ة من ب اود رطب ات المق د تكون في بعض األوق وآلة الدواب ال تخلو من النجاسات، وق



 

ك       . بلل، ويمسكها بيده، ويلمس بيده ثيابه، وقد تكون في الصيف يده عرقانة ع ذل ه  وإن عف   ؟ فهل يعفي عن جمي ي عن
اس      . فإن الكثير من الناس ال يغسلون   ؟ في السفر هل يكون عفًوا له في الحضر، أم يجب غسل ما ذآر ل من الن واألق

ون بالغسل ك، أم يتجاوزون  ؟ يعتن ان الصحابة يغسلون من ذل نة  ؟ وهل آ ك بخالف الس   ؟ وهل يكون الغسل من ذل
    . والغرض متابعة الصحابة وما آانوا عليه

  
ه  وف ك مصيب       . ي الرجل، إذا مس ثوبه القصَّاب أو يده وعليه شيء من الدسم غسل ما أصابه من أو   ؟ فهل هو في ذل

ر طاهر؛ ألن             ؟ هذا وسواس ذا القصاب غي ان ه ول مك وفي الرجل ـ أيًضا ـ يصلي إلى جانبه قصَّاب في المسجد فيق
وآذلك إذا مسه الطواف باللحم   ؟ ا صافحه قصَّاب غسل يدهالقصابين ال يتحرزون من النجاسة في أبدانهم وثيابهم، وإذ

    ؟ وما الذي آانت عليه الصحابة  ؟ وما الحكم في ذلك  ؟ فهل هو مخطئ  . غسل ما أصابه منه
  

لكون القصابين     ؟ وفي الرجل يأآل الشرائح ـ وقد جرت العادة بأن عمالها ال يغسلون اللحم ـ فهل يحرم أآلها أو يكره  
ك ويصيب       : وإذا عفي عنه في األآل  ؟ ويسلخون بها من غير غسل/بسكين يذبحون فهل يعفي عن الرجل يأآل من ذل

    . أفتونا مأجورين  ؟ ما لو جرى بحضرة الصحابة أو فعل  : ثوبه وبدنه من ذلك وال يغسله والمراد
  

ل طاهرة      : فأجاب ة؛ ألن الخي اق األئم اق  أما مقاود الخيل ورباطها فطاهر باتف ا خالف      . باالتف ر فيه هل    : ولكن الحمي
ا ة، أو مشكوك فيه اهرة أو نجس ب    ؟ هي ط ا أن شعر الكل د بين عرها طاهر؛ إذ ق ه أن ش ذي ال ريب في والصحيح ال

ى ار أول اهر، فشعر الحم ل   . ط ق الخي ب أو بري ق الكل ار هل يلحق بري ق الحم ي ري بهة ف ا الش ا   ؟ وإنم ا مقاوده وأم
    . بطهارتها، وغاية ما فيها أنه قد يصيبها بول الدواب وروثها وبراذعها فمحكوم

  
م الجمهور وهو مذهب          : منهم من يقول  . وبول البغل والحمار فيه نزاع بين العلماء نهم من ينجسه، وه هو طاهر وم

ان    فإذا عفي عن   . هما روايتان عن أحمد  . على قولين  ؟ لكن هل يعفي عن يسيره  . األئمة األربعة ه، آ ه وروث يسير بول
    . وهذا مع تيقن النجاسة  . ما يصيب المقاود وغيرها معفًوا عنه

  
ا يجوز أن يكون                 إن الرجل إذا أصابه م ك وسواس، ف اط في ذل ارة، واالحتي ك الطه وأما مع الشك، فاألصل في ذل

ن عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا   يكون نجًسا لم يستحب له التجنب على الصحيح، وال االحتياط، فإ/ طاهًرا ويجوز أن
اء      ه م ى صاحبه من ال صاحبه    . عنه ـ مر هو وصاحب له بميزاب فقطر عل اؤك طاهر أو        : فق زاب م ا صاحب المي ي

    . يا صاحب الميزاب ال تخبره، فإن هذا ليس عليه  : فقال عمر  ؟ نجس
  

ا روث    . ها، فإنه يعفي عن يسير ذلكوعلى القول بالعفو، فإذا فرش في الخانات وغيرها على روث الحمير ونحو وأم
ده             ك إذا دخل الحضر، وسواء آانت ي ه شيء من ذل و، وال يجب علي الخيل فالصحيح أنه طاهر، فال يحتاج إلى عف

وغسل المقاود بدعة لم ينقـل ذلك عن الصحابة ـ رضوان اهللا       . رطبة من ماء أو غير ذلك، فإنه ال يضره من المقاود
ا   {   : وامتن اهللا عليهم بذلك في قوله تعالى   . ا يرآبونهاعليهم ـ بل آانو  َر ِلَتْرَآُبوَه ،  ] 8  : النحل  [   } َواْلَخْيَل َواْلِبَغاَل َواْلَحِمي

ه ا، وروي عن ة يرآبه لم بغل ه وس ي صلى اهللا علي ان للنب دواب أن   : وآ دَّام ال ر ُخ ه أم ل أن ا نق ار، وم ه رآب الحم أن
    . يحترزوا من ذلك

  
  وثوب القصَّاب وبدنه محكوم بطهارته: فصـــل 

  
ه من   ك وسوسة وبدعة، ومكان دين من ذل م، وغسل الي ه دس ان علي ه، وإن آ وم بطهارت ه محك اب وبدن وب القصَّ وث

ه دم ال يضره،      /المسجد وغيره طاهر، م يكن علي وغاية ما يصيب القصاب، أن الدم يصيبه أحياًنا، فالذي يماسه إذا ل
إن الدسم                ولو أصابه دم  ه، ونجاسة القصاب ليست من نجاسة الدسم، ف و عن دم اليسير معف ه؛ ألن ال يسير لعفي عن

اب أو الطواف وسوسة وتنطع مخالف              ده من مصافحة القصَّ ه، وغسل ي و عن دم معف طاهر ال نجاسة فيه، ويسير ال
    . للسنة

د         رأة نصرانية، وق ل       وقد ذآر البخاري أن عمر بن الخطاب توضأ من جرة ام لم يقب ه وس ي صلى اهللا علي ان النب آ
ا     ام حمله ار        . زبيبة الحسن، وقد صلى وهو حامل أمامة ابنة ابنته، فإذا سجد وضعها، وإذا ق ر في اآلث ذا آثي ل ه ومث

    . يبين سعة األمر في ذلك
  



 

  في أآل الشوى والشريح: فصـــل 
  

حم الذبيحة بدعة، فما زال الصحابة ـ رضي اهللا    أآل الشوى والشريح جائز سواء غسل اللحم أو لم يغسل، بل غسل ل
دم في                رون ال انوا ي له، وآ ر غس ه بغي ه ويأآلون لم يأخذون اللحم فيطبخون ه وس عنهم ـ على عهد النبي صلى اهللا علي
م  ي العروق فل ى ف ا يبق ا م راق، فأم دم المسفوح أى المصبوب المه يهم ال ا حرم عل ك أن اهللا إنم ا، وذل در خطوًط الق

م،      /ولكن حرم عليهم أن يتبعوا العروق آما تفعل اليهود الذين ـ بظلم منهم ـ     . يحرمه ات أحلت له يهم طيب حرم اهللا عل
    . وبصدهم عن سبيل اهللا آثيًرا

  
ذلك غسل    ة، وآ ا بدع ذبح به ي ي كاآين الت إن غسل الس ى غسل، ف اج إل ال تحت لخ، ف ا ويس ذبح به اب ي وسكين القصَّ

ان السلف    . السيوف  ا آ ام الصقيلة آالسيف       وإنم ي األجس اء ف ولى العلم ي أحد ق ذا جاز ف ًحا؛ وله ك مس يمسحون ذل
    . والمرآة إذا أصابها نجاسة أن تمسح وال تغسل وهذا فيما ال يعفي عنه

  
ه         ى غسل وال مسح، واليسير يعفي عن اج إل ه، فالحمل والمشي بال         . فأما ما تعين عدم نجسه، فال يحت ي عن ا عف وم

ا،         ريب، فإن آل  ا جازت مباشرته في الصالة وغيره يس آل م ما جاز أآله، جاز مباشرته في الصالة وغيرها، ول
    . ولو باشرها وإن آانت طاهرة تجوز مباشرتها في الصالة  . جاز أآله، آالسموم المضرة، فإنه ال يجوز أآلها

  
ا ضر في مباشرة      وذلك ألن اهللا ـ تعالى ـ حرم علينا الخبائث، وأباح لنا الطيبات، والخبي   ع، وم ث يضر، والطيب ينف

ة يضر          ة والمخالط ا ضر بالممازج ل م يس آ وى، ول وى وأق ل أق دان إذا أآ ة األب رته بممازج ت مض اهر آان الظ
اة ونحو      بالمباشرة والمالمسة؛ ولهذا آان ما عفي عنه في الحمل آدم الجرح والدماميل وما يعلق بالسكين من دم الش

دم        . اء أو مائع فقيل إنه ينجسه، وإنما يعفي عنه في المائعاتذلك، فهذا إذا وقع في م ا حرم ال دم من أن اهللا إنم آما تق
دم       / المسفوح، وقد آان وث أصابعه بال أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يدخل أحدهم إصبعه في خيشومه فيل
ل   . فيمضى في صالته انوا يتحرجون من مباشرة        وآذلك آانت أيديهم تصيب الدماميل والجراح ولم ينق م آ نهم أنه ع

    . المائعات حتى يغسلوا أيديهم
  

ه،    و عن وقد ثبت أنهم آانوا يضعون اللحم بالقدر فيبقى الدم في الماء خطوًطا، وهذا ال أعلم بين العلماء خالًفا في العف
ا     وأنه ال ينجس باتفاقهم وحينئذ، فأى فرق بين آون الدم في مرق القدر، أو مائع آخر، ه في السكين أو غيره   !  ؟ وآون

    . واهللا أعلم
  

وهل يجوز   ؟ َوُسِئَل عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فأرة في بئر واحدة، فهل ينجس بذلك أم ال
    . أفتونا مأجورين  ؟ بيعه أو استعماله أم ال

  
    : فأجاب

  
ده    الحمد هللا، ال ينجس بذلك، بل يجوز بيعه واستعمال م المائعات عن ه إذا لم يتغير في إحدى الروايتين عن أحمد، وحك

ى أن     د ذهب إل حكم الماء في إحدى الروايتين، فال ينجس إذا بلغ القلتين إال بالتغير، لكن تلقى النجاسة وما حولها، وق
    . آالزهري، والبخاري صاحب الصحيح  : من العلماء/حكم المائعات حكم الماء طائفة 

  
ر ذلك رواية عن مالك، وهو ـ أيًضا ـ مذهب أبي حنيفة، فإنه سوى بين الماء والمائعات بمالقاة النجاسة، وفي   وقد ذآ

الفوا     ة خ إزالة النجاسة، وهو رواية عن أحمد في اإلزالة، لكن أبو حنيفة رأى مجرد الوصول منجًسا، وجمهور األئم
    . في ذلك فلم يروا الوصول منجًسا، مع الكثرة

  
    . عوا في القليلوتناز

  
ال   د       : إذ من الفقهاء من رأى أن مقتضى الدليل أن الخبث إذا وقع في الطيب أفسده، ومنهم من ق ان ق ا يفسده إذا آ إنم

ا طاهرة        ر قصد آدمى فإنه ظهر أثره، فأما إذا استهلك فيه واستحال فال وجه إلفساده، آما لو انقلبت الخمرة خًال بغي
ى     حالل باتفاق األئمة، لك ل عل ذا الموضع، وال دلي ن مذهبه في الماء معروف، وعلى هذا أدلة قد بسطناها في غير ه



 

    . نجاسته ال في آتاب اهللا وال سنة رسوله
  

أرة             ه سئل عن ف لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ره عن النب و داود وغي اجهم بحـديث رواه أب ذين نجسوه، احتج دة ال وعم
ا فال   إن آان جامًد (   : وقعت في سمن فقال ان مائًع ـربوه / ا فألقوها وما حولها، وآلوا سمنكم، وإن آ ذا الحديث    ) تق ، وه

أرة، فكيف والحديث ضعيف         ه الف ع في ذي وق ى         !  ؟ إنما يدل لو دل على نجاسة السمن ال ه معمر عل ط في ل باطل غل ب
    . الزهري غلًطا معروًفا عند النقاد الجهابذة، آما ذآره الترمذي عن البخاري

  
ل          و م العل إن عل ه، ف م ببطالن ي توجب العل ه الت ة في من اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح، فلم يعلم العلة الباطن

ولهذا بين البخاري في صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية، وأن الحديث الصحيح هو    . من خواص علم أئمة الحديث
    : على طهارته أدل منه على النجاسة فقال

  
    ] إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب  : باب [ 

  
ي تموت في         : حدثنا عبد اهللا ـ يعني ابن المبارك ـ عن يونس، عن الزهري    : حدثنا عبدان، قال ة الت أنه سئل عن الداب

ال         . الزيت أو السمن وهو جامـد ا ـ ق أرة أو غيره ـد ـ الف ر جام ا أن رسول اهللا صلى اهللا عل     : أو غي لم أمر    بلغن ه وس ي
ة       . بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أآل اس عن ميمون ن عب وفي حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا عن اب

وه    (   : سئل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمـن فقـال  : قال ا وآل ا حوله ذآر البخاري عن      ) ألقوها وم ف
ه              ابن شهاب الزهري ـ أعلم األمة   د إذا ماتت في ر الجام د وغي ى في الزيت والسمن الجام ه أفت ه ـ أن بالسنة في زمان
    . الفأرة أنها تطرح وما قرب منها

  
اس / أرة          : واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عب لم سئل عن ف ه وس ي صلى اهللا علي أن النب

إن آان مائًعا فال تقربوه، بل هذا   : ولم يقل النبي صلى اهللا عليه وسلم  ) وآلوهألقوها وما حولها  (   : وقعت في سمن فقال
ذا التفصيل             . باطل ذا الحديث ه ه روي في ه فذآر البخاري ـ رضى اهللا عنه ـ هذا ليبين أن من ذآر عن الزهري أن

ه       ذا الحديث بعين ذائب، مستدال به د وال يما والسمن بالحجاز يكون     فقد غلط عليه، فإنه أجاب بالعموم، في الجام ، الس
    . إنه ال يكون بالحجاز جامًدا بحال  : ذائًبا أآثر مما يكون جامًدا، بل قيل

  
ـاد في الجـواب،                ـسؤال آالمع ـوم؛ إذ ال ـوجب العم ر تفصيل ي ـن غي لم الجـواب م ه وس ي صلى اهللا علي فإطـالق النب

ما حولها وآلوا سمنكم، وترك االستفصال في حكايـة الحـال مع قيـام إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها و  : فكأنـه قـال
ـان      . االحتمال يتـنزل منزلـة العمـوم في المقـال ـا إن آ ا، فـأم هـذا إذا آـان السمـن بالحجاز يكـون جامـًدا ويكـون ذائًب

ذائب إذا        ـن ال ا في أن السم ان الحـديث نًص ـًا، آ ـا        وجـود الجامـد نادًرا أو معـدوم ـإنها تلقى وم ـأرة ف ـه الف وقعت في
ـل  ـولها ويؤآ ر         . ح ـد ذآ ـير، وق ـيره إال بالتغ ه وال آث نجس قليل اء ال ي ـه أن الم ـإن مـذهب ري ف ـاب الزه ذلك أج ول

    . التسويـة بين الماء والمائعات  : البخاري في أوائـل الصحيـح
  
ذا الموضـع    وقـد بسطنا الكـالم في هـذه المسألـة ودالئلها، وآـال/ ر ه ـل       . م العلماء فيها في غي ـس مث آيف وفي تنجي

ة               ـه الشريعة الجامع أتى بمثل ـا ال ت ـدر، م ـة الق ـوال العظيم ة، وإتالف األم ة العظيم اد األطعم ذلك وتحريمـه من فس
طيبات آلها لم يحرم علينا واهللا ـ سبحانه ـ إنما حـرم علينا الخبائث تنزيًها لنا عن المضار، وأباح لنا ال    . للمحاسن آلها

م       ات أحلت له م ـ طيب ـواردها        . شـيًئا مـن الطيبات، آما حرم على أهـل الكتاب ـ بظلمه ـة في م ـرأ الشريع ـن استق وم
هُ     { ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد، تبين له من ذلك ما يهديه اهللا إليه  ُه َل ِل اللَّ ْم َيْجَع  َوَمن لَّ

لم    . ، واهللا ـ سبحانه ـ أعلم   ] 40  : النور [   } ُنوًرا َفَما َلُه ِمن نُّوٍر والحـمد للَّه وحده وصـالته على محمـد وآله وصحبه وس
    . تسليما آثيًرا

  
ه        : َوُسِئَل عن الزيت إذا آان في بئر، ووقعت فيه نجاسة  ا في ا، ومات ة، ونحوهم أرة والحي ل الف م إذ    . مث ا الحك ان  فم ا آ

    ؟ وإذا ولغ الكلب في الزيت أو اللبن فما الحكم فيه  ؟ دون القلتين
  

    : فأجاب ـ رحمه اهللا
  



 

رهم     د، وغي افعي، وأحم ك، والش ين،     . إذا آان أآثر من القلتين فهو طاهر عند جمهور العلماء آمال ان دون القلت وإن آ
ره      د، وغي والن في مذهب أحم ر     . ففيه ق دنيين وآثي روايتين عن          ومذهب الم ه طاهر، آإحدى ال من أهل الحديث أن

زاع        : وهو اختيار طائفة من أصحابه/ أحمد، ه ن ره في م تغي آابن عقيل، وغيره، وآذلك المائع إذا وقعت فيه نجاسة ول
    . معروف، وقد بسط في موضع آخر

  
نجس، واهللا ـ   واألظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه أثر، بل استهلكت فيه ولم تغير له لوًنا و ال طعًما وال ريًحا، فإنه ال ي

    . سبحانه ـ أعلم
  

    . أفتونا مأجورين  ؟ فهل يحل تطهير الزبدة  : َوُسِئَل عما إذا ولغ الكلب في اللبن، ومخض اللبن، وظهر فيه زبدة
  

    : فأجاب
  

ان عن   هذا   ؟ اللبن وغيره من المائعات هل يتنجس بمالقاة النجاسة أو حكمه حكم الماء فيه قوالن للعلماء، وهما روايت
    . فيه قوالن  ؟ أحمد، وآذلك مالك له في النجاسة الواقعة في الطعام الكثير هل تنجسه

  
ول اآلخر                 ى الق نجس، وعل م ي اء ـ ل ولى العلم ى أحد ق ذا ـ عل ك، فه د مال وأما ولوغ الكلب في الطعام، فال ينجسه عن

فيه قوالن   ؟ الدهن بالغسل/لمشهور عن أصحابه، لكن عند هؤالء هل يطهرينجس، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في ا
    . في مذهب الشافعي وأحمد، وهما قوالن في مذهب مالك ـ أيًضا

  
    . فمن قال إن األدهان تطهر بالغسل، قال بطهارته بالغسل، وإال فال، واهللا أعلم

  
    ؟ ي يجب في ذلكعن الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره ما الذ  : َوُسِئَل

  
    : فأجاب

  
    : وأما الكلب فقد تنازع العلماء فيه على ثالثة أقوال

  
    . أنه طاهر حتى ريقه، وهذا هو مذهب مالك  : أحدها

  
    . نجس حتى شعره، وهذا هو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد  : والثاني

  
وال شعره طاهر، وريقه نجس، وهذا هو مذهب   : والثالث   . أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهذا أصح األق

    . فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة شعره لم ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق الماء
  
ول/ اء من يق وه فمن العلم بن ونح ي الل غ ف راق   : وإن ول ول ي نهم من يق ره، وم ك وغي ول مال ام، آق ك الطع يؤآل ذل

    . فة والشافعي وأحمد، فأما إن آان اللبن آثيًرا فالصحيح أنه ال ينجس آما تقدمآمذهب أبي حني
  

د    : عن الجبن اإلفرنجى، والجوخ  : َوُسِئَل َشْيخ اإلْسَالم ـ َرحمه اهللا  هل هما مكروهان، أو قال أحد من األئمة ممن يعتم
    ؟ قوله إنهما نجسان، وأن الجبن يدهن بدهن الخنزير، وآذلك الجوخ

  
    : الحمد للَّه، أما الجبن المجلوب من بالد اإلفرنج، فالذين آرهوه ذآروا لذلك سببين  : فأجاب
    . أنه يوضع بينه شحم الخنزير إذا حمل في السفن  : أحدهما

  
    . أنهم ال يذآون ما تصنع منه األنفحة، بل يضربون رأس البقر وال يذآونه  : والثاني

  
ك ثبت في الصحيح       فغ  : فأما الوجه األول إن ذل ر، ف أن   : ايته أن ينجس ظاهر الجبن، فمتى آشط الجبن، أو غسل طه



 

ال / النبي وا سمنكم      (   : صلى اهللا عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فق ا وآل ا حوله ا وم اة     ) ألقوه ان مالق إذا آ ، ف
ا      !  ؟ جبن توجب نجاسة باطنهالفأرة للسمن ال توجب نجاسة جميعه، فكيف تكون مالقاة الشحم النجس لل ذا، فإنم ومع ه

    . يجب إزالة ظاهره إذا تيقن إصابة النجاسة له، وأما مع الشك، فال يجب ذلك
  

  . أنهم إنما يفعلون هذا بالبقر  : فقد علم أنه ليس آل ما يعقرونه من األنعام يترآون ذآاته، بل قد قيل  : وأما الوجه الثاني
الحالل في      . ذلك حتى يسقط، ثم يذآونهإنهم يفعلون   : وقيل ومثل هذا ال يوجب تحريم ذبائحهم، بل إذا اختلط الحرام ب

د،        ا في البل عدد ال ينحصر ـ آاختالط أخته بأهل بلد، واختالط الميتة والمغصوب بأهل بلدة ـ لم يوجب ذلك تحريم م
در ال    ذا الق ت، فه ة الحال      آما إذا اختلطت األخت باألجنبية، والمذآى بالمي ائحهم المجهول ذآور ال يوجب تحريم ذب   . م

    : وبتقدير أن يكون الجبن مصنوًعا من أنفحة ميتة، فهذه المسألة فيها قوالن مشهوران للعلماء
  

    . أن ذلك مباح طاهر، آما هو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين  : أحدهما
  

اني رام نجس   : والث ه ح ك، والش   : أن ول مال ة    /افعي،وأحمدآق بن الميت ي ل هور ف رى، والخالف مش ة األخ ي الرواي ف
والمطهرون احتجوا بأن الصحابة أآلوا جبن المجوس مع آون ذبائحهم ميتة، ومن    ؟ هل هو طاهر أم نجس  : وأنفحتها

    . خالفهم نازعهم آما هو مذآور في موضع آخر
  

ع          : خنزير، وقال بعضهموأما الجوخ، فقد حكى بعض الناس أنهم يدهنونه بشحم ال إذا وق ه، ف ه آل ذا ب يس يفعل ه أنه ل
الشك في عموم نجاسة الجوخ لم يحكم بنجاسة عينه، إلمكان أن تكون النجاسة لم تصبها؛ إذ العين طاهرة، ومتى شك 

 ولو تيقنا نجاسة بعض أشخاص نوع دون بعض، لم نحكم بنجاسة جميع أشخاصه وال  . في نجاستها، فاألصل الطهارة
ك          إن ذل ا، ف ة الشك، فغسل الجوخة يطهره بنجاسة ما شككنا في تنجسه، ولكن إذا تيقن النجاسة، أو قصد قاصد إزال

    . وأصابة البول والدم لثوب القطن والكتان أشد وهو به ألصق  . صوف أصابه دهن نجس
  

م اق   (  : وقد قال النبي صلى اهللا عليه وسلم لمن أصاب دم الحيض ثوبها ه، ث اء    حتي ليه بالم م اغس ة    ) رصيه ث   : وفي رواي
    . واهللا أعلم  .  ) وال يضرك أثره ( 

  
هذه المسألة فيها نزاع معروف بين العلماء، هل يعفي   : فأجاب  ؟ عن مريض طبخ له دواء، فوجد فيه ذبل الفأر  : َوُسِئَل

ا  ر،        عن يسير بعر الفأر، ففي أحد القولين في مذهب أحمد وأبي حنيفة وغيرهم ا ذآ ه يعفي عن يسيره، فيؤآل م ، أن
    . واهللا أعلم  . وهذا أظهر القولين

  
   في حكم منى اإلنسان وغيره من أرواث البهائم المباحة

  
    : وَقاَل ـ رحَمُه اهللا 
  

ًرا وتأصيال      روعة تصويًرا وتقري ام المش دارك األحك ي م دين، والنظر ف ي ال ه ف س التفق ي مجل ا ف د آن د، فق ا بع أم
  : ال، فوقع الكالم في شرح القول في حكم منى اإلنسان وغيره من الدواب الطاهرة، وفي أرواث البهائم المباحةوتفصي

أقول وال    ؟ أهى طاهرة أم نجسة على وجه أحب أصحابنا تقييده، وما يقاربه من زيادة ونقصان، فكتبت لهم في ذلك، ف
    . حول وال قوة إال باللَّه

  
    : أما األصل  . صلينهذا مبنى على أصل، وف

  
ا                     / اين أوصافها ـ أن تكون حالال مطلًق ى اختالف أصنافها وتب ان الموجودة ـ عل ع األعي اعلم أن األصل في جمي ف

ة،        ة عام ة، ومقال ة جامع ذه آلم تها، وه رتها، ومماس تها ومباش يهم مالبس رم عل اهرة ال يح ون ط ين، وأن تك لآلدمي
ة، واسعة ا     ة المنفع ال         وقضية فاضلة عظيم ا ال يحصى من األعم ة الشريعة، فيم ا حمل زع إليه ة، يف وحوادث    . لبرآ

ره من الشريعة ـ وهى         ا حضرنى ذآ اع سبيل        : الناس، وقد دل عليها أدلة عشرة ـ مم اب اهللا، وسنة رسوله، واتب آت
الى ه تع ي قول ة ف ؤمنين المنظوم َه  {   : الم وْا الّل وْا َأِطيُع ِذيَن آَمُن ا الَّ ا َأيَُّه نُكْمَي ِر ِم ي اَألْم وَل َوُأْوِل وْا الرَُّس   } َوَأِطيُع

واْ     {   : ، وقوله ] 59 : النساء [  ِذيَن آَمُن وُلُه َوالَّ ُه َوَرُس دة  [   } ِإنََّما َوِليُُّكُم الّل اهج        .  ] 55  : المائ ار، ومن اس، واالعتب م مسالك القي ث



 

    . الرأي، واالستبصار
  

    . عدة آيات الكتاب، وهو  : الصنف األول
  

اً    {   : اآلية األولى قوله تعالى ي اَألْرِض َجِميع ا ِف رة  [   } ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّ اس    ] 29  : البق ع الن اح    . ، والخطاب لجمي الفتت
اس   ، ووجه الداللة أنه أخ ] 21  : البقرة [   } َيا َأيَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم {   : الكالم بقوله بر، أنه خلق جميع ما في األرض للن

اه من     تحقاقه إي ه، واس الم حرف اإلضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إلي الالم، وال يهم ب مضاًفا إل
ك فيجب          : آقولهم  . الوجه الذي يصلح له، وهذا المعنى يعم موارد استعمالها ا أشبه ذل ة، وم د، والسرج للداب المال لزي

ياء وهي    / ناس مملكين ممكنين لجميع ما في األرضإًذا أن يكون ال فضًال من اهللا ونعمة، وخص من ذلك بعض األش
    . الخبائث؛ لما فيها من اإلفساد لهم في معاشهم، أو معادهم، فيبقى الباقي مباًحا بموجب اآلية

  
ُطِرْرُتْم           َوَما َلُكْم َأالَّ َتْأُآُلوْا ِممَّا ُذِآَر {   : قوله تعالى  : اآلية الثانية ا اْض ْيُكْم ِإالَّ َم رََّم َعَل ا َح م مَّ َل َلُك ْد َفصَّ ِه َوَق اْسُم الّلِه َعَلْي

    : ، دلت اآلية من وجهين ] 119  : األنعام [   } ِإَلْيِه
  

يا         : أحدهما م تكن األش و ل ه باسمه الخاص، فل ء أنه وبخهم وعنفهم على ترك األآل مما ذآر اسم اهللا عليه قبل أن يحل
    . مطلقة مباحة لم يلحقهم ذم وال توبيخ؛ إذ لو آان حكمها مجهوال، أو آانت محظورة لم يكن ذلك

  
ات،        ] 119  : األنعام [   } َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم {   : أنه قال  : الوجه الثاني ين المحرم ه ب ين أن ين، فب ، والتفصيل التبي

    . وما ليس بمحرم فهو حالل؛ إذ ليس إال حالل أو حرام  . بمحرم فما لم يبين تحريمه ليس
  

هُ       {   : قوله تعالى  : اآلية الثالثة ا مِّْن َأْرِض َجِميًع ي اْل ا ِف َماَواِت َوَم ة  [   } َوَسخََّر َلُكم مَّا ِفي السَّ ا في     ] 13 : الجاثي ان م ، وإذا آ
    . األرض مسخًرا لنا، جاز استمتاعنا به آما تقدم

  
ُفوحً  {   : قوله تعالى  : اآلية الرابعة/   } اُقل الَّ َأِجُد ِفي َما ُأْوِحَي ِإَليَّ ُمَحرًَّما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما مَّْس

ل         . ، فما لم يجد تحريمه، ليس بمحرم  ] 145  : األنعام [ اآلية  و حل، ومث م يحرم، فه ا ل ه   وم ة قول ذه اآلي رََّم    {   : ه ا َح ِإنََّم
رِ    َم اْلِخنِزي دََّم َوَلْح ة    } َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوال رة  [ اآلي ا  [   : ؛ ألن حرف  ] 173  : البق اني، فيجب        ] إنم يوجب حصر األول في الث

    . وقد دل الكتاب على هذا األصل المحيط في مواضع أخر  . انحصار المحرمات فيما ذآر
  

    : السنة والذي حضرني منها حديثان  : الصنف الثاني
  

إن أعظم المسلمين  (   : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  : في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال  : الحديث األول
ألته       م يحرم، فحرم من أجل مس ياء ال تحرم إال بتحريم       .  ) جرًما من يسأل عن شيء ل ى أن األش ك عل خاص،   دل ذل

    . لم يحرم، ودل أن التحريم قد يكون ألجل المسألة، فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة، وهو المقصود  : لقوله
  

لم عن شيء من السمن          : روى أبو داود في سننه عن سلمان الفارسي قال  : الثاني ه وس سئل رسول اهللا صلى اهللا علي
ا أح   (   : والجبن والفراء فقال ا              الحالل م ا عف و مم ه فه ا سكت عن ه، وم ا حرم اهللا في آتاب ه، والحرام م ل اهللا في آتاب

    : فمنه دليالن  .  ) عنه
  

    . أنه أفتى باإلطالق فيه  : أحدهما
  

، نص في أن ما سكت عنه فال إثم عليه فيه، وتسميته هذا عفًوا آأنه ـ  ) وما سكت عنه فهو مما عفا عنه (   : قوله  : الثاني
م           واهللا ه ل ـوت عن ذلك، والسك اول آ ع من التن ـريم المن أعلم ـ ألن التحليل هو اإلذن في التناول بخطاب خاص، والتح

م     اب، ل ه عق يؤذن بخطاب يخصه، ولم يمنع منه، فيرجع إلى األصل، وهو أال عقاب إال بعد اإلرسال، وإذا لم يكن في
    . يكن محرما وفي السنة دالئل آثيرة على هذا األصل

  
اهين عن        : صنف الثالثال المعروف الن رين ب اتباع سبيل المؤمنين، وشهادة شهداء اهللا في أرضه الذين هم عدول اآلم



 

اء              م خالف أحد من العلم ى لست أعل ك أن اعهم، وذل ى ضاللة، المفروض اتب المنكر، المعصومين من اجتماعهم عل
ر محج    : السالفين م في أصول            . ورفي أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غي ر ممن تكل ك آثي ى ذل د نص عل وق

    . الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذآر في ذلك اإلجماع يقينا أو ظنا آاليقين
  

ب، هل          : فإن قيل زال الكت ل مجيء الرسل، وإن ان قب آيف يكون في ذلك إجماع، وقد علمت اختالف الناس في األعي
ا أصال     ؟ ما الحكم فيهاأو ال يدرى   ؟ األصل فيها الحظر أو اإلباحة م له ع،       ؟ أو أنه ال حك ل متب واستصحاب الحال دلي

ل الشرع          / وأنه قد ذهب بعض من صنف في أصول ا قب ان الثابت له م األعي ى أن حك رهم عل الفقه من أصحابنا وغي
    . لحلبأن األصل في األعيان الحظر استصحب هذا الحكم حتى يقوم دليل ا  : مستصحب بعد الشرع، وأن من قال

  
د مجىء الرسل              . هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين  : فأقول ا بع د ثبت أنه ه ق ك أن دم، وذل ه ق ممن ل

ا   م يحط علم ر أن بعض من ل ا، ولست أنك ي ذآرته ة السمعية الت ك األصل باألدل م ذل د زال حك ى اإلطالق، وق عل
ده      بمدارك األحكام، ولم يؤت تمييًزا في مظان االشت ا بع ى م ل الشرع عل ا قب ط     . باه، ربما سحب ذيل م ذا غل إال أن ه

    . قبيح لو نبه له لتنبه مثل الغلط في الحساب ال يهتك حريم اإلجماع، وال يثلم سنن االتباع
  

ة    : ولقد اختلف الناس في تلك المسألة ائزة أم ممتنع ا         ؟ هل هي ج ان آدم نبًي ى مرسل؛ إذ آ م تخل من نب  ألن األرض ل
    . مكلًما حسب اختالفهم في جواز خلو األقطار عن حكم مشروع، وإن آان الصواب عندنا جوازه

  
ه    يس في ومنهم من فرضها فيمن ولد بجزيرة، إلى غير ذلك من الكالم الذي يبين لك أال عمل بها، وأنها نظر محض ل

ه     . عمل ذي ال راد ل إًذا ال      /آالكالم في مبدأ اللغات وشبه ذلك، على أن الحق ال ل وال تحريم، ف ل الشرع ال تحلي أن قب
    . تحريم يستصحب ويستدام، فيبقى اآلن آذلك، والمقصود خلوها عن المآثم والعقوبات

  
    . وأما مسلك االعتبار باألشباه والنظائر واجتهاد الرأى في األصول الجوامع، فمن وجوه آثيرة ننبه على بعضها

  
ومنها ما قد يضطر إليه وهو ـ سبحانه      . ق هذه األشياء وجعل فيها لإلنسان متاعا ومنفعةأن اهللا ـ سبحانه ـ خل    : أحدها

ذه         تمتاعه به ى مجرد اس ه عل ه وال يعذب ه ال يعاقب ـ جواد ماجد آريم رحيم غنى صمد، والعلم بذلك يدل على العلم بأن
    . األشياء وهو المطلوب

  
م   أنها منفعة خالية عن مضرة فكانت م  : وثانيها ق الحك باحة آسائر ما نص على تحليله، وهذا الوصف قد دل على تعل

ا      ] 157  : األعراف [   } َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّيَِّباِت َوُيَحرُِّم َعَلْيِهُم اْلَخَبآِئَث {   : به النص وهو قوله ب، وآل م و طي ، فكل ما نفع فه
إن     والمناسبة الواضحة لكل ذي لب، أن النفع   . ضر فهو خبيث دوران، ف يناسب التحليل، والضرر يناسب التحريم وال

دور مع المضار وجوًدا     ا             : التحريم ي ا مم اب والمخالب والخمر وغيره ر وذوات األني دم ولحم الخنزي ة وال في الميت
    . في األنعام واأللبان وغيرها : يضر بأنفس الناس،وعدما

  
واألول صواب، والثاني باطل باالتفاق، وإذا آان لها حكم، / وال يكون،أن هذه األشياء إما أن يكون لها حكم أ  : وثالثها

ل      ق إال الح م يب ة؛ ل بطالن بالكلي ة ال تحباب معلوم ة واالس الوجوب والكراه ا      . ف ا نًص اء دليله ة النتف ة باطل والحرم
    . واستنباًطا، لم يبق إال الحل وهو المطلوب

  
    : ان الطهارة لثالثة أوجهاألصل في األعي  : إذا ثبت هذا األصل فنقول

ع          . أن الطاهر ما حل مالبسته ومباشرته وحمله في الصالة  : أحدها الفة تجمع جمي ة الس ر األدل ه، وأآث نجس بخالف وال
ياء  اع باألش وه االنتف وب،         : وج و المطل ل، وه ي الح ارة ف ول الطه ت دخ ك، فثب ر ذل ا وغي ا ومًس رًبا ولبًس ال وش أآ
    . ةوالوجهان اآلخران نافل

ى وأحرى،               : الثاني ق أول ا الخل تها ومخالطته ا وشربها فألن يكون األصل مالبس أنه إذا ثبت أن األصل جوازا أآله
ا     دن خبيًث ا صار الب ان خبيًث إذا آ ه، ف ادة وعنصًرا ل ه فيصير م ت من ه وينب دن ويمازج الط الب ام يخ ك ألن الطع وذل

ه   لم فيستوجب النار؛ ولهذا قال النبي صلى اهللا علي ه         (   : وس ى ب ار أول ة ال     .  ) آل جسم نبت من سحت فالن ة طيب والجن
داننا وفي             . يدخلها إال طيب اث في أب أثير األخب دن من ظاهر آت وأما ما يماس البدن ويباشره فيؤثر ـ أىًضا ـ في الب

ازج  إذا حل مخالطة ال     . ثيابنا المتصلة بأبداننا، لكن تأثيرها دون تأثير المخالط المم ه، فحل   ف مالبسته  /شيء وممازجت



 

ه،         . وهذا قاطع ال شبهة فيه  . ومباشرته أولى ه وممازجت ته، حرم مخالطت وطرد ذلك أن آل ما حرم مباشرته ومالبس
    . وهذا في غاية التحقيق  . فكل نجس محرم األآل، وليس آل محرم األآل نجًسا  . وال ينعكس

  
وا      : الوجه الثالث م اتفق اء آله ا          أن الفقه ارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وم ان الطه ى أن األصل في األعي عل

ا ال يحل نكاحه وشبه             نقض الوضوء ويوجب الغسل وم ا ي ه فيم ا يقولون خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، آم
ق مرسل واهللا          . فإنه غاية المتقابالت  . ذلك ا محصوًرا مضبوًطا والجانب اآلخر مطل انبين فيه الى ـ     تجد أحد الج ـ تع

    . الهادي للصواب
  

  القول في طهارة األرواث واألبوال من الدواب: فصل 
  

    : القول في طهارة األرواث واألبوال من الدواب والطير التي لم تحرم وعلى ذلك عدة أدلة
  

ه     : الدليل األول ا أن ين لن و طاهر،     أن األصل الجامع طهارة جميع األعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يب نجس فه
تها فهي طاهرة ا نجاس ين لن م يب ان ل ذه األعي اهرة والحجج   . وه البراهين الب د ثبت ب دليل، فق رآن األول من ال ا ال أم

ا شمسان           : ضربين/إن المنفي على   : وأما الثاني فنقول  . القاهرة يس فيه أن السماء ل ا ب ه، آعلمن نفي نحصره ونحيط ب
لنا إال قبلة واحدة، وأن محمًدا ال نبي بعده، بل علمنا أنه ال إله إال اهللا، وأن ما ليس بين  وال قمران طالعان، وأنه ليس

م   اللوحين ليس بقرآن، وأنه لم يفرض إال صوم شهر رمضان، وعلم اإلنسان أنه ليس في دراهم قبل وال تغير، وأنه ل
ي            ه نف ذا آل ا يطول عده، فه ك مم ر ذل نم، وغي م ي ه      يطعم، وأنه البارحة ل ق قول أ من يطل ين خط تيقن يب ل    : مس ال تقب

    . الشهادة على النفي
  

ذلك          . ما ال يستيقن نفيه وعدمه  : الثاني ا ال يكون آ ه م رأى، ومن وى في ال ا     . ثم منه ما يغلب على القلب ويق إذا رأين ف
    . حكًما منوًطا بنفي من الصنف الثاني، فالمطلوب أن نرى النفي ويغلب على قلوبنا

  
ذا القسم         و ى مجازه هو من ه ا     . االستدالل باالستصحاب وبعدم المخصص وعدم الموجب لحمل الكالم عل إذا بحثن ف

ة        ة معروف ا إال أدل م نجد فيه   . وسبرنا عما يدل على نجاسة هذه األعيان والناس يتكلمون فيها منذ مئات من السنين فل
    . ل إال ذلكشهدنا شهادة جازمة في هذا المقام بحسب علمنا أال دلي

  
ك  /االستدالل بهذا الدليل إنما يتم بفسخ ما استدل به على النجاسة،  : فنقول لكين      . ونقض ذل ذلك بمس د احتج ل رى    : وق أث

    : ونظرى
  

ال        : فحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين  : أما األثري رين فق لم مر بقب ه وس ا   (   : أن رسول اهللا صلى اهللا علي إنهم
ول    . وما يعذبان في آبير ليعذبان، تنزه ـ   (   : وروى  ) أما أحدهما فكان ال يستتر من الب ى       ) ال يس ول اسم جنس محل والب

إن المرتضى أن    ] 3، 2  : العصر  [  } ِإنَّ اْلِإنَساَن َلِفي ُخْسٍر ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا {   : آاإلنسان في قوله  . بالالم، فيوجب العموم ، ف
ول      أسماء األ وع، لست أق ا تقتضيه أسماء الجم ره         : جناس تقتضي من العموم م ين واحده وآثي ذي يفصل ب الجنس ال

م الجموع بال ريب          ك حك م تل إن حك ول    . الهاء ـ آالتمر، والبر، والشجر ـ ف ا أق ى        : وإنم دال عل رد ال اسم الجنس المف
    . الشيء، وعلى ما أشبهه ـ آإنسان ورجل، وفرس، وثوب، وشبه ذلك

  
ول،                  زه من جنس الب راز والتن ول، وجب االحت ذاب من جنس الب ر بالع د أخب لم ق ه وس ي صلى اهللا علي وإذا آان النب
ذا    ي ه ام ف ول األنع دخل ب ل، في ا ال يؤآ ل وم ا يؤآ يم، م اطق، والبه وان الن دواب، والحي ع ال وال جمي ك أب ع ذل فيجم

    . العموم، وهو المقصود
  

ا       وهذا قد اعتمد عليه بعض من يد ه مفزًع ايس، وجعل عى االستدالل بالسمع، وبعض الرأى، وارتضاه بعض من يتك
    . وموئًال

  
    : وهو من ثالثة أوجه  : المسلك الثاني النظري

  



 

ين أن            : القياس على البول المحرم فنقول  : أحدها اس أن يب ذا القي اج ه وال، فيحت ائر األب ا آس ان نجًس ول، وروث، فك ب
ه         مناط الحكم في األصل ل قول ك تنبيهات النصوص مث ى ذل د دل عل ول وروث، وق ول   (   : هو أنه ب ـوا الب ه   ) اتق   : وقول

    .  ) آان بنـو إسرائيل إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض ( 
  

ا ـ       ذا يناسب               : والمناسبة ـ أيًض ة، وه ى حد يوجب المباين وس، عل ه النف تقذر، تعاف روث مستخبث مس ول وال إن الب  ف
    . التحريم، حمال للناس على مكارم األخالق، ومحاسن األحوال، وقد شهد له باالعتبار تنجس أرواث الخبائث

  
وان     : أن نقول  : الثاني دان الحي إذا فحصنا وبحثنا عن الحد الفاصل بين النجاسات والطهارات، وجدنا ما استحال في أب

م رجع أى رد     . فضل فهو خبيثه؛ ولهذا يسمى رجيًعا عن أغذيتها، فما صار جزًءا فهو طيب الغذاء، وما   . آأنه أخذ ث
و نجس      : فما آان من الخبائث يخرج من الجانب األسفل ودي، فه وذي وال ا خرج من      . آالغائط والبول والمني وال وم

    . عدة ففيه ترددوما تردد آبلغم الم  . آالدمع والريق والبصاق والمخاط ونخامة الرأس، فهو طاهر  : الجانب األعلى
  
ذا         / ن المسيب ونحوه، وهو آالم حسن في ه وهذا الفصل بين ما خرج من أعلى البدن، وأسفله، قد جاء عن سعيد ب

ين من             . المقام الضيق ع وب ين من يطي ز ب تالء، وتميي د محض واب ه تعب الذي لم يفقه آل الفقه، حتى زعم زاعمون أن
    . يعصى

  
وان    وعندنا أن هذا الكالم ال حق دة الحي يقة له بمفرده، حتى يضم إليه أشياء أخر، َفرَّق من َفرَّق بين ما استحال في مع

    . آالروث والقىء وما استحال من معدته آاللبن
  

ره              ة دب ه من جه ه، ويخرج خبيث وان، وينصع طيب دن الحي ا يستحيل في ب وإذا ثبت ذلك، فهذه األبوال واألرواث مم
ال         فإن  . وأسفله، ويكون نجسا أآول، وخبث لحم المحرم، فيق رق بطيب لحم الم ه ال       : ف وان وشرفه وآرم طيب الحي

    . يوجب طهارة روثه، فإن اإلنسان إنما حرم لحمه آرامة له وشرفا، ومع ذلك فبوله أخبث األبوال
  

ر ـ    إن مفارقة الحياة ال تنجسه، وأن ما أبين منه ـ وهو حى فهو طاهر ـ أيضً    : أال ترى أنكم تقولون ا آما جاء في األث
ى              دح المعل ك الق ان اإلنسان في ذل ه، لك ارة روث ا لطه وان موجًب رام الحي ان إآ ذا سر     . وإن لم يؤآل لحمه ـ فلو آ وه

    . المسألة ولبابها
  

اس، و   . النازلة من االستقذار/ أنه في الدرجة السفلى من االستخباث، والطبقة  : الوجه الثالث تجده  آما شهد به أنفس الن
ا إال طاهر، أو نجس     يس لن ارق    . طبائعهم وأخالقهم، حتى ال نكاد نجد أحًدا ينزله منزلة در الحيوان ونسله، ول وإذا ف

ين      الطهارات، دخل في النجاسات، والغالب عليه أحكام النجاسات ـ من مباعدته ومجانبته ـ فال يكون طاهًرا؛ ألن الع
    . ًها، وهو متردد بين اللبن وبين غيره من البول، وهو بهذا أشبهإذا تجاذبتها األصول، لحقت بأآثرها شب

  
اِرِبينَ     {   : ويقـوى هـذا أنـه قـال تعالى آِئًغا ِللشَّ ا َس ا َخاِلًص دم نجس،      ] 66  : النحل  [   } ِمن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم لََّبًن د ثبت أن ال ، ق

ول         . بين خبيثين فكذلك الفرث؛ لتظهر القدرة والرحمة في إخراج طيب من ره من الب ه يوافق غي ه أن ويبين هذا جميع
    !  ؟ في خلقه ولونه وريحه وطعمـه، فكيف يفـرق بينهما مع هـذه الجوامع التي تكاد تجعل حقيقة أحدهما حقيقة اآلخر

  
    . قياس التمثيل وتعليق الحكم بالمشترك المدلول عليه  : فالوجه األول

  
    . يل بتنقيح مناط الحكم وضبط أصل آليقياس التعل  : والثاني/
  

    . أصل ووصل وفصل  : التفريق بينه وبين جنس الطاهرات فال يجوز إدخاله فيها، فهذه أنواع القياس  : والثالث
  

    . هو األصل، والجمع بينه وبين غيره من األخباث  : فالوجه األول
  

    . يههو األصل والقاعدة، والضابط الذي يدخل ف  : والثاني
  



 

    . الفصل بينه وبين غيره من الطاهرات، وهو قياس العكس فالجواب عن هذه الحجج، واهللا المستعان  : والثالث
  

    : فضعيف جًدا لوجهين  : أما المسلك األول
  

وًدا            : أحدهما ًدا معه ان المعروف واح إن آ د المخاطبين، ف ا عن ان معروًف ا آ و   أن الالم في البول للتعريف، فتفيد م فه
اس،                 . المراد ى رأي بعض الن ه عل ى المرتضى، أو مطلق ه عل ا جميع ادت الجنس؛ إم د بواحد، أف م عه وما لم يكن ث

وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دالالت الخطاب أنه ال يصار إلى تعريف الجنس إال إذا   . وربما آانت آذلك
َآَما َأْرَسْلَنا ِإَلى ِفْرَعْوَن َرُسوًلا َفَعَصى ِفْرَعْوُن  {   : هود مثل قوله تعالىلم يكن ثم شيء معهود، فأما إذا آان َثمَّ شيء مع

َنُكمْ     {   : ، صار معهوًدا بتقدم ذآره، وقوله ] 16، 15  : المزمل [   } الرَُّسوَل وِل َبْي اء الرَُّس وا ُدَع ور  [   } َلا َتْجَعُل ، هو   ] 63  : الن
د تعريف               معين؛ ألنه معهود بتقدم مع ه، هل يفي ى ينظر في ك االسم حت ه ال يكون لتعريف جنس ذل ه، فإن ه وعلم رفت

    . عموم الجنس، أو مطلق الجنس فافهم هذا، فإنه من محاسن المسالك
  

    . عامة، وخاصة، ومطلقة  : فإن الحقائق ثالثة
  

    . شيًئا بعينه من الجنسالجنس، وقد تريد / اإلنسان، قد تريد جميع الجنس، وقد تريد مطلق  : فإذا قلت
  

    . فأما الجنس العام، فوجوده في القلوب والنفوس علًما ومعرفة وتصورا
  

مثل زيد وعمرو، فوجوده هو حيث حل، وهو الذي يقال له وجود في األعيان، وفي خارج     : وأما الخاص من الجنس
    . األذهان وقد يتصور هكذا في القلب خاًصا متميزا

  
ا  وأما الجنس ال مطلق مثل اإلنسان المجرد عن عموم وخصوص، الذي يقال له نفس الحقيقة، ومطلق الجنس، فهذا آم

ال يتقيد في نفسه، ال يتقيد بمحله، إال أنه ال يدرك إال بالقلوب، فتجعل محال له بهذا االعتبار، وربما جعل موجودا في 
    . موجود في العين المعينة من النوع حظها وقسطهااألعيان باعتبار أن في آل إنسان حًظا من مطلق اإلنسانية فال

  
ول نفسه    : فإذا تبين هذا، فقوله دل    . فإنه آان ال يستنزه من البول، بيان للبول المعهود، وهو الذي آان يصيبه، وهو ب ي

    : على هذا ـ أيًضا ـ سبعة أوجه
  

ول   ( ما روى،   : أحدها تبراء   ) فإنه آان ال يستبرئ من الب ذآر،          واالس راءة ال ه طلب ب ول نفسه؛ ألن ال يكون إال من ب
    . آاستبراء الرحم من الولد

  
ول  (   : أن الالم تعاقب اإلضافة، فقوله  : الثاني/ ه   ) من الب ه       : آقول ل قول ذا مث ه، وه َأْبَوابُ    {   : من بول ُم اْل ًة لَُّه   : ص [   } مَُّفتََّح

    . ، أي أبوابها ] 50
  

    . وهذا يفسر تلك الرواية  ) فكان ال يستتر من بوله (   : قد روى هذا الحديث من وجوه صحيحةأنه   : الثالث
  

اس         : ثم هذا االختالف في اللفظ متأخر ن عب د عن اب وم أن المحدث ال     . عن منصور، روى األعمش عن مجاه ومعل
م      يجمع بين هذين اللفظين، واألصل والظاهر عدم تكرر قول النبي صلى اهللا ع المعنى، ول م رووه ب م أنه لم فعل ليه وس

    . يبن أى اللفظين هو األصل
  

ى اآلخر،                 ا لمعن ى أحدهما يجوز أن يكون موافًق ال اللفظين، مع أن معن د ق لم ق ه وس ي صلى اهللا علي ثم إن آان النب
ي         . ويجوز أن يكون مخالًفا، فالظاهر الموافقة ا مر النب ة حال لم لم     يبين هذا أن الحديث في حكاي ه وس صلى اهللا علي

    . بقبرين، ومعلوم أنها قضية واحدة
  

    . ومعلوم أن الذي جرت العادة به بول نفسه  . أنه إخبار عن شخص بعينه أن البول آان يصيبه، وال يستتر منه  : الرابع
  



 

م أن   : البول آله نجس، وقال ـ أيًضا ـ    : أن الحسن قال  : الخامس ول       ال بأس بأبوال الغنم، فعل ده هو ب ق عن ول المطل الب
    . اإلنسان

  
ه                : السادس/ م من قول ه ال يفه ريح، فإن ه عن الوسواس والتم د تجرد قلب وم للسامع عن ذا هو المفه ان ال     : أن ه ه آ فإن

وال          : ولو قيل  . يستتر من البول إال بول نفسه ع األب الهم جمي ى ب اس عل ر الن م يخطر ألآث اة       : إنه ل ر، وش ول بعي من ب
    . وثور، لكان صدًقا

  
ه           : أنه يكفي بأن يقال  : السابع م يجز حمل ول، ل ع جنس الب د جمي ود، وأن يري إذا احتمل أن يريد بول نفسه؛ ألنه المعه

ه              . على أحدهما إال بدليل، فيقف االستدالل ه يجب حمل تقر، من أن دمنا أصل مس ذي ق زل، وإال فال وهذا ـ لعمرى ـ تن
اذه وسوقه،        على البول المعهود،  ى أفخ ا، ويترشرش عل ذي يصيبه غالًب وهو نوع من أنواع البول، وهو بول نفسه ال

فأما بول غيره من األدميين، فإن حكمه ـ وإن ساوى حكم بول نفسه ـ     . وربما استهان بإنقائه، ولم يحكم االستنجاء منه
رى    . في الحقيقة يوجب االستواء في الحكمفليس ذلك من نفس هذه الكلمة، بل الستوائهما في الحقيقة، واالستواء  أال ت

ر عن أمر موجود              ا أخب لم إنم ه وس ك، والنبي صلى اهللا علي اءه ذل أن أحدا ال يكاد يصيبه بول غيره، ولو أصابه لس
 فكيف يكون عامة عذاب القبر من شيء ال  ) اتقوا البول فإن عامة عذاب القبر منه (   : غالب في هذا الحديث، وهو قوله

    . يكاد يصيب أحًدا من الناس، وهذا بين ال خفاء به
  
ا يوجب         : الوجه الثاني/ وع م ذا الن ارة ه ى طه أنه لو آان عاًما في جميع األبوال، فسوف نذآر من األدلة الخاصة عل

ى؛   . اختصاصه من هذا االسم العام ألن  ومعلوم من األصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام فالعمل بالخاص أول
دع في         ام وإرادة الخاص بب يس استعمال الع ام، ول ترك العمل به إبطال له وإهدار، والعمل به ترك لبعض معانى الع

    . الكالم، بل هو غالب آثير
  

ا أخرى      رجيح وجوه ديم والت ولو سلمنا التعارض على التساوي من هذا الوجه، فإن في أدلتنا من الوجوه الموجبة للتق
الى     من الكثرة والعمل نبينه ـ إن شاء اهللا تع ا س ه صلى اهللا          . ، وغير ذلك مم ه بعضهم، قول د علي ا اعتم ومن عجيب م

ل           .  ) أآثر عذاب القبر من البول (   : عليه وسلم ره قلي ول غي م إصابة اإلنسان ب ا نعل والقول فيه آالقول فيما تقدم ـ مع أن
ان أراد     . نادر، وإنما الكثير إصابته بول نفسه و آ ه،           ول وع من ذاب بن وع الع ر وق ذي يكث ه في الجنس ال درج بول أن ي

    . لكان بمنزلة قوله أآثر عذاب القبر من النجاسات
  

لم      ه وس ان        (   : واعتمد ـ أيًضا ـ على قوله صلى اهللا علي ه األخبث ام وال وهو يدافع ى    ) ال يصلي أحدآم بحضرة طع يعن
إن      /بول ونجو أخبث،  وزعـم أن هذا يفيد تسمية آل  . البـول والنجـو ة السقوط؛ ف ذا في غاي واألخبث حرام نجس، وه

ه   . إن االسم يشمل الجنس آله  : وقوله  . اللفظ ليس فيه شمول لغير ما يدافع أصال ام     : فيقال ل ا الجنس الع ول     ؟ وم أآل ب
يره، فأما ما ال يدافع أصال، وقد علم أن الذي يدافع آل شخص من جنس الذي يدافع غ  ؟ أم بول اإلنسان ونجوه  ؟ ونجو

    . فال مدخل له في الحديث، فهذه عمدة المخالف
  

    . مجمل، ومفصل  : فالجواب عنه من طريقين  : وأما المسلك النظري
  

    : أما المفصل فالجواب عن الوجه األول من وجهين
  

راد     ال نسلم أن العلة في األصل أنه بول وروث، وما ذآروه من تنبيه ا  : أحدهما أن الم لنصوص، فقد سلف الجـواب ب
در     : التعليل  : ومـا ذآروه مـن المناسبة فنقول  . بها بـول اإلنسان تقذارها، أو بق إما أن يكون بجنس استخباث النفس واس

    . محدود من االستخباث واالستقذار
  

ذي   فإن آان األول، وجب تنجيس آل مستخبث مستقذر، فيجب نجاسة المخاط والبصاق وال ي ال نخامة، بل نجاسة المن
جاء األثر بإماطته من الثياب، بل ربما نفرت النفوس عن بعض هذه األشياء أشد من نفورها عن أرواث المأآول من  

ك           / البهائم، مثل مخطة المجذوم إذا اختلطت  ان ذل ا آ ر إذا وضعت في الشراب، وربم ة الشيخ الكبي ام، ونخام بالطع
    . ذرعه القيءمدعاة لبعض األنفس إلى أن ي

  



 

ن         در م ين الق د الفاصل ب ان الح ن بي د م ن الب ا لك ون حًق د يك ذا ق تقذار، فه ن االس ت م در موق ل بق ان التعلي وإن آ
تقذارها الحد         ان اس نقض بي ا ي ان مم ذه األعي االستخباث الموجب للتنجيس، وبين ما ال يوجب، ولم يبين ذلك، ولعل ه

    . المعتبر
  

ـول  ثم إن التقديرات في األسب ب، فنق م     : اب واألحكام إنما تعلم من جهة استقذارها عن الشرع في األمـر الغال ى حك مت
تدلين            ود مس ظ استخباثه فنع م يغل ه ل ا أن وع، علمن م بنجاسة ن بنجاسة نوع علمنا أنه مما غلظ استخباثه، ومتى لم يحك

وأما الشاهد باالعتبار،   . د استرابة، فبطل هذابالحكم على المعتبر من العلة، فمتى استربنا في الحكم فنحن في العلة أش
    . فكما أنه شهد لجنس االستخباث، شهد لالستخباث الشديد، واالستقذار الغليظ

  
ه   : أن نقـول  : وثانيهما ا        ؟ لم ال يجوز أن تكون العلة في األصل أنه بول ما يؤآل لحم اع من ة مطـردة باإلجم ـذه عل وه

ـد حصل الغـرض          ومـن المخالفـين لنا في ه  ا ـ فق ـن واجًب م يك ـاس ـ إن ل ـة واالنعك ـرًطا في      . ـذه المسأل ـان ش وإن آ
    . وعدم االنعكاس أيسر من عدم االطراد/العـلل، فنقـول فيه ما قالوا في اطراد العلة وأولى، حيث خولفوا فيه 

  
وز افترا   م ال يج عر، فل بن والش م والل م والعظ ي اللح رق الصنفان ف ـذه  وإذا افت ول، وه روث والب روث ال ي ال ا ف قهم

  فإن آل واحد من هذه األجزاء هو بعض من أبعاض   ؟ المناسبـة أبين 
    . البهيمة، أو متولد منها، فيلحق سائرها قياًسا لبعض الشيء على جملته

  
ذا فر        : فإن قيل ه وفضالته، ومع ه ائر أمواه ذلك س ه من    هذا منقوض باإلنسان فإنه طاهر ولبنه طاهر، وآ ه وبول وث

    . أخبث األخباث، فحصل الفرق فيه بين البول وغيره
  

اعلم أن اإلنسان فارق غيره من الحيوان في هذا الباب طرًدا وعكًسا، فقياس البهائم بعضها ببعض وجعلها في   : فنقول
ى            الموت عل نجس ب ه ال ي رى أن ز هو الواجب، أال ت ار، وهي   حيز يباين حيز اإلنسان، وجعل اإلنسان في حي المخت

    ؟ تنجس بالموت، ثم بوله أشد من بولها
  

أال ترى أن تحريمه مفارق لتحريم غيره من الحيوان، لكرم نوعه وحرمته، حتى يحرم الكافر وغيره، وحتى ال يحل  
ـد من مفارق    ة أن يدبغ جلده، مع أن بوله أشد وأغلظ، فهذا وغيره يدل على أن بول اإلنسان فـارق سائر فضـالته، أش

ال          / بول البهائم فضالتها، إما لعمـوم ه يق ى أن ه، عل م ب ا اهللا أعل ك مم ـير ذل ـه، أو لغ في    : مـالبسته حتى ال يستخف ب
وال واألرواث     ة األب يس في عام وال       . عـذرة اإلنسان وبولـه من الخبث والنتن والقذر ما ل ـة، فإلحـاق األب وفي الجمل

    . واهللا أعلم  . طرًدا من غيرهباللحـوم في الطهارة والنجاسـة أحسـن 
  

يهم من االستحالة في              : فنقول  : وأما الوجه الثاني ا جاء ف ذي جاء عن السلف إنم لم، وال ذلك األصل في اآلدميين مس
رق       : فمن أين يقال  . أبدانهم، وخروجه من الشق األعلى أو األسفل ى الف د مضت اإلشارة إل   !  ؟ آذلك سائر الحيوان، وق

قد ثبت أن ما خبث لحمه، خبث لبنه ومنيه، بخالف اآلدمى،   : الفوهم يمنعونهم أآثر األحكام في البهائم، فيقولونثم مخ
ه    : فبطلت هذه القاعدة في االستحالة، بل قد يقولون إن جميع الفضالت الرطبة من البهائم حكمها سواء، فما طاب لحم

ه           . طاب لبنه وبوله وروثه ومنيه وعرقه وريقه ودمعه ه وعرق ه ومني ه وروث ه وبول ه وريق ه، خبث لبن وما خبث لحم
    . ودمعه، وهذا قول يقوله أحمد في المشهور عنه، وقد قاله غيره

  
وبالجملة، فاللبن والمني يشهد لهم بالفرق بين اإلنسان والحيوان شهادة قاطعة، وباستواء الفضالت من الحيوان ضربا 

ال لإل  ة                : نسان من الشهادة، فعلى هذا، يق ه منتصب القام ه، فإن م ب ا اهللا أعل فله لم ا يخرج من أعاله وأس ين م رق ب يف
و في     . الطعام والشراب في الشق األسفل/نجاسته آلها في أعاليه، ومعدته التي هي محل استحالة وأما الثدى ونحوه فه

ه ا      . الشق األعلى، وليس آذلك البهيمة ا، وفي ات      فإن ضرعها في الجانب المؤخر منه ب، وال مطمع في إثب بن الطي لل
    . األحكام بمثل هذه الحزورات

  
ث ه الثال ا الوج ع     : وأم تقذار، بطل بجمي وع االس إن فصل بن اهرات ف ن الط ره م ين غي ه وب ى الفصل بين داره عل فم

    . المستقذرات التي ربما آانت أشد استقذارا منه، وإن فصل بقدر خاص، فالبد من توقيته، وقد مضى تقرير هذا
  



 

    : وأما الجواب العام، فمن أوجه ثالثة
  

د       : أحدها ه، فق أن هذا قياس في مقابلة اآلثار المنصوصة، وهو قياس فاسد الوضع، ومن جمع بين ما فرقت السنة بين
رة  [   } اِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرَِّبا َوَأَحلَّ الّلُه اْلَبْيَع َوَحرََّم الرَِّب {   : ضاهي قول الذين قالوا ذا      ] 275  : البق ذلك طهرت السنة ه ، ول

    . ونجست هذا
  

ى قسمين    .  .  . أن هذا قياس في باب لم تظهر أسبابه وأنواطه، ولم يتبين مأخذه وما  : الثاني ه عل ل     : ، بل الناس في ا قائ إم
راق  ول   / . يقول هذا استبعاد محض، وابتالء صرف، فال قياس وال إلحاق وال اجتماع وال افت ل يق ا قائ ا     : وإم دقت علين

ا              ه إلين ة، بعث اب والحكم ا الكت ا ويعلمن ا رسوال يزآين د بعث اهللا إلين ه، وق الكه ومذاهب علله وأسبابه، وخفيت علينا مس
دين        آراء الرجال، وال ال، وال تعارض ب ا األمث ونحن ال نعلم شيًئا، فإنما نصنع ما رأيناه يصنع، والسنة ال تضرب له

    . ويجب أن يتهم الرأى على الدين، والقياس في مثل هذا الباب ممتنع باتفاق أولى األلباب ليس بالرأى
  

يئين        : أن يقال  : الثالث ين ش ه، وهو جمع ب هذا آله مداره على التسوية بين بول ما يؤآل لحمه، وبول ما ال يؤآل لحم
وما لم يستطب    . مثل أرواث الظباء، وغيرها  : تطابمفترقين، فإن ريح المحرم خبيثة، وأما ريح المباح فمنه ما قد يس

ا ه غالًب ذلك خلق ره، وآ ريح غي يس ريحه آ ه فل ة   . من ي حقيق الم ف ذا ألن الك اح، وه ياء من المب ى أش ه يشتمل عل فإن
    . المسألة، وسنعود إليه إن شاء اهللا في آخرها

  
ل أو      : هم من حديث أنس ابن مالكالحديث المستفيض، أخرجه أصحاب الصحيح وغير  : الدليل الثاني ا من ُعْك أن ناًس

ا    ا، فلم ُعَرينة قدموا المدينة فاجتووها فأمر لهم النبي صلى اهللا عليه وسلم بلقاح وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانه
ذود         تاقوا ال لم واس ه وس م في   فوجه الحجة أن     . وذآر الحديث    . صحُّوا قتلوا راعى رسول اهللا صلى اهللا علي ه أذن له

إذا آانت        تهم، ف ابهم وآني ديهم وثي واههم وأي ديهم      / شرب األبوال، والبد أن يصيب أف واههم وأي ر أف نجسة وجب تطهي
وثيابهم للصالة، وتطهير آنيتهم، فيجب بيان ذلك لهم؛ ألن تأخير البيان عن وقت االحتياج إليه ال يجوز، ولم يبين لهم 

و آانت          النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه يج ين أن ل ر نجس، ومن الب ه غي ى أن دل عل ب عليهم إماطة ما أصابهم منه، ف
    . أبوال اإلبل آأبوال الناس، ألوشك أن يشتد تغليظه في ذلك

  
اد،           : ومن قال ة اإلبع د غاي د أبع ر من النجاسات، فق إنهم آانوا يعلمون أنها نجسة، وأنهم آانوا يعلمون وجوب التطهي

    : ن بطالنه لوجوهوأتى بشيء قد يستيق
  

ر،            : أحدها دى وأظه ائه، صارت أب م وإفش ل العل د انتشار اإلسالم وتناق أن الشريعة أول ما شرعت آانت أخفي، وبع
و طالب            ال أب د ق ل ق ه، ب ابعين علي ة الت ا، وعام ى طهارته وإذا آنا إلى اليوم لم يستبن لنا نجاستها، بل أآثر الناس عل

ذر   . وال يتقونها  . ينجسونها إن السلف ما آانوا  : وغيره ل         : وقال أبو بكر ابن المن أخرين في نق ر المت اد أآث ه اعتم وعلي
وال نعلم   : قال  . األبوال آلها نجس  : قال الشافعي  : ثم قال  . اإلجماع والخالف، وقد ذآر طهارة األبوال عن عامة السلف

    . جسأحًدا قال قبل الشافعي أن أبوال األنعام وأبعارها ن
  

وعن الزهري فيما يصيب الراعي    . اغسل ما أصابك منه/  : وقد نقل عن ابن عمر أنه سئل عن بول الناقة، فقال  : قلت
ك     . يغسل  : وعن حماد بن أبي سليمان في بول الشاه والبعير  . ينضح  : من أبوال اإلبل قال ومذهب أبي حنيفة نجاسة ذل
م              فلعل الذي  . على تفصيل لهم فيه ذا ل إن ه ره، ف روث وآثي ول وال ل الب اب قلي ول بوجوب اجتن ذر، الق ن المن أراده اب

ك    د    . يبلغنا عن أحد من السلف، ولعل ابن عمر أمر بغسله آما يغسل الثوب من المخاط والبصاق والمني ونحو ذل وق
ه          دواب والصحراء أمام ه روث ال ان في ى مك ه صلى عل ال   . ثبت عن أبي موسى األشعري أن ا سواء    وق ا وههن   . ههن

    . وعن أنس بن مالك ال بأس ببول آل ذي آرش
  

ان أراد                 ن عمر إن آ ا ذآر عن اب ا، إال م ول بطهارته ل الق تها، ب ول بنجاس ولست أعرف عن أحد من الصحابة الق
    !  ؟ النجاسة فمن أين يكون ذلك معلوم ألولئك

  
ابعين     أنه لو آان نجًسا فوجوب التطهر من النجاس  : وثانيها ة من الت اب طائف ة ليس من األمور البينة، قد أنكره في الثي
    ؟ فمن أين يعلمه أولئك  . وغيرهم



 

  
ا ة     : وثالثه د بالجاهلي ديثو العه م ح ك؛ ألنه ه أولئ م يجب أن يعلم ى الصحابة، ل ين ظهران ا ب ان مستفيًض و آ ذا ل أن ه

م بشرط   يجهلون أصناف الصلوات وأعدادها وأوقات/ والكفر، فقد آانوا ها، وآذلك غيرها من الشرائع الظاهرة، فجهله
م       الطوا أهل العل م يخ دوا ول خفي في أمر خفي أولى وأحرى، السيما والقوم لم يتفقهوا في الدين أدنى تفقه، ولذلك ارت

    !  ؟ خفيوالحكمة، بل حين أسلموا وأصابهم االستيخام، أمرهم بالبداوة فيا ليت شعري، من أين لهم العلم بهذا األمر ال
  

ا                : ورابعها ين لكل واحد م ل يب ره، ب ى غي يم إل ًال للتعل اده واآ ه وإرش أن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يكن في تعليم
    . يحتاج إليه، وذلك معلوم لمن أحسن المعرفة بالسنن الماضية

  
الهن   أنه ليس العلم بنجاسة هذه األرواث أبين من العلم بنجاسة بول اإلنسا  : وخامسها ن الذي قد علمه العذارى في حج

األمور             م ب اة أعل ان، فصار األعراب الجف م واإليم وا العل ذين أوت اجرين واألنصار ال وخدورهن، ثم قد حذر منه للمه
    . الخفية من المهاجرين واألنصار باألمور الظاهرة، فهذا آما ترى

  
ًدا أنه فرق بين األبوال واأللبان وأخرجهما مخرًجا   : وسادسها م يوجب استواءهما ـ           . واح يئين ـ إن ل ين الش ران ب والق

ان   ا إن آ ز بينهم ة للتميي ين الطاهر موجب ه وب ة بين ا، لكانت المقارن ان واجًب م يكن البي و ل بهة، فل ورث ش د أن ي فالب
    . التمييز حًقا

  
م شربها، ولست      وفي الحديث داللة أخرى فيها تنازع، وهو أنه أباح لهم شربها، ولو آانت محرمة نجس/ بح له م ي ة ل

ل          . أعلم مخالًفا في جواز التداوي بأبوال اإلبل وا في تخريج مناطه فقي نة؛ لكن اختلف ا مباحة      : آما جاءت الس هو أنه
داوي  ر الت داوى وغي ى اإلطالق، للت ل  . عل داوي  : وقي ا للت ا أباحه ة، وإنم ل هي محرم ل  . ب ك نجسة،   : وقي ع ذل هي م

    : الوجه يحتاج إلى رآن آخر، وهو أن التداوي بالمحرمات النجسة محرم، والدليل عليه من وجوه واالستدالل بهذا
  

  .  ) آل ذي ناب من السباع حرام ( ، و ] 3  : المائدة [   } ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة {   : أن األدلة الدالة على التحريم مثل قوله  : أحدها
رق        ] 90  : المائدة [   } َواْلَمْيِسُر َواَألنَصاُب َواَألْزَالُم ِرْجٌس ِإنََّما اْلَخْمُر { و داوي، فمن ف ر الت داوي وغي ، عامة في حال الت

    . بينهما، فقد فرق بين ما جمع اهللا بينه وخص العموم، وذلك غير جائز
  

ائع بجامع   فقد أباحها للضرورة، والمتداوي مضطر فتباح له، أو أنا نقيس إباحت  : فإن قيل ها للمريض على إباحتها للج
    . الحاجة إليها

  
اء       ارة بالم ال من الطه يؤيد ذلك أن المرض يسقط الفرائض من القيام في الصالة والصيام في شهر رمضان، واالنتق

    . فكذلك يبيح المحارم؛ ألن الفرائض والمحارم من واد واحد  . إلى الطهارة بالصعيد
  

ر     يؤيد ذلك أن المحرمات  ذهب والحري ل ال اس مث ة واللب ذهب        / من الحلي اذ األنف من ال د جاءت السنة بإباحة اتخ   . ق
رة        ذه األصول الكثي دلت ه ا، ف وربط األسنان به، ورخص للزبير وعبد الرحمن في لباس الحرير من حكة آانت بهم

    . واالفتقار إليها  . على إباحة المحظورات حين االحتياج
  

    : للضرورة فحق، وليس التداوي بضرورة لوجوهأما إباحتها   : قلت
  

دها رى   : أح وبر والق ي أهل ال يما ف داٍو، الس ال ت فون ب ر المرضى يش ن المرضى أو أآث ًرا م ي   . أن آثي اآنين ف والس
وع         م من ن ا ييسره له ة للمرض وفيم نواحي األرض يشفيهم اهللا بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافع

رة           حرآة  ك من األسباب الكثي ر ذل ى غي ل، إل ب، وحسن التوآ وة للقل وعمل، أو دعوة مستجابة، أو رقية نافعة، أو ق
م يكن يأآل لمات         . غير الدواء و ل ذاء، فل وم إال بالغ فثبت    . وأما األآل فهو ضروري، ولم يجعل اهللا أبدان الحيوان تق

    . بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء
  

داوي        : قال مسروق  . أن األآل عند الضرورة واجب  : اوثانيه ار، والت ات، دخل الن من اضطر إلى الميتة، فلم يأآل فم
ى     : غير واجب ومن نازع فيه خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى اهللا عليه وسلم بين الصبر عل



 

ة  فاخت  . بالعافية/ البالء ودخول الجنة، وبين الدعاء بالء والجن ر           . ارت ال م يكن للتخيي ا، ل ع المرض واجًب ان رف و آ ول
الطعن   ه ب اء أمت ه بفن ي دعائ اء، وف اره الحمى ألهل قب ي اختي الحمى، وف ي ب ه ألب ي دعائ دفع الجوع، وف موضع، آ

    . والطاعون، وفي نهيه عن الفرار من الطاعون
  

ه السالم ـ      وخصمه حال أنبياء اهللا المبتلين الصابرين على البالء، حين لم يتعاطوا األسباب الدافعة له مثل أيوب ـ علي
    . وغيره

  
ه       الوا ل ه ـ حين ق ك الطبيب     : وخصمه حال السلف الصالح، فإن أبا بكر الصديق ـ رضى اهللا عن دعو ل ال   ؟ أال ن د    : ق ق

ثم المخبت المنيب        ومثل هذا ون  . إني فعال لما أريد  : قال  : قال  ؟ فما قال لك  : قالوا  . رآني ن خي ع ب روي عن الربي حوه ي
ر ال يحصون      ق آثي دي، وخل الذي هو أفضل الكوفيين، أو آأفضلهم وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الهادي المه

    . عدًدا
  

ا اخت       اًرا لم ه تفضًال واختي ار ولست أعلم سالًفا أوجب التداوي، وإنما آان آثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل ترآ
ه  ليًما ل ه، وتس تحبه،       . اهللا ورضى ب ن يس نهم م ه، وم ن يوجب ن أصحابه م ان م د وإن آ ن أحم ذا المنصوص ع وه

    . آطريقة آثير من السلف استمساًآا لما خلقه اهللا من األسباب، وجعله من سنته في عباده  . ويرجحه
  
ر من األمراض ال يظن          : وثالثها/ ل وفي آثي تيقن، ب م يمت أحد،         أن الدواء ال يس ك ل و اطرد ذل ه للمرض؛ إذ ل دفع

    . بخالف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة، فإنه مستيقن بحكم سنة اهللا في عباده وخلقه
  

ه في الحالل         : ورابعها ل، ومحال أال يكون ل أن المرض يكون له أدوية شتى، فإذا لم يندفع بالمحرم، انتقل إلى المحل
اء، أنزل لكل داء دواء إال الموت، وال يجوز أن يكون أدوية األدواء في القسم المحرم،  شفاء أو دواء، والذي أنزل الد
ا        (   : وإلى هذا، اإلشارة بالحديث المروي   . وهو سبحانه الرؤوف الرحيم ا حرم عليه ي فيم فاء أمت م يجعل ش ،  ) إن اهللا ل

ذا    بخالف المسغبة فإنها ـ وإن اندفعت بأي طعام ـ اتفق ، إال أن الخبي   ل ه ث إنما يباح عند فقد غيره، فإن صورت مث
تقض   في الدواء فتلك صورة نادرة؛ ألن المرض أندر من الجوع بكثير، وتعين الدواء المعين وعدم غيره نادر، فال ين

    . على أن في األوجه السالفة غنى  . هذا 
  

دفع مجاعتهم ومسغبتهم        أن اهللا ـ تعالى ـ جعل خلقه مفتقرين    : ـ وفيه فقه الباب ـ    : وخامسها ذاء، ال تن ام والغ ى الطع إل
أنواع        . إال بنوع الطعام وصنفه فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف للمسغبة المزيل للمخمصة ه ب ه يزيل ا المرض، فإن وأم

ين               : آثيرة من األسباب م يتع دواء بنوعه ل م ال زيًال، ث دواء م ين ال م يتع ة وجسمانية، فل ة، روحاني وع   ظاهرة وباطن لن
ن ين/م داء المع ة ال ي إزال ام ف واع األجس ه    . أن امتهم درآ ى ع ل عل اس، ب ر الن ى أآث ي عل ين يخف وع المع ك الن م ذل ث

ره في       ـن عم ًرا م ى آثي ومعرفته الخاصة، المزاولون منهم هذا الفن، أولو األفهام والعقول، يكون الرجل منهم قـد أفن
ة للمرض،        معرفته ذلك، ثم يخفي عليه نوع المرض وحقيقت   فاؤه، ففارقت األسباب المزيل ه دواؤه وش ه، ويخفي علي

ا  ا       . األسباب المزيلة للمخمصة في هذه الحقائق البينة وغيره ا ذآرن ا آم ذلك افترقت أحكامه ذا ظهر الجواب      . فك وبه
    . عن األقيسة المذآورة، والقول الجامع فيما يسقط ويباح للحاجة والضرورة ما حضرني اآلن

  
    . قوط ما يسقط من القيام والصيام، واالغتسال؛ فألن منفعة ذلك مستيقنة بخالف التداويأما س

  
لم              ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ه، ق ه أيسر من فعل المنهي عن أمور ب رك الم تكم عن شيء،     (   : وأيًضا، فإن ت إذا نهي

ا استطعتم       ه م أتوا من أمر، ف رتكم ب انظر آيف أوجب      ) فاجتنبوه، وإذا أم رق في        ف ه، وف اب عن آل منهي عن االجتن
    . المأمور به بين المستطاع وغيره، وهذا يكاد يكون دليًال مستقًال في المسألة

  
ن          يء م تباحة ش لح الس ي ال تص قة الت ن المش أنواع م قط ب ج، تس ة والح ام والجمع ن القي ات م إن الواجب ا، ف وأيًض

    . المحظورات، وهذا بين بالتأمل
  
    . نما أبيح الذهب لألنف، وربط األسنان؛ ألنه اضطرار، وهو يسد الحاجة يقيًنا آاألآل في المخمصةوأما الحلية، فإ/
  



 

فإن الحرير والذهب ليسا محرمين على اإلطالق، فإنهما قد أبيحا ألحد   . وأما لبس الحرير للحكة والجرب إن سلم ذلك
ق       . فيهما، وإهداؤهما للمشرآين صنفي المكلفين، وأبيح للصنف اآلخر بعضهما، وأبيح التجارة  ا لمطل ا أبيح م أنهم فُعل

يح ـ أيضا ـ        . الحاجة، والحاجة إلى التداوي أقوى من الحاجة إلى تزين النساء، بخالف المحرمات من النجاسات     وأب
    . لحصول المصلحة في غالب األمر

  
ام ر والطع ين الحري رق ب م الف اس؛ أل  : ث اب اللب الف ب ام يخ اب الطع أثير أن ب د من ت دان، أش ي األب ام ف أثير الطع ن ت

د مضي     ا ق ى م ي هي المسغبة والمخمصة والمحرم من              . اللباس، عل اح إال للضرورة الت ام ال يب المحرم من الطع ف
ه    . أيضا-اللباس، يباح للضرورة وللحاجة  رق اهللا بين ين الضرورات      . هكذا جاءت السنة، وال جمع بين ما ف رق ب والف

    . علوم في آثير من الشرعيات، وقد حصل الجواب عن آل ما يعارض به في هذه المسألةوالحاجات م
  

ا      : الوجه الثاني داوي به ال   ؟ أخرج مسلم في صحيحه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الخمر أيت ا   (   : فق إنه
    .  ) داء، وليست بدواء

  
ا،     فهذا نص في المنع من التداوي بالخمر، رًدا/ رق بينهم على من أباحه، وسائر المحرمات مثلها قياًسا، خالًفا لمن ف

اح        د أب ام اإلسالم، وق فإن قياس المحرم من الطعام أشبه من الغراب بالغراب، بل الخمر قد آانت مباحة في بعض أي
    . بعض المسلمين من نوعها الشرب دون اإلسكار والميتة والدم بخالف ذلك

  
ال            الخمر   : فإن قيل دواء، فال يجوز أن يق ا داء وليست ب لم أنه ه وس ي صلى اهللا علي ر النب د أخب هي دواء بخالف     : ق
ى شربها     . غيرها ك داع إل ذلك اختصت بالحد      . وأيضا، ففي إباحة التداوي بها إجازة اصطناعها واعتصارها، وذل ول

    . بها دون غيرها من المطاعم الخبيثة لقوة محبة األنفس لها
  

ه الحديث       : ال يجوز أن يقال  : أما قولك  : لفأقو ا دل علي ى م هي دواء، فهو حق، وآذلك القول في سائر المحرمات عل
ة من السخونة           ؟ ثم ماذا تريد بهذا  ) إن اهللا لم يجعل شفاءآم في حرام ( الصحيح  وة طبيعي ا ق ق فيه م يخل د أن اهللا ل أتري
ا            جرت العادة في الكفار والفساق  ؟ وغيرها ي أودعه ائع الت وي والطب ائر الق اردة، آس ا بعض األدواء الب دفع به ه ين أن

يًئا آخر   إن   ؟ جميع األدوية من األجسام، أم تريد ش ا        / ف ي تواطأت عليه ة الت و باطل بالقضايا المجرب أردت األول، فه
اين       ا يشاهد ويع ل هو رد لم د    . األمم، وجرت عند آثير من الناس مجري الضروريات، ب ل ق ل  ب رآن؛     : قي ه رد للق إن

الى ه تع اِس  {   : لقول اِفُع ِللنَّ ٌر َوَمَن ٌم َآِبي ا ِإْث ْل ِفيِهَم رة [   } ُق االت   ] 219 : البق ع المق ن جمي ر م ر أظه ي الخم ذا ف ل ه ، ولع
    . المعلومة من طيب األبدان

  
نفس والقلب    -وهي أم الخبائث  -ول وإن أردت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم أخبر أنها داء للنفوس والقلوب والعق  وال

إذا صلح القلب       ا، ف ة ربه هو الملك المطلوب صالحه وآماله، وإنما البدن آلة له، وهو تابع له مطيع له طاعة المالئك
ه، مضعضع ألفضل خواصه          صلح البدن آله، وإذا فسد القلب فسد البدن آله فالخمر هي داء ومرض للقلب مفسد ل

، وإذا فسد القلب، فسد البدن آله، آما جاءت به السنة، فتصير داء للبدن من هذا الوجه بواسطة   الذي هو العقل والعلم
دن ونبت وسمن لكن يفسد               . آونها داء للقلب ا الب ا صلح عليه ه ربم وال المغصوبة والمسروقة فإن وآذلك جميع األم

    . عليها القلب فيفسد البدن بفساده
  

ا     وأما المصلحة التي فيها، فإنها  منفعة للبدن فقط، ونفعها متاع قليل فهي ـ وإن أصلحت شيئا يسيًرا ـ فهي في جنب م
الى  ا           {   : تفسده َآَال إصالح وهذا بعينه معني قوله تع ن نَّْفِعِهَم ُر ِم آ َأْآَب اِس َوِإْثُمُهَم اِفُع ِللنَّ ٌر َوَمَن ٌم َآِبي ا ِإْث رة  [   } ِفيِهَم   : البق

ذا لعمري شأن ج ] 219 ات، فه ع المحرم ا من  . مي إن فيه دنيا / ف ي ال دن ف م الب ب، ث ي القل ؤثر ف ي ت ة الت وة الخبيث الق
    . واآلخرة ما يربي على ما فيها من منفعة قليلة تكون في البدن وحده في الدنيا خاصة

  
  . ظنه من المصالحفإنا نقطع أن فيها من المفاسد ما يربي على ما ن -على أنا ـ وإن لم نعلم جهة المفسدة في المحرمات 

    . فافهم هذا فإن به يظهر فقه المسألة وسرها
  

ول      ا الق وأما إفضاؤه إلى اعتصارها، فليس بشيء؛ ألنه يمكن أخذها من أهل الكتاب على أنه يحرم اعتصارها، وإنم
    . إذا آانت موجودة أن هذا منتقض بإطفاء الحرق بها، ودفع الغصة إذا لم يوجد غيرها



 

  
رق أن في       وأما اختصا ر، لكن الف صها بالحد، فإن الحسن البصري يوجب الحد في الميتة ـ أيًضا ـ والدم ولحم الخنزي

دعاة           ابال، ويكون م وي ـ أيضا ـ ليتق النفوس داعًيا طبيعًيا وباعًثا إرادًيا إلى الخمر، فنصب رادع شرعي وزاجر دني
    . ثير ميل، وال عظيم طلبإلى قلة شربها، وليس آذلك غيرها مما ليس في النفوس إليه آ

  
ي صلى       : قالت أم سلمة  : ما روي حسان بن مخارق قال  : الوجه الثالث دخل النب وز، ف اشتكت بنت لي فنبذت لها في آ

ال     : فقلت  )  ؟ ما هذا (   : اهللا عليه وسلم وهو يغلي، فقال ذا، فق ا ه فاءآم في     ( / : إن بنتي اشتكت فنبذنا له م يجعل ش  إن اهللا ل
وصححه بعض   ) إن اهللا لم يجعل شفاءآم فيما حرم عليكم (   : رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه ـ وفي رواية   .  ) حرام

    . الحفاظ وهذا الحديث نص في المسألة
  

ه           : ما رواه أبو داود في السنن  : الوجه الرابع ي صلى اهللا علي ا في دواء، فنهى النب ه ضفدع يجعله  أن رجًال وصف ل
    . ، فهذا حيوان محرم ولم يبح للتداوي ) إن نقنقتها تسبيح (   : وسلم عن قتل الضفدع وقال

  
ا              . وهو نص في المسألة ل فيه ا قي ر م ه أآث ا، فإن ا    : ولعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث وغيره أن نقنقته

ك  ت       ؟ تسبيح، فما ظنك بالخنزير والميتة وغير ذل ك اس ين ل ه ب ذا آل ه مجري      وه خفافه بطلب الطب واقتضائه وإجرائ
ل    ال الصادق المصدوق لرج ذا ق ه، وله ب قلب المريض وتطيي ق ب ه  : الرف ال ل ال   : ق ب، ق ا طبي ق واهللا  (   : أن ت رفي أن

    .  ) الطبيب
  

ث،   أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى ع  : أبا داود ـ   : ما روي ـ أيًضا ـ في سننه ـ يعني     : الوجه الخامس دواء الخبي ن ال
    . وهو نص جامع مانع، وهو صورة الفتوي في المسألة

  
وع    : الوجه السادس   ة، أو قلت               (   : الحديث المرف ا، أو تعلقت تميم ا رآبت ـ إذا شربت ترياق ا أتيت ـ أو م الى م ا أب م
ل ذ   / ، مع ) الشعر من نفسي م يقاب ه ل ام، وال خاص     ما روي من آراهة من آره الترياق من السلف على أن ك نص ع ل

ى وجه               ول عل ذا من حفظي الستقصيت الق ي آتبت ه وال أن ذا الموضع ول يبلغ ذروة المطلب، وسنام المقصد في ه
    . يحيط بما دق وجل، واهللا الهادي إلى سواء السبيل

  
ره أن  الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن سم  : وهو في الحقيقة رابع -الدليل الثالث رة وغي

وسئل عن الصالة   .  ) صلوا فيها فإنها برآة (   : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الصالة في مرابض الغنم، فقال
    : ووجه الحجة من وجهين  .  ) ال تصلوا فيها فإنها خلقت من الشياطين (   : في مبارك اإلبل؛ فقال

  
اج   أنه أطلق اإلذن بالصالة، ولم  : أحدهما يشترط حائًال يقي من مالمستها والموضع موضع حاجة إلى البيان، فلو احت

زل           : وهذا شبيه بقول الشافعي  . لبينه، وقد مضي تقرير هذا ال، ين ام االحتم ة الحال، مع قي ترك االستفصال في حكاي
مع ظهور االحتمال، ليس   ؟ أبعارهاأهناك حائل يحول بينك وبين   : فإنه ترك استفصال السائل  . منزلة العموم في المقام

    . مع قيامه فقط، وأطلق اإلذن، بل هذا أوآد من ذلك؛ ألن الحاجة هنا إلى البيان أمس وأوآد
  

اني ه الث ت    : والوج ين لكان أرواث اآلدمي ة آ ت نجس و آان ا ل ف، أو   / أنه وش، والكن ة آالحش ا محرم ا إم الصالة فيه
اث واألنجاس  مكروهة آراهية شديدة؛ ألنها مظنة األ أنها           . خب ة ويكون ش ا ويسميها برآ ا أن يستحب الصالة فيه فأم

    . شأن الحشوش أو قريًبا من ذلك فهو جمع بين المتنافيين المتضادين، وحاًشا الرسول صلى اهللا عليه وسلم من ذلك
  

ال         ة وق ى البري نم، وأشار إل ارك الغ ا وثَ    : ويؤيد هذا ما روي أن أبا موسي صلي في مب وهو الصاحب     . مَّ سواء ههن
    !  ؟ الفقيه العالم بالتنزيل، الفاهم للتأويل، سوي بين محل األبعار وبين ما خال عنها، فكيف يجامع هذا القول بنجاستها

  
ان السبب                 و آ ل، إذ ل اء والخي نم والظب ر والغ ه دون البق ل، فليست اختصت ب ارك اإلب وأما نهيه عن الصالة في مب

    . ن تفريًقا بين المتماثلين، وهو ممتنع يقينانجاسة البول، لكا
  

ه،          : وهو في الحقيقة سابع -الدليل الرابع ى راحلت لم طاف عل ه وس ما ثبت واستفاض من أن رسول اهللا صلى اهللا علي



 

بوًعا    ي طاف أس لمة      . وأدخلها المسجد الحرام الذي فضله اهللا على جميع بقاع األرض، وبرآها حت ه ألم س ذلك إذن وآ
ره للطائفين           أ أمور بتطهي ه من تلويث المسجد الم ع ب ا تمتن ل م ن تطوف راآبة، ومعلوم أنه ليس مع الدواب من العق

ا   / والعاآفين والرآع السجود، فلو آانت أبوالها نجسة، لكان فيه تعريض المسجد الحرام للتنجيس، مع أن الضرورة م
تنكر بع  ذا اس ه، وله ة دعت إلي ا الحاج ك، وإنم ى ذل رام،  دعت إل دواب المسجد الح ال ال ها إدخ ري تنجيس ن ي ض م
    . وحسبك بقول بطالًنا، رده في وجه السنة التي ال ريب فيها

  
ال    : وهو الثامن -الدليل الخامس ه ق ه         (   : ما روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أن أس ببول ه، فال ب ا أآل لحم ا م   ) فأم

ز    إال أن الحديث قد  . وهذا ترجمة المسألة د العزي ي صلى اهللا       : اختلف فيه قبوًال و رًدا، فقال أبو بكر عب ثبت عن النب
    . هو موقوف على جابر  : عليه وسلم، وقال غيره

  
ي موسي     فإن آان األول، فال ريب فيه، وإن آان الثاني، فهو قول صاحب، وقد جاء مثله عن غيره من الصحابة ـ أب

ع         األشعري وغيره ـ فينبني على أن قول  دهم، وأحق أن يتب ول من بع ي من ق ه انتشر في       . الصحابة أول م أن وإن عل
    . سائرهم، ولم ينكروه، فصار إجماًعا سكوتًيا

  
ن مسعود      : الدليل السادس ـ وهو التاسع  د اهللا ب ان        : الحديث المتفق عليه عن عب لم آ ه وس أن رسول اهللا صلى اهللا علي

بة بن أبي معيط إلى قوم قد نحروا جزوًرا لهم، فجاء بفرثها وسالها فوضعهما   ساجًدا عند الكعبة، فأرسلت قريش عق
ي قضي صالته           م ينصرف حت لم ـ وهو ساجد ـ ول ين في         . على ظهر رسول اهللا صلى اهللا عليه وس ا ـ ب ذا ـ أيًض فه

هو منسوخ ـ   : ما أن يقالإ  : ذلك الفرث والسلي لم يقطع الصالة، وال يمكن حمله فيما أري إال على أحد وجوه ثالثة/أن
ة     ان بمك ًدا؛ ألن النسخ ال       . وأعني بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع ـ وإن لم يكن قد ثبت ـ ألنه بخطاب آ ذا ضعيف ج وه

وأيًضا ـ فإنا ما علمنا أن اجتناب النجاسة آان غير واجب ثم صار   . يصار إليه إال بيقين، وأما بالظن، فال يثبت النسخ
يم ا، الس الىواجًب ه تع ة بقول اب النجاس ى اجتن تج عل ن يح ْر {   : ا م َك َفَطهِّ دثر [  } َوِثَياَب ي أول  ] 4  : الم دثر ف ورة الم ، وس

رائض     ول هؤالء من أول الف ال      . المنزل، فيكون فرض التطهير من النجاسات على ق ا أن يق ذا وإم ذا ه ل     : فه ذا دلي ه
رك الحديث     على جواز حمل النجاسة في الصالة وعامة من يخ زمهم ت ول، فيل ذا الق   . الف في هذه المسألة، ال يقول به

ره من األحاديث     ه        . ثم هذا قول ضعيف لخالفه األحاديث الصحاح في دم الحيض وغي ون أن م يختلف ي ال أعلمه م إن ث
ه     الفرث والسلي ليس بنجس وإن  : لم يبق إال أن يقال  . مكروه، وإن إعادة الصالة منه أولي، فهذا هذا ا هو طاهر؛ ألن م

ه    وجهين     . فرث ما يؤآل لحمه، وهذا هو الواجب ـ إن شاء اهللا تعالى ـ لكثرة القائلين به وظهور الدالئل علي وبطول ال
    . األولين يوجب تعين هذا

  
دم ال   . يكون دًما يسيًرا، بل الظاهر أنه يسير / يجوز أن  : ففيه السلي وقد يكون فيه دم قلنا  : فإن قيل و عن    وال يسير معف

    . حمله في الصالة
  

ائح            : قلنا  . فالسلي لحم من ذبيحة المشرآين، وذلك نجس، وذلك باتفاق  : فإن قيل ذ ـ ذب ان حرم ـ حينئ د آ ه ق لم أن ال نس
انوا                 م آ ل أنه م ينق لموا ل ذين أس إن الصحابة ال ذ، ف م تكن حرمت حينئ ا ل ه أنه المشرآين، بل المظنون أو المقطوع ب

أما ما ذبحه   . وآذلك النبي صلى اهللا عليه وسلم لم ينقل عنه أنه آان يجتنب إال ما ذبح لألصنام  . ذبائح قومهمينجسون 
ك من المشقة     قومه في دورهم لم يكن يتجنبه، ولو آان تحريم ذبائح المشرآين قد وقع في صدر اإلسالم، لكان في ذل

أآلوا ويشربوا إال       . فإن عامة أهل البلد مشرآون  على النفر القليل الذين أسلموا ما ال قبل لهم به، نهم أن ي م ال يمك وه
ى          . وفي أوانيهم، لقلتهم وضعفهم وفقرهم  . من طعامهم وخبزهم اج إل اه احت ذ ـ فمن ادع ثم األصل عدم التحريم ـ حينئ

    . دليل
  

ال     ما صح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه نهى    : الدليل السابع ـ وهو العاشر  ر، وق العظم، والبع   : عن االستجمار ب
دوابهم، فقلت      (   : وفي لفظ قال  .  ) إنه زاد إخوانكم من الجن (  م ول ام له ألوني الطع ه         : فس م آل عظم ذآر اسم اهللا علي لك

تنجوا    (   : ، قال النبي صلى اهللا عليه وسلم ) يعود أوفر ما يكون لحًما، وآل بعرة علف لدوابكم ا /فال تس ا زاد  بهم ، فإنهم
    .  ) إخوانكم من الجن

  
ا من الجن، وعلف              ذي هو زاد إخوانن العظم والبعر ـ ال لم نهى أن يستنج ب فوجه الداللة أن النبي صلى اهللا عليه وس
زاد       تنجاء ب ه ال يجوز االس دوابهم ـ ومعلوم أنه إنما نهى عن ذلك؛ لئال ننجسه عليهم، ولهذا استنبط الفقهاء من هذا أن



 

ًدا   (   : والتغليظ حتي قال  . ثم إنه قد استفاض النهى في ذلك  . اإلنس من تقلد وتًرا، أو استنجي بعظم، أو رجيع، فإن محم
    .  ) منه بريء

  
ه والبعر        ين البعر المستنجي ب رق ب ومعلوم أنه لو آان البعر في نفسه نجًسا، لم يكن االستنجاء به ينجسه، ولم يكن ف

ه    الذي ال يستنجي به، وه ا فرقت السنة بين وم             . ذا جمع بين م ا لق م يصلح أن يكون علًف ا، ل ان نجًس و آ م إن البعر ل ث
ولو جاز أن تصير جاللة، لجاز أن تعلف رجيع اإلنس، ورجيع الدواب، فال فرق ـ    . مؤمنين، فإنها تصير بذلك جاللة

ذ ا فضل  . حينئ دوابهم م س، ول ا فضل عن اإلن م م زاد له ا جعل ال ه لم ي  وألن ر، شرط ف عن دواب اإلنس من البع
    . طعامهم آل عظم ذآر اسم اهللا عليه، فالبد أن يشرط في علف دوابهم نحو ذلك، وهو الطهارة

  
اه بحجرين       ا أت ن مسعود لم ال  / وهذا يبين لك أن قوله في حديث اب ة فق ا رآس   (   : وروث ة      ) إنه ا روث ان لكونه ا آ ، إنم

ين ا قضية ع ى أنه ي، ونحوه، عل م آدم ه، فال يع ا ال يؤآل لحم ة م ه، وروث ا يؤآل لحم ة م ون روث ، فيحتمل أن تك
الصنفين، وال يجوز القطع بأنها مما يؤآل لحمه، مع أن لفظ الرآس ال يدل على النجاسة، ألن الرآس هو المرآوس   

ا    ا لنجاسته وإم ه علف دواب    أي المردود، وهو معني الرجيع، ومعلوم أن االستنجاء بالرجيع ال يجوز بحال، إم لكون
    . إخواننا من الجن

  
لم       : الوجه الثامن ـ وهو الحادي عشر ـ   ه وس ه صلى اهللا علي ه، فليست      . أن هذه األعيان، لو آانت نجسة، لبين م يبين ول

ا رسول         ي بعث فيه ة الت ا األم ا خصوًص نجسة؛ وذلك ألن هذه األعيان تكثر مالبسة الناس لها ومباشرتهم لكثير منه
لماهللا صل ه وس امهم      . ى اهللا علي ي مق ا ف رون أماآنه رونها ويباش ون يباش والهم، وال يزال ب أم نم غال ل والغ إن اإلب ف

ذلك             أمر ب ان ي ه ـ آ ي أن عمر ـ رضي اهللا عن يهم ـ حت نوا وامشوا      : وسفرهم ـ مع آثرة االحتفاء ف ددوا واخشوش تمع
أبوالها وليس ابتالؤهم بها، بأقل من ولوغ الكلب في أوانيهم، فلو ومحالب األلبان آثيًرا ما يقع فيها من   . حفاة وانتعلوا

ر          ك، ويجب تطهي ع من الصالة مع ذل ه، ويمن آانت نجسة يجب غسل الثياب واألبدان واألواني منها، وعدم مخالطت
ذي  والصالة فيها تكثر في أسفارهم، وفي مراح أغنامهم، ويحرم شرب الل     . األرض مما فيه ذلك، إذا صلي فيها بن ال

ين             / يقع فيه بعرها ام النجاسة ـ لوجب أن يب ك من أحك ر ذل ى غي ة البعر ـ إل وتغسل اليد إذا أصابها البول، أو رطوب
ادة              إن الشريعة وع ه أو بعضه، ف ل جميع ك لنق ين ذل و ب م، ول ة الحك ه معرف النبي صلى اهللا عليه وسلم بياًنا تحصل ب

    . أنه لم يبين لهم نجاستها القوم توجب مثل ذلك، فلما لم ينقل ذلك علم
  

وعدم ذآر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها، وعدم النهى عنه، والتقرير دليل اإلباحة،  
روع      ه من األصول ال من الف ومن    . ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه بالخطاب، وال تحال األمة فيه على الرأي؛ ألن

    . عنه فهو مما عفا عنه، السيما إذا وصل بهذا الوجه جهة أن ما سكت اهللا
  

ا        : الوجه التاسع ـ وهو الثاني عشر  انهم بأضعاف م اس في أزم وهو أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلي الن
ألة  ول     . ابتلوا في زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم، وال يشك عاقل في آثرة وقوع الحوادث المتعلقة بهذه المس م المنق ث

ن            : عنهم أحد الشيئين د اهللا ب ي موسي وأنس وعب اه عن أب ا ذآرن ل م إما القول بالطهارة، أو عدم الحكم بالنجاسة، مث
ال    . مغفل أنه آان يصلي وعلى رجليه أثر السرقين ر ق إن   : وهذا قد عاين أآابر الصحابة بالعراق، وعن عبيد بن عمي

راهيم   لي غنًما تبعر في مسجدي،وهذا ق د       / د عاين أآابر الصحابة بالحجاز،وعن إب يمن يصلي وق ه سئل ف النخعي أن
ال    اال                 : أصابه السرقين، ق ر فق ول بعي ه ب ه أصابت عمامت ن عمر أن ولي اب افع م اقر ون ر الب ي جعف أس، وعن أب ال ب

ن عمر في         . ال بأس  : جميًعا ا روي عن اب ى أن م دليل عل ا      وسألهما جعفر الصادق وهو أشبه بال ك من الغسل، إم ذل
ضعيف، أو على سبيل االستحباب والتنظيف، فإن نافًعا ال يكاد يخفي عليه طريقة ابن عمر في ذلك، وال يكاد يخالفه، 

    . والمأثور عن السلف في ذلك آثير
  

ال      ـه ق ا روي عـن الحسن أن ـول  ا  : وقد نقل عن بعضهم ألفاظ إن ثبتت فليست صريحة بنجاسة محل النزاع، مثل م لب
ال   ه ق ه أن ـد روي عن ـل، وق ه يغس ر      : آل ي، والكبي ذآر واألنث ـان ال ول اإلنسـ ه أراد ب م أن نم، فعل أبوال الغ أس ب ال ب

ال         . والصغير ه ق ي الشعثاء أن ا روي عن أب ذلك م ـاس     : وآ ـا أنجــ وال آلهــ ه      . األب ك إن ثبت عن ه أراد ذل ـد    . فلعل وق
لم يعرف عن أحد من السلف القول بنجاستها ومن المعلوم الذي ال شك فيه أن هـذا  ذآرنا عن ابن المنذر وغـيره، أنه

ى إبطال             ة عل ة الدال ـردوًدا باألدل ـدثة فيكون م وال المح ـن األق إجماع على عـدم النجاسة، بل مقتضاه أن التنجيس م
ه الصدر األول  ا علي ة، لم ـة مخالف ة محـدث يما مقال ـوادث، الس وم   . الح ن المعل انهم وم ي زم ودة ف ان الموج أن األعي



 

ة أن        دهم بمنزل ا وتنجيسها ممن بع ان تحريمه ومكانهم إذا أمسكوا عن تحريمها وتنجيسها مع الحاجة إلى بيان ذلك،آ
    . ثابًتا،فيجيء من بعدهم فيوجبها/يمسكـوا عـن بيان أفعال يحتاج إلى بيان وجـوبها لو آـان

  
اد الوجوب       ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ى عدم اعتق نهم عل ولم يذآروا وجوًبا وال تحريًما، آان إجماًعا م

ا،             ه أن يتأمله ام، وهي أصل عظيم ينبغي للفقي ر من األحك والتحريم ـ وهو المطلوب ـ وهذه الطريقة معتمدة في آثي
ه خال   ذه    وال يغفل عن غورها، لكن ال يسلم إال بعدم ظهور الخالف في الصدر األول، فإن آان في ف محقق بطلت ه

    . الطريقة والحق أحق أن يتبع
  

ا، آانت          : الوجه العاشر ـ وهو الثالث عشر في الحقيقة  ذرة ونحوه وب من الشعير والبيضاء وال أنَّا نعلم يقيًنا أن الحب
د       دواب إذا داست، فالب م أن ال ه، ونعل لم وأهل بيت ه وس ي صلى اهللا علي د النب ى عه ة عل زارع المدين ي م زرع ف أن  ت

    . تروث وتبول، ولو آان ذلك ينجس الحبوب، لحرمت مطلًقا، أو لوجب تنجيسها
  

يهم سعاته     . وقد أسلمت الحجاز واليمن ونجد وسائر جزائر العرب على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعث إل
ى المدي    ام تجلب إل ا رسول اهللا     وعماله يأخذون عشور حبوبهم من الحنطة وغيرها، وآانت سمراء الش ة، فيأآل منه ن

ا من ثمر وزرع        ا يخرج منه ر بشطر م ان يعطي     . صلى اهللا عليه وسلم والمؤمنون على عهده، وعامل أهل خيب وآ
ذه      ر، وآل ه ة خيب ا      / المرأة من نسائه ثمانين وسق شعير من غل ول عليه روث وتب ي ت دواب الت داس بال و آانت     . ت فل

ك، وال   تنجس بذلك لكان الواجب على أقل األ حوال تطهير الحب وغسله، ومعلوم أنه صلى اهللا عليه وسلم لم يفعل ذل
    . فعل على عهده، فعلم أنه صلى اهللا عليه وسلم لم يحكم بنجاستها

  
د             : وال يقال ـول فصاحب الحب ق ا نق ارة؛ ألن ول، واألصل الطه ا أصابه الب هـو لم يتيقن أن ذلك الحب الذي أآله مم

ه واشتبه عليه الطاهر بالنجس، فال يحل له استعمال الجميع، بل الواجب تطهير الجميع، آما إذا تيقن نجاسة بعض حب
    . علم نجاسة بعض البدن أو الثوب أو األرض وخفي عليه مكان النجاسة، غسل ما يتيقن به غسلها، وهو لم يأمر بذلك

  
ا أن     ؟ فكيف يباح أحدهما من غير تحٍرثم اشتباه الطاهر بالنجس نوع من اشتباه الطعام الحالل بالحرام،  ل إم فإن القائ

ًدا جوزه      . وإما أن يقول بالتحري  . يقول يحرم الجميع ا يستمسك     . فأما األآل من أحدهما بال تحٍر، فال أعرف أح وإنم
رين       د األم ى أح دليل، إال إل ذا ال ن ه يص ع ة وال مح يقن النجاس ع ت ذه األ    : باألصل م ارة ه ال بطه ا أن يق وال إم ب

ذا الموضع للحاجة      : واألرواث، أو أن يقال ى أحد            . عفي عنها في ه دن الصيد عل ق الكلب في ب ا يعفي عن ري / آم
    . الوجهين، وآما يطهر محل االستنجاء بالحجر في أحد الوجهين إلى غير ذلك من مواضع الحاجات

د        األصل فيها استحل جريانه على وفاق األصل، فمن ادعي أن   : فيقال دليل ألجل الحاجة، فق ذا مخالف لل استحالل ه
    . ادعي ما يخالف األصل، فال يقبل منه إال بحجة قوية، وليس معه من الحجة ما يوجب أن يجعل هذا مخالًفا لألصل

  
اس        وم الضعيف والقي ـن العم ا ذآر م وال شك أنـه لو قام دليل يوجب الحظر، ألمكن أن يستثني هذا الموضع، فأما م

ـد       الضعيف ين عن ـا تب ى م ة، عل ـة المطلق ، فداللة هذا الموضع على الطهارة المطلقة أقوي من داللـة تلك على النجاس
ل      . التأمل دم القائ ه بع على أن ثبوت طهارتها والعفـو عنها في هذا الموضع أحد موارد الخالف، فيبقي إلحاق الباقي ب
    . بالفرق

  
إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في آل عصر ومصر   : و الرابع عشرالوجه الحادي عشر ـ وه   : ومن جنس هذا

ر،      ك منك م ينكر ذل على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوها، مع القطع ببولها وروثها على الحنطة، ول
ه            ول إلي ادر لوصول الب ا في البي رز عن شيء مم ذا أحد، وال احت م /  . ولم يغسل الحنطة ألجل ه م     والعل ه عل ذا آل به

    . اضطراري ما أعلم عليه سؤاًال، وال أعلم لمن يخالف هذا شبهة
  

وهذا العمل إلى زماننا متصل في جميع البالد، لكن لم نحتج بإجماع األعصار التي ظهر فيها هذا الخالف؛ لئال يقول 
    . وإنما احتججنا باإلجماع قبل ظهور الخالف  . المخالف أنا أخالف في هذا

  
يقن أن             وه ا نت اء، فإن اب ويسكنون البن أآلون الحنطة ويلبسون الثي انوا ي ونهم آ ى آ اع عل ذا اإلجماع من جنس اإلجم

دواب         داس إال بال يقن أن الحب ال ي ه، ونت ى أآل رون عل األرض آانت تزرع ونتيقن أنهم آانوا يأآلون ذلك الحب ويق



 

    . طول دياسها له، وهذه آلها مقدمات يقينيةونتيقن أن البد أن تبول على البيدر الذي يبقي أياًما وي
  

ُجودِ  {   : أن اهللا تعالى قال  : الوجـه الثاني عشرـ وهو الخامس عشر ـ    : الحج  [  } َوَطهِّْر َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن َواْلَقاِئِميَن َوالرُّآَِّع السُّ
ال    ، فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام، وصح عنه صلى اهللا ] 26 ـر بتنظيف المساجد، وق   :  عليه وسلم أنه أم

ومعلوم قطًعا أن الحمام لم يزل مالزًما   .  ) الطواف بالبيت صالة (   : ، وقال ) جعلت لي آل أرض طيبة مسجًدا وطهوًرا ( 
ا    ف  . للمسجد الحرام ألمنه، وعبادة بيت اهللا، وأنه ال يزال ذرقه ينزل في المسجد، وفي المطاف والمصلي ان نجًس و آ ل

م          : تطهير المسجد منه/ لتنجس المسجد بذلك، ولوجب ر المسجد، أو بتسقيف المسجد، ول ام، أو بتطهي اد الحم إما بإبع
    . تصح الصالة في أفضل المساجد، وأمها وسيدها، لنجاسة أرضه، وهذا آله مما يعلم فساده يقيًنا

  
    . آما في الدليل قبله، وقد بينا رجحان القول بالطهارة المطلقة  . فو عنهإما طهارته مطلًقا، أو الع  : والبد من أحد قولين

  
ادي ـ         : الدليل الثالث عشر ـ وهو في الحقيقة السادس عشر    ول ـ واهللا اله ه فنق بيه والتوجي رق     : مسلك التش م أن الف اعل

    . مي اهللا هذا طيًبا، وهذا خبيًثابين الحيوان المأآول وغير المأآول إنما فرق بينهما الفتراق حقيقتهما، وقد س
  

اس         : وأسباب التحريم ا فتصير أخالق الن داننا منه ات أب إما القوة السبعية التي تكون في نفس البهيمة، فأآلها يورث نب
تخبئة   ها مس ي نفس ا ف ر، أو ألنه ن الطي ل الجيف م ا يأآ ا آم ا خبث مطعمه ه، وإم م ب ا اهللا أعل باع، أو لم أخالق الس

ة          آالحشرات ه السنة في لحوم الجالل ا جاءت ب ة، آم ، فقد رأينا طيب المطعم يؤثر في الحل، وخبثه يؤثر في الحرم
د من     ولبنها وبيضها، فإنه حرم الطيب الغتذائه بالخبيث، وآذلك النبات المسقي بالماء النجس، والمسمد بالسرقين عن

م يأآل    وقد رأينا عدم الطعام يؤثر في طهارة البول، أو خ  . يقول به ذي ل ام /فة نجاسته، مثل الصبي ال ه     . الطع ذا آل فه
    : يبين أشياء

  
ر          : منها ة، فغي ا إال طيب د ثبت أن المباحات ال تكون مطاعمه أن األبوال قد يخفف شأنها بحسب المطعم آالصبي، وق

    . مستنكر أن تكون أبوالها طاهرة لذلك
  

ذي        أن المطعم إذا خبث وفسد، حرم ما نبت  : ومنها الطير ال زرع المسمد، وآ ة وال يض، آالجالل منه من لحم ولبن وب
ؤثر في     . يأآل الجيف فإذا آان فساده يـؤثر في تنجيس ما توجبه الطهارة والحل، فغير مستنكر أن يكون طيبه وحله ي

اطن البهي     . تطهير ما يكون في محل آخر نجًسا محرًما ة في ب ا من    فإن األرواث واألبوال مستحيلة مخلوق ة، آغيره م
    . اللبن وغيره

  
ن    ك م ر ذل ون، وغي ريح والل ق وال ي الخل ن األرواث ف ا م ا غيره ن مخالفته ذه األرواث م ي ه د ف ا يوج ذا م ين ه يب

    . الصفات، فيكون فرق ما بينها فرق ما بين اللبنين والمنبتين، وبهذا يظهر خالفها لإلنسان
  

اه من أن المسلمين من ا         د بين ا ق ك م د ذل ازالوا يدوسون               يؤآ وم في آل عصر ومصر ـ م ى الي دم ـ وإل زمن المتق ل
ان    /الزروع المأآولة بالبقر، ويصيب الحب من أرواث البقر وأبوالها، وما سمعنا أحًدا من المسلمين   ا،ولو آ غسل حًب

    . ذلك منجًسا أو متقذًرا، ألوشك أن ينهوا عنها وأن تنفر عنه نفوسهم نفورها عن بول اإلنسان
  
رز من             : قيل ولو اد أحد يحت ام، وال يك ار األنع هذا إجماع عملي لكان حًقا، وآذلك مازال يسقط في المحالب من أبع

م     نعكس ل ذلك؛ ولذلك عفا عن ذلك بعض من يقول بالتنجيس، على أن ضبط قانون آلي في الطاهر والنجس مطرد م
رأي      يتيسر، وليس ذلك بالواجب علينا بعد علمنا باألنواع الطاهرة و ى مسالك ال ة إل األنواع النجسة، فهذه إشارة لطيف

    .  ] 4  : األحزاب [   } َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل  { في هذه المسألة، وتمامه ما حضرني آتابه في هذا المجلس، 
 

   في مني اآلدمي: فصل 
  

    : وفيه أقوال ثالثة
  

    . ب غسله رطًبا ويابًسا من البدن والثوب، وهذا قول مالك واألوزاعي والثوري وطائفةأنه نجس آالبول فيج  : أحدها



 

  
    . ورواية عن أحمد  . وإسحاق/أنه نجس يجزئ فرك يابسه، وهذا قول أبي حنيفة  : وثانيها

  
    : ثم هنا أوجه

  
ل ه  : قي رك يابس ير   . يجزئ ف ي عن يس ه يعف رأة؛ ألن ن الرجل دون الم ه م ه   . هومسح رطب أتي فرآ ي الرجل يت ومن

    . ومسحه، بخالف مني المرأة فإنه رقيق آالمذي، وهذا منصوص أحمد
  

    . يجزئ فرآه فقط منهما لذهابه بالفرك، وبقاء أثره بالمسح  : وقيل
  

    . بل الجواز مختص بالفرك من الرجل دون المرأة، آما جاءت به السنة، آما سنذآره  : وقيل
  

مستقذر آالمخاط والبصاق، وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو الذي نصرناه والدليل عليه  أنه  : وثالثها
    : وجوه

  
ذهب         : ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة قالت : أحدها م ي لم ث ه وس آنت أفرك المني من ثوب رسول اهللا صلى اهللا علي

يس          آنت أفرآه إذ  : فيصلي فيه، ـ وروي في لفظ الدارقطني  ه ل ذا نص في أن ا، فه ان رطًب ا، وأغسله إذا آ ا آان يابًس
    . آالبول يكون نجًسا نجاسة غليظة

  
اب   / يجوز أن يكون نجًسا آالدم، أو طاهًرا آالبصاق  : فبقي أن يقال ر الثي لكن الثاني أرجح؛ ألن األصل وجوب تطهي

    . ة، ثبت ذلك في آثيره، فإن القياس ال يفرق بينهمافإذا ثبت جواز حمل قليله في الصال  . من األنجاس قليلها وآثيرها
  

ى     : فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة  : فإن قيل أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آان يغسل المني ثم يخرج إل
ي رسول اهللا صلى اهللا ع       رك في من ه  الصالة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، فهذا يعارض حديث الف لي

    . وسلم والغسل دليل النجاسة، فإن الطاهر ال يطهر
ذا      . هذا ال يخالفه؛ ألن الغسل للرطب، والفرك لليابس، آما جاء مفسًرا في رواية الدارقطني  : فيقال ا، وه ذا أحياًن أو ه
ا        . أحياًنا تقذاًرا ال تنجيًس ة اس ي        . وأما الغسل فإن الثوب قد يغسل من المخاط والبصاق والنخام ن أب ال سعد ب ذا ق وله
    . أمطه عنك ولو بإذخرة، فإنما هو بمنزلة المخاط والبصاق  : وابن عباس  . وقاص

  
لم        : ما روي اإلمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عائشة قالت     : الدليل الثاني ه وس ان رسول اهللا صلى اهللا علي آ

ه، ويح        لي في م يص ر، ث رق اإلذخ ه بع ن ثوب ي م لت المن ه    يس لي في م يص ا ث ه يابًس ه ثبوب ائص     . ت ن خص ذا م وه
    . فإن عامة القائلين بنجاسته ال يجوزون مسح رطبه/ . المستقذرات، ال من أحكام النجاسات

  
ما احتج به بعض أولينا بما رواه إسحاق األزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن    : الدليل الثالث
ال  سئل الن  : ابن عباس قال وب، فق ة المخاط والبصاق،       (   : بي صلى اهللا عليه وسلم عن المني يصيب الث ا هو بمنزل إنم

الوا   . لم يرفعه غير إسحاق األزرق عن شريك   : قال الدارقطني  .  ) وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة ذا ال    : ق وه
فيا    . يقدح؛ ألن إسحاق بن يوسف األزرق أحد األئمة د ومن في        وروي عن س ه أحم ا، وحدث عن ن وشريك وغيرهم

    . طبقته، وقد أخرج له صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وما ينفرد به
  

ره في          : وأنا أقول ا الشافعي وغي ك عنهم اص، ذآر ذل أما هذه الفتيا، فهي ثابتة عن ابن عباس، وقبله سعد بن أبي وق
ا    وأما رفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فمن  . آتبهم م رووه عن شريك موقوًف   . كر باطل ال أصل له؛ ألن الناس آله

ثم شريك ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي ليلي ليسا في الحفظ بذاك، والذين هم أعلم منهم بعطاء مثل ابن جريج 
    . الرواة الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحٌد إال موقوًفا، وهذا آله دليل على وهم تلك

  
    ؟ وأن الحكم لمن رفع ال لمن وقف ألنه زائد  ؟ أليس من األصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة  : فإن قلت

  



 

ا              : قلت ه أولون د اختلف في زد فق م ي ادة عدد من ل ا مع زي ادلهم، وأم   . هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتع
    . وفيه نظر

  
ا ذا ا، فإنم ب    وأيًض ال ري ل ب ة األق قط رواي تا يس ى تعارض ا مت ا، وأم ان وتتعارض ادم الروايت م تتص ا   . ك إذا ل وههن

وإنما   . المروي ليس هو مقابل بكون النبي صلى اهللا عليه وسلم قد قالها، ثم قالها صاحبه تارة؛ تارة ذاآًرا، وتارة آثًرا
اس،   هو حكاية حال وقضية عين في رجل استفتي على صورة، وحروف م ن عب أثورة، فالناس ذآروا أن المستفتي اب

ات       ا أهمل الثق ددت القضية لم وهذه الرواية ترفعه إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم وليست القضية إال واحدة؛ إذ لو تع
    . األثبات ذلك على ما يعرف من اهتمامهم بمثل ذلك

  
    . ون في أن هذه الرواية وهموأيًضا، فأهل نقد الحديث والمعرفة به أقعد بذلك، وليسوا يشك

  
د             : الدليل الرابع ه نجس، وق ول بأن ا يوجب الق ا م ي يجيئن ه حت أن األصل في األعيان الطهارة فيجب القضاء بطهارت

ومعلوم أن المني يصيب   . أصًال،فعلم أن آل ما ال يمكن االحتراز عن مالبسته معفو عنه/ بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك 
اس و دان الن تمكن  أب د ي ل ق و طواف الفضالت، ب تهم، فه ي آني ر ف غ اله ا يل ر مم ارهم أآث ر اختي هم بغي ابهم وفرش ثي

ذه   اإلنسان من االحتراز من البصاق والمخاط المصيب ثيابه، وال يقدر على االحتراز من مني االحتالم والجماع، وه
    . المشقة الظاهرة توجب طهارته، ولو آان المقتضي للتنجيس قائًما

  
اء أهون        أ د وجود الم تنجاء عن ال تري أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة فاجتزأ فيها بالجامد، مع أن إيجاب االس

    . من إيجاب غسل الثياب من المني، السيما في الشتاء في حق الفقير، ومن ليس له إال ثوب واحد
  

    : الذي يدل على نجاسة المني وجوه  : فإن قيل
  

ال      ما روي   : أحدها ه ق لم أن ه وس ي صلى اهللا علي ائط        (   : عن عمار بن ياسر عن النب ول والغ وب من الب ا يغسل الث إنم
    . وحديث عائشة قد مضي في أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يغسله  . رواه ابن عدي  .  ) والمني والقيء

  
اني  ا           : الوجه الث ا آ ان نجًس ارتي الخبث والحدث، فك ه خارج يوجب طه ك ألن إيجاب نجاسة     أن لبول والحيض؛ وذل

د    . فإن إماطته وتنحيته أخف من التطهير منه، فإذا وجب األثقل فاألخف أولي  . أنه نجس/الطهارة دليل على السيما عن
ر مخرجه         . من يقول بوجوب االستنجاء منـه ي غي ه في مخرجه، فف فـإن االستنجاء إماطـة وتنحيـة، فإذا وجب تنحيت

    . أحق وأولي
  

دمات الشهوة، والمني أصل           : الوجه الثالث ه مق ذي؛ وذاك ألن المذي يخرج عن أنه من جنس المذي فكان نجًسا آالم
    . المذي عند استكمالها وهو يجري في مجراه، ويخرج من مخرجه، فإذا نجس الفرع فألن ينجس األصل أولي

  
ع الخوارج  أنه خارج من الذآر، أو خارج من القبل،   : الوجه الرابع ودي؛       : فكان نًجسا آجمي ذي، وال ول، والم ل الب مث

    . وذلك ألن الحكم في النجاسة منوط بالمخرج
  

ا االستحالة في              افله تكون نجسة، وإن جمعه دن ليست نجسة، وفي أس أال تري أن الفضالت الخارجة من أعالى الب
    !  ؟ البدن

  
ه دم ق    : الوجه الخامس دم؛ ألن دم           أنه مستحيل عن ال ر، وال اع أحم ار من الجم د اإلآث ذا يخرج عن صرته الشهوة؛ وله

    . نجس، والنجاسة ال تطهر باالستحالة عندآم
  

ا       : الوجه السادس ة آله ذه أدل نجس، فه أنه يجري في مجري البول فيتنجس بمالقاة البول، فيكون آاللبن في الظرف ال
    . تدل على نجاسته

  
ه      : صد السبيل ـ الجواب ـ وعلى اهللا ق   : فنقول ال         . أما حديث عمار بن ياسر، فال أصل ل اد، ق ن حم ناده ثابت ب في إس



 

    . له مناآير، وحديث عائشة مضي القول فيه  : ضعيف جًدا، وقال ابن عدي  : الدارقطني
  

ولهم اني فق ه الث ا الوج تحب   : وأم ه مس تنجاء من ل االس وع، ب ث فممن ا الخب ث والحدث، أم ارتي الخب ا  يوجب طه آم
ا يجب غسل       : يستحب إماطته من الثوب والبدن، وقد قيل ذي، وآم هو واجب، آما قد قيل يجب غسل األنثيين من الم

ه  ا إماطت م يكن المقصود به ارة وجبت لخارج، وإن ل ه طه ذا آل رج، فه أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من الف
    . وتنجيسه، بل سبب آخر آما يغسل منه سائر البدن

  
وع في         : فقولهم  . ل أن سبب االستنجاء منه ليس هو النجاسة، بل سبب آخرفالحاص ارة الخبث وصف ممن يوجب طه

ل،                  وم اللي ام من ن د القي د عن ك آغسل الي ارات منحصرة في ذل ث، وليست الطه رج للخب له عن الف الفرع، فليس غس
رة إن قيل بوجوبها فهي من القسم الثالث، وغسل الميت، واألغسال المستحبة، وغسل األنثيين وغير ذلك ـ فهذه الطها 

    . فيبطل قياسه على البول؛ لفساد الوصف الجامع
  

بابها منحصرة في النجاسات     إن الصغري تجب      . وأما إيجابه طهارة الحدث فهو حق، لكن طهارة الحدث ليست أس ف
حوم اإلبل، ومن الردة، وغسل من الريح إجماًعا، وتجب بموجب الحجة من مالمسة الشهوة، ومن مس الفرج، ومن ل

    . الميت، وقد آانت تجب في صدر اإلسالم من آل ما غيرته النار، وآل هذه األسباب غير نجسة
  

ري   ا الكب ار ـ                 : وأم ى رأي مخت ا ـ عل ي ال دم معه الوالدة الت ان وال نجاسة، وتجب ب اإليالج إذا التقي الختان فتجب ب
    . وتجب باإلسالم ـ عند طائفة  . هو نجس وتجب بالموت وال يقال  . والولد طاهر

  
إن ضموا        : فقولهم رة، فبطل طرده، ف إنما أوجب طهارة الحدث، أو أوجب االغتسال نجس منتقض بهذه الصور الكثي

    . إلى العلة آونه خارجا انتقض بالريح والولد نقضًا قادحا
  

م إن عكسه ـ أيضًا ـ باطل، والوصف عديم التأثير، فإن   ث  . قولكم خارج وصف طردي فال يجوز االحتراز به  : ثم يقال
    . آالدم الذي لم يسل، وإليسير من القيء  : ما ال يوجب طهارة الحدث منه شيء آثير نجس

  
    . وأيضًا، فسيأتي الفرق ـ إن شاء اهللا تعالى ـ فهذه أوجه ثالثة أو أربعة

  
ره، فجمع م         : وأما قولهم د من تطهي ه أبع ر من اوتين  التطهي ين متف ارة عن حدث،        /ا ب ه طه ارة من إن الطه اينين، ف متب

ة       . وتطهيره إزالة خبث ا الني ذه تجب له وهما جنسان مختلفان في الحقيقة واألسباب واألحكام من وجوه آثيرة؛ فإن ه
    . دون تلك

  
ك    وهذه من باب فعل المأمور به، وتلك من باب اجتناب المنهي عنه وهذه مخصوصة بالماء أو ال زال تل د ت تراب، وق

ك               دن، وتل ع الب ى جمي ببها إل ا محل س ذه يتعدي حكمه ى رأي، وه اق، وفي مواضع عل بغير الماء في مواضع باالتف
ذه            . يختص حكمها بمحلها ط، وه ك تجب في محل السبب فق ره، وتل وهذه تجب في غير محل السبب أو فيه وفي غي

ذه  حسية وتلك عقلية، وهذه جارية في أآثر أمورها ع لى سنن مقايس البحاثين، وتلك مستصعبة على سبر القياس، وه
    . وهذه لها بدل، وفي بدل تلك في البدن خاصة خالف ظاهر  . واجبة باالتفاق، وفي وجوب األخري خالف معلوم

  
ادة مع اخ      ك عب ادة، وتل تالف وبالجملة، فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة آقياس الصالة على الحج؛ ألن هذه عب

    . الحقيقتين
  

وهو إلحاقه بالمذي فقد منع الحكم في األصل على قول بطهارة المذي، واألآثرون سلموه، وفرقوا   : وأما الوجه الثالث
ه        : بافتراق الحقيقتين ك بخالف ذي هو أصل اإلنسان، وذل اء عيب     / أال   . فإن هذا يخلق منه الولد ال ري أن عدم اإلمن ت

ه      ؟ رةيبني عليه أحكام آثي ة في منشؤها على أنه نقص، وآثرة اإلمذاء ربما آانت مرضًا، وهو فضلة محضة، ال منفع
ل شيء     ط؛ ب آالبول، وإن اشترآا في انبعاثهما عن شهوة النكاح، فليس الموجب لطهارة المني أنه عن شهوة الباءة فق

    . وإن أجريناه مجراه فنتكلم عليه ـ إن شاء اهللا تعالى  . آخر
  



 

ه ـ وإن          : آونه فرعا فليس آذلك، بل هو بمنزلة الجنين الناقصوأما  ه، فإن ال خلق ل آم رأة قب آاإلنسان إذا أسقطته الم
يس                     إن النجاسة استخباث ول ا؛ ف ان فرع و آ ل، ول ا ق ام اإلنسان إال م ه من أحك اط ب ق اإلنسان ـ فال ين دأ خل آان مب

    . من اإلنسانآالفضول الخارجة   : استخباث الفرع بالموجب خبث أصله
  

ة             : وأما الوجه الرابع ه مخرج النخام الفم، فإن فقياسه على جميع الخارجات بجامع اشتراآهن في المخرج منقوض ب
نجس يء ال اهرين، والق نجس   . والبصاق الط ائط ال اهر، والغ ريح الط دبر مخرج ال ذلك ال ذلك األنف مخرج   . وآ وآ

    . المخاط الطاهر، والدم النجس
  

    . وا بين ما يعتاد الناس من األمور الطبيعية وبين ما يعرض لهم ألسباب حادثةوإن فصل
  
    . النخامة المعدية ـ إذا قيل بنجاستها ـ معتادة، وآذلك الريح  : قلنا
  

ى       ؟ ولم ال يقال االعتبار بالمعدن والمستحال   ؟ لم قلتم أن االعتبار بالمخرج  : وأيضًا، فإنا نقول ق في أعل ا خل دن  فم الب
ودي  ول وال ب، بخالف الب ين الصلب والترائ ي يخرج من ب نجس، والمن فله ف ي أس ق ف ا خل د   ؟ فطاهر، وم ذا أش وه

وأيضًا، فسوف نفرق   . اطرادًا؛ ألن القيء والنخامة المنجسة خارجان من الفم، لكن لما استحاال في المعدة آانا نجسين
    . ـ إن شاء اهللا تعالى

  
    . عنه عدة أجوبة مستنيرة قاطعة  : مستحيل عن الدم، واالستحالة ال تطهر  : فقولهم  : وأما الوجه الخامس

  
ته،                : أحدها ل أحد بنجاس م يق ة، وهي دم ول ده عن العلق ه، وبع ا مستحيالن عن اآلدمي وبمضغته، فإنهم أنه منقوض ب

    . وآذلك سائر البهائم المأآولة
  

ه إذا   أنا ال نسلم أن الدم قبل ظهو  : وثانيها اس علي ره وبروزه يكون نجًسا، فالبد من الدليل على تنجيسه، وال يغني القي
    : ظهر وبرز باتفاق الحقيقة؛ ألنا نقول الدليل على طهارته وجوه

  
ا،               : أحدها ا مواضع خلقه د مفارقته اس إال بع ذه األجن ذا الوصف ال يثبت له تقذر المستخبث، وه أن النجس هو المس

    . فيها وصف بما ال تتصف بهفوصفها بالنجاسة 
  

أال تري أن من    . أن خاصة النجس وجوب مجانبته في الصالة، وهذا مفقود فيها في البدن من الدماء وغيرها  : وثانيها
بل جعل طاهرًا   : قلت  . عفي عنه لمشقة االحتراز  : صلي حامًال وعاًء مسدودًا قد أوعي دما لم تصح صالته، فلئن قلت

إنها  (   : حتراز، فما المانع منه، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يعلل طهارة الهرة بمشقة االحتراز، حيث يقوللمشقة اال
    .  ) ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات

  
ؤثرًا في جنس التخفيف       : بل أقول راز م ع الجنس مش         . قد رأينا جنس المشقة في االحت راز من جمي ان االحت إن آ قًا ف

ا في         . عفي عن جميعه، فحكم بالطهارة ع م راز من جمي وإن آان من بعضه عفي عن القدر المشق، وهنا يشق االحت
    . داخل األبدان، فيحكم لنوعه بالطهارة آالهر وما دونها، وهذا وجه ثالث

  
تقوم حياته إال بها حتي سميت   أن الدماء المستخبثة في األبدان وغيرها هي أحد أرآان الحيوان التي ال  : الوجه الرابع
    . بأن اهللا يجعل أحد أرآان عباده من الناس والدواب نوعا نجسًا في غاية البعد/ نفسًا، فالحكم

  
امس ه الخ ة     : الوج ن أدل تخبثة شيء م دماء المس ذه ال ي ه يس ف دليل ول ة إال ب ت النجاس ال تثب ارة، ف أن األصل الطه

    . النجاسة، وخصائصها
  

ا إذا فارقت            : أنا قد رأينا األعيان تفترق حالها  : دسالوجه السا ين م ا، وب ا ومنفعته ا إذا آانت في موضع عمله بين م
ه      . فالماء المستعمل ما دام جاريا في أعضاء المتطهر، فهو طهور   . ذلك رت حال إذا انفصل، تغي اء في المحل      . ف والم

ا نجس     النجس ما دام عليه، فعمله باق وتطهيره، وال يكون ذ و إم ه، فه لك إال ألنه طاهر مطهر، فإذا فارق محل عمل



 

وهذا مع تغير األمواه في موارد التطهير تارة بالطاهرات وتارة بالنجاسات، فإذا آانت المخالطة التي   . أو غير مطهر
ق       ه بخل رد في محل عمل دبيره،  هي أشد أسباب التغيير ال تؤثر في محل عملنا وانتفاعنا، فما ظنك بالجسم المف اهللا وت

    . فافهم هذا فإنه لباب الفقه
  

    . االستحالة ال تطهر  : وقولهم  . أنا لو سلمنا أن الدم نجس، فإنه قد استحال وتبدل  : عن أصل الدليل  : الوجه الثالث
  
ادها   فإن المسلمين أجمعوا أن الخم /  !  ؟ من أفتى بهذه الفتوى الطويلة العريضة المخالفة لإلجماع  : قلنا دأ اهللا بإفس ر إذا ب

ه من      : وتحويلها خال طهرت، وآذلك تحويل الدواب والشجر، بل أقول ه وتبديل االستقراء دلنا أن آل ما بدأ اهللا بتحويل
ا        ذلك بيضها ولبنه ًا، وآ ة الخبيث طيب جنس إلى جنس مثل جعل الخمر خًال، والدم منًيا، والعلقة مضغة، ولحم الجالل

جس إذا سقي بالماء الطاهر، وغير ذلك، فإنه يزول حكم التنجيس، ويزول حقيقة النجس ـ واسمه   والزرع المسقي بالن
ا من         إن اهللا يحوله ة في األرض، ف ام المخلوق التابع للحقيقة ـ وهذا ضروري ال يمكن المنازعة فيه؛ فإن جميع األجس

    . حال إلى حال، ويبدلها خلقًا بعد خلق، وال التفات إلى موادها وعناصرها
  

ي يصير        ر في المالحة حت وأما ما استحال بسبب آسب اإلنسان، آإحراق الروث حتي يصير رمادًا، ووضع الخنزي
    . وللَّه الحمد  . وللقول بالتطهير اتجاه وظهور، ومسألتنا من القسم األول  . ملحًا، ففيه خالف مشهور

  
ـه أبيض      . في خلقه، فإنه غليظ وتلك رقيقة أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذآر  : الدليل الخامس ـه فإن وفي لون
اده        . وفي ريحـه فـإنـه طيب آرائحه الطلع، وتلك خبيثة  . شـديد البياض ه وعب ه وأوليائ ع أنبيائ ثم جعله اهللا أصًال لجمي

اظر بع       !  ؟ واإلنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجسًا  . الصالحين د ن ل ـ وق ن عقي ته،   ولهذا قال اب ول بنجاس / ض من يق
    !  ! أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبي إال أن يكون نجسًا : ـ قال  ؟ ما بالك وبال هذا  : لرجل قـال له

  
ه                   و باألصول أشبه من وام النسل، فه دان؛ إذ هو ق ادة في األب ا هو غذاء وم ل شأن م ثم ليس شأنه شأن الفضول، ب

    . بالفضل
  

ـدها   : جوبـة ـ الدليل السادس ـ وفيه أ  ل          : أح د قي ول، فق ه يجري في مجري الب لم أن ة، وإن      : ال نس دة رقيق ا جل إن بينهم
ذآر،              . البول إنما يخرج رشحًا وهذا مشهور  ا إال في ثقب ال ك معلوًم يس ذل ان اتصالهما، ول ـن بي د م ة، فالب وبالجمل

    . وهو طاهر أو معفو عن نجاسته
  

آما مر تقريره في الدم، وهو في الدم أبين   . ي مجراه فال نسلم أن البول قبل ظهوره نجسأنه لو جري ف  : الوجه الثاني
    . منه في البول؛ ألن ذلك رآن وبعض، وهذا فضل

  
ة للتنجيس    : الوجه الثالث ل في االستحالة،        . أنه لو آان نجسًا، فال نسلم أن المماسة في باطن الحيوان موجب د قي ا ق آم

، ولو آانت   ] 66  : النحل [   } ِمن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم لََّبًنا َخاِلًصا َسآِئًغا ِللشَّاِرِبيَن {   : يؤيد هذا قوله تعالى  . أبينوهو في المماسة 
    . المماسة في الباطن للفرث مثًال موجبة للنجاسة، لنجس اللبن

  
    . فلعل بينهما حاجزًا  : فإن قيل

  
ذاء، وال    األصل عدمه، على أن ذآ  : قيل ين في االغت ره هذا في معرض بيان ذآر االقتدار بإخراج طيب من بين خبيث

    . يتم إال مع عدم الحاجز، وإال فهو مع الحاجز ظاهر في آمال خلقه ـ سبحانه
  

ام الموجب للشوب        } َخاِلًصا {   : وآذلك قوله د أن يكون مع قي ر        . والخلوص الب ين الف بن من ب ة، فخروج الل ث وبالجمل
ان   والدم أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول، وقد سلك هذا المسلك من رأي أنفحة الميتة ولبنها طاهرًا؛ ألنه آ

    . المالقاة في الباطن غير ظاهر  : طاهرًا، وإنما حدث نجاسة الوعاء فقال
  

ـن    ومن نجس هذا فرق بينه وبين المني، بأن المني ينفصل عن النجس في الباطن ـ أيضًا ـ   ـه ال يمك بخـالف اللبن فإن
واهللا يقول الحق وهو يهدي السبيل،   . فصلـه مـن الميتة إال بعد إبراز الضرع، وحينئذ يصير في حد مـا يلحقه النجاسة



 

ى            . والحمد للَّه وسالم على عباده الذين اصطفي ه العل وة إال باللَّ ت، وال حول وال ق ذا الوق ذي حضرني في ه وهذا ال
   . العظيم

  
    ؟ وإذا آان طاهرًا فما حكم رطوبة فرج المرأة إذا خالطه  ؟ َوُسِئَل عن المني هل هو طاهر أم ال

  
    : فأجاب

  
    . وأما المني، فالصحيح أنه طاهر، آما هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه

  
دم، أو ال يعفي   إنه نجس يجزئ فرآه ـ آقول أبي حنيفة وأحمد في رواية أخري ـ وهل ي    : وقد قيل عفي عن يسيره آال

    . على قولين هما روايتان عن أحمد  ؟ عنه آالبول
  

ك، واألول هو الصواب      : وقيـل د           . إنه يجب غسله ـ آقول مال ى عه انوا يحتلمون عل وم أن الصحابة آ ه من المعل فإن
ان        وهذا مما تع   . النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأن المني يصيب بدن أحدهم وثيابه ًا لك ك نجس ان ذل و آ وي، فل ه البل م ب

ر     ا أم تنجاء، وآم رهم باالس ا أم ابهم، آم دانهم وثي ن أب ك م ة ذل رهم بإزال لم أم ه وس ي صلى اهللا علي ى النب يجب عل
    . إصابة دم الحيض لثوب الحيض/ الحائض بأن تغسل دم الحيض من ثوبها، بل إصابة الناس المني أعظم بكثير من

  
ه،            ومن المعلوم أنه ل ه وال ثوب دًا من الصحابة بغسل المني من بدن لم أمر أح ه وس م ينقل أحد أن النبي صلى اهللا علي

    . َفُعِلم يقينًا أن هذا لم يكن واجبًا عليهم، وهذا قاطع لمن تدبره
  

ذا               ارة، فه ه ت لم، وتفرآ ه وس ي صلى اهللا علي وب النب ارة من ث له ت ال  وأما آون عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ آانت تغس
ن           ر واحد من الصحابة ـ آسعد ب ال غي ذا ق يقتضي تنجيسه؛ فإن الثوب يغسل من المخاط والبصاق، والوســخ، وهك

ا اس وغيرهم اص،وابن عب ي وق إذخرة  : أب و ب ك ول ة المخاط والبصاق أمطه عن و بمنزل ا ه ان الرجل  . إنم وسواء آ
    . مستنجيًا أو مستجمرًا، فإن منيه طاهر

  
إن الصحابة        : ب الشافعي وأحمدومن قال من أصحا ه ضعيف، ف ذآر، فقول إن مني المستجمر نجس، لمالقاته رأس ال

تنجاء،       ون االس انوا ال يعرف نهم آ ر م آان عامتهم يستجمرون، ولم يكن يستنجي بالماء منهم إال قليل جدًا، بل آان آثي
    . رآهبل أنكروه، ومع هذا، فلم يأمر النبي أحدًا منهم بغسل منيه، بل وال ف

  
ر، فال آالم        . فيه قوالن معروفان  ؟ هل هو مطهر أو مخفف  : واالستجمار باألحجار/ ه مطه ل إن إن قي ه     . ف ل إن وإن قي

ه،     . مخفف راز من وأنه يعفي عن أثره للحاجة، فإنه يعفي عنه في محله، وفيما يشق االحتراز عنه، والمني يشق االحت
    . فألحق بالمخرج

  
    ؟ حمه اهللا ـ عن المني ما حكمهَوُسِئَل ـ َر

  
    : فأجاب

  
وب       ارة من ث الصحيح أن المني طاهر ـ آما هو مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه ـ وأما آون عائشة تغسله ت
اط والبصاق        ن المخ ل م وب يغس إن الث ه، ف ذا ال يقتضي تنجيس ارة، فه ه ت لم وتفرآ ه وس ول اهللا صلى اهللا علي رس

إنما هو بمنزلة البصاق    : له غير واحد من الصحابة ـ آسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وغيرهما ـ  والوسخ، وهذا قا
    . وسواء آان الرجل مستنجيًا، أو مستجمرًا، فإن منيه طاهر  . والمخاط أمطه عنك ولو بإذخرة

  
ان     : ومن قال إن الصحابة آ م     إن مني المستجمر نجس لمالقاته رأس الذآر، فقوله ضعيف، ف امتهم يستجمرون، ول ع

ه ـ ومع          م علي ا ه روه ـ والحق م يكن يستنجي بالماء منهم إال القليل جدًا، بل الكثير منهم ال يعرف االستنجاء، بل أنك
    . أحدًا منهم بغسل المني، وال فرآه/هذا فلم يأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم

  



 

ل  فيه ق  ؟ هل هو مخفف أو مطهر  . واالستجمار بالحجارة إن قي ر، فال آالم      : والن معروفان، ف ل هو     . هو مطه وإن قي
    . واهللا أعلم  . مخفف، فإنه يعفي عن أثره للحاجة، ويعفي عنه في محله، وفيما يشق االحتراز عنه، فألحق بالمخرج

  
    ؟ فهل يجب غسله أم ال  : َوُسِئَل ـ َرحمه اهللا ـ عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدري ما هو 
  

    : فأجاب
  

ى الصحيح      ل وال يستحب ـ عل ى الصحيح         . ال يجب غسله، ب ه ـ عل ذلك ال يستحب السؤال عن ن       . وآ د مر عمر ب فق
ال صاحبه   اؤك طاهر، أم نجس        : الخطاب مع رفيق له فقطر على رفيقه ماء من ميزاب، فق زاب، م ا صاحب المي   ؟ ي

    . واهللا أعلم  . يس عليهيا صاحب الميزاب ال تخبره فإن هذا ل  : فقال عمر
    ؟ واألفران التي تسخن بالزبل فما حكمها  ؟ َوُسِئَل ـ َرحمه اهللا ـ عن الفخار فإنه يشوي بالنجاسة فما حكمه 
  

    : فأجاب
  

    : الحمد للَّه، هذه المسائل مبنية على أصلين
  

د        . ذلك السرقين النجس ونحوه في الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو  : أحدهما اء من أصحاب أحم فقال بعض الفقه
ر محرم؛ ألن         . إن ذلك ال يجوز؛ ألنه يتضمن مالبسة النجاسة ومباشرتها      : وغيره روه غي ك مك ال بعضهم إن ذل وق

ا  ه            . إتالف النجاسة ال يحرم، وإنما ذلك مظنة التلوث به ه استعمال ل نجس، فإن دهن ال ك االستصباح بال ا يشبه ذل ومم
ه                . باإلتالف ول اآلخر عن أثور عن الصحاية، والق ك يجوز، وهو الم اء أن ذل ره من العلم د وغي والمشهور عن أحم

    . وعن غيره المنع؛ ألنه مظنة التلوث به، ولكراهة دخان النجاسة
  

د ثبت                . والصحيح أنه ال يحرم شيء من ذلك ر وق ة ولحم الخنزي دم والميت الى ـ حرم الخبائث من ال إن اهللا ـ تع في  ف
دباغ       .  ) إنما حرم من الميتة أآلها (   : أنه قال/الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ل ال ه حرم لبسها قب ذا    . ثم أن وه

وا من              (   : وجه قوله في حديث عبد اهللا بن عكيم ذا فال تنتفع ابي ه اءآم آت إذا ج ة، ف ود الميت م في جل آنت رخصت لك
ة من السلف،    فإن ال  ) الميتة بإهاب وال عصب رخصة المتقدمة آانت في االنتفاع بالجلود بال دباغ آما ذهب إليه طائف

د   دباغ    : فرفع النهى عما أرخص، فأما االنتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط؛ ولهذا آان آخر الروايتين عن أحم أن ال
د    اة، فيطهر جل اة         مطهر لجلود الميتة، لكن هل يقوم مقام الذآاة أو مقام الحي ان طاهرًا في الحي ا آ د م أآول أو جل الم

ين    ؟ دون ما سوي ذلك ى وجه لم في             . أصحهما األول   : عل ه وس ه صلى اهللا علي ذآاة لنهي ره ال ا تطه دباغ م فيطهر بال
    . حديث عن جلود السباع

  
ة      ازعون مع أن األمر بمجانب إذا    وأيضًا، فإن استعمال الخمر في إطفاء الحريق ونحو ذلك سلمه المن الخمر أعظم، ف

زاة        . جاز إتالف الخمر بما فيه منفعة، فإتالف النجاسات بما ليس فيه منفعة أولي ة للب ام الميت لموا جواز طع وألنهم س
    . والصقور فاستعمالها في النار أولى

  
ا مالبسة النجاسة للحاجة جائز، إذا طهر بدنه وثي  : هذا مظنة مالبستها، فيقال  : وأما قول القائل   . ابه عند الصالة ونحوه

ر   ول أآث و ق د، وه روايتين عن أحم ى أصح ال ك عل ره ذل ة، وال يك ع مباشرة النجاس اء م تنجاء بالم ا يجوز االس آم
اء أفضل،     . بل يستعمل الحجر، أو يجمع بينهما/يكره ذلك،   : والرواية الثانية  . الفقهاء والمشهور أن االقتصار على الم

    . اوإن آان فيه مباشرته
  

ان    ات روايت ي اليابس ا ف ل بطهارته م يق ة إذا ل ود الميت تعمال جل ي اس ك  : وف واز ذل ره،   . أصحهما ج ه يك ل إن وإن قي
    . فالكراهة تزول بالحاجة

  
ـة         : وأما قوله اني، وهو أن النجاسة في المالحــ هذا يفضي إلى التلوث بدخــان النجاســة، فهذا مبني على األصل الث

ا    ؟ ملحًا ونحو ذلك، فهل هي نجسة أم الإذا صارت  على قولين مشهورين للعلماء هما روايتان عن أحمد، نص عليهم
ه                ا أصابه من ى غسل م اج إل ه أم يحت ا لصق ب ار م ور، هل تطهر الن ين     ؟ في الخنزيــر المشوي في التن ى روايت عل



 

    : منصوصتين
  

ال يطهر   : وهؤالء يقولون  . أحمد، وأحد قولي أصحاب مالك هي نجسة وهذا مذهب الشافعي، وأآثر أصحاب  : أحدهما
    . من النجاسة باالستحالة إال الخمرة المنتقلة بنفسها، والجلد المدبوغ إذا قيل أن الدبغ إحالة ال إزالة

  
ذه   وهذا هو الصوا   . وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد قولي المالكية وغيرهم، أنها ال تبقي نجسة  : والقول الثاني إن ه ب، ف

ا نص     / األعيان لم يتناولها نص التحريم ال لفظًا وال معني، وليست في معني النصوص، ة فيتناوله ان طيب بل هي أعي
أن الخمر نجست باالستحالة فتطهر                  رق ب روه من الف ا ذآ ة بنفسها، وم ذلك من الخمر المنقلب ي ب التحليل، وهي أول

ول         باالستحالة باطل، فإن جميع النجاسات إنما نج ذلك الب ذاء الطاهر، وآ ه مستحيل عن الغ دم فإن ست باالستحالة آال
    . والعذرة، حتي الحيوان النجس مستحيل عن الماء والتراب ونحوهما من الطاهرات

  
ذا الطاهر           م يطهر لكن استحال، وه نجس ل إن نفس ال وال ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت باالستحالة، ف

راب          ليس هو ذلك النجس،  واء والحب وت زرع واله يس هو ال اء ل ا أن الم وإن آان مستحيال منه، والمادة واحدة، آم
    . المقبرة ليس هو الميت، واإلنسان ليس هو المني

  
ذا     . واهللا ـ تعالى ـ يخلق أجسام العالم بعضها من بعض، ويحيل بعضها إلى بعض، وهي تبدل مع الحقائق، ليس هذا ه

ه اسم العظم       . العظم الميت، واللحم والدم نفسه فكيف يكون الرماد هو  ه يتناول ي أن ار        ؟ بمعن ه هو هو باعتب ا آون وأم
    . األصل والمادة، فهذا ال يضر، فإن التحريم يتبع االسم والمعني الذي هو الخبث، وآالهما منتف

  
ك من     وعلى هذا، فدخان النار الموقدة بالنجاسة طاهر، وبخار الماء النجس الذي يجتمع ف ال ذل ي السقف طاهر، وأمث

    . المسائل
  
ه من النجاسة شيء/ يس في ذا الفخار طاهر؛ إذ ل ذلك، فه ان آ ل  . وإذا آ ى   : وإن قي ا خرج عل ه خالطه من دخانه إن

    . القولين، والصحيح أنه طاهر
  

ى      وأما نفس استعمال النجاسة فقد تقدم الكالم فيه، والنزاع في الماء المسخن بالنجاسة فإن   ره عل ه طاهر، لكن هل يك
    . هما روايتان عن أحمد  : قولين

  
    . ال يكره، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي  : أحداهما

  
    . يكره، وهو مذهب مالك  : والثاني

  
    : وللكراهة مأخذان

  
ذا إذ    : أحدهما ى ه د    خشية أن يكون قد وصل إلى الماء شيء من النجاسة، فيكره الحتمال تنجسه، فعل ين الموق ان ب ا آ

    . وبين النار حاجز حصين لم يكره، وهذه طريقة الشريف أبي جعفر، وابن عقيل، وغيرهما
  

ة القاضي         : والثاني ذه طريق روه، وه أن سبب الكراهة آون استعمال النجاسة مكروهًا وأن السخونة حصلت بفعل مك
الوقود  طبخ الطعام بالوقود النجس، فإن نضج الط/أبي يعلى، ومثل هذا عام آسخونة الماء، والكراهة في طبخ الفخار ب

    . واهللا أعلم  . النجس تشبه تسخين الماء الذي ليس بينه وبين النار حاجز
    ؟ هل هو نجس  : َوُسِئَل عن بول ما يؤآل لحمه

  
    : فأجاب

  
ا،    أما بول ما يؤآل لحمه، وروث ذلك، فإن أآثر السلف على أن ذلك ليس بنجس، وهو مذهب م  د وغيرهم ك وأحم ال

ه من الصحابة        : ويقال ول محدث ال سلف ل   . إنه لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك، بل القول بنجاسة ذلك ق



 

    . وقد بسطنا القول في هذه المسألة في آتاب مفرد، وبينا فيه بضعة عشر دليال شرعيًا، وأن ذلك ليس بنجس 
  

لم والقائل بتنجيس ذلك ليس معه دليل    : شرعي على نجاسته أصال، فإن غاية ما اعتمدوا عليه قوله صلى اهللا عليه وس
ود          ) تنزهوا من البول (  ول المعه د، والب الم لتعريف العه إن ال ذلك، ف ، وظنوا أن هذا عام في جميع األحوال، وليس آ

القبر إنما هو من /ومعلوم أن عامة عذاب  ) تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه (   : هو بول اآلدمي، ودليله قوله
    . بول اآلدمي نفسه الذي يصيبه آثيرًا، ال من بول البهائم الذي ال يصيبه إال نادراًَ

  
وا     : وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه أمر العرنيين الذين آانوا حديثي عهد باإلسالم أن يلحق

ديهم، وال              بإبل الصدقة، وأمرهم أن ي واههم وأي ا يصيب أف ك بغسل م أمرهم مع ذل م ي ا، ول ا وألبانه شربوا من أبواله
ك                 ان ذل ان بي ول اإلنسان لك ام آب ول األنع ان ب و آ دهم باإلسالم، ول وال، مع حدثان عه ا األب بغسل األوعية التي فيه

داوي      واجًبا، ولم يجز تأخير البيان عن وقت الحاجة، السيما مع أنه قرنها باأللبان  التي هي حالل طاهرة، مع أن الت
    . بالخبائث قد ثبت فيه النهى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من وجوه آثيرة

  
ه أذن في الصالة في      وأيضا، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى اهللا عليه وسلم آان يصلي في مرابض الغنم ، وأن

ان ينهى عن         مرابض الغنم من غير اشتراط حائل، ولو آانت أبعارها ي آدم، وآ نجسة لكانت مرابضها آحشوش بن
ين         ان من سوي ب ك، آ الصالة فيها مطلًقا، أو ال يصلي فيها إال مع الحائل المانع، فلما جاءت السنة بالرخصة في ذل

    . أبوال اآلدميين وأبوال الغنم مخالًفا للسنة
  

مع إمكان أن يبول البعير، وأيضا، فمازال المسلمون /،وأيضا، فقد طاف النبي صلى اهللا عليه وسلم بالبيت على بعيره
    . يدوسون حبوبهم بالبقر مع آثرة ما يقع في الحب من البول وأخباث البقر

  
ك نص       يس في ذل وأيضا،فإن األصل في األعيان الطهارة، فال يجوز التنجيس إال بدليل، وال دليل على النجاسة؛ إذ ل

    . وال إجماع وال قياس صحيح
  
    ؟ ِئَل عن فران يحمي بالزبل ويخبزَوُس
  

    : فأجاب
  

    . الحمد هللا، إذا آان الزبل طاهًرا مثل زبل البقر والغنم واإلبل، وزبل الخيل، فهذا ال ينجس الخبز
  

م     : وإن آان نجسا آزبل البغال والحمر، وزبل سائر البهائم، فعند بعض العلماء ه، ول إن آان يابًسا، فقد يبس الفرن من
    . واهللا أعلم  . نجس الخبز، وإن علق بعضه بالخبز قلع ذلك الموضع، ولم ينجس الباقيي

  
    ؟ وما قول العلماء فيه  ؟ وُسِئَل عن الكلب هل هو طاهر، أم نجس

  
    : فأجاب

  
    : أما الكلب، فللعلماء فيه ثالثة أقوال معروفة

  
    . في إحدي الروايتين عنهأنه نجس آله حتي شعره، آقول الشافعي، وأحمد   : أحدها
    . أنه طاهر حتي ريقه، آقول مالك في المشهور عنه  : والثاني

  
د         : والثالث ة المنصورة عن ذه هي الرواي ه، وه أن ريقه نجس، وأن شعره طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عن

وال     ذا أرجح األق د وه إذا أصا    . أآثر أصحابه، وهو الرواية األخري عن أحم م      ف ة شعره، ل دن رطوب وب أو الب ب الث
يؤآل ذلك الطعام آقول مالك   : ينجس بذلك، وإذا ولغ في الماء أريق، وإذا ولغ في اللبن ونحوه، فمن العلماء من يقول

  . فأما إن آان اللبن آثيًرا، فالصحيح أنه ال ينجس . يراق، آمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد  : ومنهم من يقول  . وغيره



 

    : له في الشعور النابتة على محل نجس ثالث رواياتو
  

    . أن جميعها طاهر حتي شعر الكلب والخنزير، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز  : إحداها
  

    . أن جميعها نجس، آقول الشافعي  : والثانية
  
اة     أن شعر الميتة إن آانت طاهرة في الحياة آان طاهًرا آالشاة والفأر  : والثالثة /  ة، وشعر ما هو نجس في حال الحي

    . آالكلب والخنزير، وهذه هي المنصوصة عند أآثر أصحابه  : نجس
  

ا،بخالف الريق     : هو طهارة الشعور آلها : والقول الراجح ر وغيرهم ان شعر        . شعر الكلب والخنزي إذا آ ذا، ف ى ه وعل
ا هو مذهب ج     ه، آم اء  الكلب رطبا وأصاب ثوب اإلنسان، فال شيء علي د في        : مهور الفقه ك وأحم ة ومال أبي حنيف آ

دليل  ال     . إحدي الروايتين عنه، وذلك ألن األصل في األعيان الطهارة، فال يجوز تنجيس شيء وال تحريمه إال ب ا ق آم
ا    {   : ، وقال تعالى ] 119  : األنعام [   } َوَقْد َفصََّل َلُكم مَّا َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضُطِرْرُتْم ِإَلْيِه {   : تعالى لَّ َقْوًم َوَما َآاَن الّلُه ِلُيِض

إن من   (   : ، وقال النبي صلى اهللا عليه وسلم في الحديث الصحيح ] 115  : التوبة [   } َبْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحتَّى ُيَبيَِّن َلُهم مَّا َيتَُّقوَن
وفي السنن عن سلمان الفارسي    .  ) فحرم من أجل مسألته أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم

الحالل ما أحل اهللا في آتابه، والحرام ما حرم اهللا في آتابه، وما سكت   (   : مرفوًعا ـ ومنهم من يجعله موقوًفا ـ أنه قال  
    .  ) عنه فهو مما عفا عنه

  
ال لم ق ه وس النبي صلى اهللا علي ذلك، ف ان آ ا (   : وإذا آ ور إن بًعا، أوالهن طه له س ب أن يغس ه الكل غ في دآم إذا ول ء أح

غ الكلب   (   : ، وفي الحديث اآلخر ) بالتراب ائر األجزاء،             .  ) إذا ول ذآر س م ي وغ، ل ا إال ذآر الول يس فيه ا ل ه آله فأحاديث
    . فتنجيسها إنما هو بالقياس

  
    . إن البول أعظم من الريق، آان هذا متوجها  : فإذا قيل/
  

    . إلحاق الشعر بالريق فال يمكن؛ ألن الريق متحلل من باطن الكلب، بخالف الشعر، فإنه نابت على ظهره وأما
  

ذا   ذا، وه ين ه ون ب م يفرق اء آله ون   . والفقه ورهم يقول إن جمه ا   : ف اهر، بخالف ريقه ة ط عر الميت افعي   . إن ش والش
ون   رهم يقول زرع النابت في األرض النجسة طاهر       : وأآث ا في منبت نجس،       إن ال ة شعر الكلب أن يكون نابًت ، فغاي

ين               ة ول ه رطوب زرع في ارة؛ ألن ال ي بالطه زرع طاهرًا فالشعر أول ان ال إذا آ آالزرع النابت في األرض النجسة، ف
د       . يظهر فيه أثر النجاسة، بخالف الشعر فإن فيه من اليبوسة والجمود ما يمنع ظهور ذلك ال من أصحاب أحم فمن ق

زرع        : إن الزرع طاهر فالشعر أولي، ومن قال  : يل وغيرهآابن عق إن ال ر، ف ا ذآ ا م إن الزرع نجس فإن الفرق بينهم
ي                 د نهى النب ي تأآل النجاسة، ق ة الت إن الجالل ألة، ف يلحق بالجاللة التي تأآل النجاسة، وهذا ـ أيضا ـ حجة في المس

حالال باتفاق المسلمين؛ ألنها قبل ذلك يظهر أثر النجاسة   صلى اهللا عليه وسلم عن لبنها فإذا حبست حتي تطيب آانت
ة زال             م إذا ثبت بعل إن الحك ك عادت طاهرة، ف إذا زال ذل ا، ف تن النجاسة وخبثه في لبنها وبيضها وعرقها، فيظهر ن

    . والشعر ال يظهر فيه شيء من آثار النجاسة أصال، فلم يكن لتنجيسه معني  . بزوالها
  
    . م في شعور الميتة آما سنذآره ـ إن شاء الّله تعالىوهذا يتبين بالكال/
  

ل    إذا قي ب، ف ي شعر الكل الكالم ف ي شعره وريشه آ الكالم ف ته، ف ل بنجاس وان قي اب من   : وآل حي بنجاسة آل ذي ن
اء أهل                 اء ـ علم ر من العلم ا هو مذهب آثي ة، آم ا في الخلق ا دونه رة، وم السباع، وآل ذي مخلب من الطير إال اله

زاع                 ا ذا الن ه ه ك وشعره في إن الكالم في ريش ذل د ف روايتين عن أحم ى    ؟ هل هو نجس     : لعراق ـ وهو أشهر ال عل
    : روايتين عن أحمد

  
    . أنه طاهر، وهو مذهب الجمهور آأبي حنيفة والشافعي ومالك  : إحداهما 

  
ا       أنه نجس، آما هو اختيار آثير من متأخري أصحاب أحم   : والرواية الثانية ك هو الصواب آم ارة ذل ول بطه د، والق



 

    . تقدم
  

اه أن يصيبه           د لمن اقتن ية، والحرث، والب اء آلب الصيد، والماش وأيًضا، فالنبي صلى اهللا عليه وسلم رخص في اقتن
عورها   ة ش القول بنجاس ك، ف ر ذل ار وغي ل والحم ة البغ ا يصيبه رطوب عوره آم ة ش ن الحرج /رطوب ذه م ال ه والح

    . مةالمرفوع عن األ
  

د؛          روايتين عن أحم اء، وهو إحدي ال ولي العلم وأيضًا، فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر ق
له         ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يأمر أحدًا بغسل ذلك، فقد عفي عن لعاب الكلب في موضع الحاجة، وأمر بغس

    . والّله أعلم  . حة الخلق، وحاجتهمفي غير موضع الحاجة، فدل على أن الشارع راعي مصل
  

    ؟ َوُسِئَل عن آلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل يجب تسبيعه 
  

    : فأجاب 
  

ا ـ ال يجب               ه عنهم ك ـ رضي الّل ة ومال ي حنيف بيعه، ومذهب أب مذهب الشافعي وأحمد ـ رضي الّله عنهما ـ يجب تس
    . والّله أعلم  . تسبيعه

  
    ؟ هل هو طاهر  : البغل والحمار َوُسِئَل عن سؤر 

  
    : فأجاب 

  
    . آمالك والشافعي، وأحمد في إحدي الروايتين عنه  . أما سؤر البغل والحمار فأآثر العلماء يجوزون التوضؤ به

  
    . آقول أبي حنيفة، فيتوضأ به ويتيمم  . والرواية األخري عنه مشكوك فيه/
  

ن باطن حيوان نجس، فيكون نجسًا آلعاب الكلب؛ لكن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال أنه نجس؛ ألنه متولد م  : والثالثة
ات  (   : في الهرة ذا            ) إنها من الطوافين عليكم والطواف ات، وه ا والطواف ا من الطوافين علين ارة سؤرها لكونه ل طه فعل

ار   يح سؤر البغل والحم ذا من حجة من يب ارة، وه ك،   . يقتضي أن الحاجة مقتضية للطه ى ذل ة إل إن الحاجة داعي ف
    . والمانع يقول ذلك مثل سؤر الكلب، فإنه مع إباحة قنيته لما يحتاج فيه إليه نهى عن سؤره

  
ول  رخص يق اق           : والم ائز باتف ا ج إن بيعهم ار، ف ل والحم الف البغ ه، بخ رم ثمن ذا ح ة، وله ه للحاج ب أباح إن الكل

    . ع، وما ال يؤآل لحمهوالمسألة مبنية على أسآر السبا  . المسلمين
  

    ؟ ما حكمه  : عن طين ُجِبل بزبل حمار، وطين به سطح فوقع عليه قطر، فتعلق به   : َوُسِئل
  

    : فأجاب 
  

د       / . الحمد لّله، إن آان يسيرًا عفي عنه، في أحد قولي العلماء ل ق ان الزب يما إذا آ د، الس وهو إحدي الروايات عن أحم
    . السطح، فقد يكون قد استحال، وإن لم يستحل، فالذي تعلق بالقطر شيء يسير خلط بالطين الذي طين به

  
  
    ؟ عما إذا بال الفأر في الفراش، هل يصلي فيه    : َوُسِئل 
  

    : فأجاب
  

    . غسله أحوط، ويعفي عن يسيره في أحد قولي العلماء، وهو إحدي الروايتين عن أحمد



 

  
    ؟ و نجسعن ريش القنفذ، هل ه  : َوُسِئَل

  
    : فأجاب

  
د في ظاهر                ة، وأحم ي حنيف ك وأب اء، وهو مذهب مال د جمهور العلم ه عن د موت الحمد لّله ، هو طاهر، وإن وجد بع

    . مذهبه
  
  َباب الَحْيض  
  
ال     ه ق لم أن اليه        : َوُسِئل شيُخ اِإلسالم عما يروي عن النبي صلى اهللا عليه وس ام ولي ة أي ة البكر ثالث ن، الحيض للجاري

    ؟ وما تأويله على مذهب الشافعي وأحمد  ؟ هل هو صحيح  : وأآثره خمسة عشر
  

    : فأجاب
  

اء الحـديث              اق علم ل هو آذب موضوع ، باتف و باطل، ب لم ـ فه ه وس   . أمـا نقـل هـذا الخبر عن النبي ـ صلى اهللا علي
    . ولـكن هـو مشهـور عـن أبي الخلـد عـن أنس، وقـد تكلـم في أبي الخلـد

  
ه     : وأما الذين يقولون ا يقول ون     : أآثر الحيض خمسة عشر، آم د، ويقول ه الشافعي        : الشافعي وأحم ا يقول وم، آم ه ي أقل

ذا            : أو ال حد له آما يقوله مالك، فهم يقولون  . وأحمد لم وال عن أصحابه في ه ه وس ي صلى اهللا علي لم يثبت عن النب
    . والّله أعلم  . ما قلناشيء، والمرجع في ذلك إلى العادة، آ

  
    ؟ َوُسِئل عن جماع الحائض هل يجوز أم ال 

  
    : فأجاب

  
ا وآانت حائضًا ،          إن وطئه لم ف ه وس وطء الحائض ال يجوز باتفاق األئمة، آما حرم الّله ذلك ورسوله صلى اهللا علي

ين ال     زاع ب ة دون الحيض ن ن الجناب لها م ي غس هور، وف زاع مش ه ن ارة علي ي الكف وطء  فف اء آ اء، ووطء النفس علم
    . الحائض حرام باتفاق األئمة

  
ا في        . لكن له أن يستمتع من الحائض والنفساء بما فوق اإلزار و وطئه ه، فل ده أو برجل وسواء استمتع منها بفمه أو بي

    . والّله أعلم  . ولو استمتع بفخذيها ففي جوازه نزاع بين العلماء  . بطنها واستمني جاز
  

    ؟ ل عن المرأة تطهر من الحيض، ولم تجد ماء تغتسل به، هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرطَوُسِئ
  

    : فأجاب
  

آما   . إذا آانت قادرة على االغتسال، وإال تيممت  . تغتسل/ أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها، فال يطؤها زوجها حتي
    . فعيهو مذهب جمهور العلماء آمالك وأحمد والشا

  
دة    : وهذا معني ما يروي عن الصحابة حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة ـ منهم الخلفاء ـ أنهم قالوا     : في المعت

    . هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
  

الى       ه تع ال الّل ك، ق ى ذل دل عل ِإَذا َتَطهَّ      {   : والقرآن ي ْرَن َف َى َيْطُه وُهنَّ َحتَّ هُ     َوَال َتْقَرُب َرُآُم الّل ُث َأَم ْن َحْي ْأُتوُهنَّ ِم   [   } ْرَن َف
د       : ، قال مجاهد ] 222 : البقرة ال مجاه ا ق اء، وهو آم ا    . حتي يطهرن، يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن اغتسلن بالم وإنم

ه      ور؛ ألن قول راءة الجمه ى ق ايتين عل ْرنَ   {   : ذآر الّله غ َى َيْطُه ة التحريم ال    } َحتَّ الحيض، وهو تحريم ال     غاي حاصل ب



 

يزول باالغتسال وال غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع الدم، ثم يبقي الوطء بعد ذلك جائزًا بشرط االغتسال، ال يبقي 
َرُآمُ  {   : محرمًا على االطالق، فلهذا قال ه     .  } َفِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَم ذا آقول ِإن  {   : وه ن       َف ُه ِم لُّ َل َال َتِح ا َف َطلََّقَه

زوج          ] 230 : البقرة [   } َبْعُد َحتََّى َتنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه إذا نكحت ال الثالث، ف ة التحريم الحاصل ب اني غاي ، فنكاح الزوج الث
ثالث          ه، ال ألجل الطالق ال اني، فحرمت ألجل حق إذا   . الثاني زال ذلك التحريم، لكن صارت في عصمة الث ا   ف طلقه

    . جاز لألول أن يتزوجها
  
ال    : أي  } َفِإَذا َتَطهَّْرَن {   : المراد بقوله  : وقد قال بعض أهل الظاهر / د ق َوِإن  {   : غسلن فروجهن، وليس بشيء؛ ألن الّله ق

اطَّهَُّرواْ  دة  [   } ُآنُتْم ُجُنًبا َف ا         ] 6  : المائ ه هو االغتسال، وأم اب الّل التطهر في آت ه ، ف بُّ      {   : قول وَّاِبيَن َوُيِح بُّ التَّ َه ُيِح ِإنَّ الّل
ِريَن رة [   } اْلُمَتَطهِّ الحيض         ] 222  : البق رون ب ر المق ن التطه تنجي، لك يء والمس ل والمتوض ه المغتس دخل في ذا ي ، فه

    . والمراد به االغتسال  . آالتطهر المقرون بالجنابة
  

ى   إ  : وأبو حنيفة ـ رحمه الّله ـ يقول   اء عل ذا اغتسلت ، أو مضي عليها وقت صالة، أو انقطع الدم لعشرة أيام حلت، بن
    . آما تقدم والّله أعلم  . وقول الجمهور هو الصواب  . أنه محكوم بطهارتها في هذه األحوال

  
م   فإن انقطع الدم أل  : وما معني قول أبي حنيفة  ؟ َوسئل ـ َرحمه الّله ـ عن إتيان الحائض قبل الغسل   ام ل قل من عشرة أي

    ؟ وهل األئمة موافقون على ذلك   ؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل  ؟ يجز وطؤها حتي تغتسل
  

    : فأجاب
  

ه ال يجوز     د فإن ي تغتسل   /أما مذهب الفقهاء آمالك والشافعي وأحم ا حت الى     . وطؤه ال تع ا ق َى    {   : آم وُهنَّ َحتَّ َوَال َتْقَرُب
هُ     َي َرُآُم الّل ُث َأَم ْن َحْي ْأُتوُهنَّ ِم رة  [   } ْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّْرَن َف ر         ] 222  : البق ا إذا انقطع ألآث وز وطأه ة فيجِّ و حنيف ا أب ، وأم

    . الحيض، أو مر عليها وقت الصالة فاغتسلت، وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن واآلثار
  

    : المتفق عليهما في الصحيحينَوُسئَل عن الحديثين 
  

لم فقالت                     ه وس ي صلى اهللا علي يش سألت النب ي حب ة بنت أب ا ـ أن فاطم ه عنه ي    : أحدهما عن عائشة ـ رضي الّل إن
ا،         (   : فقال  ؟ أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة ي آنت تحيضـين فيه ام الت ـدر األي إن ذلك عرق، ولكن دعي الصالة ق

درها فاغسلي         (   : وفي روايـة  ) ثم اغتسلي وصلي إذا ذهب ق اترآي الصالة، ف وليسـت بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة ف
    .  ) عنك الدم وصلي

  
أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الّله صلى    : والحديث الثاني عن عائشة ـ أيضًا ـ رضي الّله عنها ـ    

دم    ؟ فهل آانت تغتسل الغسل الكامل المشروع  . كل صالةاهللا عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل ل أم آانت تغسل ال
دأة    ؟ فهل آانت ناسية أليام الحيض/ ومع هذا   ؟ وتتوضأ ان     ؟ وهل نسخ أحد الحديثين اآلخر        ؟ أم آانت مبت ا آ وأيهم
ة أن تغتسل الغسل الكامل        ؟ الناسخ ه أم حبيب ذا من        ؟ وهل إذا ابتليت المرأة بما ابتليت ب وإذا أمرت بالغسل فيكون ه

الى   َرجٍ        {   : الحرج العظيم، وقد قال الّله تع ْن َح دِّيِن ِم ي ال ْيُكْم ِف َل َعَل ا َجَع ين        .  ] 78  : الحج  [   } َوَم زاع ب ك ن وهل في ذل
    ؟ األئمة

  
    : فأجاب 

  
    . ليس أحد الحديثين ناسخًا لآلخر، وال منافاة بينهما

ال         : ولفإن الحديث األ ذا ق ادة، وله در الع دعي الصالة    (   : فيمن آانت لها عادة تعلم قدرها، فإذا استحيضت قعدت ق ف
ا   ال   ) قدر األيام التي آنت تحيضين فيه دم            (   : وق درها فاغسلي عنك ال إذا ذهب ق دعي الصالة، ف إذا أقبلت الحيضة ف

ة          . المعتادةوبهذا الحديث أخذ جمهور العلماء في المستحاضة   ) وصلي ي حنيف ا، وهو مذهب أب ى عادته أنها ترجع إل
    . والشافعي واإلمام أحمد

  
    ؟ فهل تقدم التمييز على العادة، أم العادة على التمييز  : لكنهم متنازعون لو آانت مميزة تميز الدم األسود من األحمر



 

  
    . إحدي الروايتين وهو مذهب الشافعي وأحمد في  . فمنهم من يقدم التمييز على العادة

  
و          / في أنها تقدم العادة، وهو ظاهر الحديث، وهو مذهب   : والثاني ل أب ه، ب روايتين عن د في أظهر ال ة وأحم ي حنيف أب

    . حنيفة لم يعتبر التمييز آما أن مالكا لم يعتبر العادة، لكن الشافعي وأحمد يعتبران هذا وهذا والنزاع في التقديم
  

اني ا الحديث الث ا بالغسل    : وأم ا أن تغتسل لكل صالة، ولكن أمره لم، أمره ه وس ي صلى اهللا علي ه أن النب يس في فل
رهم، إذا            ة، وغي ة األربع د األئم يس بواجب عن مطلقًا، فكانت هي تغتسل لكل صالة، والغسل لكل صالة مستحب، ل

م ص          ها ث ع حيض ن انقط ل م ا تغتس لت، آم م اغتس يض ث ام الح ي أي ة ه ًا معلوم دت أيام ذه  قع ي ه امت ف لت وص
ة والشافعي       أبي حنيف ور، آ د الجمه االستحاضة، بل الواجب عليها أن تتوضأ عند آل صالة من الصلوات الخمس عن

ره          . وأحمد ده ال هو وال غي نقض الوضوء عن إن دم االستحاضة ال ي وأما مالك فعنده ليس عليها وضوء وال غسل، ف
لم أمر المستحاضة أن تتوضأ     من النادرات، وقد احتج األآثرون بما في الت رمذي وغيره أن النبي صلى اهللا عليه وس

    . لكل صالة
  

وا          ا حمل رة، وإنم ا آانت عجوزًا آبي اس، فإنه وهذه المستحاضة الثانية لم تكن مبتدأة، وإن آان ذلك قد ظنه بعض الن
لمة      ) و سبعًاأنها أمرت أن تحيض ستًا أ (   : أمرها على أنها آانت ناسية لعادتها، وفي السنن آما جاء ذلك في حديث س

    . أحمد وغيره على أن المستحاضة المتحيرة تجلس ستًا أو سبعًا، وهو غالب الحيض/بنت سهل ،وبهذا احتج اإلمام 
  

ه    : وفي المستحاضة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ثالث سنن دم  (   : سنة في العادة لم تقدم، وسنة في المميزة وهو قول
ي رف الح ود يع ه     ) ض أس و قول يض، وه ب الح ي غال نة ف ًا      (   : وس لي ثالث لي، وص م اغتس بعًا، ث تًا أو س تحيضي س

    .  ) وعشرين، أو أربعًا وعشرين، آما تحيض النساء، ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن
  

ذا    والعلماء لهم في االستحاضة نزاع فإن أمرها مشكل الشتباه دم الحيض بدم االستحاضة، فالبد  من فاصل يفصل ه
    . من هذا

  
    : والعالمات التي قيل بها ستة

  
    . فإن العادة أقوي العالمات؛ ألن األصل مقام الحيض دون غيره  : إما العادة

  
    . وإما التمييز؛ ألنه الدم األسود والثخين المنتن أولي أن يكون حيضًا من األحمر

  
اء؛ ألن األصل    ادة النس ار غالب ع ا اعتب األعموأم رد ب نة  /إلحاق الف ا الس دل عليه ثالث ت ات ال ذه العالم ب، فه األغل

ه أصل دم الصحة       ر؛ ألن نهم    . واالعتبار، ومن الفقهاء من يجلسها ليلة وهو أقل الحيض، ومنهم من يجلسها األآث وم
    . من يلحقها بعادة نسائها

  
ا         ؟ عوهل هذا حكم الناسية؛ أو حكم المبتدأة والناسية جميعًا فيه نزا ي جاءت به ار العالمات الت وال اعتب وأصوب األق

    . السنة، وإلغاء ما سوي ذلك
  

ا                ل أمره ه حيض، ب ًا بأن ًا محكوم ا دم م يجعل له نة، ومن ل ه الس ا جاءت ب وأما المتحيرة فتجلس غالب الحيض، آم
ع        باالحتياط مطلقًا، فقد آلفها أمرًا عظيمًا ال تأتي الشريعة بمثله، وفي تبغيض عباد د رف ه ، وق ن الّل ى أهل دي ه إل ة الّل

    . الّله الحرج عن المسلمين، وهو من أضعف األقوال جدًا
  

    : أن الدم باعتبار حكمه ال يخرج عن خمسة أقسام  : وأصل هذا
  

    . دم مقطوع بأنه حيض، آالدم المعتاد الذي ال استحاضة معه
  



 

    . ودم مقطوع بأنه استحاضة، آدم الصغيرة
  

ه  / وهو دم المعتادة  . تمل األمرين، لكن األظهر أنه حيضودم يح والمميزة ونحوهما من المستحاضات، الذي يحكم بأن
    . حيض

  
    . وهو الدم الذي يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤالء  . ودم يحتمل األمرين، واألظهر أنه دم فساد

  
ه طا   ول ب ون        ودم مشكوك فيه ال يترجح فيه أحد األمرين، فهذا يق ا، فيوجب د وغيرهم ة من أصحاب الشافعي وأحم ئف

    : والصواب أن هذا القول باطل لوجوه  . على من أصابها أن تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم
  

ا َيتَّقُ      {   : أن الّله تعالى يقول   : أحدها م مَّ يَِّن َلُه ى ُيَب ة  [   } وَنَوَما َآاَن الّلُه ِلُيِضلَّ َقْوًما َبْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحتَّ ه   ] 115  : التوب ، فالّل
ال                 ه من الصالة والصيام في زمن الحيض، فكيف يق ا تتقي ا م ين للمسلمين في المستحاضة وغيره د ب إن   : تعالى ق

آالذي يشك هل أحدث أم    . نعم، قد يكون شك خاص ببعض الناس  !  ؟ الشريعة فيها شك مستمر يحكم به الرسول وأمته
ذ   ال، آالشبهات التي  ون ه ال يعلمها آثير من الناس، فأما شك وشبهة تكون في نفس الشريعة فهذا باطل، والذين يجعل

ون م الشرع، ال يقول ك حك ون ذل ون    : دم شك يجعل ؤالء يجزم زم، وه ال يج ده ف م عن اك ال عل إن الش ككنا، ف نحن ش
    . بوجوب الصيام وإعادته لشكهم

  
ا مع عدم      . الصيام مرتين، إال بتفريط من العبد/ جاب الصالة مرتين ، وال أن الشريعة ليس فيها إي  : الوجه الثاني  فأم

ول من               ه ضعف ق ا يعرف ب ذا مم وم، وه رين في ي نة، وال صالة ظه تفريطه، فلم يوجب الّله صوم شهرين في الس
    . آما بسط القول عليه في غير هذا الموضع  . فإن هذا أصل ضعيف  . يوجب الصالة، ويوجب إعادتها

  
ا  ومن    . ويدخل في هذا من يأمر بالصالة خلف الفاسق وإعادتها، وبالصالة مع األعذار النادرة التي ال تتصل وإعادته

    . يأمر المستحاضة بالصيام مرتين ونحو ذلك مما يوجد في مذهب الشافعي وأحمد في أحد القولين
  

الى         فإن الصواب ما عليه جمهور المسلمين أن من فعل العبادة آما  ال تع ا ق ه، آم ادة علي   : أمر بحسب وسعه، فال إع
َتَطْعُتْم {  ا اْس َه َم اتَُّقوا اللَّ ابن [   } َف د أن يصلي   .  ] 16  : التغ لم أمر العب ه وس ه صلى اهللا علي ط أن رسول الّل م يعرف ق ول

ال  ارجع   (   : للمسيء في صالته     الصالة مرتين، لكن يأمر باإلعادة من لم يفعل ما أمر به مع القدرة على ذلك، آما ق
اء،      . ، وآما أمر من صلي خلف الصف وحده أن يعيد الصالة ) فصل فإنك لم تصل دم الم يمم لع فأما المعذور آالذي يت

أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد، وآاالستحاضة، وأمثال هؤالء، فإن سنة رسول الّله صلى اهللا عليه وسلم 
م          في هؤالء أن يفعلوا م م يعل ان ل يمن آ نته ف ه،بل س ا يعجزون عن نهم م ا يقدرون عليه بحسب استطاعتهم، ويسقط ع
    . عليه؛ ألن التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل/الوجوب أنه ال قضاء

  
ا تتمرغ ا    . ولهذا لم يأمر عمر وعمارًا بإعادة الصالة، لما آان جنبين ًا أن   فعمر لم يصل، وعمار تمرغ آم ة ، َظن لداب

م              ال السود من البيض ل م الحب ين له ي تب التراب يصل إلى حيث يصل الماء، وآذلك الذين أآلوا ـ من الصحابة ـ حت
وآذلك الذين صلوا إلى غير الكعبة قبل أن يبلغهم الخبر الناسخ لم يأمرهم باإلعادة ، وآان بعضهم    . يأمرهم باإلعادة 

ى       بالحبشة،وبعضهم بمكة، وبعضهم ة، وبعضها إل ى الكعب بغيرها، بل بعض من آان بالمدينة صلوا بعض الصالة إل
    . الصخرة ولم يأمرهم باإلعادة، ونظائرها متعددة

  
ان عاجزًا عن            ل، فمن آ م والعم ى العل درة عل فمن استقرأ ما جاء به الكتاب والسنة تبين له أن التكليف مشروط بالق

    . ف الّله نفسًا إال وسعهاأحدهما سقط عنه ما يعجزه، وال يكل
ا أمر      ولهذا عذر المجتهد المخطئ لعجزه عن معرفة الحق في تلك المسألة، وهذا بخالف المفرط المتمكن من فعل م

ن حصين          ـران اب لم لعم ه وس ي صلى اهللا علي ال النب ذا ق م      (   : به، فهذا هو الذي يستحق العقاب؛ وله إن ل ًا، ف صل قائم
    . وهذه قاعدة آبيرة تحتاج إلى بسط ليس هذا موضعه  .   ) م تستطع فعلى جنبتستطع فقاعدًا، فإن ل

  
ن الصور أن تصوم   / ي صورة م ا ف يس عليه ه ل ا أن الصواب أن د بين ق بالمستحاضة، وق ا يتعل ائل م ومقصود الس

يس          . وتقضي الصوم ه ل ا، وأن د وغيرهم ا أن  آما يقوله في بعض الصور من يقوله من أصحاب الشافعي وأحم عليه



 

    . والّله أعلم  . تغتسل لكل صالة باتفاق األئمة األربعة وغيرهم
  

    ؟ فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم ال  : َوُسِئَل عن امرأة ُنَفَساء لم تغتسل
  

    : فأجاب
  

رد           اء لمرض أو ب تعمالها الم اء أو خافت الضرر باس إن عدمت الم  ال يجوز وطء الحائض والنفساء حتي يغتسال، ف
د            ك والشافعي وأحم ة آمال اهير األئم ذا مذهب جم ك، ه د ذل أ بع يمم، وتوط ه        . شديد تت رآن بقول ك الق ى ذل د دل عل وق

ال    . أي اغتسلن بالماء  : ، أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن ] 222  : البقرة [   } َوَال َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َيْطُهْرَن {   : تعالى َوِإن  {   : آما ق
، وقد روي ما يدل على ذلك عن أآابر الصحابة ـ آعمر وعثمان وعلى وابن مسعود    ] 6  : المائدة [   } ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا ُآنُتْم

    . وأبي موسي وغيرهم ـ حيث جعلوا الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
  

ر،       : فمذهبه  : وأما أبو حنيفة ام أو أآث دم لعشرة أي ا، وإال فال        إن انقطع ال ا وقت صالة، أو اغتسلت وطئه   . ومر عليه
    . والّله أعلم

  
ل انقضاء      ؟ هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس  : َوسئل ـ َرحمه الّله ـ عن امرأة ُنَفَساء     ا قب وهل يجوز وطؤه

    ؟ األربعين أم ال وهل إذا قضت األربعين ولم تغتسل فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم ال
  

    : فأجاب
  

ه د لّل ة  . الحم اق األئم دم، فحرام باتف ل أن ينقطع ال ا قب ا وطؤه ا أن تغتسل   . أم ين فعليه دون األربع دم ب وإذا انقطع ال
    . وتصلي، لكن ينبغي لزوجها أال يقربها إلى تمام األربعين

  
وإذا   . نسيان فإنها تقرؤه ـ في أحد قولي العلماء وأما إذا خافت ال  . وأما قراءتها القرآن، فإن لم تخف النسيان فال تقرؤه 

انقطع الدم واغتسلت ، قرأت القرآن وصلت باالتفاق، فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء أو لخوف ضرر لمرض ونحوه،  
    . فإنها تتيمم وتفعل بالتيمم ما تفعل باالغتسال والّله أعلم

  
  آخر المجلد الحادي والعشرين
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