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 كتاب التيمم
 :التيمم تعريف

 . قصدتو: ان،، يديمهو، يتمفبهو، يأفبهو، أ القصد، تيممت فبل :لغة
 . اقصديه: ، أ [ٙ: اؼب،ئدة] ڇچ  چ  چ   ڇ : ق،ؿ تع،ىل
ال تقصديا اػببيث : ، أ [ٕٚٙ: البقرة] ڇڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڇ : يق،ؿ تع،ىل
 .لئلانف،ؽ

 .ق،صدين: ، أ [ٕ: اؼب،ئدة] ڇڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ڇ : يق،ؿ تع،ىل
 :قثق  العبد اؼب بن احملصن ق،ؿ الش،عر ع،ئذ

 مت أرا،دييم، أدر  إذا 
 

 ٍتػ، يليمأريد اػبَت أيه 
 

 اػبَت الذ  أان، ابهغيو
 

 أـ الشر الذ  يبهغيٍت 
 

 : اصطالحاً 
 [ابن قدامة يف اؼبغٍت. ]مسح الوجو ياليدين بشيء من الصعيد -ٔ
 .قصد الصعيد الطي  ؼبسح الوجو ياليدين منو -ٕ

 :روعية التيممدليل مش
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڇ  :(ٙ)قم آية اؼب،ئدة ر  -ٔ

ٿ  ٿ                 ٿ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ٹٹ

ڍ  ڍ  ڌ     ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  

  ڇک  ک   
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ڇ  :(ٖٗ)م آية النس،ء رق -ٕ

﮷  ﮸            ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾      ﮶ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ﮲    ﮳  ﮴  ﮵
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﮿  ﯀  ﯁                         

  ڇ                  ڭ  ڭ  ڭ      
 [.ـ( ]يجعلت األرض مسجدا يتراهب، طهورا: )حديثي  -ٖ
 .على جواز الهيمم يف اعبملةيأصبعت األمة  -ٗ

 : فائدة
، فلم يبح ؼبن قبلو من األمم، يفيو تيسَت على الهيمم من خص،ئص أمة ؿبمد  -ٔ

 .األمة
، عندم، فقدت أـ اؼبؤمنُت (ىٙ)يف سنة ( بٍت اؼبصطلق)شرع الهيمم يف غزية اؼبريسيع  -ٕ

 .ع،ئشة عقدى،
خهلف مه،جر يأانص،ر  على ؼب، ا( ظّبن كلبك يمكلك) :ييف ىذه الغزية ق،ؿ اؼبن،فقوف

  (لئن رجعن، ليخرجن األعز منه، األذؿ: )م،ء، يق،لوا
 .ييف الغزية يقعت ح،دثة اإلفك
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 (النفاس/الحيض/الجنابة)حكم التيمم من الحدث األكبر 
 .؟(الغسل)هل التيمم بدل للطهارة الكبرى  (:2)مسألة 

 : محل الخالؼ
 (.الواوء)اتفقوا أف الهيمم بدؿ عن الطه،رة الصغرى 

، (؟ىل يصح الهيمم للجن،بة): أـ، (الغسل)ياخهلفوا يف كوانو بدال عن الطه،رة الكربى 
 :على قولُتخبلؼ 
 : األقوال

 .، يالنخعي ، يابن مسعود(ٔ)  عمر(. اعبن،بة)ال جيوز الهيمم للطه،رة الكربى  :األول
 .لو ابن عبد الرب إصب،ع،ع،مة أىل العلم، يانق(. بدؿ الغسل)جيوز الهيمم للجن،بة  :الثاني

 : سبب الخالؼ
 .االحهم،ؿ الوارد يف آية الهيمم -ٔ
 .االخهبلؼ يف صحة اآلث،ر الواردة لهيمم اعبن  -ٕ
 :األدلة

 :دليل أصحاب القول األول
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڇ : قولو تع،ىل -ٔ

 [.ٙ: اؼب،ئدة] ڇچ  
 ربمل( المسهم النس،ء)، ي(الغ،ئط)، أصغر الضمَت يعود على احملدث حدث :وجه الداللة

ي، أيه، الذين آمنوا ): يحيهمل أف يكوف يف اآلية تقدمي يتمخَت، يتقديره .على اؼببلمسة ب،ليد
أي المسهم النس،ء ف،غسلوا يجوىكم  طإذا قمهم إىل الصبلة أي ج،ء أحد منكم من الغ،ئ

كنهم مراى أي على سفر فلم ذبديا يإف كنهم جنب، ف،طهريا، يإف  .... يأيديكم إىل اؼبرافق
 .(م،ءا فهيمموا صعيدا طيب،

 .اؼببلمسة ىي اعبم،ع، يالهقدمي يالهمخَت اؼبقدر يف اآلية ال يص،ر إليو إال بدليل: الرد
                                        

  إشك،ؿ كبَت، ف،غبديث يف الصحيحُت، يعمر  يف انسبة ىذا القوؿ لعمر (: ٖٚٗ)ق،ؿ السحيب،ين ص (  ٔ)
ك،ف أيض، يف سرية عمري بن الع،ص الذ    إانو: يف كقثَت من غزياتو منه، غزية تبوؾ، يقيل ك،ف مع الرسوؿ 

 .عن قولو، ياؼبسملة حب،جة لهحرير تيمم من شدة الربد للجن،بة، يقد ذكر بعضهم رجوع عمر 
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إف شئت : اتق اهلل ي، عم،ر، فق،ؿ عم،ر: )، يقولو لو غبديث عم،ر  إانك،ر عمر -ٕ
 [.خ( ]مل أحدث بو

يف اعبن  ال جيد اؼب،ء شهرا كيف يصنع ب،لصبلة،   موسى أليب  فهوى ابن مسعود-ٖ
كيف يصنع :  ال يهيمم يإف مل جيد اؼب،ء شهرا، فق،ؿ أبو موسى:  فق،ؿ ابن مسعود

د عليهم اؼب،ء أف يهيمموا ر  ؽبم يف ىذه اآلية أليشك إذا بػ   ص  خ  لو ر  : بآية سورة اؼب،ئدة، ق،ؿ
 .ب،لصعيد
 [.ـ/خ. ]أمل تر أف عمر مل خيضع لقوؿ عم،ر: ، ق،ؿ مرلع  ره بقوؿ عم،ريؼب، ذك  

 ڇٿ  ٿ ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڇ  :قولو تع،ىل عمـو -ٗ

 [ٖٗ: النس،ء]  ڇ ے  ۓ  ۓ       ﮲    ﮳  ﮴  ﮵ڇ ي، [ٙ: اؼب،ئدة]
 : دليل أصحاب القول الثاني

دث األكرب ياغب ،(الغ،ئط)اػبط،ب للحدث األصغر  ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  ڇ  -ٔ
يإف كنهم )، ييؤيده -راي اهلل عنهم،– كم، فسره ابن عب،س( المسهم النس،ء( )اعبم،ع)

 (.جنب، ف،طهريا
ال تصل ، : أجنبت فلم أجد اؼب،ء، فق،ؿ: فق،ؿ عمرأف رجبل أتى : ) حديث عم،ر -ٕ

فمم،  أم، تذكر ي، أمَت اؼبؤمنُت إذ أان، يأانت يف سرية فمجنبن،، فلم قبد اؼب،ء،: فق،ؿ عم،ر
إمن، ك،ف يكفيك أف : أانت فلم تصل، يأم، أان، فهمعكت  يف الًتاث، فصليت فق،ؿ 
اتق اهلل ي، : ، فق،ؿ عمر(تضرب بيديك مث تنفخ فيهم،، مث سبسح فيهم، يجهك يكفيك

 [. مهفق]اغبديث .. عم،ر 
رأى رجبل منعزال مل يصل مع  أف سوؿ اهلل : ) حديث عمراف بن اغبصُت -ٖ

، فق،ؿ ؟، فق،ؿ: القـو ي، رسوؿ اهلل أص،بهٍت : ي، فبلف أم، يكفيك أف تصلي مع القـو
 [.خ( ]عليك ب،لصعيد فإانو يكفيك: جن،بة يال م،ء، فق،ؿ 

 .(يجعلت يل األرض مسجدا يطهورا: )عمـو قولو  -ٗ
 (.أمر اعبن  ب،لهيمم إذا مل جيد اؼب،ء يلو غ،ب عنو شهرا أانو ) حديث أيب ذر  -٘

ليس  انسي،ف عمر : ق،ؿ ابن رشد. ؛ فمدلههم انص يف ؿبل النػزاعالقوؿ القث،ين :الراجح
 .مؤثرا يف يجوب العمل حبديث عم،ر

  :ثمرة الخالؼ
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 .ال يصلي، أي يصلي بديف تيمم: إذا مل جيد اعبن  اؼب،ء بن،ء  على القوؿ األيؿ
 .يعلى قوؿ اعبمهور يهيمم ييصلي، يلو صلى بديف تيمم فصبلتو ب،طلة
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 مممن يجوز له التي
 .تيمم المريض الذي يجد الماء ويخاؼ من استعماله (:3)مسألة 

 : محل الخالؼ
اتفقوا أف اؼبريض الذ  ال جيد اؼب،ء يهيمم، ياخهلفوا يف اؼبريض جيد اؼب،ء لكن خي،ؼ من 

 .اسهعم،لو
 :(كلهم ياجد للم،ءي )هبذه اؼبسملة  قحيل

 (.ٖـ)و خوؼ تيمم الصحيح اؼبس،فر الذ  جيد اؼب،ء يدينعو الوصوؿ إلي -ٔ
 (.ٗـ( )صحيح يليس دبريض)تيمم الذ  خي،ؼ من اسهعم،ؿ اؼب،ء لربد  -ٕ

 : األقوال
 اعبمهور. يهيمم اؼبريض الذ  جيد اؼب،ء ياؼبس،فر اػب،ئف يالذ  خي،ؼ من الربد :القول األول
: يق،ؿ عط،ء. عط،ء، ياغبسن بن ص،حل، يص،حب، أيب حنيفة: ق،ؿ بو. ال يهيمم :القول الثاني

 .اؼب،ء يلو م،ت اؼبريض ريهطه
 :سبب الخالؼ

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڇ : ىل يف اآلية ؿبذيؼ مقدير، ياآلية -ٔ

 [ٙ: اؼب،ئدة] ڇڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 .ال تقدريا على اسهعم،ؿ اؼب،ء: ياؼبقدر

 (.فهيمموا[ ال تقدريا على اسهعم،ؿ اؼب،ء]يإف كنهم مراى : )فهكوف اآلية
 .؟ىل ىو على اؼبريض أـ على اؼبريض ياؼبس،فر( فلم ذبديا م،ء) :عود الضمَت -ٕ

 :األدلة
 :دليل أصحاب القول األول

ٹ  ٹ    ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڇ : قولو تع،ىل -ٔ

 [ٙ: اؼب،ئدة] ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
 :وجه الداللة
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يإف كنهم مراى : )، فهكوف اآلية(،ءال تقدريا على اسهعم،ؿ اؼب) :اآلية فيه، تقدير - أ
 .(ٔ)(فلم ذبديا م،ء فهيمموا... أي على سفر [ ال تقدريا على اسهعم،ؿ اؼب،ء]
للمس،فر فقط، ف،ؼبس،فر الذ  ال جيد اؼب،ء، ياؼبريض الذ  ( ذبديا) :لضمَتاعود  - ب

 .بعدـ يجود اؼب،ء م،ؼب،ء يهيمم، يال عبلقة ؽبايضره 
خرجن، يف سفر، فمص،ب رجبل من، : ، ق،ؿ حديث ص،ح  الشّجة، عن ج،بر-ٕ

م، : ىل ذبديف يل رخصة يف الهيمم، ق،لوا: حجر، فشج رأسو، مث احهلم فق،ؿ ألصح،بو
 ف،غهسل فم،ت، فلم، قدم، إىل رسوؿ اهلل . قبد لك رخصة يأانت تقدر على اؼب،ء

( اعبهل)،ء العي قهلوه قهلهم اهلل، أاّل سملوا إذ مل يعلموا، فإمن، شف: )أ خرب بذلك، فق،ؿ
السؤاؿ، إمن، ك،ف ك،فيو أف يهيمم ييعص  على جرحو خبرقة مث ديسح هب، عليه، ييغسل 

 [.يحسنو األلب،ين، يلو ش،ىد/ىق/د( ]س،ئر جسده
: أانو أجن  يف ليلة ب،ردة فهيمم، يتبل قولو تع،ىل حديث عمري بن الع،ص  -ٖ

ذكر ذلك ، ف[٩٢: النساء] ڇڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڇ
[ يىو صحيح/يالبخ،ر  تعليق،/ح /ىق/كم/قط/د/حم( ]، فلم يعن فللنيب 

 .ياغبدث ك،ف يف غزية ذات السبلسل
تيمم يىو صحيح يياجد للم،ء لكنو خ،ؼ الربد، يىذا انص يف ؿبل اػببلؼ  :الداللة

 .للخ،ئف من الربد
ڤ  ڤ              ٹ  ٹ ڇ : يف تفسَت قولو تع،ىل -راي اهلل عنهم،– ق،ؿ ابن عب،س -ٗ

 ڇڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

إذا ك،ف ب،لرجل جراحة يف سبيل اهلل أي قريح أي جدر ، فمجن ، : ، ق،ؿ[ٙ: اؼب،ئدة]
 [.الطرباين يف األيسط، يكبوه عند البيهقي(. ]فخ،ؼ أف يغهسل فيموت، تيمم ب،لصعيد

 :دليل أصحاب القول الثاني

                                        

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ : قولو تع،ىل يف الصي،ـ: مقث،ؿ آخر للهقدير يف اآلية(  ٔ)

فهج  عليو عدة من أي،ـ ( فمفطر)أي على سفر ( فمفطر)فمن ك،ف منكم مريض، : أ  [ٗٛٔ: البقرة] ڇ ڇ
 .آخر
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ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ٹ ڇ  :اآلية

 [.ٙ: اؼب،ئدة] ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  
، فليس (فلم ذبديا م،ء)ظ،ىر اآلية أف الرخصة للمريض ياؼبس،فر الذين ال جيدا اؼب،ء  :الداللة

 .على اؼبس،فر ياؼبريض مع،  ( ذبديا)يف اآلية تقدير، ييعود 
 : الراجح

ھ  ھ   ڇ : ق،ؿ تع،ىلقد ؛ ألف أدلههم انص يف ؿبل اػببلؼ، ي (راعبمهو : )القوؿ األيؿ

 [ٛٚ: اغبج] ڇ ھ   ھ  ے   ے  ۓ
 :ثمرة الخالؼ
 .اؼبريض ياػب،ئف من اسهعم،ؿ اؼب،ء يهيمم ييصلي: عند اعبمهور

 .اؼبريض ياػب،ئف يهوام، يإف تيمم مل تصح صبلتو: عط،ء
 .تيمم الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء(: 6)مسألة 

اتفقوا على جواز تيمم اؼبس،فر إذا عدـ اؼب،ء، ياخهلفوا يف تيمم اغب،ار إذا  :حل الخالؼم
 .عدـ اؼب،ء على قولُت

 :األقوال
 .(ٔ)األئمة األربعة. جيوز لو الهيمم :القول األول
 .الص،حب،ف أبو يوسف يؿبمد بن اغبسن. (ٕ)ال جيوز لو أف يهيمم :القول الثاني

                                        

يعند اغبن،بلة ال يهيمم يف . يأم، الش،فعي فبل يقوؿ بو( ٘ٛٗ)انسبو ابن رشد ؼب،لك يالش،فعي، يق،ؿ السحيب،ين (  ٔ)
 .اغبضر إذا خشي فوت اؼبكهوبة

 .ةيبو ق،ؿ صبهور العلم،ء يرياية عن أيب حنيف: ق،ؿ النوي : يق،ؿ ابن زاحم
فإف عدـ اؼب،ء يف اغبضر، تيمم يصلى، يىو قوؿ م،لك يالش،فعي، يالقثور  (: ٖٖٕ/ٔ)ق،ؿ يف الشرح الكبَت 

 .ال يصلي: يق،ؿ أبو حنيفة يف رياية. ياأليزاعي

يانس  القوؿ بعدـ ( اعبوزا)حملمد بن اغبسن مقثل قوؿ اعبمهور ( ٔٚٔ/ٖ)انس  ابن عبد الرب يف االسهذك،ر (  ٕ)
 (.وسف يزفرأليب ي)اعبواز 

يبو ق،ؿ : ال جيوز للح،ار الصحيح أف يهيمم إال أف خي،ؼ اؽببلؾ على انفسو، يق،ؿ: يانس  للش،فعي قوال
 .الطرب 

 .يىو الصحيح عند الش،فعية ياغبن،بلة(: ٘ٛٗ)ق،ؿ السحيب،ين ص 
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 : سبب الخالؼ
، ىل على اؼبس،فرين أي  ڇڃ  ڃ  ڃ  چڇ  :د الضمَت يف قولو تع،ىلعلى من يعو 

على اؼبراى ياؼبس،فرين، أي على اؼبراى ياؼبس،فرين، ياغب،ارين من أصح،ب اغبدث األصغر 
 .يعٍت صبيع أصن،ؼ احملد ثُت( مبلمسة النس،ء)، ياغبدث األكرب (الغ،ئط)

 : األدلة
 : (2)دليل أصحاب القول األول

ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڇ  :قولو تع،ىل

 ڇڃ  ڃ  چ  
أج،ز اهلل تع،ىل الهيمم عن عدـ اؼب،ء للمحدث حدث، أصغر أي أكرب يمل يقيد بسفر، : الداللة
خرج ـبرج الغ،ل ، ف،ألغل  الذ  ال جيد اؼب،ء ىو اؼبس،فر، كقولو { ڤ    ڤ  ڤ    }يقولو 

فيحـر األكل  ،[ٓٔ: النس،ء] ڇڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌ  ڇ : تع،ىل يف الهيمم
 .يغَته، ياألكل خرج ـبرج الغ،ل 

 :دليل أصحاب القول الثاني
ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڇ : قولو تع،ىل

 [ٙ: اؼب،ئدة] ڇڃ  ڃ  چ  
بشرط السفر ياؼبرض يال اآلية انصت على اؼبريض ياؼبس،فر، فلم يبح الهيمم إال  :الداللة

 .دخوؿ للح،ار يال الصحيح اؼبقيم يف اآلية
 .القوؿ األيؿ لقوة دليلهم :الراجح

 :ثمرة الخالؼ
 .يصلي يال يعيد إذا يجد اؼب،ء: على القوؿ األيؿ

                                        

 : يمن أدلههم(  ٔ)
، فإذا يجد اؼب،ء فليمسو الصعيد الطي  ياوء اؼبسلم يإف مل جيد اؼب،ء عشر سنُت: )عمـو حديث أيب ذر -ٔ

 [.حسن صحيح: يق،ؿ/ت/د/حم/البزار/صحيح( ]بشرتو
 .ألانو ع،دـ للم،ء فمشبو اؼبس،فر -ٕ
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 .يصلي ييعيد إذا يجد اؼب،ء: يعلى القوؿ القث،ين
 هل النية شرط في جواز التيمم(: 7)مسألة 
 (.زفر ياألزياعي ياغبسن بن حي، يالقثور )، لػخبلف ،شرط: اعبمهور

 :األدلة
 (.إمن، األعم،ؿ ب،لني،ت: )عمـو حديث -ٔ
 .ألف الهيمم عب،دة معقولة اؼبعٌت -ٕ

 .، يىذا يدؿ على اشًتاط النية فيو(القصد)ألف الهيمم ىو  -ٖ

 : مالحظة
أي م، تشًتط لو )صفة النية عند اعبمهور أف ينو  اسهب،حة الصبلة  -ٔ

الهيمم مبيح، يليس برافع ( ألف)أف ينو  رفع اغبدث  ، يليس(الطه،رة
 .للحدث

 .خبلف، للحنفية( القثبلثة)مل يسهبح الفرض عند ( النفل)إف انوى ب،لهيمم  -ٕ

يشًتط تعيُت النية للحدث األصغر أي األكرب، فإف تيمم ألحدمه، مل جيز  -ٖ
 .عند م،لك يأضبد، يعند أيب حنيفة يالش،فعي جيوز يال يهشرط تعيُت النية

  
 هل طلب الماء من شروط جواز التيمم عند عدم الماء؟(: 8)مسألة 

 (.رياية)، يشًتط، خبلف، أليب حنيفة يأضبد (مشهور)م،لك، يالش،فعي، يأضبد 

  :األدلة

، يال يق،ؿ مل جيد إال [ٙ: اؼب،ئدة]ڇڃ  ڃ  ڃ  چڇ : قولو تع،ىل  -ٔ
 .بعد الطل 

ؼببدؿ، كم، ال جيوز العديؿ ألف الهيمم بدؿ، فلم جيز العديؿ إليو قبل طل  ا  -ٕ
 .للصي،ـ يف الكف،رات قبل طل  اؼببدؿ

ألف الطه،رة ب،ؼب،ء شرط للصبلة مقدـ عليه،، فإذا مل جيده اجههد يف طلبو، كم،   -ٖ
 .جيههد يف طل  القبلة إذا جهل جههه،



 (www.drthaher.com)موقع الدكتور ظاهر الظاهر          كتاب التيمم والطهارة من النجسشرح  

 11 

القي،س على حكم اغب،كم، فإانو ال ينهقل إىل القي،س إال بعد طل  النص يف   -ٗ
 .مظ،انو
 .اغبق أف يهيقن عدـ اؼب،ء بطل  أي بغَت ذلك: ق،ؿ ابن رشد

 :صفة الطلب للماء
حفرة مشى ك، يإف رأى م، يدؿ على م،ء  (يال يلزمو اؼبشي)أف يطلبو يف رحلو، يينظر حولو 

 . إليه،، يإف ك،ف لو رفقة سمؽبم يكذا إف يجد من يعرؼ اؼبك،ف
 .أف يهيقن عدـ يجود اؼب،ء :وخالصته

 .صحة الهيمم أف يكوف طل  اؼب،ء بعد دخوؿ الوقتاشًتط اعبمهور ل :تنبيه

 هل يشترط دخول الوقت لجواز التيمم؟: (9)مسألة 

جيوز الهيمم لصبلة الن،فلة  كل يقت غَت منهي عن الصبلة فيو،  :تحرير محل الخالؼ
يجيوز الهيمم للصبلة الف،ئهة يف أ  يقت، ياخهلفوا يف الهيمم لصبلة الفريضة قبل دخوؿ 

 .قولُت يقهه، على
 :األقوال

يبن )الش،فعي، يأضبد يم،لك، . يشًتط دخوؿ الوقت للصبلة عبواز الهيمم: القول األول
 (.عب،س يابن اؼبسي  يالنخعي يعط،ء يابن تيمية

أبو حنيفة، يالظ،ىرية، يابن . ال يشًتط دخوؿ الوقت للصبلة عبوزا الهيمم :القول الثاني
 (.يالقثور  يالليث)شعب،ف من اؼب،لكية 

 : سبب الخالؼ
ظ،ىر آية الواوء، ىل مفهومه، يقهضي عدـ جواز الواوء يالهيمم إال عند دخوؿ  -2

 .الوقت
 .اػببلؼ يف مسملة ىل الهيمم مبيح للصبلة أي رافع للحدث -3
 األدلة

 :دليل أصحاب القول األول
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ڇ : قولو تع،ىل -2

 [.ٙ:اؼب،ئدة] ڇپ
إذا قمت للصبلة، يىذا ال إال هضي أانو جيوز الواوء يال الهيمم ظ،ىر اآلية يق :الداللة

على جوازه قبل  ياإلصب،ع (ٔ)السنةدليل اسهقثٍت الواوء بيكوف إال بعد دخوؿ الوقت، مث 
 .دخوؿ الوقت، فبقي الهيمم على األصل

لو تيمم قبل دخوؿ الوقت للصبلة لك،ف مهيمم، يف يقت ىو مسهغن عن الهيمم،  -3
 .هيمم مع يجود اؼب،ءفهو أشبو ب

، فبل جيوز قبل الوقت كطه،رة اؼبسهح،اة (على خبلؼ األصل)رة اريرة ،الهيمم طه -4
 .يمن بو سلس يكبوىم

جعلت يل األرض مسجدا : )حديث عمري بن شعي  عن أبيو عن جده، ق،ؿ  -5
أينم، أدركت : )يرياية[. مهفق عليو( ]يطهورا، أينم، أدركهٍت الصبلة سبسحت يصليت
 [.انيل األيط،ر( ]رجبل من األمة الصبلة فعنده مسجده يطهوره

القي،س على اشًتاط الوقت للصبلة، فكم، شرط الوقت لو كذلك للهيمم يالواوء  -6
 . ياسهقثٍت الواوء ب،لدليل

 :دليل أصحاب القول الثاني
  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پڇ  :قولو تع،ىل -2

، أي إذا قي،ـ للصبلة أي إذا قمهم ؿبدثُتأردمت ال إذا: ىن،ؾ مقدر ؿبذيؼ، ياؼبراد :الداللة
يالقي،ـ للصبلة يكوف قبل الوقت، ييكوف يف الوقت، يمل يرد  .إىل الصبلة قمهم من النـو

 (.ان،فلة يياجبة)يف اآلية مطلقة ( الصبلة)ي .الدليل على اشًتاط الوقت
جيزئ قبل الوقت، الوقت، فكذا الهيمم  ل، فكم، أانو جيزئ قب(الواوء)القي،س على  -3

 .فهو بدؿ عنو إذا عدـ اؼب،ء، كذلك القي،س على مسح اػبف يإزالة النج،سة

                                        

 : أانو صلى بواوء ياحد، يمن ذلك دليل السنة أانو ثبت عنو  (ٔ)
 [.د/حم/ـ( ]صلى صلوات يـو الفهح بواوء ياحد أف النيب : )حديث بريدة  -ٔ
 [.السنن/حم/خ( ]لوات بواوء ياحد م، مل كبدثكن، انصلي الص: )ق،ؿ حديث أانس  -ٕ
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 .ال دليل على عدـ إجزاء الهيمم قبل الوقت، فإف الهيمم مطلق مل يقيد بفرض -4
 .، يليس برافعإف الهيمم مبيح للصبلة: بن،ء على قولن،، قوؿ األيؿال :حجالرا

 :ثمرة الخالؼ
 . مرة أخرىلظهر يدخل العصر تيمم صبلة الو تيمم ل :ؿ األيؿعند أصح،ب القو 

 تيممو األيؿعلى لظهر يدخل العصر صلى صبلة او تيمم لل: يعند أصح،ب القوؿ القث،ين

 : فائدة
الوقت، يصلى أجزأه ذلك، حىت لو ( أيؿ)ال خبلؼ أانو لو تيمم بعد دخوؿ  -٘

 .يقت الصبلة( أخر)تيقن يجود اؼب،ء 
للهيمم فيو ؼبن يرجو اؼب،ء آخر الوقت، يالفقه،ء ( اؼبسهح ) ياخهلفوا يف الوقت -ٙ

أغلبهم على اسهحب،ب تمخَت الهيمم آلخر الوقت لراجي اؼب،ء آخر الوقت، 
 .يتقدمي الهيمم أيؿ الوقت للي،ئس من يجود اؼب،ء

 .(ٔ)حد األيدي التي أمر اهلل تعالى بمسحها في التيمم(: :)مسألة 
جوب مسح الوجو، يأصبعوا على يجوب مسح الكفُت، اتفقوا على ي  : محل الخالؼ

 .، زاد على ذلك على أربعة أقواؿؼبياخهلفوا يف حكم الواج  يف اؼبسح 
 :األقوال

أبو حنيفة، يالش،فعي، (. ك،لواوء)اؼبرفقُت إلى  (الواج )حد اؼبسح : القول األول
 (.يابن عمر يالشعيب ياغبسن بن س،مل( )رياية)ياؼب،لكية 
 .أضبد، يأىل الظ،ىر، يأىل اغبديث. الكف فقط( الواج )حد اؼبسح  :انيالقول الث

يىي ( رياية)م،لك . اؼبرفق( اؼبسهح )الكف، ي( الواج )حد اؼبسح  :القول الثالث
 .اؼبشهورة يف اؼبذى 

                                        

 .العظم الذ  يلي اإلهب،ـ: الكوع (ٔ)
 .العظم الذ  يلي اػبنصر: الكرسوع
 .العظم الذ  يلي األيسط: الرسغ
 .عظم مفصل الكهف: البوع
 .الكهف: اؼبنك 
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ق،ؿ . ، يؿبمد بن سلمةالزىر (. الكهف)إىل اؼبن،ك  ( الواج )حد اؼبسح  :القول الرابع
 .يىو ش،ذ: ابن رشد

 : سبب الخالؼ
ىل للكف فقط، أـ للكف يالذراع، أـ ) اشًتاؾ اسم اليد يف لس،ف العرب -2

 (.للكف يالس،عد يالعضد
 .االخهبلؼ يف صحة اآلث،ر -3

 :األدلة

 :أدلة أصحاب القول األول
الهيمم اربه،ف؛ اربة ): ق،ؿ أف النيب حديث ابن عمر راي اهلل عنهم،  -2

يمقثلو عب،بر عند اغب،كم ، ىق/قط/د( ]للوجو، ياربة لليدين إىل اؼبرفقُت
ق،ؿ حـز حديث س،قط، يق،ؿ  .يالدارقطٍت، يمقثلو حديث ع،ئشة عند البزار

اغبديث : حديث ال حيهج بو لعدـ اانهه،ئو لبلحهج،ج، يق،ؿ الغم،ر : الشوك،ين
حديث : يق،ؿ أبو زرعة. منكرة: يق،ؿ األلب،ين. أسقط من أف يسهشهد بو

 [.صحاغبديث ال ي: يح،صلو. ب،طل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ  :على الواوءالقي،س  -3

پ   پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ      

ٹ  ٹ           ڤ  ڤ       ٹٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 [ٙ: اؼب،ئدة]ڇ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ

 : وابياعب
 .قي،س مق،بل النص فهو قي،س ف،سد -
طه،رة اؼب،ء زبهلف فم عن الواوء فهو ـبهص بعضوين خببلؼ الواوء، خيهلف الهيم -

 .عن طه،رة الهيمم، ف،ؼبقصود من اؼب،ء اإلانق،ء خببلؼ الًتاب

 .الطه،رة ب،ؼب،ء تنظيف حسي يمعنو ، يالهيمم معنو  -
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 :دليل أصحاب القول الثاني
إطبلؽ اليد على ڇ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ : قولو تع،ىل -2

ٺ  ٺ  ٺ   ڇ ظهر، ييؤيده الكف فقط يف لغة العرب أ

من مفصل الكف، فإذا أطلقت اليد يالقطع للس،رؽ  [ ٖٛ: اؼب،ئدة] ڇٿ  
 .ضبلت على الكف

لنيب يق،ؿ لو ا،  ؼب، سبعك ب،لًتاب يمل يصل عمر  بن ي،سر عم،ر ديثح -3
( :،،مث سبسح هب، يجهك  إمن، يكفيك أف تضرب بيدؾ، مث تنفخ فيهم

 [.مهفق( ]يكفيك

 : القول الثالثدليل أصحاب 
 .بمدلة أصح،ب القوؿ القث،ين (لكفل)الغسل اسهدلوا على يجوب  -2

 .بمدلة أصح،ب القوؿ األيؿ( لمرفقل)الغسل ياسهدلوا على اسهحب،ب  -3

– على الواج  يحديث ابن عمر  يذلك صبع،  بُت األح،ديث، يضبلوا حديث عم،ر
 .على اؼبسهح  -راي اهلل عنهم،

 .، فبل يص،ر إىل اعبمع إذف-راي اهلل عنهم،– رمل يصح حديث ابن عم: يالرد
 :دليل أصحاب القول الرابع

حُت انزلت آية الهيمم،  كنت مع رسوؿ اهلل : )ق،ؿ ديث عم،ر ين ي،سر ح
د، يالطح،ي ، ( ]فضربن، اربة ياحدة للوجو، مث اربن، اربة لليدين إىل اؼبنكبُت ظهرا يبطن،  

( فمسحن، بوجوىن، يأيدين، إىل اؼبن،ك  هلل تيممن، مع رسوؿ ا: )يرياية[ يىو لفظو
 [.ف/حم]

 : ياعبواب
 (.انبو إىل ذلك أبو دايد يغَته)اخهلف يف ىذا اغبديث سندا يمهن،  -
 (.إمن، يكفيك: )ؽبم بقولو ىذا اجهه،د من الصح،يب يف صفة الهيمم قبل أف يبينو  -

نن، يفيه، رياية إىل القث،بت يف الصحيحُت ذكر الكفُت فقط، يأم، اؼبرفق،ف فهو يف الس -
 .انصف الذراع، يرياية إىل اآلب،ط، يرياية إىل اؼبرفقُت
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فهو  اإلبط، فكل تيمم بعده صح عن النيب  النية إىل إف يقع: ق،ؿ الش،فعي -
 .ان،سخ لو

ب،ؼبسح إىل الكفُت  أانو ك،ف يفيت بعد يف،تو ( راي  اغبديث)ري  عن عم،ر  -
 .فقط

 : ، يذلك ألانو(لكفُتاإىل اؼبسح )لقوؿ القث،ين ا :الراجح
 . ث،بت يف الصحيح -2
مل تصح أح،ديث اؼبسح إىل اإلبط، يقد حكم ابن رشد عليو ب،لش،ذ، يصوب  -3

 (.الكف)القوؿ القث،ين 

 :ثمرة الخالؼ
 .اػببلؼ يف صفة الهيمم ىل يكوف لكفُت أـ للمرفقُت أـ لئلبط

 .عدد الضربات على الصعيد في التيمم(: 21)مسألة 
 .دةاربة ياح :الراجح

-راي اهلل عنهم–يىو قوؿ أضبد، يدايد، يع،مة أىل اغبديث، يعلي، يعم،ر، يابن عب،س 
اربة : خبلف، لؤلئمة القثبلثة الق،ئلُت. ، يعط،ء، يالشعيب، يمكحوؿ، ياأليزاعي، يابن اؼبنذر

 .للوجو ياربة لليدين
 :الدليل
هبم،  إمن، يكفيك أف تضرب بيدؾ، مث تنفخ فيهم،، مث سبسح: )حديث عم،ر  -

مث ارب بيده على األرض اربة ياحدة، مث : )، يرياية[مهفق( ]يجهك، يكفيك
 (.مسح الشم،ؿ على اليمُت، يظ،ىر كفيو ييجهو

ق،لو ابن . )مضطربة، يأكقثرى، اربة ياحدةرياي،ت م، ري  عن عم،ر أانو اربه،ف  -
 (.رشد

 .يالهيمم على الواوء يف الهكرار غَت مهفق، لبلخهبلؼ بُت الواوء الهيمم يقي،س -

 حكم توصيل التراب إلى أعضاء التيمم(: 22)مسألة 
 ليس بواج  يىو مذى  أيب حنيفة يم،لك، خبلف، للش،فعي يأضبد :الراجح
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 :األدلة
 .، يمل يذكر الغب،ر يمل يقيد بو ڇچ  چ  چ   ڇ : عمـو -ٔ
إمن، ك،ف يكفيك أف تضرب بيديك، مث تنفخ فيهم،، مث : )حديث عم،ر  -ٕ

 . ، يالنفح يذى  الًتاب[خ( ]يكفيكسبسح هبم، يجهك 

بئر صبل، فلقيو ( جهة)من كبو  أقبل النيب : ق،ؿ حديث أيب اعبهم  -ٖ
حىت أقبل على اعبدار فمسح بوجهو  ل، فسلم عليو، فلم يرد عليو النيب جر 

على اغب،ئط ال حيصل منو  ، يتيممو [مهفق( ]ييديو، مث رد عليو السبلـ
 .غب،ر

يمل ينقل ( فبل غب،ر ؽب،)األرض الرملية اليت أص،هب، مطر يف  ألانو ك،ف يس،فر  -ٗ
 .عنو ترؾ الهيمم

 .يألف مقصود الواوء الطه،رة، يىو غَت مقصود ب،لهيمم ب،لًتاب -٘

 
 .من أجزاء األرض( التراب)حكم التيمم بما عدا : (23)مسألة 

 :محل الخالؼ
 . اؼبغصوبغَت/غَت اؼبنقوؿ/الط،ىر/اؼبنبت/ًتاب،لصبعوا على جواز الهيمم بأ -
يالزمرُّد، ياألطعمة   يالي،قوت ،الفضةالصّرؼ، ي  الذى : ػيأصبعوا على منع الهيمم ب -

 .يكذ النج،س،ت/ك،ػببز ياللحم يغَتى،

يالطُت،  ،من أجزائه،؛ ك،غبصب،ء -غَت الًتاب–ياخهلفوا دب، تولد عن األرض  -
 .، يالزرانيخ، يكبوهياعبص ،يالرخ،ـ

 : األقوال
يدايد، يابن اؼبنذر، . )أضبد، ي الش،فعي. ز الهيمم إال ب،لًتاب اػب،لصال جيو  :القول األول

 (.يأبو يوسف، يانس  ألكقثر الفقه،ء
يؿبمد يزفر ) م،لك، ي أبو حنيفة. جيوز الهيمم بكل م، صعد على األرض :القول الثاني

 :يفيو تفصيل عندىم(. ، يابن تيمية(رياية)ياأليزاعي، يأبو يوسف 
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رمل، حصى، حجر، جص، : مقثل س األرضنمن جبكل  جيوز الهيمم: اغبنفية -
يز، العقيق، الي،قوت، َت النورة، الكحل، الزرانيخ، الكربيت، اؼبلح اعببلي، السبخة، الف

 .الزمرد، الزبرجد
إال الرمل، اغبجر، القثلج، الطُت الرقيق، اعبص، اؼبع،دف  :جيوز الهيمم بػ :اؼب،لكية -

 .الذى  يالفضة ياعبواىر

  :سبب الخالؼ
 (.صبيع أجزاء األرض الظ،ىرة/تراب) يف لس،ف العرب( الصعيد)شًتاؾ اسم ا -2
إطبلؽ اسم األرض مرة، يتقييدى، مرة بًتاب األرض يف األح،ديث فهل حيمل  -3

 . اؼبطلق على اؼبقيد

 . ؟ىل يدخل فيو اؼبغصوب( طيب،)إطبلؽ اسم  -4

 : األدلة
 :دليل أصحاب القول األول

الصعيد ىو الًتاب لهفسَت ، [ٙ: اؼب،ئدة] ڇچ  چ  چ   ڇ  :قولو تع،ىل -2
 [.ىق]( الصعيد اغبرث، حرث األرض: )ابن عب،س راي اهلل عنهم،

إذا مل قبد  طهورا لن، مسجدا، يجعلت ترتبه، كله،  األرض ن،يجعلت ل): حديث -3
 .يىذا يف مق،ـ االمهن،ف على األمة، [ـ] (ٔ) (اؼب،ء

، فيخهص الهيمم بمعم اعبم،دات (،ءاؼب)الطه،رة اخهصت بمعم اؼب،ئع،ت يجودا  -4
 (.الًتاب)يجودا 

 :دليل أصحاب القول الثاني
، الصعيد م، صعد على يجو األرض، ڇچ  چ  چڇ : قولو تع،ىل -2

 ،[ٛ: الكهف] ڇڇ  ڇ  ڇ : عليو تراب أي مل يكن، يمقثلو قولو سواء ك،ف

                                        

يت أضبد، يجعل الًتاب يل طهور : )يرياية (ٔ) [. حم( ]اانصرت ب،لرع ، يأعطيت مف،تيح األرض، يظب 
 (.جعلت يل األرض مسجدا، يجعلت تربهه، طهورا: )يرياية



 (www.drthaher.com)موقع الدكتور ظاهر الظاهر          كتاب التيمم والطهارة من النجسشرح  

 19 

 ،[ٓٗ: الكهف] ڇہ   ہ  ڇ يمقثلو . ياعبرز األرض الغليظة اليت ال تنبت شيئ،
 .(ٔ)يىي األرض اؼبلس،ء اليت ال يقثبت عليه، القدـ

كل مواع طهور ج،ز ...( يجعلت يل األرض مسجدا يطهورا : )حديثعمـو  -3
  (.فعنده مسجده يطهوره[: )حم]الصبلة بو، جيوز الهيمم منو، ييشهد لو رياية 

ي، رسوؿ اهلل إان، انكوف : فق،ؿ أف رجبل أتى النيب : )حديث أيب ىريرة  -4
مل فهصيبن، اعبن،بة ياغبيض يالنف،س، يال قبد اؼب،ء أربعة أشهر أي طبسة أشهر، ب،لر 
 .[البيهقي يالفهح الرب،ين( ]عليكم ب،ألرض: )فق،ؿ 

 .ألف م، صعد على األرض من جنس األرض ك،لًتاب -5

؛ ف،ؼب،ئع ىو اؼب،ء، ياعب،مد ىو األرض، يقد ثبت ددب،ئع يج،م ةألف الطه،رة مهعلق -6
هص الهطهر بنوع منو بل كل أانواع اؼبي،ه، كذلك الًتاب يم، صعد أف اؼب،ئع ال خي
 .على األرض

 .، يذلك أخذا ب،ألح،ديث كله،، يضببل ب،ؼبطلق على اؼبقيد(الًتاب)القوؿ األيؿ  :الراجح
 : ثمرة الخالؼ

 .ال يصح الهيمم بغَت الًتاب: عند أصح،ب القوؿ األيؿ
م، صعد على األرض ياأليىل الهيمم ب،لًتاب يصح الهيمم بكل : عند أصح،ب القوؿ القث،ين

 .إذا يجد

 هل التيمم واجب لكل فريضة؟ (: 24)مسألة 

،ف،شًتطو [ىل يهشرط دخوؿ الوقت عبواز الهيمم( ]ٛ)تقدـ يف اؼبسملة  :محل الخالؼ
ىل جيو اعبمع بُت صبليت فرض بهيمم  ؛القوؿ ب،شًتاطو ىالقثبلثة خبلف، أليب حنيفة، فعل

 ( ة يكبوىماياؼبهسح، عرفةياعبمع ل للمس،فر)ياحد 
غَت اليت –، ياخهلفوا إف أراد صبلة ث،انية (الواوء)اتفقوا أانو ينقض الهيمم م، ينقض األصل ي 

 ىل تنقض الهيمم؟  -تيمم ؽب،
 :األقوال

                                        

 [.مهفق. ]عن أيب ىريرة( حيشر الن،س يـو القي،مة على صعيد ياحد: )ييؤيده أيض، حديث (ٔ)
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 .ال جيوز اعبمع بُت صبليت فريضة بهيمم ياحد، أ  يهيمم لكل صبلة :القول األول
 .م،لك، يالش،فعي

بن،ء على )أضبد، يأبو حنيفة . جيوز اعبمع بُت صبليت فريضة بهيمم ياحد :نيالقول الثا
 .(ٛ)مذىبو يف مسملة 

 .(يرجحو شيخ اإلسبلـ يابن القيم يالشنقيطي يف األاواء، يابن ب،ز يابن عقثيمُت)
 :سبب الخالؼ

 [.ٙ: اؼب،ئدة]  ڇٻ  ٻ  پ  پ  ڇ:  ىل ىن،ؾ مقدر ؿبذيؼ يف قولو تع،ىل -ٔ
 ،ء عند دخوؿ يقت كل صبلة؟ىل يكرر طل  اؼب -ٕ

 :األدلة
 :دليل أصحاب القول األول

( يهيمم لكل صبلة يإف مل حيدث: )أثر ابن عمر راي اهلل عنهم، ق،ؿ عن اؼبقيم -2
تكلم : يق،ؿ يف أاواء البي،ف. ال انعلم لو ـب،لف، من الصح،بة: صححو البيهقي، يق،ؿ]

مقثل قوؿ  عب،سري  عن ابن : قلت[ فيو بعض أىل العلم، يانقل خبلفو عن ابن عب،س
 [.عمر يف اغبديث اآليت

من السنة أف ال يصلي الرجل ب،لهيمم إال صبلة : )أثر ابن عب،س راي اهلل عنهم، ق،ؿ -3
 [.قطٍت، يالبيهقي، ياعف،ه( ]ياحدة، مث يهيمم للصبلة األخرى

 آية الواوء اقهضت يجوب الطه،رة لكل صبلة، ياسهقثنت السنة الواوء من ذلك، -4
 .فبقي الهيمم على ذلك

 .الضريرة، يتقيد ب،لوقت كطه،رة اؼبسهح،اة طه،رة اريرة، فبل تب،ح إال قدرألهن،  -5
 (.فلم ذبديا)يألف الطل  للم،ء ياج  لكل صبلة، حىت يسمى غَت ياجد  -6

 : دليل أصحاب القول الثاني

فيو مقدر ؿبذيؼ، ، ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پڇ : قولو تع،ىل -2
 (.ىذا دليل للحنفية) .قمهم من النـو أي قمهم ؿبدثُتإذا : أ 

 .النصوص الواردة يف الهيمم ليس فيه، الهقييد بفرض ياحد، فظ،ىرى، اإلطبلؽ -3
 (.،ء عشر سنُتالصعيد الطي  ي اوء اؼبسلم يإف مل جيد اؼب: )أيب ذر  عمـو حديث -4
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 .القي،س على الواوء، فبل يهوام لكل حدث -5
 .الهيمم للجمع بُت النوافل، ياعبمع بُت الفوائتالقي،س على  -6
 .طه،رة أب،حت فرا، فهبيح فراُت كطه،رة اؼب،ء -7
األصل أف الطه،رة تهقيد ب،لوقت ديف الفعل، كطه،رة اؼب،سح على اػبف يطه،رة  -8

 .اؼبسهح،اة
ذا ى)اؼبمهنع صبلة فراُت يف يقهُت لبطبلف الهيمم خبريج الوقت، يىذا ليس حب،صل ىن،  -9

 (.دليل يصلح للحن،بلة
 .القوؿ القث،ين؛ ألف اؼبمنوع صبلة فراُت يف يقهُت، يىذا غَت مهحقق ىن، :الراجح

 : ثمرة الخالؼ
 .اؼبس،فر من صلى الظهر، يهيمم مث يصلي العصر: عند أصح،ب القوؿ األيؿ
 .اؼبس،فر إذا صلى الظهر صلى مع، العصر صبع، بديف تيمم: عند أصح،ب القوؿ القث،ين

 .؟هل ينتقض التيمم بوجود الماء(: 25)سألة م
 .إذا تيمم اؼبسلم، مث حصل على اؼب،ء ىل ينهقض الهيمم ييلزمو الواوء

خبلف، للشعيب يأيب سلمة )يىو مذى  صبهور العلم،ء، . يجود اؼب،ء ينقض الهيمم :الراجح
 .(الن،قض للهيمم اغبدث: بن عبد الرضبن ق،ال

 : األدلة
الصعيد : )يحديث(. ألرض مسجدا يطهورا م، مل أجد اؼب،ءيجعلت يل ا: )قولو  -ٔ

( الطي  ياوء اؼبسلم يإف مل جيد اؼب،ء عشر حجج، فإذا يجد اؼب،ء فليمسو بشرتو
 .[حم،د،ت،يصححو، ح،مت، ف، يصححو األلب،ين، يابن حب،ف، يالنوي ]
 .ألف الهيمم مبيح للصبلة يليس رافع، للحدث -ٕ

ة، فإذا يجد األصل قبل الشريط يف اؼبقصود لـز الهيمم ال يراد لنفسو، بل للصبل -ٖ
 .األخذ ب،ألصل، ك،غب،كم إذا ظبع شهود الفرع مث حضر شهود األصل قبل اغبكم
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 هل ينتقض التيمم إذا وجد الماء أثناء الصالة؟ (: 26)مسألة 

 : محل الخالؼ
قض للهيمم، هو ان،فالصبلة ( بعد)الشريع يف الصبلة ي( قبل)اتفق اعبمهور أف يجود اؼب،ء 

 .على قولُت يجي  اسهعم،ؿ ؼب،ء، ياخهلفوا لو ي جد اؼب،ء أثن،ء أداء الصبلة
 : األقوال

م،لك، يالش،فعي، يدايد، . يجود اؼب،ء أثن،ء الصبلة (الهيمم)ال ينقض طه،رة  :القول األول
 .يأضبد يف رياية، يأبو ثور، يالطرب ، يابن اؼبنذر

أبو حنيفة، يأضبد، . إذا يجد اؼب،ء أثن،ء الصبلة( مالهيم)تنهقض طه،رة  :القول الثاني
 .يالقثور ، ياؼبزين، ياغبسن بن حي، يابن ع لية

 .مل يذكره ابن رشد: سبب الخالؼ
 :األدلة

 :دليل أصحاب القول األول
ألانو غَت ق،در على اسهعم،ؿ اؼب،ء أثن،ء الصبلة، يذلك ألف قدرتو تهوقف على  -2

ڎ   ڈ   ڇ : لك لعمـو قولو تع،ىلإبط،ؿ الصبلة، يىو منهي عن ذ

 .[ٖٖ: ؿبمد] ڇڈ
قطع صبلتو بعد دخولو فيه،، يال إصب،ع جي   توج مل تقثبت يف ذلك سنة  -3

 .الهسليم لو
من يج  عليو صـو لظه،ر أي قهل فص،ـ أكقثره، مث يجد الرقبة ال يلغي صومو  -4

للواوء  الرقبة، فكذا من دخل الصبلة ب،لهيمم ال يقطعه، ييعود إىلييعود 
 . ب،ؼب،ء

البدؿ، فلم يلزمو اػبريج كم، لو يجد الرقبة بعد  اؼبهلبس دبقصوديجد اؼببدؿ على : أ )
 (.الهلبس ب،لصي،ـ يف الكف،رة

 : دليل أصحاب القول الثاني
 .، يىذا ياجد للم،ء[ٙ: اؼب،ئدة] ڇڃ  ڃ  ڃ  چڇ : قولو تع،ىل -2
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يإف مل جيد اؼب،ء عشر الصعيد الطي  ياوء اؼبسلم : )حديث أيب ذر  -3
 .يىذا على الفور( سنُت، فإذا يجد اؼب،ء فليهق اهلل يليمسو بشرتو

 (.يجعلت لن، تربهه، طهورا إذا مل قبد اؼب،ء: )حديث حذيفة  -4
 .القي،س على بطبلف الهيمم بوجود اؼب،ء قبل الصبلة -5
و الهم،د  فيه، مل جيز ابهداء الصبلة ب،لهيمم مع يجود اؼب،ء، فكذلك ال جيوز ل -6

 .الصبلة أداءبعد 
 .ىو ياجد للم،ء يف بعض الصبلة، فإذا بطل بعض الصبلة بطل صبيعه، -7
القي،س على اؼبعهدة ب،لشهور، فلو مل يبق ؽب، إال القليل، مث ح،ات فإهن،  -8

 .تسهمانف عدهت، ب،غبيض
ا اانقطع ألف الهيمم طه،رة اريرة، فبطل  بزياؿ الضريرة؛ كطه،رة اؼبسهح،اة إذ -9

 .دمه،
 :القوؿ القث،ين :الراجح

القوؿ ب،انهق،ض الطه،رة أحفظ لؤلصل، ألانو أمر غَت من،س  للشرع أف : ق،ؿ ابن رشد
ىو مل : يوجد شيء ياحد ال ينقض الطه،رة يف الصبلة يينقضه، يف غَت الصبلة، يق،ؿ

 .اؼب،ء كم، لو أحدث ءيبطل عملو بإرادتو إمن، بطلت بطري 
 :ثمرة الخالؼ

 .يسهمر يف صبلتو يال يقطعه،: القوؿ األيؿعند 
 .صبلتو تبطل ييهوام ييعيد: عند القوؿ القث،ين
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 كتاب الطهارة من النجس  
 .طه،رة من اغبدث، يطه،رة من النجس: الطه،رة على قسمُت :تمهيد

 : الحدث على قسمين
 .(ب،التف،ؽ) حدث أصغر ييرفعو الواوء، يالهيمم بدؿ عنو

 (.على الراجح)ييرفعو الغسل، يالهيمم بدؿ عنو ( اعبن،بة)حدث أكرب 
يالنج،سة أانواعه، كقثَتة، منه، م، ىو مهفق على قب،سهه،، يمنه، م، ىو ـبهلف على قب،سهو، 

 .يف الب،ب القث،ين -رضبو اهلل–يسيذكرى، ابن رشد )
 (:إزالة النجاسة)الدليل على مشروعية الطهارة 

 .[ٗ: اؼبدثر] ڇڭ  ۇ     ڇ : من الكه،ب -2
 :ن السنةم -3

 [.مهفق عليو( ]من توام فليسهنقثر، يمن اسهجمر فليوتر: )قولو  -
أرأيت إحداان، إذا أص،ب ! ي، رسوؿ اهلل: ، فق،لتسملت امرأة رسوؿ اهلل  -

إذا أص،ب ثوب : )ثوهب، الدـ من اغبيضة، كيف تصنع؟ فق،ؿ رسوؿ اهلل 
مهفق ( ]صلي فيوإحداكن الدـ من اغبيضة، فلهْقر ص و، مث لهنضْحو دب،ء، مث له

 .لهغسلو: لهنضحو. تفركو يربهو: تقرصو[. عليو

 [.مهفق عليو]بص  ذانوب م،ء على بوؿ األعرايب  أمره  -

إهنم، ليعذب،ف يم، يعذب،ف يف كبَت، أم، أحدمه، : )يف ص،حيب القرب قولو  -
يأصلو عند البخ،ر ، يمسلم [ حم، د، ف( ]فك،ف ال يسهنػزه من البوؿ

 .(ال يسهًت: )بلفظ

يق،ؿ (. ابن رشد)اتفق العلم،ء على أف إزالة النج،سة مممور هب، يف الشرع  -4
أصبع العلم،ء على غسل النج،س،ت كله، من القثي،ب يالبدف، يأف ال : )يف االسهذك،ر

 .(يصلي بشيء منه، يف األرض يال القثي،ب
 : تعريف النجاسة

 .الن ْجس يالن ْجس، يالنج س، ىو القذر :لغة
 . مسهقذرة شرع،كل عُت  :اصطالحا



 (www.drthaher.com)موقع الدكتور ظاهر الظاهر          كتاب التيمم والطهارة من النجسشرح  

 25 

 (عند الصالة)هل األمر في إزالة النجاسة للوجوب؟ (: 2)مسألة 

 :محل الخالؼ
اتفقوا على أف إزالة النج،سة مممور هب، يف الشرع قبل الصبلة، ياتفقوا أف رفع اغبدث  -

 . ياج 
 : على ثبلثة أقواؿ( اػببث)حكم إزالة النجس ياخهلفوا يف  -

 :األقوال
أبو حنيفة، يالش،فعي، يم،لك رياية يى ، يإسح،ؽ . النج،سة ياجبةإزالة  :القول األول

 .غليب، يقيده أبو حنيفة ب،لزي،دة على قدر الدرىم ال(رياية)يدايد، يالطرب ، يأضبد 
، يأبو حنيفة (رياية أشه )م،لك . إزالة النج،سة سنة مؤكدة، يليست بفرض :القول الثاني

بن جبَت، يالنخعي، ياغب،رث الع كلي، يابن أيب  ، يابن عب،س، يأبو ؾبلز، يسعيد(رياية)
 .ليلى، يط،ييس
يىي  (رياية أيب الق،سم)أضبد، يم،لك . فرض مع الذكر، يتسقط مع النسي،ف :القول الثالث
 .األرجح، يالليث

 :سبب االختالؼ
ىل ىو على ، [ٗ:اؼبدثر] ڇڭ  ۇ ڇ : اخهبلفهم يف تمييل قولو تع،ىل -2

 .؟اغبقيقة أـ على اجمل،ز
 .ع،رض اآلث،ر الدالة على يجوبو، يالدالة على سنيهوت -3

ىل األمر يالنهي الوارد يف إزالة النج،سة ىي علة معقولة اؼبعٌت أـ ىي غَت  -4
 .؟معقولة اؼبعٌت

، يىي (ٔ)ف،لعلة معقولة اؼبعٍت يف الشرع أكقثرى، من ب،ب ؿب،سن األخبلؽ أي اؼبص،حل
 .لندب، يالنهي للكراىةأكقثرى، منديب إليه،، فيصرؼ األمر ب،ألح،ديث ل

يالعلة غَت معقولة اؼبعٌت آكد من ب،ب الوجوب، ك،ألمر يف إزالة اغبدث فهي ياجبة يىي 
 .غَت معقولة اؼبعٌت

                                        

 .ألف الطه،رة من النجس يكوف اؼبقصود منه، النظ،فة، يذلك من ؿب،سن األخبلؽ (ٔ)
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 :األدلة
 : أدلة أصحاب القول األول

حيمل على اغبقيقة، يعلى ظ،ىره، ف،ؼبراد القثي،ب  ڇڭ  ۇڇ : قولو تع،ىل -ٔ
 . احملسوسة

يعذب،ف يم، يعذب،ف يف كقثَت، أم، أحدمه، فك،ف إهنم، ل: )حديث ص،حيب القرب -ٕ
ظ،ىر اغبديث يقهضي الوجوب، ألف العذاب ال يهعلق إال ( ال يسهنزه من بولو

 .ب،لواج 

أف من صلى  أصبع العلم،ء على: اإلصب،ع، ق،ؿ ابن عبد الرب يف االسهذك،ر -ٖ
ة يثوبو الذ  يسًت عورتو قد امهؤل بوال أي عذرة، أي دم، يىو ع،مد، فبل صبل

 .لو يعليو اإلع،دة يف الوقت يبعد

 .اؼبعٌت ك،غبدث ةغَت معقول عب،دة زالة النج،سةإ -ٗ

 :الرد على الدليل األيؿ

ربمل على اجمل،ز، يليس اغبقيقة، يقد ، ي اؼبراد طه،رة القل  ڇڭ  ۇڇ : قولو تع،ىل
ف، العمل، يالقل ، يالنفس، ياعبسم، ياألىل، ياػبل: فسرى، العلم،ء على شب،انية أقواؿ

 .يالدين، يالقثي،ب
 .ضبله، اغبقيقة أيىل، يىو اؼبعٌت اللغو  ؽب،: الرد

 :دليل أصحاب القول الثاني
ث، ر مليء ب،لدـ يالف، يىو يف الصبلة، زيراعبسبل  عليور مي أانو  ثبت عنو  -ٔ

 .فلم يقطع الصبلة 
يصلي عند البيت، يأبو جهل  بينم، رسوؿ اهلل : )ق،ؿ يانصو عن ابن مسعود 

رت جزير ب،ألمس، فق،ؿ أبو جهليأصح، أيكم يقـو إىل سبل جزير : ب لو جلوس، يقد كب 
عقبة بن أيب )ف،انبعث أشقى القـو  ،بٍت فبلف فيمخذه فيضعو يف كهفي ؿبمد إذا سجد؟

ف،سهضحكوا يجعل بعضهم : ياعو بُت كهفيو، ق،ؿ ، فمخذه فلم، سجد النيب (معيط
، يالنيب يل منعة طرحهو عن ظهر رسوؿ اهلل  دييل على بعض، يأان، ق،ئم أانظر، لو ك،انت

جويرية، يطرحهو عنو، ي س،جد م، يرفع رأسو، حىت اانطلق إانس،ف فمخرب ف،طمة، فج،ءت ىي 
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( صبلتو رفع صوتو، مث دع، عليهم مث أقبلت عليهم تشهمهم، فلم، قضى رسوؿ اهلل 
 [.مهفق]

 رة من اغبدث لقطع ظ،ىره لو ك،انت إزالة النج،سة ياجبة كوجوب الطه، :الداللة
 .الصبلة

 : يأجي  عن ذلك برديد
م، ياع على ظهره، ف،سهمر على السجود اسهصح،ب، ألصل  مل يعلم  -

 .الطه،رة
 .الفرث يالدـ ك،ان، داخل السلي، يجلد السلي الظ،ىر أانو ط،ىر -

يصلي بمصح،بو إذ  بينم، رسوؿ اهلل : )ق،ؿ حديث أيب سعيد اػبدر   -ٕ
يس،ره، فلم، رأى ذلك القـو ألقوا انع،ؽبم، فلم، قضى  خلع انعليو فواعهم، عن

رأين،ؾ ألقيت : م، ضبلكم على إلق،ء انع،لكم؟ ق،لوا: )صبلتو، ق،ؿ رسوؿ اهلل 
إذا : إف جربيل أت،  فمخربين أف فيه، قذرا، يق،ؿ: انعليك فملقين، انع،لن،، فق،ؿ 

سحو، يليصل ج،ء أحدكم اؼبسجد فلينظر، فإف رأى يف انعليو قذرا أي أذى فليم
د، ياللفظ لو، يأخرجو حم، يصححو اغب،كم، يابن خزدية، يابن حب،ف، ( ]فيهم،

 [.يالنوي  ياأللب،ين
 .ظ،ىره لو ك،انت إزالة النج،سة ياجبة ؼب، بٌت على م، مضى من الصبلة :الداللة
 .أف من جهل النج،سة حىت فرغ من الصبلة فصبلتو صحيحة يىذا قوؿ اعبمهور: الرد

 .رة ليس من شرطه، النية ك،لهنظيفألهن، طه، -ٖ
إزالة النج،سة عب،دة معقولة اؼبعٌت، ف،ؼبقصود منه، النظ،فة، يىي من ؿب،سن  -ٗ

 .األخبلؽ

،  ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پڇ : عمـو قولو تع،ىل -٘
 .يمل يذكر غَت إزالة اغبدث

 .اعبمع بُت األح،ديث :دليل أصحاب القول الثالث
 .بُت األح،ديث أيىلالقوؿ القث،لث ف،عبمع  :الراجح

 :ثمرة الخالؼ
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 :لو صلى رجل يرأى يف ثوبو النج،سة أثن،ء الصبلة
 .عند القوؿ األيؿ تنقطع صبلتو -
 .يلـز أف يزيله،عند القوؿ القث،ين  -

 .على صبلتو بٍتييزيله، مع القدرة ي : عند القوؿ القث،لث -

 :تنبيه
يليس من شريط صحة  ذكر ابن رشد قوال رابع، يف اؼبسملة، يىو الطه،رة فرض مطلق،،

 .يىو اعيف؛ ألف النج،سة إمن، تزاؿ يف الصبلة: ق،ؿ ابن رشد. الصبلة

 :أنواع النجاسات
، يالنج،سة الط،رئة؛ ف،لط،رئة كم، لو تنجس (قب،سة العُت)ىن، انفرؽ بُت النج،سة العينية 
 .ثوب أي أرض، يىذا ديكن تطهَته
 .أم، قب،سة العُت فبل تطهر حب،ؿ

 :ات المتفق عليهاأنواع النجاس* 
 :اتفق العلم،ء على أف األعي،ف النجسة أربعة -

 .ميهة اغبيواف الرب ، ييلحق بو اللحم يالشحم يالظفر ياؼبخ -ٔ
 .غبم اػبنزير بم  سب  ذىبت حي،تو -ٕ

ييلحق (. الكقثَت( )الدـ اؼبسفوح)الدـ انفسو سواء اانفصل من حي أي ميت  -ٖ
 .بو الصديد يالقيح

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱڇ  :الدليل

 .[٘ٗٔ: األانع،ـ] ڇھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
 .أبواؿ ابن آدـ يرجيعو -ٗ

 .غبديث الذ  يعذب يف قربه -
 .يص  اؼب،ء على بوؿ األعرايب أمره  -

 .َت ياػببلؼ يقع يف بوؿ الصيب الذ  مل يطعمبيانقل ابن اؼبنذر اإلصب،ع على قب،سة بوؿ الك
 :نجاسة الخمر
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ذى  األئمة األربعة إىل قب،سة اػبمر، يصبهور العلم،ء يانقل بعضهم اإلصب،ع عليو خبلف، 
 .لربيعة الرأ  يالليث ياؼبزين يدايد، يبعض اؼب،لكية اؼبهمخرين

 .ڇٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ : الدليل
 

 (ميتة الحشرات)حكم ميتة الحيوان الذي ال دم له (: 3)مسألة 

 :الؼمحل الخ
اتفقوا على قب،سة ميهة اغبيواف الذ  فيو دـ، ياخهلفوا يف ميهة اغبيواف الذ  ال دـ فيو؛  

 .ك،لديد، يالبق، يالنمل، يالن،موس يس،ئر اغبشرات
 : األقوال

بشرط أف ال )، يأضبد (قوؿ)أبو حنيفة، يم،لك يأصح،بو، الش،فعي . ط،ىرة :القول األول
 .(يكوف مهولدا عن قب،سة ك،لصراصَت

 (.قوؿ)الش،فعي . قبسة: القول الثاني

 .[ٖ:اؼب،ئدة] ڇٱ  ٻ  ٻڇ : اخهبلفهم يف مفهـو قولو تع،ىل: سبب الخالؼ
 :األدلة

 : (ٔ)دليل أصحاب القول األول
إذا يقع الذب،ب يف إان،ء أحدكم فليغمسو، فإف يف أحد جن،حيو الداء، : )قولو  -2

ليس يف ذلك عليو إال لذب،ب، ي دؿ على طه،رة اىذا ي، [خ( ]ييف اآلخر الدياء
 .دـأانو غَت ذ  

 .ىذا خ،ص ب،لذب،ب :رد

                                        

 : يمن أدلههم (ٔ)
ي، سلم،ف أدي، طع،ـ أي شراب م،تت فيو دابة ليست لو : )ق،ؿ لسليم،ف م، ري  أف النيب  -

يرييو بقية يىو : البيهقي، قطٍت، ق،ؿ الًتمذ ( ]انفس س،ئلة فهو حبلؿ، أكلو يشربو يياوؤه
 [.يدلس، ياعفو الدارقطٍت، يأعلو ابن عد  يف الك،مل بسعيد

 .د اػبل إذا م،ت فيوألانو ال انفس لو س،ئلة، يمل يهولد من النج،سة، فمشبو دي  -
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 فيدم،ف؛ فمم، اؼبيهه،ف السمك ياعبراد، يأم، الدم، أحلت لن، ميهه،ف: )قولو  -ٕ
، بيهقي، موطم، حم، يصح عن ابن عمر راي اهلل عنهم، جو( ]،لكبد يالطح،ؿف

 [.موقوف،، حكم، يصححو األلب،ين
 : لثانيدليل أصحاب القول ا

 .مل يفرؽ ڇٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ : قولو تع،ىلعمـو 
أحلت ) :ىذا ع،ـ ـبصوص بمح،ديث؛ فمنه، حديث الذب،ب اؼبهقدـ، يحديث: الرد
 (.ميهه،ف

 وال أعلم في: ق،ؿ، حىت إف ابن اؼبنذر ـبصصةالع،مة ألف اآلية  يذلك ؛القوؿ األيؿ: الراجح
 .أحد قويل الش،فعيم، ك،ف من خبلف، إال 

 :ثمرة الخالؼ
 :لو يقع منل يكبوه يف م،ء قليل
 .ال ينجس اؼب،ء: عند أصح،ب القوؿ األيؿ
 .ينجس اؼب،ء: عند أصح،ب القوؿ القث،ين

 
 ميتة الحيوان البحري: (4)مسألة 

ياسهقثٌت الش،فعية ياغبن،بلة )يىو قوؿ األئمة األربعة . ط،ىرة سواء ك،ف لو دـ س،ئل أي ال
 .اغبنيفة لغَت الط،يفبو يق،لت . فق،لوا بنج،سهه، الهمس،ح يالضفدع ياغبية

 : الدليل
 أف رجبل سمؿ النيب : يانصو(. ىو الطهور م،ؤه اغبل ميهو: )لبحرعن ا قولو  -2

ي، رسوؿ اهلل إان، انرك  البحر، يكبمل معن، القليل من اؼب،ء، فإف توامان، بو : فق،ؿ
 وطم،اؼب( ]غبل ميههوىو الطهور م،ؤه ا: )عطشن،، أفنهوام دب،ء البحر، ق،ؿ 

عن [. ياػبمسة، يصححو البخ،ر ، يالًتمذ ، يابن خزدية، يابن حب،ف، ياغب،كم
 . أيب ىريرة

: ، جوع، شديدا، ق،ؿنفجعأبو عبيدة،  ان،زيا غزية يأمَت غ): ق،ؿ حديث ح،بر  -3
فمخذ أبو انصف شهر، منو فملقى البحر حوت، مل انر مقثلو، يق،ؿ لو العنرب، فمكلن، 
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 قدمن، اؼبدينة ذكران، ذلك للنيب  فلم،: فمّر الراك  ربهو، ق،ؿ عبيدة عظم،
أطعموا إف ك،ف معكم، فمت،ه بشيء منو أخرجو اهلل تع،ىل لكم،  ،كلوا، رزق: فق،ؿ
  [.مهفق]( فمكلو

 (السمك ياعبراد: أحلت لن، ميهه،ف: )حديث -4

 
 عظم الميتة هل هو طاهر؟(: 5)مسألة 

 : محل الخالؼ
 .م اؼبيهةاتفقوا على قب،سة غب

 ( يمقثلو القرف يالسن يالظلف يالظفر)ياخهلفوا يف حكم عظم اؼبيهة 
خبلف، أليب )ك،للحم، يبو ق،ؿ م،لك يالش،فعي يأضبد يالص،حب،ف، ( قبسة)أهن،  :الراجح

عمر بن عبد العزيز، ياغبسن، يإسح،ؽ، : ق،ؿ أيض،،لنج،سة يب. (حنيفة، الذ  ق،ؿ بطه،رهت،
 .ياؼبزين، يابن اؼبنذر

 : الدليل
 .ياغِبس من أفع،ؿ اغبي،ة ،(ٔ)،  لعظم حسلألف  -ٔ
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڳگ  گ   ڳ  ڳ   ڳڇ : قولو تع،ىل -ٕ

، فمثبت اغبي،ة للعظ،ـ، فدؿ [ٜٚ-ٛٚيس ]ڇ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
 .على موهت،، ياؼبيهة قبسة

اىة يالسلف يطلقوف الكر . عن ابن عمر أانو كره أف ي دىن يف عظم فيل ألانو ميهة -ٖ
 .ييريديف بو الهحرمي

لقة فمشبو األعض،ء، يقد اتفقوا على أف م، ألانو جزء مهصل ب،غبيواف اتص،ؿ خِ  -ٗ
م، قطع من البهيمة يىي حية : )طع من البهيمة يىي حية فهو ميهة غبديثق  

 [.حم، د، ت، يصححو اغب،كم ياأللب،ين]  (ٕ)(فهو ميهة

                                        

 .ييف حس العظ،ـ اخهبلؼ، ياألمر ـبهلف فيو بُت األطب،ء: ق،ؿ ابن رشد (ٔ)

 .ألان،س من أىل اؼبدينة ك،انوا يعمديف إىل ألي،ت الغنم، يأسنمة اإلبل فيجبوهن،  ق،لو (ٕ)
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 .يالصبلةعدـ جواز اسهخدامه، للطه،رة : ترتب على الخالؼ
 :م، ذكر من أح،ديث يف اسهعم،ؿ العظ،ـ ال تصح، يعليه، أجوبة يتمييل يمنه، :تنبيه
 .امهشط دبشط ع،ج: أف النيب  حديث أانس  -
ي، ثوب،ف اشًت لف،طمة قبلدة عص  : )ق،ؿ لو حديث ثوب،ف أف رسوؿ اهلل  -

 (.يسوراين من ع،ج

 شعر الميتة هل هو طاهر؟(: 6)مسألة 

 ( الوبر يالصوؼ يالريش: يمقثلو)شعر اؼبيهة  اخهلفوا يف
أبو حنيفة، يم،لك، يأضبد، ياأليزاعي، : ، يق،ؿ بو(ٔ)(بعد غسله،)أهن، ط،ىرة : الراجح

يق،ؿ األيزاعي . (ياغبسن، يابن سَتين، يمل يشًتط، غسلو)يالليث، يإسح،ؽ، يابن اؼبنذر، 
 .ىي تنجس ب،ؼبوت يتطهر ب،لغسل: يالليث

 .ش،فعييخ،لف يف ذلك ال
 : الدليل

ال حس فيو، يإف ك،ف ينمو ييهغذى، ؛ ألانو (الش عر)ال ينطبق اسم اغبي،ة على  -2
 .حي،ة النب،تكفحي،تو  

 ڇٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڇ : قولو تع،ىل -3

  .لبلمهن،ف اآلية صيغتيىذا ع،ـ يف كل ح،ؿ يقد  ،[ٓٛ:النحل]
يجد ش،ة  اؼبيهة أف رسوؿ اهلل يف الش،ة  حديث ابن عب،س راي اهلل عنهم، -4

ىبل اانهفعت ) :عطيهه، موالة ؼبيموانة من الصدقة، فق،ؿ رسوؿ اهلل ميهة أ  
مهفق عليو، ياللفظ ( ]أكله،إمن، حـر ): إهن، ميهة، فق،ؿ : ق،لوا( ى،دجبل
 . يالش،ىد احملـر أكله،[ ؼبسلم

من اؼبيهة غبمه،،  رسوؿ اهلل إمن، حـر : )عن ابن عب،س راي اهلل عنهم، ق،ؿ -5
 [.يىو حسن/ٍتقط( ]فمم، اعبلد يالشعر يالصوؼ فبل بمس بو

                                        

ل، يمل ب،ؼبوت قب،سة حكمية ييطهر ب،لغس سالذين ق،لوا ب،لغسل كمهنم يقولوف أف الشعر ينج (ٔ)
 .يشًتط اغبسن يابن سَتين غسلو
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ال بمس جبلد اؼبيهة إذا دبغ يال بشعرى، : )حديث أـ سلمة راي اهلل عنه، ق،لت -6
 [.يىو اعيف ب،تف،ؽ اغبف،ظ( ]إذا غ سل

اإلصب،ع أف الشعر يالصوؼ يالوبر إذا أخذ من اغبيواف يىو حي أانو يصح  -7
 .ع بو؛ ألانو ال حي،ة فيو بعكس اؼبقطوع من البهيمةاالانهف، 

 
 (هل تطهر بالدباغ)حكم االنتفاع بجلد الميتة (: 7)مسألة 

، ىل (اعبلد)يمن ذلك  ،اتفقوا على قب،سة اؼبيهة يقب،سة غبمه،، ياخهلفوا يف قب،سة أجزائه،
 جيوز االانهف،ع بو؟

 : األقوال
، يالليث بن الزىر . يس لؤلمر عبلقة ب،لطه،رةيل. ينهفع جبلد اؼبيهة مطلق، :القول األول

 .سعد
 أضبد، ي (رياية)م،لك (. قبسة) فهي يإف دبغت د اؼبيهةو ال ينهفع جبل :القول الثاني

يىو مري  عن عمر يابنو، يع،ئشة يعمراف . تسهعمل يف الي،بس بعد الدبغ: ، يق،ؿ(مشهور)
 .راي اهلل عنهم. بن حصُت

، يأضبد (رياية)م،لك ، ي الش،فعي، ي أبو حنيفة. يينهفع هب، تطهر ب،لدب،غ، :القول الثالث
 .، يأبو دايد(رياية)

 .تع،رض ظ،ىر اآلث،ر :سبب الخالؼ
 : األدلة

 : دليل أصحاب القول األول
: ق،لوا( ىبل اانهفعهم جبلدى،: )مر دبيهة فق،ؿ أانو : ديث ميموانة راي اهلل عنه،ح

 . ذا ب،لطه،رة، ف،الانهف،ع ب،عبلد غَت الطه،رةهب ال عبلقةاغبديث انص على جواز االانهف،ع، ي 
  :(ٔ)دليل أصحاب القول الثاني

                                        

 : يمن أدلههم (ٔ)

فبل يطهر  [ ٖ: اؼب،ئدة] ڇٱ  ٻ  ٻ  ڇ : أانو جزء من اؼبيهة فك،ف ؿبرم،، لقولو تع،ىل -
 .ب،لدبغ ك،للحم
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أف ال : ق رئ علين، كه،ب رسوؿ اهلل : )، ق،ؿحديث عبد اهلل بن عكيم  -2
، حم( ]بشهر يك،ف ىذا قبل موتو : تنهفعوا من اؼبيهة بإى،ب يال عص ، ق،ؿ

، يحسنو الًتمذ ، ، يابن حـزاأللب،ينابن حب،ف ي يصححو ، ف، جو، ت، د
 [.يأعل اغبديث ب،الاطراب يف سنده يمهنو، يإرس،لو، بكبلـ طويل

 .اغبديث ان،سخ لغَته من األح،ديث، يىذا آخر م، اسهقر عليو الرأ : ق،لوا
 [.إسن،ده حسن( ]ال تنهفعوا من اؼبيهة بشيء: )ق،ؿ أف النيب  عن ج،بر  -3

 :دليل أصحاب القول الثالث
، يلو ـ( ]إذا د بغ اإلى،ب فقد طهر) :ق،ؿ أانو  اهلل عنهم،ابن عب،س راي عن  -2

 .[طرؽ كقثَتة
 .(أخذيا إى،هب، فدبغوه ف،انهفوا بوىبل : )حديث ميموانة راي اهلل عنه، -3
أف يسهمهع جبلود اؼبيهة إذا  أمر سوؿ اهلل : )حديث ع،ئشة راي اهلل عنه، -4

 [.حسن، رياه حم، م،لك، د، ف، يغَتىم(. ]دبغت
م،تت لن، ش،ة فدبغن، م ْسك ه،، مث م، زلن، : ق،لت): سودة راي اهلل عنه، ق،لت عن -5

 [.خ] (ٔ)(بذ فيو حىت ص،ر ش ن ،هانن
: أف يهوام من سق،ء، فقيل لو أراد النيب : عن ابن عب،س راي اهلل عنهم، ق،ؿ -6

اغب،كم، يصححو، ( ]خببقثو، أي قبسو، أي رجسودب،غة يذى  : فق،ؿ( إانو ميهة
 [.إسن،د صحيح: يالبيهقي، يق،ؿ

م، : يف غزية تبوؾ دع،ء دب،ء من عند امرأة، ق،لت حديث ح و ف بن قه،دة النيب  -7
فإف دب،غه، : بلى، ق،ؿ: أليس قد دبغهه،؟ ق،لت: )عند  إال يف قربة يل مهية، ق،ؿ

 [.د،ف، يسنده صحيح( ]ذك،هت،

                                                                                                                 

 .ر ـ ب،ؼبوت فك،ف قبس،، كم، قبل الدبغيألانو ح   -

زبي  يكبوى، قبل أف يشهد ييصبح انضع الهمر يال: أ : اننهبذ فيو. جلدى، -بفهح اؼبيم–مسكه،  (ٔ)
قربة  -بفهح الشُت–شّن، . ممخوذ من انبذ الهمر، إذا القيت عليو اؼب،ء لهخرج حبليتو .مسكرا
 .ب،لية
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 .جلد ط،ىر طرأت عليو قب،سة فج،ز أف يطهر، كجلد اؼبذك،ة إذا تنجس ألانو -8
ألانو إمن، قبس ب،تص،ؿ الدم،ء يالرطوب،ت بو ب،ؼبوت، يالدبغ يزيل ذلك، فيكوف كم،  -9

 .قبل اغبي،ة
 . ، يذلك لكقثرة األح،ديث يف ىذا اؼبعٌت، يصبع، بُت األح،ديثالقوؿ القث،لث: الراجح

حيمل على منع االانهف،ع دب، مل يدبغ، يمقثلو حديث ميموانة ( لقث،ينللقوؿ ا)يحديث ابن ع كيم 
 . بريايهو للقوؿ األيؿ

 :ثمرة الخالؼ
 (.القوؿ األيؿ)ال جيوز اسهعم،ؿ جلد اؼبيهة يف غَت الطه،رة 
 (.القوؿ القث،ين) ال جيوز اسهعم،ؿ جلد اؼبيهة يف الطه،رة يغَتى،
 (.القوؿ القث،لث) ة يغَتى،جيوز اسهعم،ؿ جلد اؼبيهة بعد الدبغ يف الطه،ر 

 : تنبيه
خبلف، أليب ( الش،فعي قوؿ)اعبلد الذ  يطهر بعد الدب،غ ىو جلد م، تعمل فيو الذك،ة، 

تطهر صبيع ) :الذ  ق،ؿ ، يخبلف، لدايد(تطهر صبيع اؼبيه،ت إال اػبنزير) :الذ  ق،ؿ حنيفة
 (.اؼبهي،ت بإطبلؽ

يف اؼبم،ت، يألف األح،ديث يف الدب،غ كله،  يذلك ألف م، ك،ف قبس، يف اغبي،ة ال يكوف ط،ىرا
 .إمن، ىي ؼب، يؤكل غبمو

 (هل هو طاهر)حكم دم السمك (: 8)مسألة 
 .أف ميهة اغبيواف الرب  ط،ىرة مطلق،، يىو قوؿ األئمة األربعة( ٖ)اػببلؼ يف مسملة  قسب
 .؟هل دـ السمك ط،ىرف

، (رياية)خبلف، ؼب،لك ). حنيفة، يالش،فعي، يأيب (الصحيح)ط،ىر، يىو قوؿ م،لك  :الراجح
 .(قبس: ، ق،لوا(يجو)يأضبد، يالش،فعية 

  :الدليل
، يلو ك،ف دمو قبس، ؼب، ج،ز (ىو الطهور م،ؤه اغبل ميههو) :غَت ذك،ةبألانو حيل  -ٔ

 .أكلو ميه، بدمو
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( أحلت لن، ميهه،ف يدم،ف، اعبراد ياغبوت، يالكبد يالطح،ؿ: )يلعمـو حديث -ٕ
 [ رفعو ييقفوحم، جو، قطٍت، ياخهلف يف]

 .هل يعفى عن الدم القليل؟(: 9)مسألة 
 .، فهل يعفى عن قلي الدـ؟أف الدـ اؼبسفوح قبس ذكر االتف،ؽ يقد سبق
 : على خبلؼ يف حد القليل( اعبمهور. )يعفى عن قليل الدم،ء: اغبكم
أبو . م، تسهفحشو النفس( رياية)أضبد . شرب يف شرب( رياية)أضبد . انصف القثوب/م،لك]
 .ييلحق ب،لدـ القيح يالصديد يكبوه[ أكقثر من قدر الدرىم( مشهور)فة يم،لك حني

 : الدليل
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ڇ : قولو تع،ىل -2

ٱ  ڇيىذا مقيد لعمـو ]، [٘ٗٔ:األانع،ـ] ڇھ ہ ہہہ

 .، ياؼبسفوح ىو الكقثَت[ٖ: اؼب،ئدة] ڇٻ  ٻ  ٻ  
م، ك،ف إلحداان، إال ثوب ياحد ربيض : )ق،لتحديث ع،ئشة راي اهلل عنه،  -3

ف،لقليل معفو ، [خ( ]فيو، فإذا أص،بو شيء من دـ ق،لت بريقه، فقصعهو بظفرى،
 .عنو؛ ألف الريق ال يطهره بل ينجس الظفر

 هل بول وروث الحيوان طاهر؟( حكم بول الحيوان وروثه(: ):)مسألة 
 :محل الخالؼ

، (على خبلؼ يف بوؿ الصيب الذ  مل يمكل الطع،ـ)ـ اتفقوا على قب،سة بوؿ يرجيع ابن آد
 :أقواؿأربعة ياخهلفوا يف بوؿ يريث اغبيواف على 

 :األقوال
، يأبو ثور، . بوؿ يريث اغبيواف كله، قبسة  :القول األول الش،فعي، يأبو حنيفة، يابن حـز

 .،ىر عندمه،، ياسهقثٌت أبو حنيفة يضب،د ذ ْرؽ الطَت فهو ط(رياية)يضب،د، ياغبسن، يأضبد 
 .دايد، يحكي عن النخعي. بوؿ يريث اغبيواف كله، ط،ىرة :القول الثاني
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تهبع غبومه،، فم، ك،ف منه، ؿبـر اللحم فمبواؽب، يأرياثه، قبسة، يم، ك،ف منه،  :القول الثالث
 . ممكولة اللحم، فمبواؽب، يأرياثه، ط،ىرة، يم، ك،ف منه، مكريى،، فمبواؽب، يأرياثه، مكريىة

م،لك، يأضبد، يعط،ء، يالنخعي، . قثٌت من ذلك م، ك،ف تمكل النج،سة منه، فهي قبسةييسه
يالزىر ، يالقثور ، يزفر، يصب،عة من الش،فعية، ك،بن خزدية، يابن اؼبنذر، ياالصطخر ، 

 .يالريي،ين، يصب،عة من اله،بعُت
 .الليث، يؿبمد بن اغبسن. بوؿ ممكوؿ اللحم ط،ىر، ديف ريثو :القول الرابع

 : بب الخالؼس
  اخهبلفهم يف مفهـو اإلب،حة الواردة يف الصبلة يف مرابض الغنم، ، يإب،حة -2

 .يمفهـو النهي عن الصبلة يف أعط،ف اإلبل. ألب،هن،ي لعرانيُت شرب أبواؿ اإلبل ل
 .اخهبلفهم ىل يق،س س،ئر اغبيواف يف بولو يرجيعو على اإلانس،ف -3

 :األدلة
 :دليل أصحاب القول األول

، يالعرب [ٚ٘ٔ:األعراؼ] ڇڈ  ڈ   ژڇ : عالىقوله ت -2
 .تسهخبث ىذا

أتوام من غبـو الغنم؟ : أف رجبل سمؿ النيب : )بن ظبرة  ج،برحديث  -3
: أأتوام من غبـو اإلبل، ق،ؿ: إف شئت توام يإف شئت ال تهوام ق،ؿ: ق،ؿ

أصّلي : انعم، ق،ؿ: أصلي يف مرابض الغنم، ق،ؿ: توام من غبـو اإلبل، ق،ؿ
 .، فدؿ ىذا على قب،سهه،[ـ( ]ال: ب،رؾ اإلبل، ق،ؿيف م

 ،(الغنم)عن الصبلة يف مب،رؾ اإلبل لنج،سهه،، يإب،حة الصبلة يف مرايض  هنى  :الداللة
 .عٌت الطه،رةؼبأمر تعبد ، يليس )ىذا من ب،ب العب،دة ي 

 .آدـ بٍتيرجيع أبواؿ قب،سة  علىالقي،س  -4
ىل أف تكوف كذلك للحيواف، فكيف يكوف ممكوؿ انت قبسة البن آدـ، فمي ،ؼب، ك :ووجهه

 اآلدميُت يمشرهبم حبلال مث يهغَت يف اعبوؼ فيخرج قبس،، مع أف البه،ئم ال تهوق، م، تمكل
 .خببلؼ اآلدمي

 .ع،ـ ايىذ[ قطٍت، يىو صحيح( ]أكقثر عذاب القرب من البوؿ: )حديث -5
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 .القي،س على م، ال يؤكل غبمو -6
 :دليل أصحاب القول الثاني

أف رىط، من ع ك ل أي ع ر ينة قدموا ف،جهويا اؼبدينة، فممر ) حديث العرانيُت، عن أانس  -2
 [.خ] (ٔ)(بلق،ح، يأمرىم أف خيرجوا فيشربوا من أبواؿ اإلبل يألب،هن، ؽبم رسوؿ اهلل 

 .شرب البوؿ يدؿ على طه،رهت،، يال فرؽ بُت أبواؿ اإلبل يأبواؿ س،ئر هبيمة األانع،ـ :الداللة
، يىذا يدؿ على طه،رة (انعم: أصلي مرابض الغنم، ق،ؿ: )ج،بر بن ظبرة حديث  -3

 .ريثه، يبوؽب،
أم، النهي عن الصبلة يف مب،رؾ اإلبل فهو ؼبعٌت غَت النج،سة، فهو تعبد ، يذلك ي  -

حم، د، يصححو ( ]ال تصلوا يف مب،رؾ اإلبل، فإهن، من الشي،طُت: )لقولو 
 [.خزديةاأللب،ين، ت، جو، حب،ف، اعب،ريد، 

يحيهمل اؼبنع ؼبظنة النج،سة، فإف البعَت الب،رؾ ك،عبدار يديكن أف يسهًت بو اإلانس،ف  -
ييبوؿ، كم، انقل ابن عمر راي اهلل عنهم، أانو أان،خ بعَته مسهقبل القبلة، مث جلس 

 [.د، يحسنو األلب،ين( ]يبوؿ إليو
 .فضلى بٍت آدـ مسهقذرة ب،لطبع، يفضلى هبيمة األانع،ـ ليس كذلك -4
اسهعم،ؿ اػب،صة يالع،مة أبواؿ اإلبل يف األديية يبيع الن،س ذلك يف : ق،ؿ ابن اؼبنذر -5

دليل على طه،رة  ،أسواقهم، يكذلك األبع،ر تب،ع يف األسواؽ، يمرابض الغنم يصلي فيه،
ييف ترؾ أىل العلم إانك،ر بيع . ذلك، يلو ك،ف بيع ذلك ؿبرم، ألانكر ذلك أىل العلم

 .بي،ف لطه،رهت، ذلك يف القدمي ياغبديث
األصل يف األشي،ء الطه،رة، حىت يميت النص الن،قل بهحرمي شيء أي تنجيسو، يال انص  -6

 .إصب،ع يف تنجيس بوؿ شيء من اغبيواف يريثو يال
 : دليل أصحاب القول الثالث
 :، ييض،ؼ لوأدلة أصح،ب القوؿ القث،ين

                                        

النجس ال يب،ح شربو، : الرد.اعًتض عليو بمف ذلك للهداي ، يىذا ج،ئز جبميع النج،س،ت إال اػبمر (ٔ)
 .ق،لو النوي  يف اجملموع. أرديا الصبلةبغسل أثره إذا  يلو أبيح للضريرة ألمرىم 
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 .حديث العرانيُت -ٔ
 .اإلذف يف الصبلة يف مرابض الغنم -ٕ
ؤكل شرب ألب،هن، يت  ،ؾ فرؽ بُت ممكوؿ اللحم يغَته، يذلك ألف ممكوؿ اللحم ت  ىن -ٖ

 .غبومه،، يغَتى، ال تشرب ألب،هن، يال تؤكل غبومه،
  :دليل أصحاب القول الرابع

 .حديث العرانيُت
 (.طه،رة بوؿ يريث م، يؤكل غبمو صبع، بُت األدلة: )القوؿ القث،لث :الراجح

 :ثمرة الخالؼ
 :بض الغنم، يالصبلة دبك،ف يثوب فيو بوؿ أي ريث حيوافالصبلة يف مرا

 .ال جيوز مطلق،: عند أصح،ب القوؿ األيؿ
 .جيوز مطلق،: عند أصح،ب القوؿ القث،ين
 .ال جيوز إف ك،ف غَت ممكوؿ، يجيوز يف اؼبمكوؿ: عند أصح،ب القوؿ القث،لث
 .ممكوؿ اللحم( بوؿ)جيوز إف ك،ف : عند أصح،ب القوؿ الرابع
  

 ؟(اءغير الدم)هل يعفى عن النجاسة القليلة : (21)مسألة 
 .ىل يعفى عن قليل النج،سة ك،لبوؿلكن أانو يعفى عن قليل الدم،ء، ( ٛ)سبق يف مسملة 

الش،فعي، يزفر، يم،لك، يأضبد، خبلف، أليب : يبو ق،ؿ. ال يعفى عن قليل النج،سة: اغبكم
 .حنفية الذ  ق،ؿ يعفى عنو يعن البوؿ اليسَت

 : الدليل
 .ع،ـ و، يى[ٗ: اؼبدثر] ڇڭ  ۇ ڇ : قولو تع،ىل -ٔ
  .(تنػزىوا من البوؿ فإف ع،مة عذاب القرب منو: )قولو  -ٕ
زه من ػأم، أحدمه، فك،ف ال يسهن... إهنم، يعذب،ف : )حديث ص،حيب القرب -ٖ

 ..(.البوؿ
 :،مو بقثبلثة أحج،ريعفى عن أثر االسهجم،ر بعد سب :تنبيه
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إذا ذى  أحدكم إىل الغ،ئط فليسهط  بقثبلثة : ) عنه،غبديث ع،ئشة راي اهلل -
حم، د، ف، يصححو الدارقطٍت، يحسنو أبو دايد، ( ]أحج،ر، فإهن، ذبزئ عنو

 [.يصححو األلب،ين
إذا تغوط أحدكم فليمسح بقثبلثة أحج،ر، فإف : )مرفوع، يحديث أيب أيوب  -

، يىذه [م،ر الطرباين يف األيسط يالكبَت، يحسن إسن،ده الغ( ]ذلك ك،فيو
 .رخصة ال يق،س عليه، س،ئر النج،س،ت

مل، دألهن، قب،سة ال تشق إزالهه،، خببلؼ الدـ فإانو يشق الهحرز من البقثور يال -ٗ
 .ؽ ىن،ؾ بُت القليل يالكقثَتففر  

 
 هل المني طاهر؟: (22)مسألة 

، قبسة، كلهاليت زبرج من الذكر   أف البوؿ ياؼبذ  يالود على  أصبع العلم،ء: محل الخالؼ
 :اؼبٍت على قولُتطه،رة اخهلفوا يف يوج  الغسل، ي اؼبٍت  أف خريجأصبعوا ي 

 :األقوال
على ]، (رياية)م،لك، يأبو حنيفة، يالقثور ، ياأليزاعي، يأضبد  .اؼبٍت قبس :القول األول

 .[(م،لك)، أي ب،لغسل (أبو حنيفة)ب،لفرؾ  ؛خبلؼ مب ربصل طه،رتو
ش،فعي، أضبد، دايد، يابن اؼبسي ، يعط،ء، يإسح،ؽ، يأبو ال. اؼبٍت ط،ىر :القول الثاني

ثور، يابن اؼبنذر، يم،ؿ إليو القرطيب، يحكي عن سعد بن أيب يق،س، يابن عمر، يع،ئشة، 
 .يابن عب،س، ياخه،ره ابن تيمية

 : سبب الخالؼ
 . االاطراب يف رياي،ت حديث ع،ئشة راي اهلل عنه، -ٔ
أـ خبريج الفضبلت الط،ىرة   ،ة من البدفاػب،رج ثاب،ألحدتردد اؼبٍت يف الشبو  -ٕ

 .ك،للنب
 :األدلة
من اؼبٍت  كنت أغسل ثوب رسوؿ اهلل : )حديث ع،ئشة راي اهلل عنه، ق،لت -ٔ

 [.عليو مهفق( ]فيخرج إىل الصبلة يإف فيو لبقع اؼب،ء
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 .قع اؼب،ءبللصبلة يعليو  لو مل يكن قبس، ؼب، غسل يخرج  :الداللة
 [.طماؼبو ( ]ل أثر االحهبلـ من ثوبوأانو غس: )أثر عمر  -ٕ

 .، فهو خيرج ـبرج النج،س،ت كله،، البوؿ ياؼبذ  يالود اؼبٍت أشبو ب،غبدث -ٖ

 .ألانو م،ئع يوج  البلوغ، فك،ف قبس، كدـ اغبيض -ٗ

 : دليل أصحاب القول الثاني
 كنت أفرؾ اؼبٍت من ثوب رسوؿ اهلل : )حديث ع،ئشة راي اهلل عنه، ق،لت -ٔ

 .[ـ( ]وفيصلي في
 . فيو الفرؾ، ك،لدـ ياؼبٍت لو ك،ف قبس، مل يكفِ  :الداللة
يسلت اؼبٍت من  ك،ف رسوؿ اهلل : )ق،لت( رياية)حديث ع،ئشة راي اهلل عنه، -ٕ

، يابن حم( ]يحيهو من ثوبو ي،بس،، مث يصلي فيومث يصلي فيو، ثوبو بعرؽ اإلذخر، 
 [.خزدية، يصححو، يالبيهقي

عن اؼبٍت يصي  القثوب،  سئل رسوؿ اهلل :  عنهم، ق،ؿعن ابن عب،س راي اهلل -ٖ
( إان، ىو دبنزلة اؼبخ،ط يالبزاؽ، يإمن، يكفيك أف سبسحو خبرقة، أي بإذخرة: )فق،ؿ
  [.قطٍت]

 .القي،س على م، خرج من الفضبلت الط،ىرة؛ ك،للنب-ٗ

 .اؼبٍت أصل خلق اإلانس،ف الط،ىر الذ  كرمو اهلل، فكيف يكوف أصلو النج،سة-٘

األح،ديث يضببل ألح،ديث الغسل صبع، بُت ، يذلك (،رة اؼبٍتطه)القوؿ القث،ين : لراجحا
 .على االسهحب،ب( للقوؿ األيؿ)

 : ثمرة لخالؼ
 . لو أص،ب القثوب أي الفرش مٍت
 .الغسل يجوب،/ يزاؿ ب،لفرؾ: عند أصح،ب القوؿ األيؿ
 .الغسل اسهحب،ب،/يزاؿ ب،لفرؾ: عند أصح،ب القوؿ القث،ين

 (عند الصالة)التي يجب إزالة النجاسة عنها  المحال
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البدف، القثي،ب، اؼبس،جد، يموااع : مهفق عليه،، يىي ي،ءشإزالهه، عن أيجوب ال خبلؼ يف 
 .الصبلة

 .البدن: أوال
 : الدليل

كنت رجبل مّذاء يكنت : ق،ؿ لؤلمر بغسل اؼبذ  عن البدف غبديث علي  -2
: فممرت اؼبقداد فسملو، فق،ؿؼبك،ف ابنهو،  أتسحيي أف أسمؿ رسوؿ اهلل 

 [.مهفق عليو( ]يغسل ذكره، ييهوام)
 :بغسل النج،س،ت من اؼبخرجُت أمره  -3

چ  ڇ  ڇ : انزؿ قولو تع،ىل: ق،ؿ عن النيب  غبديث أيب ىريرة  -

. يف أىل قب،ء، ك،انوا يسهنجوف ب،ؼب،ء [ ٛٓٔ: الهوبة] ڇ  ڇ  ڇ  ڇ
 [.د، يصححو األلب،ين]
يدخل اػببلء، فمضبل أان، يغبلـ كبو  إد اي ة   ك،ف النيب: )حديث أانس  -

 [.مهفق عليو( ]من م،ء، يع ن زة، فيسهنجي ب،ؼب،ء

مرف أزياجكن أف يغسلوا : )حديث ع،ئشة راي اهلل عنه، أهن، ق،لت للنس،ء -
حم، ( ]قد ك،ف يفعلو عنهم أثر الغ،ئط يالبوؿ، فإين أسهحييهم، يأف النيب 

 [.ف يالنوي ت، ف، يصححو الًتمذ ، يابن حب،

 :الثياب: ثانياً 
 : الدليل

 .ضببل لآلية على اغبقيقة  ڇڭ  ۇ     ڇ : قولو تع،ىل -2
بغسل القثوب من دـ اغبيض، يذلك يف حديث أظب،ء بنت أيب بكر  أمر  -3

ي، رسوؿ اهلل، أريت إحداان، إذا : فق،لت سملت امرأة رسوؿ اهلل  : ق،لت
إذا أص،ب : )رسوؿ اهلل  فق،ؿ ،أص،ب ثوهب، الدـ من اغبيضة كنف تصنع؟

مهفق ( ]ثوب إحداكن الدـ من اغبيضة، فلهقرصو، مث لهنضحو دب،ء، مث لهصلي فيو
 [.عليو
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اؼب،ء على بوؿ الصيب الذ  ب،ؿ عليو، يذلك من حديث أـ قيس بنت  صبو  -4
فب،ؿ على  أهن، أتت ب،بن ؽب، صغَت مل يمكل الطع،ـ إىل رسوؿ اهلل : )ؿبصن

 [.مهفق عليو( ]ضحو عليو يمل يغسلوثوبو، فدع، دب،ء فن

 :المساجد وموضع الصالة: ثالثا
 :الدليل

بص  ذانوب من اؼب،ء على بوؿ األعرايب الذ  ب،ؿ يف اؼبسجد من حديث  أمره 
أف أعرابي، ق،ـ إىل ان،حية من اؼبسجد فب،ؿ فيه،، فص،ح بو الن،س، فق،ؿ رسوؿ اهلل : )أانس
 : دعوه، فلم، فرغ، أمر رسوؿ اهلل [.مهفق عليو( ]بذانوب م،ء فص  على بولو 
 

 الذكر إذا خرج المذي؟ من غسل ما الذي يجب: (23)مسألة 

 .الذ  خيرج من الذكر؛ البوؿ، ياؼبٍت، ياؼبذ ، يالود 
 .يقد سبق أف الراجح طه،رة اؼبٍت، ياالتف،ؽ على قب،سة البوؿ

 .مقدار م، يغسليف ىن،  أم، اؼبذ  يالود  فهم، قبس،ف، فإذا خرج، يغسل الذكر، ياػببلؼ
 .، يىو مذى  أكقثر أىل العلم(يسهنجي)يغسل مواع األذى : الراجحي 
ياؼب،لكية ( رياية)الذ  يوج  غسل الذكر ياألانقثيُت، يخبلف، ألضبد ( مشهور)خبلف، ألضبد ]
 .[الذين أيجبوا غسل الذكر كلو أص،بو األذى أـ ال( مشهور)

 : الدليل
فكنت كنت القى من اؼبذ  شدة يعن،ء، : )ق،ؿ حديث سهل بن ح نيف  -2

إمن، جيزئك من ذلك : فق،ؿ رسوؿ اهلل أكقثر من االغهس،ؿ فذكرت ذلك ل
ياؼبراد يكفي م،  [..حسن صحيح: يالًتمذ ، ق،ؿ. ، يحسنو األلب،يند( ]الواوء

( توامياغسلو: )ييف رياية. يكفي الواوء يىو االسهنج،ء يغسل ؿبل األذى
 .اغسل اؼبذ : أ [ ذكره يف الفهح]

 .س،ؿ ك،لبوؿهغيألانو خ،رج ال يوج  اال -3
د ي ، لور (يليس بواج )لو زاد يغسل الذكر كلو أي الذكر ياألانقثيُت فهو مسهح ،  :تنبيه

 :اغبديث يف ذلك، يمن ذلك
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أقل م، ينطبق عليو غسل اؼبواع، يأكقثره ( ]يغسل ذكره ييهوام: )حديث علي  -
 [.غسل الذكر كلو

 [.صححو األلب،ين، حم، د( ]يغسل ذكره يأانقثييو ييهوام: )بلفظ يحديث علي  -
م، يوج  الغسل،  سملت رسوؿ اهلل : حديث عبد اهلل بن سعد األانص،ر ، ق،ؿ -

ذاؾ اؼبٍت يكل فحل ديذ ، فهغسل من ذلك : )يعن اؼب،ء يكوف بعد اؼب،ء، فق،ؿ
 [.د، يصححو األلب،ين( ]فرجك يأانقثييك، يتوام ياوءؾ للصبلة

 :يء الذي تزال به النجاسةالش

 .اتفقوا أن الماء الطاهر يزيل النجاسة من البدن والثوب والمكان -2
 :الدليل
ظبى تع،ىل اؼب،ء ] [ ٛٗ: الفرق،ف] ڇک    ک  ک  گ  گ  ڇ : قولو تع،ىل -ٔ

 [.بمانو طهور
 (.اؼب،ء طهور ال ينجسو شيء إال م، غل  على لوانو أي رحيو أي طعمو: )قولو  -ٕ

  .[ٔٔ: األانف،ؿ] ڇڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ : قولو تع،ىل -ٖ

أريقوا على بولو ذانوب، : )حديث األعرايب الذ  ب،ؿ يف طرؼ اؼبس،جد، فق،ؿ  -ٗ
 (.من م،ء

 .اتفقوا أن الحجارة تزيل النجاسة من المخرجين -3
 :الدليل
إذا ذى  أحدكم إىل الغ،ئط : )حديث ع،ئشة راي اهلل عنه، أف رسوؿ اهلل ق،ؿ -ٔ

حم، د، ف، يصححو الدارقطٍت، ( ]ج،ر فإهن، ذبزئ عنوفيسهط  بقثبلثة أح
 [.ياأللب،ين

إذا تغوط أحدكم فليمسح بقثبلثة أحج،ر، فإف : )مرفوع، حديث أيب أيوب  -ٕ
 [.الطرباين يف األيسط يالكبَت،يحسن إسن،ده الغم،ر ( ]ذلك ك،فيو

 :ستنجى من الريحاتفقوا أنه ال ي   -4
 .إمن، عليو الواوء يف كه،ب اهلل، يال يف سنة رسولو ليس يف الريح اسهنج،ء : ق،ؿ اإلم،ـ أضبد
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 هل تزال النجاسة بغير الماء؟: (24)مسألة 

 :محل الخالؼ
 .اتفقوا أف اؼب،ء يزيل النج،سة -
 .من اؼبخرجُتالنج،سة  اتفقوا أف اغبج،رة تزيلي  -

 .ىل تزاؿ النج،سة بغَت اؼب،ء؛ ك،لشمسن يالريح، يبقية اؼب،ئع،تاخهلفوا ي  -

 : األقوال
م،لك، يالش،فعي، يأضبد، يؿبمد بن اغبسن، يزفر، . ال تزاؿ النج،سة إال ب،ؼب،ء :األولالقول 
 .يإسح،ؽ

يبو . تزاؿ النج،سة بكل ط،ىر يزيل عينه، م،ئع، ك،ف أي ج،مدا يف أ  مواع :الثانيالقول 
 .، يأبو دايد، يرجحو شيخ اإلسبلـ(رياية)، يم،لك (رياية)أبو حنيفة، يأضبد : ق،ؿ

 :الخالؼ سبب
ىل اؼبقصود بإزالة النج،سة ىو إتبلؼ عينه، فيسوى يف ذلك بُت اؼب،ء يغَته، أـ -ٔ

 .؟للم،ء مزيد خصوص هبذا الشمف
 .؟ىل إزالة النج،سة عب،دة معقولة اؼبعٌت أـ غَت معقولة اؼبعٌت-ٕ

 :األدلة
 :األولأدلة أصحاب القول 

، [ٔٔ:ؿاألانف،] ڇڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ : قولو تع،ىل -2
ذكره اهلل تع،ىل امهن،ان،، فلو حصل ] ڇک    ک  ک  گ  گ  ڇ : يقولو

كذلك زبصيصو ب،لذكر دليل على اخهص،ص   .الهطهر بغَته مل حيصل االمهن،ف
 .[الطه،رة بو، فبل ربصل الطه،رة دب،ئع سواه

إذا أص،ب ثوب إحداكن الدـ من اغبيضة، : )حديث أظب،ء راي اهلل عنه، -3
 [.مهفق عليو( ]هنضحو دب،ء، مث لهصل فيوفلهقرصو، مث ل

بإىراؽ ذانوب م،ء على بوؿ األعرايب،ياألمر  من أمره  حديث أانس  -4
 .يقهضي الوجوب، يقد عُت اؼب،ء يالهعيُت دينع الهخيَت
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، لو مل الهمخَت يف الهطهَت، لوريد الن،س عليو ياانهش،ر النج،سةحيهألف اؼبسجد ال : الرد
 .تركت

 .إزالة النج،سة بغَت اؼب،ء، فوج  اخهص،ص اإلزالة بو النيب مل ينقل عن  -5
 .ربصل بغَت اؼب،ء، كطه،رة اغبدث ألهن، طه،رة شرعية، فبل -6

 .ألف اؼب،ئع ال يرفع النج،سة عن انفسو، فكيف يرفعه، عن غَته، بعكس اؼب،ء -7

س، ، طهورية اؼب،ء عرفت شرع، خببلؼ القي،س؛ ألانو بميؿ مبلق،تو النجس ص،ر قب -8
الهطهَت ب،لنجس ال تهحقق كم، لو غسل دب،ء قبس، يال يبعد أف يكوف ذلك 

 .ػب،صية يف اؼب،ء ال توجد يف غَته

 :الثانيدليل أصحاب القول 
امرأة أطيل ذيلي يأمشي يف إين : فق،لت سملت أـ سلمة راي اهلل عنه، النيب  -2

لو، حم، د، ت، جو،  اؼبوطم، ياللفظ( ]يطهره م، بعده: اؼبك،ف القذر، فق،ؿ 
  [.يصححو األلب،ين

إذا يطئ أحدكم األذى بنعليو فإف الًتاب طهور : )ق،ؿ  أيب ىريرة  حديث -3
إذا ج،ء : )يلو شواىد [.صححو األلب،ين، طح،ي ، ح،كم، بيهقي، ي د( ]لو

أحدكم اؼبسجد فلينظر، فإف رأى يف انعليو قذرا، أي أذى، فليمسحو يليصل 
الطرؽ يطهر بعضه، : )لفظي [. صحيح، يصححو األلب،ين د، بإسن،د( ]فيهم،
 [.جو، بيهقي( ]بعضه،

أطلق الغسل فهقييده ( ]إذا يلغ الكل  يف إان،ء أحدكم فليغسلو سبع،: )حديث -4
 [.ب،ؼب،ء حيه،ج إىل دليل

 .يأجي  بمانو مطلق لكنو مقيد ب،ألح،ديث األخرى اليت اشًتطت اؼب،ء
م، ك،ف إلحداان، إال ثوب ياحد ربيض فيو، : )تحديث ع،ئشة راي اهلل عن، ق،ل -5

 [.خ( ]فإذا أص،بو شيء من دـ، ق،لت بريقه، فقصعهو بظفرى،
الواج  ىو الهطهَت يإزالة عُت النج،سة، يىذه اؼب،ئع،ت تش،رؾ اؼب،ء يف الهطهَت،  -6

 .بل بعضه، قد يفوؽ اؼب،ء فيو ك،ػبل

 .زاؿ بزياؽب،هاغبكم يهعلق بعُت النج،سة ف -7
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تعبدية، يال حيه،ج  تهو معقولة اؼبعٌت يليسلف زياؿ اػببث من ب،ب الًتيؾ، يعأل -8
 .إزالهو لنية

 .تطهر النج،سة بكل شيء صبع، بُت األدلة: القث،ينالقوؿ  :الراجح
 :ثمرة الخالؼ

 .لو أص،ب ثوب قب،سة يياع يف الشمس حىت ذىبت عُت النج،سة
 .بلة فيوقبس جي  غسلو قبل الص: األيؿعند أصح،ب القوؿ 
 .ط،ىر يصلي فيو :القث،ينعند أصح،ب القوؿ 

 
 .حكم االستجمار بالروث والعظم: (25)مسألة 

 :محل الخالؼ
يم، حيل ؿبلو، ك،ػبزؼ، ياػبش ، ياخهلفوا يف  االسهجم،ر ب،ألحج،ر، جواز اتفقوا على

 .االسهجم،ر ب،لريث يالعظم
ى منع االسهجم،ر هبم،، عل( مهفقوف)اػببلؼ ىن، ىل جيزئ االسهجم،ر هبم،، يىم ي 

 .جيزئ أي ال جيزئ( مع اإلانق،ء)يـبهلفوف يف كوانو 
 .حيـر االسهجم،ر ب،لريث يالعظم، يلو اسهجمر هبم،، يحصل اإلانق،ء مل جيزئ ذلك :الراجح

خبلف، أليب ][ بن،ء على أف النهي يقهضي الفس،د( ]مشهور)الش،فعي، يأضبد )يىو مذى  
 .[كريه، يإف حصل اإلانق،ء أجزأىو م: حنيفة يم،لك الذين ق،ال

 :الدليل على منع االستجمار بالروث والعظم
كل شيء حىت اػبِراءة؟   قد علمكم انبيكم : ق،ؿ حديث سلم،ف الف،رسي  -ٔ

أجل، لقد هن،ان، أف انسهقبل القبلة لغ،ئط أي بوؿ، أي أف انسهنجي : فق،ؿ: ق،ؿ
سهنجي برجيع أي ب،ليمُت، أي أف انسهنجي بمقل من ثبلثة أحج،ر، أي أف ان

 [.ـ( ]بعظم
 [.ـ( ]أف يهمسح بعظم أي ببعر هنى رسوؿ اهلل : )ق،ؿ حديث ج،بر  -ٕ

ابغٍت أحج،را أسهنفض هب،، : )ق،ؿ لو أف النيب : )يفيو حديث أيب ىريرة  -ٖ
 [.خ( ]يال تمتٍت بعظم يال ريث
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ب،لعظ،ـ، ال تسهنجوا ب،لريث يال ) ق،ؿ رسوؿ اهلل : ق،ؿ  مسعودحديث ابن  -ٗ
 .(ٔ) [ـ( ]فإانو زاد إخواانكم من اعبن

 :إجزاء االستنجاء بالروث والعظم عدم الدليل على
 (.يىي مسملة أصولية)ىل النهي عن شيء يقهضي فس،د اؼبنهي عنو  -ٔ
يألانو . أمر ب،ألحج،ر يىو يقهضي الوجوب يال يق،س عليو غَته ألف النيب  -ٕ

 . ورخصة يف الشرع بآلة خ،صة فيقهصر علي

: هنى أف يسهنجى بريث أي عظم، يق،ؿ أف النيب : )حديث أيب ىريرة  -ٖ
فيو رد على من : ق،ؿ ابن حجر[ إسن،د صحيح: قطٍت، يق،ؿ( ]إهنم، ال يطهراف

 .زعم أف االسهنج،ء هبم، جيزئ يإف هنى عنو

، (يالش،فعيكذا )ى قب،سة بوؿ يريث اغبيواف، أف أب، حنيفة ير ( ٜ)سبق يف مسملة  :تنبيه
 .(يكذا أضبد)يأف م،لك، يفرؽ يف ذلك بُت ممكوؿ اللحم يغَت اؼبمكوؿ، 

 :صفة إزالة النجاسة

 .اتفق العلم،ء على أف النجسة تزاؿ ب،لغسل ياؼبسح يالنصح -
 :الدليل
 .غبديث األعرايب الذ  ب،ؿ يف اؼبسجد: الغسل -ٔ
 .غبديث اؼبسح بقثبلثة أحج،ر: اؼبسح -ٕ
 .الصيب يسيميت غبديث انضح بوؿ: النضح -ٖ

                                        

 : يمن األح،ديث اليت تفيد النهي (ٔ)
الغ،ئط، فممرين أف آتيو بقثبلثة أحج،ر، فوجدت  أيت النيب : عن عبداهلل بن مسعود ق،ؿ -

: حجرين، يالهمست القث،لث فلم أجده، فمخذت ريثة فمتيهو هب،، فمخذ اغبجرين، يألقى الريثة، يق،ؿ
 [. خ( ]ىذا ركس

أخرب الن،س أانو من اسهنجى برجيع أي عظم : )ق،ؿ لو ق،ؿ ر ييفع بن ث،بت أيب بكرة عن النيب  –
 (. فهو بر ء من ؿبمد

أف ىذا يكوف طع،م،  إف ك،ف العظم عظم مذك،ة فقد بُت النيب : ق،ؿ ابن عقثيمُت رضبو اهلل –
 .للجن، يإف ك،ف عظم ميهة فهو قبس، ال يكوف مطهرا
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 .اتفقوا على أف الغسل ع،ـ عبميع أانواع النج،س،ت يعبميع ؿب،ؿ النج،سةي 
اتفقوا على أف اؼبسح ب،ألحج،ر جيوز يف اؼبخرجُت، يجيوز اؼبسح يف اػبفُت، ييف النعلُت من ي 

 .القذر، يلذيل اؼبرأة الطويل غبديث أـ سلمة
حىت يعمو يغلبو ديف سيبلف، يال حيه،ج ىو الرش ب،ؼب،ء للشيء اؼبراد انضحو  :تعريف النضح

ييشًتط لنضح بوؿ الصيب أف . إىل عصر، خببلؼ الغسل الذ  جير  معو اؼب،ء يحيه،ج العصر
 .يغمره ب،ؼب،ء يال يشًتط أف يزاؿ عنو

 .؟ىل ىي مزيلة للنج،سة ياخهلفوا يف الفرؾ يالدلك ياعبف،ؼ يالندؼ
 

 ة؟النجاس ليزال عنهما الذي ينضح : (26)مسألة 

فيم، اتفقوا على أف الغسل يزيل صبيع النج،س،ت من صبيع احمل،ؿ، ياخهلفوا  :محل الخالؼ
 :ثبلثة أقواؿيزيلو النضح من النج،سة على 

 :األقوال
األيزاعي، يعبد اهلل بن يى  . الذ  مل يمكل الطع،ـ( الطفل)بوؿ قب،سة يزيل  :القول األول

 .، يحكي عن اغبسن يالنخعي(م،لكي)
الش،فعي، يأضبد، يعلي، يأـ . (األانقثى)، ييغسل بوؿ (الذكر)ينضح بوؿ  :لثانيالقول ا

سلمة، يعط،ء، ياغبسن، يالزىر ، ياأليزاعي، يإسح،ؽ، يأبو عبيد، يدايد، يالطرب ، يابن 
 .اؼبنذر

أبو حنيفة، يم،لك، . يغسل م، تيقن قب،سهو، يينضح م، شك يف طه،رة :القول الثالث
 .يالنخعي، يالقثور 

 .اخهبلفهم يف مفهـو حديقثُت ث،بهُت يف النضح :الخالؼ سبب

 :األدلة
 :دليل أصحاب القول األول

ك،ف يؤتى ب،لصبي،ف فيرب ؾ عليهم   أف النيب : )حديث ع،ئشة راي اهلل عنه، -2
 مهفق( ]فب،ؿ عليو، فدع، دب،ء فمتبعو بولو، يمل يغسلو ،يحينكهم، فميت بصيب

 [.عن أـ قيس يف الصحيحُت( ]يغسلوفنضحو يمل : )، ييف رياية[عليو
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 .قي،س األانقثى على الذكر، فبل فرؽ يف ذلك، كم، أانو ال فرؽ بُت الرجل ياؼبرأة -3
 :دليل أصحاب القول الثاني

 ،غبديث انص علىف( ك،ف يؤتى ب،لصبي،ف) ... حديث ع،ئشة راي اهلل عنه،  -2
 (. الذكور)الصبي،ف 

: ، فك،ف إذا أراد أف يغهسل ق،ؿيب كنت أخدـ النق،ؿ   حديث أيب السمح  -3
فب،ؿ على صدره،  -أي حسُت–فميت حبسن . يل ٍت قف،ؾ، فميليو قف،  فمسًته بو

، ف، د( ]الغبلـبوؿ  من يي رش ،بوؿ اعب،رية من ي غسل) :فجئت أغسلو، فق،ؿ
 .[، يصححو النوي ، ياأللب،ينجو

من بوؿ الغبلـ،  ي نضح: )ق،ؿ يف بوؿ الرايع أف رسوؿ اهلل  عن علي  -4
 [.حم، د، يحسنو النوي ، يصححو األلب،ين( ]يي غسل من بوؿ اعب،رية

 .بوؿ اعب،رية أثخن يألصق ب،حملل، فيحه،ج الغسل: ق،لوا -5

كذلك يكقثر االبهبلء حبمل الغبلـ ياالعهن،ء بو أكقثر من اعب،رية، فيكوف االبهبلء  -6
 .(ٔ)ببولو أكقثر

 .صيب مسهقثٌت حكمو لوريد الدليل فيقهصر عليواألصل قب،سة البوؿ، يبوؿ ال -7

 : دليل أصحاب القول الثالث
ىل إفقمت : )يف بيهو، ق،ؿ حيث يصف صبلة رسوؿ اهلل  ديث أانس ح -ٔ

 .[عليو مهفق( ]حصَت لن، قد اسوّد من طوؿ م، لبث، فنضحهو ب،ؼب،ء
ينضح كم، ىو  القثوب ،، يكذلكاؼبشكوؾ يف قب،سههاغبصر ياػبف يالنعل  :وجه الداللة

 .ظ،ىر األح،ديث
النضح خبلؼ القي،س فيقهصر على م، يرد فيو، يعليو ضبل أح،ديث القوؿ األيؿ  -ٕ

  .يالقث،ين

                                        

عة من األطب،ء بدراسة لبوؿ الذكر الصغَت ياألانقثى فبن مل يطعم الطع،ـ ييسعت الدراسة ق،ـ ؾبمو  (ٔ)
أف بوؿ األانقثى فيو من النج،س،ت يالبكهَتي،ت ياعبراثيم  تعددا كبَتا من الذكور ياإلان،ث، فمثبه

فمصبحت العلة أف بوؿ . أاع،ؼ م، يف بوؿ الذكر، فهو أقبس من ىذه اعبهة، من بوؿ الذكر
 .ييف ىذا معجزة ظ،ىرة جدا للنيب . أكقثر قب،سة من بوؿ الذكراألانقثى 
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 . أخذا جبميع األح،ديث القوؿ القث،ين: الراجح
 (األانقثى: الطفل)لو يقع على ثوب بوؿ طفل أي على األرض : ثمرة الخالؼ

 .ينضح ب،ؼب،ء: عند أصح،ب القوؿ األيؿ
 .يغسل: د أصح،ب القوؿ القث،ينعن

 .يغسل إف تيقن قب،سهو: عند أصح،ب القوؿ القث،لث

 
 (ما الذي يطهر بالمسح؟. )المسح إلزالة النجاسة: (27)مسألة 

 (.ٖٔ)ىذه اؼبسملة ؽب، عبلقة دبسملة : تنبيه
 : محل الخالؼ
 و،لًتاب، يمقثلللمخرجُت مزيل للنج،سة، يكذلك مسح اغبذاء ب ب،غبج،رةأف اؼبسح  اتفقوا على

 :قولُتمطهرا يف غَت ذلك على اؼبسح  كوف  ياخهلفوا يف. تطهَت ذيل اؼبرأة
 : األقوال

اؼبسح يطهر بو م، ك،ف صقيبل  من حديد أي كب،س أي زج،ج؛ ك،لسيف ياؼبرآة  :القول األول
 .(على خبلؼ بينو يبُت الص،حبُت. )أبو حنيفة. يكبومه،، يكذا الرخ،ـ يالسَتاميك

م،لك، (. اغبذاء، ياؼبخرج،ف، يذيل اؼبرأة)اؼبسح ال يطهر إال م، يرد بو النص  :ثانيالقول ال
 .يالش،فعي، يأضبد، يأكقثر العلم،ء

 : سبب الخالؼ
 (. ٖٔ)مسملة رقم )ىل النج،سة تزيؿ بغَت اؼب،ء  -2

م، يرد يف جواز اؼبسح للمنصوص عليو ىل ىو رخصة ال يعدى إىل غَته أي ال يق،س عليو،  -3
 .حكم من أحك،ـ إزالة النج،سة ييعدى لغَته أـ

 :األدلة
 :دليل أصحاب القول األول

إذا ج،ء أحدكم اؼبسجد فلينظر، فإف رأى يف انعليو قدرا فليمسحو : )حديث -2
 . [األلب،ينبيهقي، د، يصححو ابن خزدية، ي ]  (يليصل فيهم،
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 اؼبك،ف القذر، امرأة أطيل ذيلي يأمشي يفإين : )أـ سلمة راي اهلل عنه، حديث -3
 (.يطهره م، بعده: ق،ؿ 

إذا تغوط أحدكم فليمسح بقثبلثة أحج،ر، فإف ذلك  : )حديث أيب أيوب  -4
 ( ك،فيو

 .ىذه أحك،ـ يف إزالة النج،سة ب،ؼبسح، ييق،س عليه، غَتى، :وجه الداللة
 .اؼبقصود من إزالة النج،سة ذى،ب عينه، يىذا حيصل ب،ؼبسح -5

 :انيدليل أصحاب القول الث
 (.ٖ، ٕ، ٔ)انفس األدلة الس،بقة )

 .ىذه رخص يف اؼبسح يال تعدى لغَتى، :ووجه الداللة

 .بغَت اؼب،ءقولن، أف النج،سة تزاؿ بن،ء على  لقوؿ األيؿا :الراجح

 : ثمرة الخالؼ
 .لو يقعت قب،سة على مرآة مقثبل أي رخ،ـ أي سَتاميك
 .عند أصح،ب القوؿ األيؿ تطهر ب،ؼبسح مع زياؿ العُت

 .ال تطهر إال ب،لغسل: عند أصح،ب القوؿ الٍت
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 .اشتراط العدد إلزالة النجاسة: (28)مسألة 
ىل يشًتط تكرار اؼبسح يالغسل يلو زالت النج،سة بمقل من العدد اؼبنصوص عليو، فهل 
يشًتط تكرار مسح اؼبخرجُت بقثبلثة أحج،ر مع انق،ء احملل حبجر ياحد، يمقثلو غسل اإلان،ء 

 .الكل  فيو، يىل يشًتط الهكرار يف س،ئر النج،س،ت سبع، إذا يلغ
ال يشًتط تكرار الغسل ياؼبسح إلزالة النج،سة، فمىت حصل اإلانق،ء طهر، يلو دبرة  :الراجح
 (.رياية)، يدايد، يأضبد (يجو)م،لك، يأبو حنيفة، يالش،فعية : يبو ق،ؿ .ياحدة
 .[سل على تفصيل بينهمخبلف، للش،فعي، يأضبد الذين اشًتطوا تكرار اؼبسح يالغ]

 : الدليل
 .فمكقثر يالوتر يطلق على ياحد ،(من اسهجمر فليوتر)  -ٔ
إذا طهرت : )حديث خولة بنت حكيم يف القثواب الذ  ربيض فيو، ق،ؿ  -ٕ

 [.د، يصححو األلب،ين( ]مث صلي فيو –أ  القثوب  –ف،غسليو 
 .رةألف اؼبقصود إزالة عُت النج،سة، يمىت حصل ذلك حصل الطه، -ٖ

 :تنبيهان
 .األح،ديث اليت انصت على العدد ربمل على االسهحب،ب أي الهعبد -ٔ

 .فحديث سلم،ف يف االسهنج،ء بقثبلثة أحج،ر حيمل على االسهحب،ب -
 .يحديث غسل اإلان،ء سبع، إذا يلغ الكل  فيو حيمل على أانو عب،دة -
دخله، يف إذا اسهيقظ أحدكم من انومو فليغسل يده ثبلث، قبل أف ي: )يحديث -

 .حيمل على االسهحب،ب [عليو مهفق( ]ءان،اإل
ؿبل اػببلؼ إذا زالت النج،سة بغسلة ياحدة، أم، إذا مل تزؿ بذلك فيغسل حىت تزيؿ  -ٕ

 .يلو غسله، عشرا أي أكقثر
 :بناء عليه
 . ال يشًتط غسل القثوب إال مرة ياحدة، ييطهر إف ذىبت عنو النج،سة -
ياحدة، يتطهر إف ذى  عنو النج،سة غبديث  ال يص  على األرض النجسة إال مرة -

 .األعرايب

 .يكفي االسهجم،ر حبجر ياحد إف أانقى ييسهح  بقثبلثة -

 .يغسل من الكل  سبع،؛ ألف األمر فيو تعبد  -
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 :آداب االستنجاء
 : التعريف

االسهنج،ء ياالسهط،بة ياالسهجم،ر ىي كن،ية عن إزالة اػب،رج من السبيل، يىي 
 .،رج من السبيلُت دب،ء أي حجر يكبوهإزالة اػب(: اصطبلح،)

 : سبب التسمية
من النجو، يىو م، خيرج من البطن، من ريح يغ،ئط، ياؼبراد بو القطع، ممخوذ  :االسهنج،ء -

 .من قبوت الشجرة أ  قطعهه،، يذلك ألانو يقطع األذى
 خيهص ب،غبج،رة، يىو ممخوذ من اعبم،ر، يىي اغبج،رة الصغَتة، ألانو: ياالسهجم،ر -

 .يسهعمله، يف الطه،رة
 .ك،السهنج،ء يكوف ب،ؼب،ء، يظبيت بو ألهن، تطي  اعبسد بإزالة اػببث عنو: ياالسهط،بة -

 :الدليل على وجوب االستنجاء وأهميته
 .حديث ص،حيب القرب -2
أي ال جيد أحدكم ثبلثة : )عن االسهط،بة فق،ؿ حديث سئل رسوؿ اهلل  -3

 [.اؼبوطم، د( ]أحج،ر

 .نج،ء تبطل الصبلةيألانو بغَت االسه -4

 :آداب االستنجاء
 :كقثَتة، يىي من ب،ب االسهحب،ب، يمنه،

ك،ف إذا   أف النيب : )البعد، إذا أراد قض،ء اغب،جة؛ غبديث اؼبغَتة بن شعبة  -2
أف النيب : )يحديث ج،بر [. د، يحسنو األلب،ين( ]ذى  إىل اؼبذى  أبعد

  [.، يصححو األلب،يند( ]ك،ف إذا أراد الرباز اانطلق حىت ال يره أحد 

أف : )ترؾ الكبلـ أثن،ء قض،ء اغب،جة؛ غبديث ابن عمر راي اهلل عنهم،، ق،ؿ -3
 [.ـ( ]يبوؿ، فسّلم، فلم يرد عليو رجبل مّر يرسوؿ اهلل 

 .االسهنج،ء ب،ليمُت( ترؾ)عدـ  -4
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ال ديسكن أحدكم : )ق،ؿ  عدـ مس الذكر ب،ليمُت؛ غبديث أيب قه،دة  -5
( يال يهمسح من اػببلء بيمينو، يال يهنفس يف اإلان،ء ذكره بيمينو، يىو يبوؿ،

 [.مهفق عليو]

 : ومن اآلداب
 الذكر عند دخوؿ اػببلء، يالذكر عند اػبريج منو؛  -6

اللهم إين : يقوؿ إذا دخل اػببلء ك،ف رسوؿ اهلل : )ق،ؿ غبديث أانس 
  [.مهفق عليو( ]أعوذ بك من اػببث ياػبب،ئث
إذا خرج من اػببلء،  ك،ف رسوؿ اهلل : )،لتيحديث ع،ئشة راي اهلل عنه، ق

حم، د، ت، يصححو اغب،كم، يأبو ح،مت، يابن خزدية، ( ]غفراانك: ق،ؿ
 [.يالنوي ، ياأللب،ين

ك،ف رسوؿ : )ق،ؿ ال يصح  معو شيئ، فيو اسم اهلل تع،ىل؛ غبديث أانس  -7
د، ت، ف، جو، يصححو الًتمذ ، ( ]إذا دخل اػببلء انزع خ،سبو اهلل 
:  ، ياعفو أبو دايد، يالنس،ئي، يالدارقطٍت، يالنوي ، يق،ؿ األلب،ينياؼبنذر 
 .ؿبمد رسوؿ اهلل: لبس خ،سب، انقشو أف رسوؿ اهلل : )، ييف ريية اغب،كم[منكر

 [.صححو الغم،ر  يف اؽبداية( ]فك،ف إذا دخل اػببلء ياعو
د إال من أتى الغ،ئط فليسهًت، فإف مل جي: )ق،ؿ االسهه،ر؛ غبديث أيب ىريرة  -8

حم، د، جو، حب،ف، ياعفو األلب،ين، ...( ]أف جيمع كقثيب، من رمل فليسهًت بو
 [.يلو ش،ىد

  أف النيب : )ال يرفع ثوبو قبل دانو األرض؛ غبديث ابن عمر راي اهلل عنهم، -9
د، ت، يصححو ( ]ك،ف إذا أراد اغب،جة ال يرفع ثوبو حىت يدانو من األرض

 [.األلب،ين، يلو ش،ىد
 .،جهو، ألانو كشف للعورة ببل ح،جةال يلبث فوؽ ح -:

إذا أراد أحدكم أف يبوؿ، : )ارتي،د مك،ف رخو للبوؿ؛ غبديث أيب موسى مرفوع، -21
 [.حم، د، ياعفو األلب،ين( ]فلَتتد لبولو مواع،
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أف ي ب،ؿ يف  هنى رسوؿ اهلل : )، ق،ؿحر، غبديث قه،دة ال يبوؿ يف ج   -22
 [.ياعفو األلب،ين حم، د، يصححو ابن خزدية، يابن السك،( ]اعبحر

ك،ف   من حدثكم أف النيب : )ال يبوؿ ق،ئم،؛ غبديث ع،ئشة راي اهلل عنه، -23
ت، ف، جو، يحسنو النوي ، ( ]يبوؿ ق،ئم، فبل تصدقوه، م، ك،ف يبوؿ إال ق،عدا  

من اعبف،ء : )يغبديث ابن مسعود [. سنده على شرط مسلم: يق،ؿ األلب،ين
 [.بيهقي( ]أف تبوؿ يأانت ق،ئم

ال يبولن أحدكم يف : )، ق،ؿ وؿ يف اؼب،ء الراكد؛ غبديث أيب ىريرة ال يب -24
 [.مهفق عليو( ]اؼب،ء الدائم، مث يغهسل منو

 .كطع،ـ اآلدميُت أي البه،ئم  ؛ال يبوؿ على م، هني عن االسهجم،ر بو غبرمهو -25
ال يبولن : )ق،ؿ ال يبوؿ يف مسهحمو؛ غبديث عبد اهلل بن مغفل عن النيب  -26

حم، د، ت، ف، ( ]حمو مث يهوام فيو، فإف ع،مة الوسوس منوأحدكم يف مسه
 [.يصححو األلب،ين

اتقوا : )مرفوع، ال يهخلى يف طريق الن،س أي ظلهم؛ غبديث أيب ىريرة  -27
 [.ـ( ]البلعنُت، الذ  يهخلى يف طريق الن،س، أي يف ظلهم
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 (.الحاجة أثناء قضاء)للغائط والبول  القبلةواستدبار حكم استقبال : (29)مسألة 
ديف تعمد القبلة عند قض،ء اغب،جة، يلو حصل ذلك  األيىل عدـ اسهقب،ؿ: محل الخالؼ
 :أقواؿ ثبلثة تعمدا ففيو ذلك يإف حصل فبل شيء عليو،

 :األقوال
أبو حنيفة، . ال جيوز اسهقب،ؿ ياسهدب،ر القبلة عند قض،ء اغب،جة مطلق، :القول األول

، يري  عن أيب أيوب األانص،ر ، اابن تيمية، ي  يالقثور ، يأبو ثور، يأضبد ياخه،ره بن حـز
 .يؾب،ىد، يالنخعي، يصبلة من السلف ياله،بعُت

 .أبو دايد، يىو مري  عن عرية يربيعة. جيوز مطلق، :القول الثاني
م،لك، يالش،فعي، يأضبد، . جيوز يف اؼبب،ين ياؼبدف، يال جيوز يف الصحراء :القول الثالث

ىو مري  عن العب،س بن عبد اؼبطل ، يابن عمر، يالشعيب، يانسبو يإسح،ؽ يابن اؼبنذر، ي 
 .يف اؼبغٍت ألكقثر أىل العلم

راي – ، يعبد اهلل بن عمر حديث أيب أيوب: تع،رض حديقثُت ث،بهُت :سبب الخالؼ
 .-اهلل عنهم،

 : األدلة
 :دليل أصحاب القول األول

لوا القبلة يال إذا أتيهم الغ،ئط فبل تسهقب: )ق،ؿ  يث أيب أيوب حد -ٔ
قدمن، الش،ـ ف: أبو أيوب ، ق،ؿ[عليو مهفق( ]تسهدبريى،، يلكن شرقوا أي غربوا

 . فننحرؼ يانسهغفر اهلل ،القبلة قبلبنيت قد وجدان، مراحيض ف
 .يالصحراء فهم الصح،بة أف النهي ع،ـ يشمل البني،ف :الداللة
،جهو فبل إذا جلس أحدكم على ح: )ق،ؿ أف النيب  حديث أيب ىريرة  -ٕ

 [.ـ( ]يسهقبل القبلة يال يسهدبرى،
 [.ـ( ]،ئط أي بوؿغأف انسهقبل القبلة ل هن،ان، رسوؿ اهلل : )حديث سلم،ف، ق،ؿ -ٖ
، يألانو لو كفى اغب،ئل يالصحراء اؼبنع إمن، ىو غبرمة القبلة، يىذا موجود يف البني،ف -ٗ

 .عب،ز يف الصحراء لوجود األديية ياعبب،ؿ
 (الهفريق بُت الصحراء يالبني،ف) :أدلة القول الثالث
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ارتقيت على ظهر بُت أخيت : )حديث عبد اهلل بن عمر راي اهلل عنهم،، ق،ؿ -ٔ
ق،عدا غب،جهو على ل بنهُت، مسهقبل الش،ـ،  حفصة، فرأيت رسوؿ اهلل 

 [.مهفق عليو] (ٔ) (مسهدبرا القبلة
 .يب أيوب على النهي يف الصحراءضبلوا ىذا اغبديث على اعبواز يف البني،ف، يحديث أ :الداللة
رأيت ابن عمر أان،خ راحلهو مسهقبل القبلة يبوؿ إليه،، : )ر، ق،ؿفعن مرياف األص -ٕ

بلى، إمن، هني عن ىذا : أب، عبد الرضبن، أليس قد هني عن ذلك، فق،ؿ: فقلت
صححو ابن ( ]ض،ء، فإذا ك،ف بينك يبُت القبلة شيء يسًتؾ فبل بمسفيف ال

 [.، ياأللب،ين، يحسنو اغب،فظخزدية، ياغب،كم
أح،ديث النهي مطلقة، يأح،ديث اعبواز دالة على أف ذلك يف البني،ف، : ق،لوا -ٖ

 .ياعبمع مهعُت م، أمكن، يىن، فبكن حبمل أح،ديث النهي على الصحراء
 :دليل أصحاب القول الثاني

انو  سقط اغبكم ييرفعو يأالرجوع إىل األصل عند تع،رض األح،ديث، ف،لشك ي   -ٔ
 .ك،لذ  ال حكم لو

أف انسهقبل القبلة ببوؿ، فرأيهو قبل أف  هنى انيب اهلل : )، ق،ؿحديث ج،بر  -ٕ
، د، ف، جو، يصححو ابن خزدية، ياغب،كم، يحسنو حم( ]يقبض بع،ـ يسهقبله،
 [. الًتمذ ، ياأللب،ين

، أف أان،س، ك،انوا يكرىوف اسهقب،ؿ القبلة بفريجهم: حديث ع،ئشة راي اهلل عنه، -ٖ
حم، جو، ( ]أي قد فعلوى،، حولوا دبقعديت إىل القبلة: )فق،ؿ رسوؿ اهلل 

 [.يحسنو النوي ، ياعفو األلب،ين
 .فيو أب،ف بن ص،حل، يليس ب،ؼبشهور: الرد على حديث ج،بر
 .منكر: فيو ؾبهوؿ، يىو خ،لد بن أيب الصلت، يق،ؿ الذىيب: الرد على حديث ع،ئشة

 .دلههم، يصبع، بُت األدلةالقوؿ القث،لث؛ لقوة أ :الراجح

                                        

ذلك ك،ف قبل  جي،ب عن اغبديث بمف ليس فيو داللة، يذلك ألانو مل يذكر فيو تمرخيو، يفعلو  (ٔ)
 .النهي، ف،غبديث منسوخ بمح،ديث النهي
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حصوؿ اإلمث عند البوؿ مع اسهقب،ؿ القبلة عند القوؿ األيؿ، ديف القوؿ  :ثمرة الخالؼ
 .القث،ين، يحصوؿ اإلمث عند اسهقب،ؿ القبلة يف البني،ف عند القوؿ األيؿ، ديف القوؿ القث،لث

 : تنبيه
 :يةاآلت ؤلسب،بليرجح الشيخ الشنقيطي القوؿ ب،لهحرمي مطلق،، يذلك 

يىو ع،ـ ش،مل للبني،ف، ياألصل أف   يسلم،ف الف،رسي  لصحة حديث أيب أيوب -ٔ
 .النهي ؿبموؿ على الهحرمي، حىت يدؿ الدليل على صرفو إىل الكراىة

أانو إذا تع،رض حظر : أانو دليل حظر، يم، اسهدؿ بو اآلخريف لئلب،حة، يالق،عدة -ٕ
 .يمبيح، قدمن، اغب،ظر

على مع،راة أح،ديث  لرؤيهو للنيب  -راي اهلل عنهم،– مرال يقوى حديث ابن ع -ٖ
 :ألف اؼبنع، يذلك

اشهمل على خط،ب يتشريع ( قوؿ)حديث  يسلم،ف   حديث أيب أيوب -
إذا تع،رض : يصف فعل، يالق،عدة -راي اهلل عنهم،–لؤلمة، يحديث ابن عمر 
 .القوؿ الحهم،ؿ دخوؿ اػبصوصية للفعل خببلؼ( القوؿ يالفعل قدمن، القوؿ

تشريع، لؤلمة ؼب، يقع على يجو خفي ال ديكن أف تطلع عليو األمة،  لو ك،ف فعلو  -
–ك،ف بوسيلة ؿبرمة، يمل تقع من ابن عمر   -راي اهلل عنهم،– ف،طبلع ابن عمر
 .قصدا، يىذا يقو  دعوى اػبصوصية لو  -راي اهلل عنهم،

 ينخـر فيو ىذا اؼبعٌت ؼبك،ف ال لو قلن، النهي علهه، تعظيم القبلة، فإف النيب  -
 .العصمة، خببلؼ عمـو األمة

مل ربل أح،ديث اعبواز من كبلـ يف أس،انيدى،، يحديث النهي أصح ثبوت،  يأقوى داللة  -ٗ
 .يف اغبظر يالهحرمي، فيقدـ على غَته

اشهمل على جواز اسهدب،ر الكعبة، يحديث أيب  -راي اهلل عنهم،– حديث ابن عمر -٘
، يىذا (االسهدب،ر)ن االسهدب،ر ياالسهقب،ؿ، فك،ف مع،را، لوجو ياحد هني ع  أيوب

 (.مع،راة ع،مة)  يضعف مهنو عن مع،راة منت حديث أيب أيوب

 انتهى كتاب الطهارة
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 فهرس املىضىعات
رقم  الموضوعات م

 الصفحة

  كه،ب الهيمم ٔ
  تعريف الهيمم ٕ
  دليل مشريعية الهيمم ٖ
  ف،ئدة ٗ
  (.النف،س/اغبيض/اعبن،بة)م من اغبدث األكرب حكم الهيم ٘
  (.الغسل)ىل الهيمم بدؿ للطه،رة الكربى (: ٔ)مسملة  ٙ
  .تيمم اؼبريض الذ  جيد اؼب،ء يخي،ؼ من اسهعم،لو(: ٕ)مسملة  ٚ
  .تيمم اغب،ار الصحيح الذ  يعدـ اؼب،ء(: ٘)مسملة  ٛ
  .ىل النية شرط يف جواز الهيمم(: ٙ)مسملة  ٜ
  .ىل طل  اؼب،ء من شريط جواز الهيمم عند عدـ اؼب،ء؟(: ٚ)مسملة  ٓٔ
  .ىل يشًتط دخوؿ الوقت عبواز الهيمم؟(: ٛ)مسملة  ٔٔ
  .حد األيد  اليت أمر اهلل تع،ىل دبسحه، يف الهيمم؟(: ٜ)مسملة  ٕٔ
  .عدد الضرب،ت على الصعيد يف الهيمم(: ٓٔ)مسملة  ٖٔ
  .ًتاب إىل أعض،ء الهيممحكم توصيل ال(: ٔٔ)مسملة  ٗٔ
  .من أجزاء األرض( الًتاب)حكم الهيمم دب، عدا (: ٕٔ)مسملة  ٘ٔ
  .ىل الهيمم ياج  لكل فريضة؟(: ٖٔ)مسملة  ٙٔ
  .ىل ينهقض الهيمم بوجود اؼب،ء؟(: ٗٔ)مسملة  ٚٔ
  .ىل ينهقض الهيمم إذا يجد اؼب،ء أثن،ء الصبلة؟(: ٘ٔ)مسملة  ٛٔ
  .كه،ب الطه،رة ٜٔ
  :اغبدث على قسمُت ٕٓ
  (.إزالة النج،سة)الدليل على مشريعية الطه،رة  ٕٔ
  .تعريف النج،سة ٕٕ
  (.عند الصبلة)ىل األمر يف إزالة النج،سة للوجوب؟ (: ٔ)مسملة  ٖٕ
  .أانواع النج،س،ت ٕٗ



 (www.drthaher.com)موقع الدكتور ظاهر الظاهر          كتاب التيمم والطهارة من النجسشرح  

 61 

رقم  الموضوعات م
 الصفحة

  (.ميهة البحر)حكم ميهة اغبيواف الذ  ال دـ لو (: ٕ)مسملة  ٕ٘
  .ة اغبيواف البحر ميه(: ٖ)مسملة  ٕٙ
  .عظم اؼبيهة ىل ىو ط،ىر؟ (:ٗ)مسملة  ٕٚ
  .شعر اؼبيهة ىل ىو ط،ىر؟(: ٘)مسملة  ٕٛ
  .؟(ىل تطهر ب،لدب،غ)حكم االانهف،ع جبلد اؼبيهة (: ٙ)مسملة  ٜٕ
  .؟(ىل ىو ط،ىر)حكم دـ السمك (: ٚ)مسملة  ٖٓ
  .ىل يعفى عن الدـ القليل؟(: ٛ)مسملة  ٖٔ
  .حكم بوؿ اغبيواف يريثو(: ٜ)مسملة  ٕٖ
  .؟(غَت الدم،ء)ىل يعفى عن النج،سة القليلة (: ٓٔ)مسملة  ٖٖ
  .ىل اؼبٍت ط،ىر؟(: ٔٔ)مسملة  ٖٗ
  (.عند الصبلة)احمل،ؿ اليت جي  إزالة النج،سة عنه،  ٖ٘
  .م، الذ  جي  من غسل الذكر إذا خرج اؼبذ ؟(: ٕٔ)مس،لة  ٖٙ
  .لنج،سةالشيء الذ  تزاؿ بو ا ٖٚ
  .ىل تزاؿ النج،سة بغَت اؼب،ء؟(: ٖٔ)مسملة  ٖٛ
  .حكم االسهجم،ر ب،لريث يالعظم(: ٗٔ)مسملة  ٜٖ
  .صفة إزالة النج،سة ٓٗ
  .تعريف النضح ٔٗ
  م، الذ  ينضح ليزاؿ عنو النج،سة؟(: ٘ٔ)مسملة  ٕٗ
  .اؼبسح إلزالة النج،سة(: ٙٔ)مسملة  ٖٗ
  .عدد إلزالة النج،سةاشًتاط ال(: ٚٔ)مسملة  ٗٗ
  .آداب االسهنج،ء ٘ٗ
  .حكم اسهقب،ؿ ياسهدب،ر القبلة للغ،ئط يالبوؿ(: ٛٔ)مسملة  ٙٗ

 


