
 بسم اهلل الرحمـٰن الرحيم

 الحمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ، أما بعد:
من املسلمني  قرأهمعته لنفسي وملن ـــجالطهارة يف دين اإلسالم ، أحكام فهذا خمتصر يف بيان 

دت كثريا من  استفوقد قصدت فيه مجع أهم املسائل يف الطهارة بالنسبة للرجال والنساء ، ، واملسلمات 
للشيخ الفقيه صاحل بن فوزان الفوزان حفظه « مرامـتـسهيل اإللـمام بـفقه األحاديث من بلوغ ال»كتاب 

رفيق دريب الشيخ أبو مهام ، حممد بن علي الصومعي  مبراجعته وإضافة بعض الفوائدأعانين اهلل ، مث 
 نفع اهلل به كاتبه وقارئه ، آمني.حفظه اهلل ، 

 هجري 1435شهر رمضان لعام  بن سليمان الرسي يف مساء الثامن منوكتبه ، ماجد 
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  الطهارةتعريف 
ــية أي احملسوسة ية واملعنوية ، ــسِّ ــحِ ـقذار الهي النظافة والنزاهة عن األيف اللغة العربية الطهارة  الـِحــسِّ
، والِغلِّ  طهارة القلب من الشِّرك يف عبادة اهلل فهياملعنوية أما ، و  مثل البول والغائط والدم، امللموسة 

 .دةسري مشاهَ  أي، فهي معنوية  والبغضاء لعباد اهلل املؤمنني

 .هي رفع الـَحــَدث ، وزوال الـَخـبَـثالشريعة اإلسالمية ُعرِف والطهارة يف 

  الـَحــَدثتعريف  

على ،  تعلق بالبدن ، مينع من صحة الصالة والطواف بالكعبة ومس الـقرآنمهو أمر معنوي  الـَحــَدث
 .من أقوال أهل العلم الصحيح

بُر ، فإذا ن ، الــُقـاإذا خرج منه خارج من السبيلني ، ومها الفرج «ُمــْحـِدثا»ويكون اإلنسان  ـبُـــل أو الدُّ
ارتفع عنه هذا  ، وإذا توضأ حدثا أصغرفإنه يكون ُمــْحـِدثا أو دم خرج منه ريح أو بول أو سائط 

 ، وسيأيت الكالم على صفة الوضوء قريبا إن شاء اهلل.« طاهرا»الوصف ويكون 

، وتُـسمى  َحــَدثا أكبرن ُمــْحـِدثا بسبب احتالم أو ِجـماع فإنه يكو  «الـَمـــنِــي»وأما إذا خرج منه سائل 
ولو بدون إنزال الرجل بفرج املرأة فرج إيالجمبجرد « اجلنابة»، بل حتصل « اجلنابة»احلالة اليت هو عليها 

 الـَمــنِـــي ، وترتفع اجلنابة عن الرجل واملرأة إذا استسال باملاء ، ويسمى هذا الغسل بغُـسل اجلنابة.

فإذا تطهر حبسب التفصيل السابق كان أو أكرب فإنه يوصف بأنه سري طاهر ، ومن أحدث حدثا أصغر 
 . «طاهرا»

  الـَخـبَـثتعريف  

فإذا أصاب الثوب شيء منها فإنه يكون قد ، كالبول والغائط والدم هو النجاسة الــِحـــسِّية ،   الـَخـبَـث
 نه الـَخــبَــث.تنجس جناسة حسية ، فإذا ُســِسَل باملاء فقد طَــُهــَر وزال ع

واخلبث إذا أصاب الثوب فإنه ال تصح الصالة فيه حىت تُزال النجاسة ، فإذا زالت النجاسة بغسله باملاء 
 صح الصالة فيه.تصار الثوب طاهرا و أو سريه من املطهرات 

نه ال وكذلك املكان الـُمـعد للصالة ال تصح الصالة فيه حىت يكون طاهرا ، فأما إن أصابه بول أو دم فإ
 ، فإذا تطهر جازت الصالة فيه.باملاء أو سريه من املطهرات جيوز أن ُيصلى فيه حىت يتم تطهريه 
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 في دين اإلسالم مكانة الطهارة 
مكانتها عظيمة يف الدين اإلسالمي ، فاإلسالم ُيث على الطهارة والنظافة ، قال اهلل تعاىل  الطهارة

 .﴾إن اهلل ُيب التوابني وُيب املتطهرين﴿

الطُُّهوُر َشْطُر  :ى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّ رضي اهلل عنه َأيب َماِلٍك اأَلْشَعرِيِّ وعن 
ا بـَنْيَ السََّماَواِت مَ  -َأْو ََتََْلُ  -، َواحلَْْمُد لِلَِّه ََتََْلُ اْلِميزَاَن ، َوُسْبَحاَن اللَِّه َواحلَْْمُد لِلَِّه ََتََْلَِن  اإِليَمانِ 

ٌة َلَك أَْو َعَلْيَك ، كُ  ُر ِضَياٌء ، َواْلُقْرآُن ُحجَّ لُّ النَّاِس َواأَلْرِض ، َوالصَّاَلُة نُوٌر ، َوالصََّدَقُة بـُْرَهاٌن ، َوالصَّبـْ
 1.َفُمْعِتُقَها َأْو ُموبُِقَها يـَْغُدو ، فـََباِئٌع نـَْفَسهُ 

تعاىل ﴿ومن الناس اهلل بيع اإلنسان لنفسه هو اعتاقها كما قال (: ُقَها َأْو ُموبُِقَهافـََبائٌِع نـَْفَسُه َفُمْعتِ ) قوله
﴾ ، ومعىن يشري أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات اهلل وذلك بالقيام من يشري نفسه ابتغاء مرضات اهلل

 بطاعته ، فهذا قد أعتقها من العذاب والنار.

، فهذا موبق هلا أي  يف املعاصيهلل ، حيث أمضى عمره بطاعة ا أهلكها بعدم القياموالذي أوبقها هو 
 مهلك هلا.

صحتها ، فال تصح الصالة إال إذا كان  إذا علمنا أهنا مفتاح الصالة ، وشرطُ تتبني أمهية الطهارة و 
 2املصلي على طهارة ، قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: مفتاح الصالة الطهور.

 3يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ. وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ال

 فبناء على هذا فمن صلى صالة على سري طهارة مل تصح صالته ، وعليه اإلعادة بعد أن يتطهر.

الطهارة منطبقة على الرجال والنساء على حدٍّ سواء ، إال أن النساء يَـزِدن على الرجال بأحكام  وأحكام
 احليض والنفاس ، وسيأيت الكالم عليها بإذن اهلل.هي املعروفة بأحكام تتعلق بالدماء اليت خترج منهن ، و 

                                                 
 .( من حديث أيب مالك األشعري رضي اهلل عنه223) أخرجه مسلم 1
 (.301برقم )« اإلرواء»( وسريه ، وصححه األلباين يف 1/323رواه أمحد ) 2
 ( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.522( ومسلم )135رواه البخاري ) 3
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  أنواع النجاساتتفصيل في 
 أنواع: أربعةالنجاسات 

حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ، أن  جناسة البول والغائطالشرعي على دليل الو ،  الغائطو  البول .1
 1األذى فإن الرتاب له طهور. ىء أحدكم بنعلهرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: إذا وطِ 

 األذى هو البول والغائط.

، وهو سائل خيرج بعد خروج البول بدون اختيار اإلنسان ، وهو ُيصل يف النادر عند بعض  الودي .2
الناس ، وحكمه حكم البول ، فإذا خرج من اإلنسان انتقض وضوءه ، و جيب عليه أن يُطهِّر ثوبه 

 منه ، مث يتوضأ إن أراد الصالة.

 :نوعانوهو  الدم .3

سواء كان دم آدمي أو دم حيوان ، والدليل على جناسته قول اهلل  ،الذي جيري يف العروق دم ال -أ
إيلَّ حمرما على طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو قل ال أجد فيما أوحي ﴿تعاىل

بعد يف العروق  قىيبفالدم املسفوح هو الدم الذي  .﴾حلم خنزير فإن رجس أِهل لغري اهلل به
، وإذا أصاب الثوب أو بقعة الصالة جيب تنظيف العروق منه ، فهذا جنس ، ذبح الذبيحة 

 فيجب التطهري منه.

الثوب البدن و يجب تنظيف فألن أصلها عروق اآلدمي ، سة جن، فهذه دم احليض ودم النفاس  -ب
 .منها باملاءوالبقعة 

يسار رضي اهلل عنها قالت للنيب صلى اهلل  أن الصحابية خولة بنتوهناك دليل خاص ، وهو 
 عليه وسلم: يا رسول اهلل ، ليس يل إال ثوب واحد ، وأنا أحيض فيه.

 2.فاسسلي موضع الدم مث صلي فيه رتِ قال: فإذا طهُ 
دم ة على جناسدليل ، فهذا عن ثوهبا دم احليض بغسل أمرها النيب صلى اهلل عليه وسلم فكون 
 .احليض

جاءت امرأة إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم يب بكر رضي اهلل عنهما قالت: وعن أمساء بنت أ
 احليضة ، فكيف تصنع به؟دم من إحدانا يصيب ثوهبا فقالت: 

                                                 
« أيب داودسنن صحيح »( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين يف 385) رواه أبو داود 1

 (.411( برقم )2/238)
 (.8767برقم )« املسند»( ، وحسنه حمققو 2/364) رواه أمحد 2
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 1، مث تصلي فيه. هُ حُ باملاء ، مث تَــنــضَ  هُ ـــصُ رِ ــقال: تَــُحــتُّــُه ، مث تَــقْ 
ـــُه.)تَــُحــتُّــُه( أي   تَــُحــــكُّ

 تدلكه بأطراف األصابع واألظفار مع صب املاء عليه. ــرُِصـــُه باملاء( أي)تَــقْ 
 تغسله. )تَــنــَضُحُه( أي

بسبب التــــــــــفكري فيما يثري الشهوة ثارت شهوته سائل رقيق خيرج من ذََكر الرجل إذا ، وهو  المذي .4
جيب تنظيف الذَّكر والثياب  جنس ، وهذا السائلأو عند مالعبة الرجل لزوجته ، ، من مجاع وحنوه 

 ( ، لتخف شهوته ، مث يتوضأ.خصيتيهأي أنثييه )ذكره و  يغسلوإذا أراد أن يتوضأ فعليه أن ، منه 
اًء ، فسألت ة املذي والدليل على جناس قول علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه ، كنُت رجال مذَّ

 2الوضوء. منهه فقال: املقداد بن األسود أن يسأل النيب صلى اهلل عليه وسلم فسأل
 3.فتغسل من ذلك فرجك وأنثييكويف حديث آخر: 

حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ، أن رسول اهلل صلى على جناسته دليل ال، و  الكلب )ريقه( لُـعاب .5
  4فليغسله سبعا.اهلل عليه وسلم قال: إذا شِرب الكلب يف إناء أحدكم 

 5ويف رواية: أُوالُهنَّ بالرتاب.
 املبالغة يف الغسل على جناسته. فدلت هذه

 هل هو طاهر أم نجس الكالم على المني ، 
وليس هناك دليل شرعي على جناسته ، ال من ، ومنه ُخِلق األنبياء ، اإلنسان املين هو مبدأ خلق 

القرآن وال من أحاديث النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم ، ولكنه مستقذر كالعرق والريق وحنوه ، 
فإنه ال ين شيء من املفإذا أصاب الثوب من فرج اإلنسان ، سواء الرجل أو املرأة ، لكونه خيرج 
رضي  حديث عائشة، والدليل على ذلك  وعلى صاحب الثوب أن ينظفه حبكٍّ أو سسلينجسه ، 

 6اهلل عنها: كنت أُحـتُّـُه من ثوب النيب صلى اهلل عليه وسلم.

                                                 
 .( ، واللفظ له291) ومسلم( 227)رواه البخاري  1
 ( واللفظ له.303( ومسلم )269البخاري ) رواه 2
« صحيح أيب داود»( عن عبد اهلل بن سعد األنصاري رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين يف 211رواه أبو داود ) 3

 (.206( برقم )1/381)
 ( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.279( ومسلم )172رواه البخاري ) 4
 م.هذه الرواية انفرد هبا اإلمام مسل 5
 (.288رواه مسلم ) 6
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ين لو كان جنسا لوجب سسله باملاء ، فلما مل يكن ذلك والشاهد من احلديث أن امل تعين الـَمـنِـي.
 واكتفت عائشه بفركه من الثوب دل هذا على أن ليس جنسا يف أصله ، واهلل أعلم.

انتقال وصف اإلنسان من الوصف بالطهورية إىل ومع كون مادة املين طاهرة فإنه خروجه يوجب 
 حبد ذاته.جنسا  ، وإن مل يكن امليننابة ، والتلبس باحلدث األكرب اجل

 وسائل الطهارة 
 الطهارة من احلدث األصغر واألكرب تكون بوسيلتني:

األهنار و كاملاء املعروف الذي تتم تنقيته من البحار   طاهرا، سواء كان املاء  األولى: الماءالوسيلة 
 .كماء البحر وماء النهر واملطر وحنو ذلك  طهوراعن طريق حمطات التحلية ، أو ماًء واآلبار 

السيما مع قلة املاء ، وهذا لرفع احلدث األصغر به  ؤفماء البحر وإن كان شديد امللوحة فإنه جيوز التوض
 على صالحيتها لكل زمان ومكان. وداللتهامن ُيسر الشريعة اإلسالمية 

،  مباء البحر أن رجال سأل النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل الوضوءوالدليل على مشروعية 
إنا نركب البحر ومعنا القليل من املاء )أي املاء العذب( ، فإن توضأنا به عِطشنا ، أفنتوضأ به )أي ماء 

 البحر( يا رسول اهلل؟
 1فقال: هو الطهور ماؤه ، الـِحـلُّ ميتته.

فالسائل قال للنيب صلى اهلل عليه وسلم أهنم إن توضؤوا باملاء الذي معهم نفذ بسبب استهالكهم له ، 
 ولن يتبقَّ معهم ماء يشربونه يف سفرهم ، فهل جيوز لنا أن نرتكه لشربنا ونتوضأ من ماء البحر؟

 فأجابه النيب صلى اهلل عليه وسلم بأن ماء البحر طهور جيوز التوضأ به.
عن البحر ألنه شديد امللوحة ، فظن أن التوضُّؤ به ال جيوز صلى اهلل عليه وسلم والسائل إمنا سأل النيب 

 فبيَّــــن له النيب صلى اهلل عليه وسلم احلكم يف ذلك ، وأن األمر واسع حبمد اهلل.، 

ويف احلديث فائدة أخرى وهي أن َمـــيتة البحر من السمك جيوز أكلها ، بدليل قوله صلى اهلل عليه 
أخذها ونطبخها وسلم )الـِحــلُّ ميتته( ، فإذا وجدنا مسكة ميتة طافية على سطح البحر فإنه جيوز لنا أن ن

دجاجة ميتة فإنه ال جيوز  -مثال  –ونأكلها ، خبالف ميتتة الرب فإنه ال جيوز أكلها ، فلو وجد اإلنسان 
 له أن يطبخها ويأكلها ، حىت لو كانت قد ماتت قريبا.

                                                 
« صحيح سنن أيب داود»( وسريه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين يف 2/237أمحد )رواه  1

  (.76( برقم )1/144)
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تغري ، : إذا خالط املاء شيء ، فـغَـيَّـر يف لونه أو رُيه أو طعمه ؛ فإنه ال يصح الوضوء منه ، ألنه تنبيه
وخرج عن فخرج عن وصفه بأنه ماء ، كأن خيتلط به دهن كثري أو َمرق فتغري املاء تغريا واضحا ، 

 فإنه يف تلك احلالة ال يصح التطهر به.تسميته ووصفه باملاء ، 

 .«التيمم»، وسيأيت الكالم عليه يف قسم  الترابالثانية: الوسيلة 
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 تعريف الوضوء 
ُسـمَِّي الوضوء يقال: رجل وضيء وامرأة وضيئة ، و الوضاءة وهي الـُحــسن ،  منيف اللغة العربية الوضوء 

 تكون فيه وضاءة وُحسنا.بذلك ألن الذي اعتاد الوضوء 

 والوضوء يف الشريعة اإلسالمية هو استعمال املاء بنية خمصوصة على صفة خمصوصة يف أعضاء خمصوصة
 .لرفع احلدث األصغر

املعنوي واحلسي ألداء عبادة عظيمة وهي الصالة ، واليت يقف فيها  التطهروالغرض من الوضوء هو 
ن الوضوء شرط من شروط صحة الصالة ، ال تصح ذليال بني يدي اهلل عز وجل ، إذ إخاشعا اإلنسان 

 1الصالة إال به ، كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ.

األدب هو الدين كله ، فإن سرت العورة من األدب ، والوضوء وسسل اجلنابة »رمحه اهلل:  2مقال ابن القي
من األدب ، والتطهر من اخلبث من األدب ، حىت يقف بني يدي اهلل طاهرا ، وهلذا كانوا يستحبون أن 

 3.«يتجمل الرجل يف صالته ، للوقوف بني يدي ربه

                                                 
 ( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.225( ومسلم )135رواه البخاري ) 1
عروف بابن قيم اجلوزية ، من علماء املائة الثامنة ، الزم شيخه هو حممد بن أيب بكر بن سعد الزُّرعي مث الدمشقي ، امل 2

، فكان من كبار تالمذته ، مث محل بعده لواء الدعوة واجلهاد العلمي إىل أن مات  728ابن تيمية إىل أن مات سنة 
ند مجيع الناس ، ، كان واسع املعرفة ، قوي احلجة ، دقيق االستنباط ، كثري املصنفات ، ومؤلفاته مقبولة ع 751سنة 

حىت صار من بعده عياال عليه ، نصر العقيدة اإلسالمية نصرا مؤزرا ، ورد على املبتدعة نظما ونثرا ، السيما 
املتفلسفة والقبورية واملؤولة واملتصوفة ، رمحه اهلل رمحة واسعة ، فقد جدد هو وشيخه دين اهلل ، فكانا منعطفا يف حياة 

البن رجب ، ومن أمجع « ذيل طبقات احلنابلة»البن العماد و « شذرات الذهب»ته يف األمة اإلسالمية. انظر ترمج
 «.ابن قيم اجلوزية ، حياته وآثاره»من ترجم له الشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد رمحه اهلل يف كتابه 

 الرياض. –، منزلة األدب ، الناشر: دار طيبة  (3/200« )مدارج السالكني» 3
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  (لوضوءصفة ا)كيفية الطهارة من الحدث األصغر 
باملاء  (موضع خروج النجاسةفرجه )إذا ذهب اإلنسان لقضاء حاجته من بول أو سائط فعليه أن يُطهر 

 وسيأيت الكالم على ذلك قريبا يف قسم )آداب قضاء احلاجة(.أو بشيء من املواد الصلبة ، 

الكرمي ويف أحاديث  يف القرآنالواردة الوضوء وبعد ذلك إذا أراد اإلنسان أن يتوضأ فعليه أن يتبع صفة 
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصالة ﴿النيب صلى اهلل عليه وسلم ، فأما القرآن فقال اهلل تعاىل 

 . ﴾فاسسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجَلكم إىل الكعبني

، وهي املعروفة لى اهلل عليه وسلم يف فعل النيب صاليت أمجلها اهلل يف القرآن وقد ورد تفصيل صفة الوضوء 
ن و سلمفيجب علينا حنن املبالسُّنَّة النبوية ، ألن السُّنَّة هي الطريقة ، فالسنة النبوية هي الطريقة النبوية ، 

لقد  أن نتوضأ كما توضأ النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ألنه هو القدوة لنا يف عباداتنا ، قال اهلل تعاىل 
 .هلل أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر وذكر اهلل كثرياكان لكم يف رسول ا

 :كالتايل  وصفة الوضوء

بذكر وضوئي ، أي أبدأُ « بسم اهلل»بذكر اسم اهلل ، فيقول أوال إذا أراد املسلم أن يتوضأ فعليه أن يبدأ 
يه املاء ، مث قال لبعض صلى اهلل عليه وسلم وضع يده يف اإلناء الذي فالنيب ودليل هذا أن اسم اهلل ، 

 1أصحابه: توضؤوا بسم اهلل.

 ، فأفرغ على يديه من 2ضوءرضي اهلل عنه أنه رأى عثمان دعا بوَ  عثمان بن عفان موىل مرانـعن حُ و 
مث سسل ، مث أدخل ميينه يف الوضوء ، مث َتضمض واستنشق واستنثر ، إنائه ، فغسلهما ثالث مرات 
 .ني ثالثا ، مث مسح برأسه ، مث سسل كلتا رجليه ثالثاوجهه ثالثا ، ويديه إىل املرفق

من توضأ حنو وضوئي هذا مث  :وقال، مث قال : رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ حنو وضوئي هذا 
 3.ما نفسه سفر له ما تقدم من ذنبهث فيهدِّ ـــحَ ــصلى ركعتني ال يُ 

 

                                                 
، وصححه األلباين يف  ، باب التسمية عند الوضوء( من حديث أنس بن مالك رضي اهلل عنه 48)رواه النسائي  1

 . (78« )النسائيصحيح »
(: ومل يُـحفظ عنه أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يقول على وضوئه 196 – 1/195« )الزاد»وقال ابن القيم يف 
 شيئا سري التسمية.

 بضم الواو. –لُوضوء للقيام بعملية اي يستعمل هو املاء الذ –بفتح الواو  –الَوضوء  2
 (.226( ومسلم )159رواه البخاري ) 3
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 فوائد الحديث
 وحنوه  ء بغسل اليدين فينبغي أن يزيل ما علق هبما من صبغٍ يبدأ املتوضىء بغسل يديه ، وقبل البد

،  مما مينع وصول املاء للبشرة ، وبالنسبة للنساء فينبغي هلم إزالة ِطالء األظافر ، وهو املعروف باملناكري
 .ألنه مينع من وصول املاء للبشرة

 ( فيه تنبيه على اسمينه يف الوضوءـَـــمث أدخل يقول عثمان يف احلديث ) تعمال اليد اليـــــــمىن يف
 1الوضوء ، وقد جاء التأكيد على ذلك يف قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: إذا توضأمت فابدؤا مبيامنكم.

 ( ؛ االستنشاق هو جذب املاء يف األنف بسحبه مع مث َتضمض واستنشق واستنثرقول عثمان )
 بدفع الـنَّــَفــس للخارج.األنف س ، واالستنثار عكسه ، هو طرد املاء الذي دخل الـنَّـفَ 
 .وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يستنشق بيده اليمىن ، ثالث مرات ، ويستنثر باليسرى يف كل مرة 
  ويستحب املبالغة يف االستنشاق ليتنظف األنف من الداخل ، إال أن يكون اإلنسان صائما ، فهنا

يفسد صومه ، والدليل على هذا قول النيب صلى اهلل يستنشق ويستنثر بلطف لئال يدخل املاء إىل حلقه ف
أسبغ الوضوء ، وبالغ يف االستنشاق إال )رة رضي اهلل عنه: ــــــبِ ــعليه وسلم ألحد أصحابه وهو لقيط بن صَ 

 يعين أصابع اليدين والقدمني. 2.(أن تكون صائما ، وَخــلِّل بني األصابع
 ( ؛ سسُل الوجه يمث سسل وجهه ثالثاقوله ) ، كون من منابت شعر الرأس إىل أسفل اللحية طوال

 ومن األُذن إىل األُذن عرضا ، يفعل املتوضىء ذلك ثالث مرات.
  ، وإذا كان لإلنسان حلية خفيفة فعليه أن خيللها باملاء ، وإن كانت حليته كثيفة فيكفي ظاهرها

لى اهلل عليه وسلم كان يُـخـلِّل ودليل ختليل اللحية حديث عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ، أن النيب ص
 3حليته يف الوضوء.

 ( ؛ أي يغسل يديه إىل املرفقني ثالثا ، وسسل اليدين يكون من رؤوس ويديه إىل املرفقني ثالثاقوله )
،  العضد والساعدبني يف الوسط ن ان الناتئا، ومها العظم باملرفقني، وُيسميان  سغنيرَّ ـــــالاألصابع إىل 
 عليهما ، ويبدأ بغسل اليد اليمىن مث اليسرى كما تقدم.فيدير املاء 

 ( مث مسح برأسهقوله )الرأس ال يُغسل ، بل يَــــــبُـل املتوضىء يده باملاء ليأخذ ماء جديدا مث ميسح  ؛
رأسه بدءا من ُمـَقـدِّم رأسه إىل قفا رأسه مث يعود إىل ُمـَقـدِّم رأسه ، واملسح يكون مرة واحدة ، ليس  

 سل.كالغَ 
                                                 

برقم « ابن ماجهسنن صحيح »( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين يف 402رواه ابن ماجه ) 1
(328.) 

 (.130رقم )( ب1/241« )صحيح أيب داود»( وسريه ، وصححه األلباين يف 142رواه أبو داود ) 2
« صحيح الرتمذي»( من حديث عثمان رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين يف 151( وابن خزمية )31ه الرتمذي )روا 3

 (.31برقم )
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  فال يلزمها مسح مجيع شعرها إن كان شعرها طويال ميتد إىل ما حتت رأسها ، بل  للمرأةوبالنسبة
ِم رأسها َتسح بقدر رأسها إىل قفاه مثل الرجل مث ترجع  .إىل ُمقدَّ

 .كذلك فإن كان شعرها على هيئة ضفائر فال يلزمها أن تنقضه ، بل َتسحه من فوقه ويكفي 
  ُسحان بعد مسح الرأس مرة واحدة ، فُيمسح ظاهرمها بإهبامه ، وميسح وأما األذنان فإهنما مي

 1يدخلها يف أُذنه مث خيرجها.، باطنهما بأصبع السبابة 
  ُيسر الشريعة اإلسالمية ، كيف أهنا مل تأِت بغسل الرأس  أيها القارىء الكرمي والقارئة الكرمية وتأمل

 الشريعة مبسحه فقط. كباقي األعضاء ملا يف ذلك من املشقة ، بل جاءت
 ( مث سسل كلتا رجليه ثالثاقوله )ه ثالثا ، يبدأ من رؤوس األصابع إىل ييغسل املتوضىء قدم ؛

ن يف أسفل الساق ، فيغسلهما مع القدمني ، ويُـَخـلِّل ما بني أصابع ان الناتئاالكعبني ، ومها العظم
 ضوء على أجزاء القدم كلها. ، لكي يتحقق إسباغ الو « اخلنصر»الصغري  كفه  عالقدمني بإصب

 األعضاء هي آالت األفعال اليت  ووجه اختصاص هذه األعضاء بالوضوء من بني سائها أن هذه
يباشر هبا العبد ما يريد فعله ، وهبا يُعصى اهلل سبحانه ويطاع ، فاليد تبطش ، والرجل َتشي ، والعني 

 ألمر اهلل وإقامةً  امتثاالً  -األعضاء  تنظر ، واألذن تسمع ، واللسان يتكلم ، فكان يف سسل هذه
 2ما يقتضي إزالة ما حلقها من أثر املعصية ووسخها. –لعبوديته 

 ( ما نفسه سفر له ما ث فيهدِّ ـــحَ ــمن توضأ حنو وضوئي هذا مث صلى ركعتني ال يُ قوله يف احلديث
أ اإلنسان ، وهي من ( ، ُيستفاد منه مشروعية ركعيت الوضوء ، وهي مستحبة إذا توضتقدم من ذنبه

 نوافل األعمال ومن املستحبات.
 ( فيه تنبيه إىل أن املصلي عليه أن خيشع يف صالته وال جيول بفكره ما نفسهث فيهدِّ ـــحَ ــال يُ وقوله )

 خارج الصالة يف أمور الدنيا.
  ــرِيٌّ بأن ن بعد الفراغ من الوضوء ، فمن قاهلما فهو حَ ن النيب صلى اهلل عليه وسلم دعاءاورد عوقد

: من صلى اهلل عليه وسلمقال: قال رسول اهلل رضي اهلل عنه  عمر بن اخلطابعن ، ف كثريايكسب أجرا  
 توضأ فأحسن الوضوء مث قال: 

له  فُـِتحتإال ؛ ( ه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)أشهد أنه ال إلـٰه إال اهلل وحده ال شريك ل
  3.شاء يدخل من أيها، ثمانية الأبواب اجلنة 

                                                 
« السلسلة الصحيحة»( وسريه من حديث املقدام بن معدكرب ، وصححه األلباين يف 4/132أمحد )رواه  1

 (. 261حتت احلديث رقم )( 1/525)
 ( ، بتصرف يسري ، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد ، الناشر: دار2/96« )إعالم املوقعني»يم رمحه اهلل يف قاله ابن الق 2

 بريوت. –اجليل 
 (. 234رواه مسلم ) 3
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 ومعىن )أشهد( أي أعرتف وأتيقن وأُقِــر.
 قوله )اجعلين من التوابني( أي كثري التوبة.

قوله )واجعلين من املتطهرين( أي اجعلين من املتطهرين من األوساخ احلسية واملعنوية ، احلسية هي 
 النجاسة واخلَبث ، واملعنوية هي الذنوب واملعاصي.

؛ لدعاء املتضم للشهادتني العظيمتني هي أن جيمع املسلم بني الطهارتني واحلكمة من ختم الوضوء هبذا ا
احلسية من احلدث ، فالطهارة املعنوية حتصل باإلقرار الطهارة املعنوية )من الشرك باهلل( ، و الطهارة 

بشهادة التوحيد اليت هي مفتاح الدخول يف دين اإلسالم ، والطهارة احلسية حتصل باملاء ، فيجمع 
 م إذا توضأ بني طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، فلله ما أعظم دين اإلسالم.املسل
شاء( ، هذا ثواب من حقَّق الطهارتني ، الظاهرة فُـِتحت له مثانية أبواب اجلنة يدخل من أيها قوله )

 والباطنة.
صلى  عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلليف فضل الوضوء ، فحديث آخر قد ورد و 

 : من توضأ مث قال:اهلل عليه وسلم
، ُكــِتب يف َرقٍّ مث  أنت ، استغفرك وأتوب إليك( ال إلـٰه إال)سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن 
 1طُــِبَع بطابَـــــٍع ، فلم يُكسر إىل يوم القيامة.

 هو الصحيفة أو الورقة. الــرَّق

  يوم القيامةثواب الوضوء 
دعاء الفراغ من الوضوء ، وفيما يلي بيان فضيلة ب دعىوضأ فأحسن الوضوء مث تقدم ذكر ثواب من ت
فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل وهي مغفرة الذنوب ، أخرى ألهل الوضوء ، 

نظر إليها فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة  –أو املؤمن  –إذا توضأ العبد املسلم عليه وسلم: 
كان بطشتها يداه كل خطيئة  من يديه   خرج يديه، فإذا سسل  -أو مع آخر قطر املاء  –مع املاء ه بعيني

أو  –مع املاء مشتها رجاله كل خطيئة ت  خرج رجليهفإذا سسل ،  -أو مع آخر قطر املاء  –مع املاء 
 2.حىت خيرج نقيا من الذنوب -مع آخر قطر املاء 

صلى اهلل عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت  وعن عثمان رضي اهلل عنه ، أن النيب
 3خطاياه من جسده ، حىت خترج من حتت أظفاره.

                                                 
( وسريه من حديث أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين يف 9829برقم )« الكربى»رواه النسائي يف  1

 (.2333( برقم )5/438« )الصحيحة»
 .(244) مسلمرواه  2
 (.245)رواه مسلم  3
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أال أدلكم على ما ميحو اهلل به ، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:  وعن أيب هريرة رضي اهلل عنه
 اخلطايا ويرفع به الدرجات؟

 قالوا: بلى يا رسول اهلل.

، فذلكم  إىل املساجد ، وانتظار الصالة بعد الصالةوكثرة اخلطى ه ، املكارِ لوضوء على إْســـــــباغ اقال: 
 1.الرباط

يف أيام الشتاء ، ألن أيام على أعضاء الوضوء إَتام الوضوء  )إْســـــــباغ الوضوء على املكارِه( أيمعىن 
 هو املعرب عنه باملكاره ، فإذاو ،  فيه مشقة على النفس إسباغ الوضوءالشتاء يكون املاء فيها باردا ، 

فع اهلل بذلك درجات العبد أسبغ اإلنسان وضوَءُه مع هذه املشقة دل هذا على كمال اإلميان ، فري 
 .اياهـطُّ عنه خطويَـحُ 

املسجد ، ألنه كلما  يف الصلوات اخلمس ولو بَـُعـدَ  قوله )وكثرة اخلُطا إىل املساجد( أي إتيان املساجد
 .طاسجد ازدادت احلسنات بكثرة اخلامل ُعدَ ــــــبَ 

اليت إىل الصالة  كلما فرغ من صالة اشتاقاإلنسان   ه إذا كانوقوله )انتظار الصالة بعد الصالة( يعين أن
 مما يرفع اهلل به الدرجات ويُكفِّر به اخلطايا.عالمة خري فيه ، و  تليها كان ذلك

يف الثغور جملاهدة أعداء الدين ، وهو من أفضل قووله )فذلكم الرباط( ، الرباط يف األصل هو اإلقامة 
 2اجلهاد يف سبيل اهلل.ثواب املواظبة على األعمال الثالثة املتقدمة كثواب األعمال الصاحلة ، ف

 أنه قال: صلى اهلل عليه وسلموالوضوء له فضيلة يوم القيامة ، فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه عن النيب 

ــلني من آثار الوضوء.إن أُمَّــيت يُدَعون يوم ال  قيامة سُــرًّا ُمــَحــجَّ

 رَّة( هي البياض يف الوجه ، فقوله )سُــرًّا( أي يف وجوههم بياض.قوله )سُــرًّا( ، )الـغُــ
 قوله )ُمــَحــجَّلني( ، التحجيل هو البياض يف اليدين والرجلني.

مة يف وجوههم وأيديهم وأرجلهم ، وهذا احلديث يدل على أن أهل الوضوء يكون هلم نوٌر يوم القيا
 يُعرفون به من بني سائر األمم.

                                                 
 (.251مسلم )رواه  1
( ، للشيخ حممد بن عثيمني ، 186-2/185« )شرح رياض الصاحلني»مت نقل شرح احلديث بتصرف من كتاب  2

 الرياض. –الناشر: مدار الوطن 
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 مسائل في الوضوء 
  من نبات أنواعه ما كان  ، وأحسنُ من أعواد الشجر طيب  عودٌ السِّواك من ُسنن الوضوء ، وهو

، فم الطعام املتبقية يف ال وتزول بقايا، رائحة فمه  به املسلم أسنانه حىت تتنظف وتزكودلك األراك ، يَ 
 .فدين اإلسالم دين النظافة

: السواك صلى اهلل عليه وسلممنها قوله  كثرية ،احلث على استعمال السواك أحاديث  يف وقد جاء 
 1مطهرة للفم ، مرضاة للرب.

سنٌة مؤكدة ، فقد قال النيب صلى اهلل عليه وقبل التكبري للصالة قبل البدء يف الوضوء  السواك واستعمال
 2شق على أميت ألمرهتم بالسواك مع كل وضوء.وسلم: لوال أن أ

قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: لوال أن أشق على أميت ألمرهتم  الصالةالدخول يف دليل التسوك قبل و 
 3بالسواك عند كل صالة.

  واجبإسباغ الماء 
انه عليها أو جبريإسباغ املاء ، أي تعميم األعضاء باملاء هو الوضوء  األمور املتأكدة أثناء عمليةمن 

النيب صلى اهلل عليه وسلم  والدليل على هذا التأكيد أنيبقى منها أثر مل يصبه املاء ، بدلكها باليد لئال 
مل )الـَعـِقب هو مؤخرة القدم( أعقاب أقدامهم بعض مستعجلني ، فرأى  ونؤ يتوض أصحابهبعض رأى 

 4ر.يصبها املاء من شدة استعجاهلم ، فقال: ويل لَلعقاب من النا
وقد توضأ وترك  صلى اهلل عليه وسلموعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه ، أن رجال جاء إىل رسول اهلل 

  5 : ارجع فأحسن وضوءك.صلى اهلل عليه وسلمر ، فقال له رسول اهلل ـــفُ ــــعلى قدمه مثل موضع الظُّ 

 ُمفسٌد للوضوء بهالتهاون و فيُــــفهم من هذا وجوب إسباغ املاء على أعضاء الوضوء ، وأن اإلخالل 
 . وبالتايل ال تنعقد الصالة

 من ، بأن يغسل املتوضىء العضو )موضع الفرض(  اإلسباغ ال يُفهم منه تجاوز الحداألمر ب
الَعــُضد ، يغسل اليد مث يشرع يف ، أو يشرع يف الساق مث كأن يغسل القدم مث يزيد عليه ،  أعضاءه 

، فيغسله وال يزيد  عند الكوعيقف املرفقني و  مبا فيهاأن يغسل اليدين  ليهبل عفالزيادة يف الدين ممنوعة ، 
                                                 

 بشواهده.« املسند»حمققو ( وسريه من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما ، وصححه 2/108) رواه أمحد 1
 (.9928برقم )« املسند»( وسريه ، وصححه حمققو 2/460رواه أمحد )  2
 ( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه.252( ومسلم )887رواه البخاري ) 3
 ( عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما.241( ومسلم )96رواه البخاري ) 4
( 1/307« )صحيح سنن أيب داود»يث أنس رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين يف ( من حد173)رواه أبو داود  5

 (. 165برقم )
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، ألن الزيادة يف  ذلك ، وميسح الرأس وال يُـجاِوز إىل الرقبة ويقف عندالكعبني  مبا فيهاويغسل القدمني 
 .الدين منهي عنها ، وكذلك النقص يف الدين

  ظة املتوضىء على إسباغ الوضوء ؛ فينبغي عليهافحم، فمع  عدم اإلسراف بالماء علىينبغي التنبيه 
 .يف املاء ، ألن اهلل أمر باالقتصاد يف كل شيء ، وأن يكون املسلم وسطا يف أموره كلها أال ُيسِرف

 ضىء أن يرتب وضوءه حبسب ما ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، وال يقدم و ينبغي على املت
 تمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ، مث يغسل يديه مث خيتمشيء على شيء ، فيبدأ بغسل الكفني مث ي

 بغسل رجليه.

  ينبغي على املتوضىء أن يوايل بني سسل األعضاء ، فال جيعل بني سسل العضو والذي بعده فاصال
، وإذا انقطع لربهة يسرية إلسالق  زمنيا طويال ينشف معه العضو املغسول ، وإمنا يؤدي وضوءه متتاليا

 . يضر ، إمنا الذي يضر هو التوقف حىت ينشف العضو املغسولباٍب مثال فهذا ال

  ستة: وهي واجباته فجعلوها الوضوء  فروضمجع العلماء 

، ومســـح مجيـــع الـــرأس ومنـــه  ، وسســـل اليـــدين مـــع املـــرفقني مضمضة واالستنشـــاقـــــسســـل الوجـــه ومنـــه ال
 . والرتتيب واملواالة،  ، وسسل الرجلني مع الكعبني األذنان

 هذا هو املستحب فعله ، فمن نقص عن الثالث إىل اثنتني أو واحدة  ضاء يكون ثالثاغسل األع ،
بسبب الربودة أو االستعجال إلدراك الصالة أو بسبب قلة املاء فهذا جائز وال يؤثر يف صحة الوضوء ، 

ن ذلك صحيح ، ولكن ثواب فاعله أقل من مرة بدون سبب فإ بل حىت لو توضأ مرتني مرتني أو مرة
 واب من فعل األكمل ، وهو الوضوء ثالثا ، فاألكمل واألكثر أجرا هو التثليث.ث

 فمن زاد على الثالث فقد أساء ،  ينبغي على المتوضىء أن ال يزيد على ثالث غسالت(
 ألن الزيادة يف دين اهلل ممنوعة.،  1وظلم(

  كان   يف احلديث ، فقدكما تقدم .  الَبداءة باليمين في غسل األعضاءالتيامن ُسنة مؤكدة ، وهو
النيب صلى اهلل عليه وسلم يباشر أموره بيده اليمني دائما السيما األمور الـُمـَكــرَّمة ، كما قالت زوجته 
ــِلِه وطُهوره ويف  عائشة رضي اهلل عنها: كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يُـعجبه التيمُّن يف تَــنـتعُّــله وتَــَرجُّ

 2شأنه كله.
                                                 

صحيح سنن أيب »من حديث عبد اهلل بن عمرو  رضي اهلل عنهما ، وصححه األلباين  يف ( 135رواه أبو داود ) 1
 (.124( برقم )1/222« )داود

 عنها.( عن عائشة رضي اهلل 268( ومسلم )168رواه البخاري ) 2
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كان ُُيب ويستحسن البداءة   صلى اهلل عليه وسلمان يعجبه التيمن يف تَــنَــعُّــلِــه( أي أن النيب )ك فقوهلا
بالرجل اليمني إذا أراد لبس نعاله ، وهكذا مجيع امللبوسات ، وقوهلا )وتَـرجُّله( أي ترجيل الشعر وهو 

)وطُـهوره( أي إذا أراد أن يتطهر  تسرُيه ، فكان يبدأ بالشِّقِّ األمين من الرأس قبل األيسر ، وقوهلا
 .، يغسل يده اليمني مث الشمال ويتوضأ كما جاء يف احلديث املتقدم

ــن ، مثل األكل والشرب واملصافحة وتناول  وقوهلا )ويف شأنه كله( أي يف باقي شؤونه ُيب الـتَّــيــمُّ
 مني وحنو ذلك.برجله اليدخوله األشياء ومناولتها لَلخرين ودخول املسجد فإنه يبدأ 

وأما البدء بالشمال فتكون للخلع ، فإذا أراد املسلم أن خيلع نِعاله فعليه أن يبدأ بالشمال ، وإذا أراد أن 
ميس ذَكره لُينظفه بعد البول فيمسكه بيده الشمال ، وهكذا إذا أراد تنظيف فرجه بعد الغائط فيستعمل 

حكام إال ما جاء الدليل الشرعي على وجود ، وهكذا النساء ، فهم متساوون يف األ يده الشمال
 .االختالف يف احلكم

  ورمبا صلى عدة  في غالب أحيانهمفروضة يتوضأ لكل صالة  صلى اهلل عليه وسلموكان النبي ،
، وهذا طبعا إذا مل ينتقض وضوؤه ، ليبني للناس جواز ذلك ، إذ هو القدوة هلم صلوات بوضوء واحد 

 اسواء انتقض الوضوء أم مل ينتقض ، فإن يف الوضوء جتديدصالة ،  األفضل هو الوضوء لكللكن و 
أيب هريرة رضي اهلل عنه ، أن النيب فعن خلطاياه اليت ارتكبها بني الفريضتني ،  الروحانية اإلنسان ، وتكفري 

 1قال: لوال أن َأُشقَّ على أميت ألمرهتم عند كل صالة بوضوء. صلى اهلل عليه وسلم

  قال للرباء بن عازب صلى اهلل عليه وسلم ، ودليل ذلك أن النيب  د النومالوضوء مستحب عنو
 2رضي اهلل عنه: إذا أتيت مضِجعك فتوضأ وضوءك للصالة ، مث اضطجع على ِشــقِّك األمين.

 ودليل ذلك حديث أيب سعيد  والوضوء مستحب أيضا إذا أراد اإلنسان أن يكرر الـِجــماع ،
إذا أتى أحدكم أهله وأراد أن يعود : وسلمصلى اهلل عليه ال رسول اهلل اخلدري رضي اهلل عنه قال: ق

 3فليتوضأ.

                                                 
 «.املسند»( من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وحسنه حمققو 259 - 2/258رواه أمحد ) 1
 (.2710( ومسلم )247رواه البخاري ) 2
 (.308رواه مسلم ) 3
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 عشرة نواقض الوضوء أو مبطالت الوضوء 
حديث: ال  الدليلو ( ، ويسمى بالُفساء أو الضُّراطوالريح ) خروج البول والغائط: 3،  2،  1

 1صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ. يقبل اهلل

 النوم .4
وم فإن اإلنسان إذا نام وهو جالس على ِمقعدته فإنه ال خُيشى عليه خروج ريح ، وبناء بالنسبة للن

عليه فليس عليه أن يتوضأ إذا استيقظ ، ألن الناقض هو الريح وليس النوم حبد ذاته ، وقد كان 
الصحابة ينامون يف املسجد وهم جالسني على مقعداهتم سري مضطجعني مث يقومون يصلون وال 

 ضوئهم.جيددوا و 

أما إذا نام اإلنسان على جنبه فإنه لن يشعر بالريح إذا خرجت منه ، فرمبا خرج منه الريح ، وبناء 
 عليه فينبغي له أن يتوضأ إذا استيقظ وأراد الصالة.

وِكاء الـسَّــه والدليل على أن من نام مضطجعا فعليه الوضوء قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
 2.يتوضأالعينان ، فمن نام فل

 )الوِكاء( هو اخليط الذي يُربط به الكيس ، ويربط به فم الِقربة.
 )الـسَّــه( هو حلقة الـدُّبر.

تمسكة ، وهي املعرب عنها ــــــومعىن احلديث هو أن يقظة العينني تدل على أن حلقة الدبر مس
لنائم وهو الريح ، بالسَّه ، فمىت ما نامت العينان ارختت حلقة الدبر فخرج منها ما خيرج من ا

 فانتقض وضوؤه.

على عهده ينتظرون  صلى اهلل عليه وسلموعن أنس رضي اهلل عنه قال: كان أصحاب رسول اهلل 
 3العشاء حىت ختفق رؤوسهم ، مث يصلون وال يتوضؤون.
 أي ينتظروهنا وهم جالسني يف املسجد سري مضطجعني.

                                                 
 تقدم خترجيه. 1
برقم ( 1/367« )صحيح سنن أيب داود»( من حديث علي رضي اهلل عنه ، وحسنه األلباين يف 203رواه أبو داود ) 2

(199.) 
( برقم 1/360« )صحيح سنن أيب داود»( عن أنس رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين يف 200أبو داود )رواه  3

 ( بدون لفظة: )حىت ختفق رؤوسهم(.126،  125( ، وهو عند مسلم برقم )195)
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الريح والبول والغائط ، وإمنا هو مظنة  فاحلاصل أن النوم ليس ناقضا للوضوء بنفسه ، كخروج
خروج الريح بدون شعور اإلنسان ، فلهذا فإن النائم مضطجعا مطالب بالتطهر إذا استيقظ وأراد 

 الصالة.

ويقاس على هذا من حصل له إسماء أو ختدير ، فمن حصل له شيء من هذا فعليه الوضوء إذا 
 شعوره.استيقظ ، ألنه مل يدر ما خرج منه إذ كان خارج 

 وقد تقدم الكالم عنه. من فرج اإلنسانخروج المذي أو الودي  .5

،  نِفست انتقض وضوؤها، فإذا حاضت املرأة أو  النفاس وأو االستحاضة أالحيض خروج دم  .6
صارت حمدثة حدثا أكرب يوجب الغسل إذا طُهرت. وسيأيت مزيد بيان ألحكام احلائض و 

 والنفساء إن شاء اهلل.واملستحاضة 
خرج من قُــبُــِل اإلنسان أو ُدبُــرِِه فإنه ينقض وضوءه ، وهذا حمل إمجاع بني  القول بأن ما وميكن

 1.الفوزان حفظه اهللبن فوزان ، ذكر هذا الشيخ صاحل  أهل العلم

كل خارج من الفرجني ينقض   ألنَّ ينقض الوضوء ،  خروج الدم من أحد فرجي اإلنسان .7
 فإهنا تنقض دود أو حصى لو خرجوكذلك ،  املستحاضةا على قياس، كما تقدم وء  ـــــــــالوض

 الوضوء.

من سري الفرجني فإنه ال ينقض الوضوء ، فلو خرج دم من جرح بيد اإلنسان فإنه الدم روج أما خ
ال ينقض وضوءه ، فقد ُجرح بعض الصحابة ومل يُنقل عنه أنه توضأ ألجل ذلك ، وُجرح عمر بن 

  صالته ومل يقطعها.اخلطاب يف الصالة فاستمر يف

 .ال ينقض الوضوء وكذلك خروج دم احلجامة من رأس اإلنسان أو ظهره

 .ينقض الوضوءال  وكذلك سحب الدم عن طريق اإلبر

 بأحد أمرين: اجلنابة ، وحتصل  الوقوع في الجنابة .8

a.  :جب وهذا من نواقض الوضوء ، وهو ال يو من الرجل أو املرأة ، خروج املين دفقا بلذة ، األول
الوضوء فقط ، بل يوجب الغسل معه ، ودليله حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: إذا جلس بني ُشـــَعـــبِـــها األربع مث َجـــَهـــَدها فقد وجب 

 2الغسل.
                                                 

 (.1/189« )تسهيل اإلملام بفقه األحاديث من بلوغ املرام»انظر كتابه  1
 ( ، واللفظ للبخاري.349( ومسلم )291رواه البخاري ) 2
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 1ويف لفظ: وإن مل يُــنزِل.
 قوله )جلس( أي الرجل.

 األربع( أي بني يدي املرأة ورجليها جلماعها. قوله )بني ُشـــَعـــبِـــها
 .بلغ مشقتها ، ويكون ذلك إذا أوجل ذكره فيها( أي َجـَهــدهاقوله )مث 

 قوله )فقد وجب الغسل( أي وجب الُغسل باملاء على الرجل واملرأة.
 .( ، أي وإن مل يَــنــزِل منه مينوإن مل يُــنزِل): قوله

b.     مكان ، أي مس  لبعضهماالختانين مس الجنابة هو  به تحصلاألمر الثاني الذي
بظرها الذي يشبه )وهو املرأة تان لقة اليت يف رأس الذكر( ملكان خِ )وهو الـحالرجل  تانخِ 

فيها ، وأيضا وإن مل كله ذكره  مل يوجل ماسة وإن مُ ـعرف الديك( ، فتحصل اجلنابة بتلك ال
 أيب هريرة املتقدم. ينزل ، حلديث

: من مسَّ ذكره صلى اهلل عليه وسلم، والدليل على هذا قول النيب  ض الوضوءينقُ  الذَّكر مسُّ  .9
 2فليتوضأ.

أن رجال سأل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ءأتوضأ من ، والدليل على هذا  أكل لحم اإلبل .10
 وضأ.قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فال تحلوم الغنم؟ 

 3.ن حلوم اإلبلوضأ م، فتقال: أتوضأ من حلوم اإلبل؟ قال: نعم 

واحلكمة يف كون حلوم اإلبل تنقض الوضوء أن اإلبل فيها طبيعة الغلظة والشدة ، واإلنسان عندما 
يأكل حلوم اإلبل رمبا تأثر ببعض صفاهتا ، فلذا ينبغي له أن يستعمل مضادا هلذه الصفات ، وال 

الشيطان ، وهو خملوق من  أحسن من الوضوء ، ألن الوضوء يكون باملاء ، والشدة والغلظة من
 نار ، وال يطفىء النار إال املاء.

وهذه املسألة شبيهة مبسألة مشروعية الوضوء عند الغضب ، ألن الغضب من الشيطان ، 
شرع الوضوء ملن اشتد به الغضب.  والشيطان خملوق من نار ، فال يُذهب تأثريه إال املاء ، فلذا ُ

ألن الغنم فيها طبيعة اهلدوء والسكينة ، خبالف اإلبل ،  والوضوء مل ُيشرع ملن أكل حلم سنم ،
ففيها الطيش والشدة ، وهذه الطبيعة انتقلت إىل رعاة كل منها ، فرعاة الغنم فيهم اهلدوء ورقة 

 الطبع ، ورعاة اإلبل فيهم الشدة والغلظة.
                                                 

 هذا اللفظ عند مسلم. 1
 (.116« )إرواء الغليل»( وسريه عن بسرة بنت صفوان رضي اهلل عنها ، وصححه األلباين يف 6/407)رواه أمحد  2
 ( عن جابر بن مسرة رضي اهلل عنه.360رواه مسلم ) 3
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الغنم يتعلم اهلدوء  ، ألن الذي يرعى 1إال رعى الغنم( انبي بعث اهللوهلذا جاء يف احلديث أنه )ما 
والسكينة منها ، ويتخلق بالرفق أيضا ، ألن األسنام ضعيفة فتحتاج إىل من يرفق هبا ، فكذلك 

 واهلل أعلم. الرسل ، تعلموا الرفق ليرتفقوا بأقوامهم يف دعوهتم هلم إىل الدين الصحيح.

فال تدخل الكبد وال  وينبغي التنبيه إىل أن املقصود باللحم يف حلم اإلبل هو اللحم األمحر ،
 .«حلم»املصران وال الكرش وال حليبها ، ألن هذه ال تسمى حلما عند إطالق كلمة 

 عن اإلنسان متى يسقط الوضوء 
مرضا ال ، أو مريضا  –ال قدَّر اهلل  –، كأن يكون مربوطا أو مسجونا عِجز اإلنسان عن الوضوء إذا 

يتطهر بالرتاب على حسب الكيفية اليت سنتكلم وز له ففي هذه احلالة جييستطيع معه التحرك للوضوء ، 
يسقط عنه الوضوء ، فإذا عجز عن الوضوء والتيمم كالمها ففي هذه احلالة  «التيمم»عنها يف قسم 

أن يصلي على حاله اليت هو عليها بدون وضوء وليس عليه شيء والتيمم ، ويكون طاهرا ، وبإمكانه 
الواجب على اإلنسان أن يعبد اهلل إذ رعية تسقط عند العجز ، وصالته صحيحة ، ألن الواجبات الش

فاتقوا اهلل ما حبسب طاقته واستطاعته ، والذي ال يقدر عليه فإن اهلل يعفو عنه ، قال اهلل تعاىل 
 .ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها، وقال  استطعتم

                                                 
 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه. (2262رواه البخاري ) 1
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 الـجـوربين( المسح على الـُخـفَّين( 
 وربا )وهو املعروف بالـشُّــرَّاب( ، أو ُخــفًّا )وهو احلذاء املصنوع ــــجَ ــفَّــًا أو خُ  اإذا كان اإلنسان البس

لعهما إذا أراد أن يغسل رجليه للوضوء ، وهذا أن خيمن اجللد( فيجوز له أن ميسح عليهما بدال من 
ليهما ، فيمسح ع ﴾وما جعل عليكم يف الدين من حرج﴿، قال تعاىل من ُيسر الشريعة ومساحتها 

يبل يديه باملاء ، مث ميسح على قدميه ، ويكون املسح من جهة العليا للقدم وليس من اجلهة بأن 
 اليت تباشر األرض. 

 ولصحة املسح على اخلفني شروط سيأيت ذكرها قريبا إن شاء اهلل.

 الشرعي على جواز المسح على الجوربين  الدليل 
هو حديث املغرية بن شعبة رضي اهلل عنه أن النيب  الدليل الشرعي على جواز املسح على اجلوربني

من قدمه  صلى اهلل عليه وسلمتوضأ ، فتقدم الـُمــغرية لينزع ُخــفَّ النيب  صلى اهلل عليه وسلم
قائال:  صلى اهلل عليه وسلماحرتاما له ليغسل النيب صلى اهلل عليه وسلم قدمه ، فاعرتض النيب 

 دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني.
الشرط قوله )أدخلتهما طاهرتني( أي أدخلتهما يف الـُخـف طاهرتني بعد سسلهما ، وهذا دليل ف

 .، وهو أن يكون املتوضىء قد لبس اخلف بعد طهارة وضوء األول من شروط المسح

 نشروط المسح على الخفي 
 البد من حتقيق أربعة شروط ليكون املسح على اخلف أو الشُّـرَّاب صحيحا:

، مبعىن أنه توضأ الوضوء املعروف كما تقدم كون قد لبسهما على طهارة الوضوء  : أن ياألول
ــرَّاب وهو على طهارة    .كاملةوسسل رجليه مث لبس الـشُّ

 : أن يكون املسح خالل مدة املسح ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثالثة أيام بلياليهنالشرط الثاني
 للمسافر.

ثالثة  صلى اهلل عليه وسلمجعل النيب )ي اهلل عنه قال: يث علي بن أيب طالب رضدودليل ذلك ح
 1. يعين يف املسح على اخلفني.(أيام ولياليهن للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم

فيبتدىء املسح من أول مرة ميسح على خفيه وينتهي بأربع وعشرين ساعة للمقيم ، واثنتني 
 وسبعني ساعة للمسافر.

                                                 
 (.276ه مسلم )روا 1
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فر عن بلده مسافة يوم وليلة على اإلبل ، واليت تقدر بثمانني  ومن املعلوم أن املسافر هو من سا
 كيلومرت يف الوقت احلاضر ، سواء قطعها بالطائرة أو السيارة أو الباخرة أو األقدام.

وهذا التوقيت للمسافر فيه ختفيف عنه ، ألن املسافر رمبا يشق عليه نزع الشُّرَّاب أو اخِلفاف يف 
 فيف عليه.سفره ، فجاءت الشريعة بالتخ

 –كاجلنابة   –: أن يكون املسح يف احلدث األصغر ، أما يف حالة احلدث األكرب الشرط الثالث
اخلف أو الشُّراب وسسل اجلسم كله مث الوضوء مث لبس الـُخـف أو الـشُّراب إذا أراد أن  فينبغي خلع

 هلل عليه وسلمصلى اودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي اهلل عنه قال: كان النيب  يلبسه.
يأمرنا إذا كنا َسْفرًا أال ننزع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ، ولكن من سائط وبول 

 1ونوم.

فخرج منه الغائط أو البول أو نام فإنه ميكنه املسح على وكان مسافرا أي من أحدث حدثا أصغر 
فيلزمه خلع اخلفني بطبيعة احلال وأما من أحدث حدثا أكرب كاجلنابة ، ثالثة أيام اخلُــفَّني 

 واالستسال كامال ، مث إن شاء لبس اخلف على طهارة.

أن يكون اخلف )أو الشُّرَّاب( ساترا للقدم إىل الكعبني ، وإذا كان فيه شقٌّ أو  :الشرط الرابع
 خرق فهذا ال يضر.

 صفة المسح على الـُخـفَّين 
أن يبل يده مث ميسح إنه ميسح على ُشرَّابِِه ، ببعد فراغ اإلنسان من مسح رأسه أثناء وضوءه ، ف

من مقدم أصابع رجليه باجتاه الساق  –أي من فوقه  –مسحة واحدة على كل جورب من ظاهره 
 إىل أوهلا ، وليس املسح من اجلوانب أو من اجلهة اليت تلي األرض.

  الجبيرة المسح على 
لما أراد الوضوء أو الغسل ، بل يتوضأ فكها ك هوكذلك من كان به كسر فوضع جبرية ، فال يلزم

على سائر أعضائه ، فإذا جاء دورها يف ترتيب أعضاء الوضوء فإنه ميسح عليها من مجيع جوانبها 
 واحلمد هلل.ليس من جهة واحدة ، ، 

من املمسوحات ، وهو املسح على اجلبائر ، فقد مر علينا املسح على اخلفني ،  وهذا نوع ثانٍ 
و املسح على العمائم ، ولن نتكلم عليه يف هذا البحث طلبا لالختصار ، ولقلة والنوع الثالث ه

ا  .من كتب الفقه لبس العمائم يف هذه األزمنة ، ومن أراد الكالم عنها فسيجدها يف مظاهنِّ

                                                 
 (.104« )اإلرواء»( زسريه ، وحسنه األلباين يف 4/239رواه أمحد ) 1



27 

 

 التيمم 
  ُّم ِدمشق ، أي توجه إىل دمشق.، يُقال تيمَّ  القصدالعربية هو  م يف اللغةالتيم 

هو قصد الرتاب للتطهر به على الوجه والكفني ، ويكون ذلك عند فقد املاء أو  والتيمم يف الشرع
 .وحنوهكربد شديد ،  أو مشقة استعماله ، ملرض العجز عن 

 يف جعل الطهارة إما باملاء أو بالرتاب أن املاء والرتاب مها أصل ِخلقة  –واهلل أعلم  – والحكمة
، فأبوهم آدم خملوق من تراب ، وسائر البشر من ذريته اآلدميني ، فبنو آدم خملوقون من تراب وماء 

 خملوقون من ماء ، وهو ماء الرجل ، فالرتاب مها أصل اخللقة ، فجعلهما اهلل طهورا لَلمة.

 القرآن قول اهلل تعاىل ﴿ َوِإن ُكنُتم مَّْرَضٰى أَْو َعَلٰى َسَفٍر أَْو َجاَء َأَحٌد  منم التيمُّ  مشروعية ودليل
اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النَِّساَء فـََلْم جتَُِدوا َماًء فـَتَـَيمَُّموا َصِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسُحوا ِبُوُجوِهُكْم  مِّنُكم مِّنَ 
 رًا﴾.َسُفو  َعُفوًّا َكانَ   اللَّهَ  ِإنَّ َوأَْيِديُكْم 

 عيد هو وجه األرض.والصَّ 

 أُعطيت مخسا مل يُعطهنِّ عليه وسلمصلى اهلل نة قول النيب على مشروعية التيمم من السُّ  والدليل :
 1نيب قبلي ، وذكر منها: ُجــِعلت يل األرض مسجدا وطهورا.

مل ُيشاركه فيها نيب سريه. أي أعطاه اهلل مخس خصائص فقوله )أُعطيت مخسا مل يُعطهنِّ نيب قبلي( 
تزيد على  ولكن هذا ال يفيد احلصر ، فقد خصَّ اهلل نبيه حممد خبصائص كثرية سري هذه اخلمس

 2املئتني.

مكان صالة ، فليست الصالة يف كلها ُجــِعلت يل األرض  أي  (مسجداُجــِعلت يل األرض قوله )و 
اإلسالم خمصصة بأماكن معينة ال تصح الصالة إال فيها ، بل كل مكان على وجه األرض فإنه 

 تصح الصالة فيه إال املقربة واحلمام كما جاء ذلك يف أحاديث أَُخــر.

ا األمم السابقة فكانت الصالة مشروعة عندهم يف أماكن معينة ال تصح إال فيها ، فاليهود  أم
 كانت الصالة مشروعة يف بِـيَـِعـِهـم ، والنصارى يصلون يف كنائسهم ، وهكذا.

 توسيع اهلل على أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم.رحابة شريعة اإلسالم ، و وهذا يدل على 

                                                 
 ( عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما.521( ومسلم )335رواه البخاري ) 1
 جلالل الدين السيوطي رمحه اهلل.« اخلصائص النبوية»كتاب للتوسع  انظر  2
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أي جيوز ألميت أن تتطهر باألرض أي برتاهبا ، حبسب الكيفية اليت الشاهد ،  هذا هووقوله )طهورا( 
 سيأيت ذكرها قريبا إن شاء اهلل.

ذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه: وُجِعلت لنا تربتها طهورا إذا مل ومن أدلة مشروعية التيمم حديث حُ 
 1جند املاء.

 ع احلدث األكرب واألصغر ، حبسب نية الشخص وقد شرع اهلل التيمم بديال عن املاء فيقوم مقامه لرف
وحاجته ، ختفيفا على األمة إذا شقَّ استعمال املاء بسبب برد شديد مثال ، يتضرر اإلنسان 
باستعماله ، أو ُعِدم املاء فـــلم يوجد ، أما إذا ُوِجد املاء ومل يشق استعماله ومل يكن اإلنسان عاجزا 

 تيمم فإن تطهُّره باطل ، وبالتايل فصالته سري صحيحة.م ، فإن فال جيوز له أن يتيمعن االستعمال 

  والدليل على جواز التيمم ملن شق عليه الوضوء بسبب الربد الشديد حديث عمرو بن العاص رضي
، فتيمم وصلى  فاحتلم في ليلة باردةاهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعثه يف سزوة ، 

ذلك لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا عمرو ، أصليت مع  بأصحابه ، فلما قِدموا ذكروا
 أصحابك وأنت جنب؟

نعم يا رسول اهلل ، إين احتلمت يف ليلة باردة شديدة الربد ، فأشفقت إن استسلت أن أهلك : قلت
 ، فتيمَّمت مث صليت. ﴾وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيما﴿، وذكرت قول اهلل عز وجل 

 2رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومل يقل شيئا.فضحك 
صلى اهلل عليه فعمرو بن العاص كان سليم اجلسم ولكنه خشي الربد أن يضره ، فتيمم ، فأقره النيب 

 على فعله. وسلم
ومن باب أوىل املريض من كان به جرح ، وخاف إن استسل أن يتضرر بربودة املاء ، فيدخل يف 

 أو يتأخر شفاؤه ، فهنا ليس عليه حرج أن يتيمم. جراحته أو قروحه ، فيتضرر
أما إذا كان االستسال ال يضر املريض ، فليس املاء باردا وال اجلو باردا ، فهو يقدر على االستسال ، 
ولكن هناك موضع جرح خيشى إن أصابه املاء أن يتضرر ، فهنا يعصب على جرحه خرقة لئال 

 يها من مجيع جوانبها.يصيبها املاء ، وبعد االستسال ميسح عل

  التيممصفة 
ليخفف من العالق من ،  مث ينفضهمابباطن كفيه ، صفة التيمم أن يضرب الرتاب ضربة واحدة 

ميسح وجهه بباطن أصابعهما ، مث ميسح بباطن كفه اليسرى على ظاهر كفه اليمىن ، مث  الرتاب ،

                                                 
 (.522رواه مسلم ) 1
 (.17812« )املسند»، وحمققو  (154) «اإلرواء»صححه الشيخ األلباين يف ( ، و 4/303»رواه أمحد  2
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 سغ وهو مفصل الكف ، مث ميسح باطن كفه اليمىن على ظاهر كفهرَّ ـــف األصابع إىل الرامن أط
 1.رضي اهلل عنهحديث عمار بن ياسر  ذلك اليسرى ، ودليل

 مسائل في التيمم 
  ، ال يُرى فيصح التيمم من أي أنواع األرض ، ترابية أو صخرية أو سبخة ، بشرط أن تكون طاهرة

 .بول آدمي وال عذرته وليس عليها دمأثر عليها 

  ًقبل أن ُيصلِّي فإنه تيممه باطل ،  ينبغي التنبه إىل أن اإلنسان إذا مل جيد املاء فتيمم مث وجد ماء
 وعليه أن يتوضأ باملاء مث يصلي. 

 أما إذا تيمم وصلى مث وجد ماء فليس عليه إعادة صالته ألن صالته بعد تطهره بالتيمم صحيحة.

  إذا مل جيد ماء فال جيب عليه االنتظار إىل آخر الوقت حىت يفقد كما ينبغي التنبه إىل أن اإلنسان
األمل يف وجود املاء مث يتيمم ، بل له أن يصلي يف أول الوقت وال يلزمه التأخري ، أما إذا سلب على 

قبل خروج كأن يتصل به أحد وخيربه أنه سيأيت له مباء   –ظنه أن سيجد ماء قبل خروج الوقت 
 س يف االنتظار.فال بأ –وقت الصالة 

  إذا تيمم اإلنسان فقد تطهر طهارة كاملة من احلدث األكرب واألصغر ، وليس عليه إذا وجد املاء أن
قام مقام الغسل والوضوء ، فرفع قد أو يغتسل من جنابته ، ألن التيمم اليت صالها  صالتهيُعيد 

 احلدث رفعا كامال ، وهذا من سهولة الشريعة ويسرها.

 الة اليت تليها فإنه يتوضأ الوضوء املعتاد ، وكما أن شيئا مل يكن.فإذا دخلت الص 

  إذا تيمم اإلنسان وصلى ، مث دخلت صالة أخرى ومل ُُيِدث فليس عليه أن يتيمم مرة أخرى ، ألن
 ، ال ينتقض إال حبصول واحدة من نواقض الوضوء ، واهلل أعلم.َتاما التيمم كالوضوء 

                                                 
 (.368) «مسلمصحيح » ( و347) «البخاري صحيح» ه يفانظر  1
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  ُسلــــالغ 
 هو إفاضة املاء على مجيع البدن.لُغسل ا: تعريف الُغسل 

 موجبات الــغُــسل . 

،  ، اثنان منها واجبة ، ال حتصل الطهارة بدوهنا ، وعليه فال تصح الصالة بدوهنا ستةموجبات الغسل 
 منها مستحبة ، من فعلها كان له ثواب عند اهلل ، ومن تركها مل يكن له ثواب وال عليه إمث. وأربع

 :ة نوعاناألسسال الواجبو 

 حتصل بأحد أمرين: قد تقدم الكالم أن اجلنابة و ،  الجنابةُغسل  .1

 . : خروج املين من الرجل أو املرأة دفقا بلذةاألول

األمـرين فقـد  هــٰذينمهـا ، فـإذا حصـل أحـد ا: التقاء اخلتانني )ختان الرجـل وختـان املـرأة( ، أي فرجوالثاني
ــــباصـــار   وإن مل ُيصـــل إنـــزال مـــين منهمـــا أو مـــن حدثا حـــدثا أكـــرب ، ـــــأي م،  كـــل مـــن الرجـــل واملـــرأة ُجـُن

 .ماتصح الصالة منهو ،  ينطاهر  اسسال كامال ليعود أن يغتسال ماوعليهأحدمها ، 

 .﴾وإن كنتم جنبا فاطهروا﴿والدليل على مشروعية الغسل من اجلنابة قول اهلل تعاىل 
هدها فقد وجب ـــبني شعبها األربع مث جَ  السنة قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: إذا جلسمن الدليل و 

 1الغسل.
 ويف رواية: وإن مل يُـنـزِل.

 .فقوله )إذا جلس بني ُشعبها األربع( أي يداها ورجالها
 أوجل ذكره فيها.بلغ مشقتها ، ويكون ذلك إذا قوله )مث َجَهدها( أي 

ومن مث جيب زال للمين ، وإن مل ُيصل إنوإن مل يُنزِل( أي حتصل اجلنابة  فقد وجب الغسلقوله )
 الغسل.
 2فقد وجب الغسل. جاوز اخلتان اخلتان: إذا اآلخريف احلديث  صلى اهلل عليه وسلموقال 

، وهي قراءة القرآن ومس املصحف واللبث يف ألنه جيتنب بعض األمور  الـُجـنُـب ُجـنُـبا يَ ــــم  ــسُ قد و 
 املسجد.

وِخفة ،  طاثقال وكسال ، والـغُــسل ُُيِدث نشاجلنابة تُوجب ا ألنوقد شرع اهلل االغتسال من الجنابة 
 ويعيد إىل البدن قوته.

                                                 
 .تقدم خترجيه 1
 (.42/167« )املسند»، وصححه حمققو ( 6/161رواه أمحد ) 2
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زوجته أو فلو رأى الرجل يف املنام أنه جيامع والجنابة تحصل بخروج المني ولو كان في االحتالم ، 
ذلك أن أم  فخرج منه املين فإنه يكون ُجـنُـبا ، جيب عليه الغسل ، وكذلك املرأة ، والدليل علىسريها 

: يا رسول اهلل ، إن اهلل ال يستحيي من احلق ، عليه وسلمصلى اهلل ا قالت للنيب هسليم رضي اهلل عن
 1فهل على املرأة من ُسسٍل إذا احتلمت؟ فقال: نعم ، إذا رأت املاء.

 لسؤاليا رسول اهلل ، إن اهلل ال يستحيي من احلق( ، هذه مقدمة قالتها لعتذر به عن ام )يفقول أم سل
الذي ستسأله عن احتالم املرأة ، ألن هذا السؤال هو مما تستحيي النساء عادة من طرحه خصوصا أمام 

فهذه صفة  فاهلل ال يستحيي من بيان احلق وإظهاره ، ،  الرجال ، فقالت )إن اهلل ال يستحيي من احلق(
هذا لدين والعبادات ، أمور اكال نستحيي من معرفة احلق ،  كمال ، فينبغي لنا أن نكون كذلك ، 

من السؤال يف أمور الدين يرتتب عليه بقاء احلياء مقصود كالم أم ُسَليم ، وصدقت رضي اهلل عنها ، ف
 ، بل على اإلنسان أن يتشجع ويسأل. امذموم يكون حياءً اإلنسان يف جهل ، ف

ا يراه اإلنسان يف وقول أم سليم )هل على املرأة من ُسسل إذا احتلمت؟( ، االحتالم معروف ، وهو م
، حقيقة ، فينشأ من ذلك نزول املين حىت تشتد شهوته نومه من عملية اجلماع ، فُيخيَّل إليه أنه جيامع 

 ، وهو ُيصل للرجال والنساء. هذا الذي يسمى االحتالم

ا أنزلت جميبا لسؤاهلا )نعم ، إذا رأت املاء( ، أي إذا رأت يف منامها أهن صلى اهلل عليه وسلموقول النيب 
 حقيقة فليس مبوجب للغسل ، ألن االحتالم بدون خروج امليناملاء ، وهو املين ، فعليها الُغسل. أما جمرد 

 يتلبَّس باجلنابة.صاحبها مل 

فإن مل يغتسل فليتوضأ ، قبل النوم ، أن يغتسل له وإذا جامع اإلنسان زوجته قبل أن ينام فمن األفضل 
، ومن اكتفى بالوضوء لتخفيف اجلنابة  نةفمن استسل فقد أصاب السُّ ،  2اهللة حبمد ـــعَ ــــففي األمر سَ 

وليان سل فهذا جائز وليس عليه إمث ، واحلالتان األُ فهذا حسن ، ومن نام على جنابته بال وضوء وال سُ 
 .، وأفضلهما الُغسل أفضل بال شك وال ريب

، فإذا طُهرت املرأة من حيضها  سال، هذا هو املوِجب الثاين لالست الحيض والنفاس انقطاع دم .2
أو نِفاسها فعليها أن تغتسل لتكون طاهرة ، وسيأيت تفصيل الكالم يف عالمات الطهر من احليض 

 والنفاس.
 واألسسال املستحبة أربعة أنواع:

                                                 
 ( عن أم سلمة رضي اهلل عنها.313( ومسلم )282رواه البخاري ) 1
 (.307) «مسلم يحصح»انظر  2
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إذا أسلم اإلنسان فعليه فوهذا من األسسال املستحبة ، ،  الدخول في دين اإلسالمالغسل بعد  .1
، فقد قال قيس بن عاصم رضي اهلل عنه:  به صلى اهلل عليه وسلمقد صح أمر النيب أن يغتسل ، و 

 1.رأتيت النيب صلى اهلل عليه وسلم أريد اإلسالم ، فأمرين أن أستسل مباء وِسدْ 

 طيب الرائحة ، فلهذا يغسل امليت مباء وِسدر.ورق  ، وهو ورق شجرة السِّدروالسِّْدر هو 

قول ودليل ذلك وهذا من األسسال املستحبة استحبابا شديدا ، ،  االغتسال لصالة الجمعة .2
 2ُسسل اجلمعة واجب على كل حمتلم.: صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 3وحديث: إذا جاء أحدكم اجلمعة فليغتسل.
، وأراد الذهاب لصالة اجلمعة سن الرشد واالحتالم  مسلم بلغواجب على كل أن ُسسل اجلمعة أي 

، فإن من أصابته جنابة يوم اجلمعة وأراد  ل اجلمعة واجب على من أصابته جنابةوليس املقصود أن سس
 .رفع اجلنابة وسسل اجلمعةأن يذهب للجمعة فعليه أن ينوي بغسله األمرين 

: من توضأ يوم اجلمعة صلى اهلل عليه وسلموعن مُسرة بن جندب رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
 4استسل فالغسل أفضل.ونِعمت ، ومن  هاـــبِ ـــفَ 

فمن كان فيه روائح كريهة وعرق وحنو ذلك فيجب عليه أن يغتسل من أجل إزالة هذه األشياء املستقذرة 
، ألن يف اجلمعة جيتمع الناس يف املسجد فرمبا تقذروا من تلك الروائح ، واإلسالم دين النظافة واجلمال ، 

 ُيث على التزين والتطيب لالجتماعات الدينية.
، ليحصل له مزيد يف صباح ذلك اليوم ا من كان نظيفا فيستحب له استحبابا شديدا أن يغتسل أم

 5نظافة وجتديد نشاط.
 صلى اهلل عليهوهذا األمر باالستسال لصالة اجلمعة يستفاد منه فضيلة يوم اجلمعة ، حيث شرع النيب 

وال سربت على يوم أفضل من  : ما طلعت الشمسصلى اهلل عليه وسلمفقد قال االستسال فيه ،  وسلم
 يوم اجلمعة.

                                                 
  (.128« )اإلرواء»األلباين يف ، وصححه وسريه ( 5/61أخرجه أمحد ) 1
، وقد صح أمر النيب  : عادة املسلمني كانت ُسسل اإلسالم قبل دخوهلم فيه(3/627« )املعاد زاد»يف ابن القيم قال و 

  صلى اهلل عليه وسلم به.
 عيد اخلدري رضي اهلل عنه.( من حديث أيب س846م )( ومسل879رواه البخاري ) 2
 ( من حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما.844( ومسلم )877رواه البخاري ) 3
« صحيح سنن أيب داود»األلباين يف  ( وسريه من حديث مسرة رضي اهلل عنه ، وحسنه354أبو داود )رواه  4
 (.381برقم ) (2/184)
 (.1/536« )زاد املعاد»و  (21/307« )جمموع الفتاوى»انظر  5



33 

 

، فلريجع  وثالثني خصيصة ليوم اجلمعة ثالثا 1«املعادزاد »وقد ذكر ابن القيم رمحه اهلل يف كتابه العظيم 
 إليها من أراد التوسع يف االطالع.

 وقد ورد هذا عن بعض أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم.،  االغتسال لصالة العيد  .3
إذا كان اإلنسان على جنابة إن اإلنسان ، ف غتسل الرجل واملرأة وينامان على طهارة تامةاألكمل أن ي

 آية الكرسي واملعوِّذات وسورة اإلخالصمثل أذكار النوم اليت فيها آيات قرآنية  قرأستطيع أن يفإنه لن ي
 ومن مث يفوته خري كثري. ،

،  لعمرة أو الحجء مناسك األدا اإلحرامالدخول في ُنُسِك والغسل مستحب لمن أراد  .4
حديث زيد بن ثابت رضي اهلل عنه أنه رأى النيب صلى اهلل عليه وسلم تَـجرد إلهالله على ذلك والدليل 
  2واستسل.

 ك العمرة مث استسل.سُ أي جترد من ثيابه ملا أراد الدخول يف نُ 

ال شريك لك يك ، لبيك وهو قول )لبيك اللهم لب، واإلهالل هو التلفظ بالتلبية للدخول يف النسك 
 مة لك وامللك ، ال شريك لك(.لبيك ، إن احلمد والنع

  وأما الغسل للتربد والنظافة فهذه ال عالقة هلا بالعبادات ، فال يكون فاعله على طهارة حىت
 ، سواء كان يف بداية الغسل أو هنايته ، وهبذا يكون على طهارة كاملة.وضوءا كامال يتوضأ 

 صفة الُغسل 
، النيب صلى اهلل عليه وسلم سله فة سُ صِ النيب صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنها زوج  ائشةع روت

ماله فيغسل فرجه ، مث ـكان إذا استسل من اجلنابة يبدأ فيغسل يديه ، مث يُفرِغ بيمينه على ش  فقالت إنه
َن على رأسه ثالث ــفِ ـحْ يـيأخذ املاء فُيدخل أصابعه يف أصول الشعر ، مث يتوضأ وضوءه للصالة ، مث 

 3غسل رجليه.يعلى سائر جسده ، مث املاء ض يفيُ نات ، مث ــــفَ ــحَ 

 ، تنظيف اليدين. الفعل األول)يبدأ فيغسل يديه( هذا هو قوهلا ف

وهو االستنجاء ، لتنظيف الفرج ،  الفعل الثانيهذا هو ( فيغسل فرجه يفرغ بيمينه على مشالهمث )قوهلا 
مث يغسل فرجه بشماله ، دلِو بيده اليمني ، فيصبه يف يده الشمال ، املاء الذي يف ال يتناولمما لوَّثه ، ف
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يتناول املاء مباشرة بيده ويف زماننا هذا استغىن الناس عن الدِّالء بصنابري املاء ، فيمكن للمسلم أن 
 الشمال من الصنبور فيغسل فرجه.

لتحصيل ، فبعد االستنجاء باملاء يأيت الوضوء ،  الثالثالفعل قوهلا )مث يتوضأ وضوءه للصالة( هذا هو 
دثني األصغر احلس بـــــــــالطهارة من احلدث األصغر ، ألن اإلنسان إذا كان يف حالة جنابة فقد تلبَّ 

 واألكرب ، واألصغر يرتفع بالوضوء ، واألكرب يرتفع باالستسال.

، وفيه يبدأ برفع احلدث  الفعل الرابعهذا هو  قوهلا )مث يأخذ املاء فُيدخل أصابعه يف أصول الشعر(
حىت يتحقق ليصل إىل فروة جلد الرأس يف أصول الشعر  يأخذ املاء بأصابعه فيدخل أصابعهاألكرب ، 

 ضيقة.إسباغ املاء يف األماكن ال

ُيِفن املاء على رأسه ، أي يأخذ ،  الفعل الخامس)مث حَفَن على رأسه ثالث حفنات( هذا هو  اقوهل
اء مبإل كفيه جمموعتني ويـَُروِّي هبما رأسه ، فبهذه اخلطوة واليت سبقتها يكون املاء قد أصاب أصول امل

 الشعر وفروعه وِجلدة الرأس ، فتحقق إسباغ املاء على الرأس كامال.

،  ، وهو إفاضة املاء على سائر البدن الفعل السادسقوهلا )مث أفاض على سائر جسده( هذا هو 
دبره أثناء إفاضة املاء على اجلسد فقد أحدث احلدث األصغر ، حلقة ذكره أو  أن من مسَّ  وينبغي التنبه

 .بعد الفراغ من الغسل فعليه أن يعيد الوضوء فقط

صلى وُيتمل أن يكون النيب من أفعال الغسل ،  الفعل السابع واألخيرقوهلا )مث سسل رجليه( هذا هو 
توضأ إىل حني الفراغ من الغسل َتاما ، وُيتمل أنه أعاد سسل أخَّر سسل الرجلني ملا  اهلل عليه وسلم

ن عن موطن صب املاء فرمبا اكجزء من عملية إفاضة املاء على اجلسد ، ألن الرجلني بعيدتالرجلني  
 احتاجتا إىل دلك وحنوه ليتحقق اإلسباغ ، واهلل أعلم.

 صلى اهلل عليه وسلمكانت ترى النيب   صلى اهلل عليه وسلماحلديث فيه فائدة أن عائشة زوج النيب  وهذا
صلى اهلل عليه كما يف احلديث اآلخر: كنت أستسل أنا ورسول اهلل وهو يغتسل ، ورمبا استسلت معه ،  

 1من إناء واحد ختتلف أيدينا فيه من اجلنابة. وسلم

مع شرة أي كنت أستسل أنا ورسول اهلل من اجلنابة من إناء واحد ، وهذا فيه التنبيه إىل حسن الع
يتناوالن املاء من إناء أيضا و بالنظر إىل اآلخر ،  اويستمتع بعضهمسويا ،  نإذ كانا يغتسالالزوجات ، 

 فيه ترسيخ لَللفة بني الزوجني وعدم الُكــــلفة بينهما.هذا و واحد ، وليس لكل واحد إناء ، 

                                                 
 (.321( ومسلم )261رواه البخاري ) 1



35 

 

 مسائل في الُغسل 
 ن تنقض ضفائر شعرها )اجلدائل( إن كان هلا إذا أرادت املرأة أن تغتسل من اجلنابة فال يلزمها أ

ضفائر ألن يف هذا مشقة عليها ، بل حتثو عليه املاء ثالث حثيات ، مث تُِفيض املاء على جسدها ، 
عر ـــــوالدليل على هذا حديث أم سلمة رضي اهلل عنها قالت: قلت: يا رسول اهلل ، إين امرأة أشدُّ ش

 يضة؟رواية: للحَ  رأسي ، أفأنقضه لغسل اجلنابة؟ ويف
 1فقال: ال ، إمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثيات.

فقوهلا )أشدُّ شعر رأسي( أي جتعله ضفائر أو جدائل ، ُتدِخل الشعر بعضه يف بعض فيكون كهيئة 
 احلبل.

 غابن وهي األماكن الضيقة اليت قد ال يصل إليها املاء ، كالسرة مَ ـوينبغي ملن استسل أن يتعاهد ال
أسفل الركبتني ، ألن املاء إذا مل يصلها مل يصح استساله ، وبالتايل ال تصح صالته ، ألن الطهارة و 

 الكاملة شرط لصحة الصالة.

  وء وإفاضة ـــــــــقبل الوضاإلنسان فقد تقدم الكالم أنه يتعاهده بالغسل يف بداية االستسال  فرجأما
 عادة الوضوء.إلنتقض وضوؤه ، فيضطر تسال ، فيحىت ال ُيتاج إىل سسله يف هناية االس، املاء 

  ينبغي التنبه إىل أن االستسال من احلدث األكرب ال يرفع احلدث األصغر إال إذا صاحبه مضمضة
 .، على الصحيح من أقوال أهل العلم واستنشاق أثناء االستسال
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 بآداب الخالءر عنها ، ويُــعــب آداب قضاء الحاجة 
 ا.ا وإزالة آثارمهمأي التخلي من البول والغائط وإزالته معنى آداب قضاء الحاجة 

  وآداب قضاء احلاجة تسمى أيضا بآداب اخلالء ، مسيت بذلك ألن اإلنسان إذا ذهب لقضاء
 حاجته فإنه يكون خاليا من الناس.

  والعرب تسمي الشيء بغري امسه احلقيقي تأدبا ، فتسميه مبكانه مثال ، مثل تسمية اخلارج من
، ألن الناس كانوا إذا ذهبوا لقضاء حاجتهم ذهبوا إىل مكان منخفض ،  «الغائط»ن اإلنسا

 .«الغائط»واملكان املنخفض يف اللغة العربية يسمى 

، والبَــراز يف األصل هو املكان البارِز اخلايل من  «الرباز»ومنه تسمية اخلارج من اإلنسان أيضا 
نة اخلالية ليقضون حاجتهم ، مث أطلقوا اسم املكان األبنية ، وقد كان الناس يذهبون إىل األمك

 على ما خيرج من اإلنسان تأدبا مع السامع.  «الرباز»

  ، اإلسالم دين شامل ، مل يرتك صغرية وال كبرية إال وعلمها ، فجاء بتعليم العقائد الصحيحة
ومن ذلك أدب والعبادات واملعامالت واآلداب وسري ذلك مما ينفع الناس يف دينهم ودنياهم ، 

قضاء احلاجة ، وأمهية هذا األدب تكمن يف أنه يعلم الناس كيفية التنظف والتنزه من القاذورات اليت 
خترج منهم وال بد ، حىت يكون اإلنسان نظيفا يف ذاته ، ونظيفا يف جمتمعه ، ونظيفا إذا وقف بني 

 يدي ربه.

  كان املناسب لقضاء احلاجة ، والدعاء نتعلم فيه اختيار امل «أدب اخلالء»وهذا األدب السماوي
الذي يُقال عند دخول اخلالء ، واآلداب اليت يتحلى هبا املسلم واملسلمة أثناء االستعداد لقضاء 
احلاجة ، مث كيفية تطهري اجلسم من تلك القاذورات بعد الفراغ من اخلالء ، مث ختاما الدعاء الذي 

 يُقال بعد اخلروج من اخلالء.

 يالحظ العاقل كيف أن اهلل كرَّم اإلنسان وميَّزه عن احليوان ، فاحليوان ال يتقيد بأدب  وهبذه اآلداب
م اإلنسان عند قضاء حاجته ، وال ينزوي عن أعني الناس استحياء منهم ، يف حني أن اإلسالم علَّ 

لكل  اآلداب املتعلقة بقضاء احلاجة ، وهلذا فقد استغرب أحد اليهود من تعاليم اإلسالم الشاملة
شيء حىت هذه اجلزئية ، فقال للصحايب سلمان الفارسي رضي اهلل عنه: علَّمكم نبيكم كل شيء 

 1حىت الـِخــراءة؟!

 علمكم نبيكم كل شيء حىت آداب قضاء احلاجة. :أي
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  ويف تطبيق آداب قضاء احلاجة حتصل النظافة ملواضع خروج النجاسات ، وبالتايل يكون اإلنسان
 لطبية ، وبعيدا عن محل األمراض.سليما من الناحية ا

أما اآلن فقد ُوِجدت دورات املياه واليت تعرف باحلمامات ، فاستغىن الناس عن الذهاب بعيدا 
 عمه الظاهرة والباطنة.لقضاء حاجاهتم ، فاحلمد هلل على نِ 

 )وهي ثالثة عشر: آداب الخالء )قضاء الحاجة 
، مثل أوراق املصحف ، أو  يه ذكر اهللعدم الدخول بشيء فاألول من آداب دخول اخلالء  .1

 حممد صلى اهلل عليه وسلم ، ألهنا ُمـكـرَّمة.أوراق فيها أحاديث النيب 

عن أنس بن مالك رضي اهلل ، ف ذكر الدعاء الذي يقال عند الدخولومن آداب دخول اخلالء  .2
عوذ بك اللهم اين أ ن يدخل اخلالء قال :أعنه قال : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا أراد 

 1ـث واخلبائث.ـُخــبُــمن ال
 الـُخــبُــث مجع خبيث ، واخلبائث مجع خبيثة ، واملقصود ذكران الشياطني وإناثهم.

كان صلى اهلل عليه وسلم  أن النيب  –زوج النيب صلى اهلل عليه وسلم  -وعن عائشة رضي اهلل عنها 
 2: سفرانك.ئط قالمن الغاإذا خرج 

 سفرانك ، وهو سرت الذنوب والتجاوز عنها.أي: أسألك 
وقيل يف مناسبة طلب املغفرة ملن خرج من اخلالء أن قضاء احلاجة وخروج األشياء املؤذية من جسم 
اإلنسان نعمة عظيمة من اهلل سبحانه وتعاىل يستحق عليها الشكر ، فكم من إنسان يعاين معاناة 

ن مهما فعل من العبادات فإنه مقصر يف شكر هذه عظيمة من خروج البول والغائط منه ، واإلنسا
النعمة اليت لوالها الحنبس األذى يف جسم اإلنسان ورمبا قضى عليه ، فلهذا يطلب العبد املغفرة من 

 اهلل إذا خرج من اخلالء يف تقصريه يف شكر هذه النعمة ، واهلل أعلم.

ضي املؤمن حاجته يف مكان يراه فيه يقجيوز أن ، فال  االستتار عن الناسومن آداب قضاء احلاجة  .3
الناس ، ألن هذا مناف للحياء ، بل عليه أن يذهب إىل سرفة احلمام ، أو يذهب بعيدا إذا كان 

وهلذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم أو يتوارى خلف شجر وحنوه مث يقضي حاجته ، يف صحراء ، 
أو يسترت عنهم بشجر وحنوه ، والعورة إذا ذهب لقضاء حاجته توارى عنهم حىت ال يرون عورته ، 

 هي قُــبُــل اإلنسان وُدبُــره ، سواء كان رجال أو امرأة.
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وهبذا يتبني لنا رقي االسالم واهتمامه بالقيم األخالقية ، ال كما يظن بعض الناس أن الدول الغربية 
مرا عاديا ليس هي اليت تتمتع بالرقي ، بل هم يف سفول واحنطاط ، ألن كشف العورات عندهم أ

 مستغربا.

فال يقضي حاجته أن يقضي حاجته وكان يف صحراء إذا أراد اإلنسان من آداب قضاء احلاجة أن و  .4
، حتت األشجار املثمرة مثال ، أو على ضفة هنر ، أو  في األماكن التي ربما يرتادها الناس

ر املكان عليهم األماكن املظللة املعدة للجلوس ، فهذا مناٍف لَلداب ، ألنه يضر االخ رين ، ويُــقــذِّ
، ورمبا يتعرض لدعاء الناس عليه ، وهلذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: اتقوا اللعَّــانَـني ؛ الذي 

 1يتخلى يف طريق الناس أو يف ظلهم.
ن يقضي قوله )اللعَّــانَـني( مثىن لعَّان ، أي الذي يلعن الناس ، أي اتقوا لعنتهما ومها اللذان يلعنان م

 .طريقهم وظلهمحاجته يف 
 من لعنة الناس ، واللعن هو الطرد واإلبعاد من رمحة اهلل.من يفعل ذلك فالنيب ُيذر 
لبيئة ، فاإلسالم سبق احلضارة على ااإلسالم  حفاظمن النهي من تقذير البيئة هو أقول: وهذا 

 املدنية يف هذا اجملال.

كلم ال يُ إذا جلس لقضاء حاجته كان عليه وسلم   النيب صلى اهللومن آداب قضاء احلاجة أن  .5
 2د عليه.وقد سلَّم عليه رجل وهو يبول فلم يرُ ،  ، ألن هذا مناف لَلداب أحدا

وقال النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم: ال خيرج الرجالن يضربان الغائط كاشفني عورهتما يتحدثان ، 
 3فإن اهلل يـمقت على ذلك.

 يذهبان لقضاء حاجتهما. قوله )يضربان الغائط( أي

ال يتوجه إذا أراد جلس لقضاء حاجته كان النيب صلى اهلل عليه وسلم  ومن آداب قضاء احلاجة أن  .6
، بل ينحرف عنها ميينا أو مشاال ، كما قال سلمان الفارسي رضي  للقبلة )الكعبة( وال يستدبرها

تقبل القبلة بغائط أو بول ... ــــــــاهلل عنه: )لقد هنانا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نس
، ألنه ليس من األدب مع اهلل أن يستقبل اإلنسان القبلة عند قضاء احلاجة ، فإن القبلة  4احلديث(
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، وقد قال بعض العلماء إن النهي عن استقبال القبلة  ألداء أشرف عبادة وهي الصالةستقبل تُ 
يف الفضاء )كالصحراء مثال( ، أما احلمامات  واستدبارها خاص مبا إذا أراد اإلنسان قضاء حاجته

 اليت يف البيوت فال يشملها النهي.

يتحاشيا ارتداد البول لقضاء حاجته أن  اعلى املؤمن واملؤمنة إذا جلسومن آداب قضاء احلاجة أن  .7
 ، ألن البول جنس ، فإن حصل ذلك فعليهما سسل املوضع الذي تنجس باملاء. على ثيابهما

 فعليه أن يمسكه بيده الشمال ال اليمينؤمن لإلمساك بذكره لئال ينتشر البول وإذا احتاج امل  ،
ال يُـمٍسكنَّ أحدُكم حلديث أيب قتادة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 1، وال يتمسح من اخلالء بيمينه ، وال يتنفس يف اإلناء. ذكره بيمينه وهو يبول

موجها للرجال فإنه يشمل النساء أيضا ، فال َتسك املرأة فرجها بيدها اليمىن  وهذا احلكم وإن كان
فإنه يشمل النساء ، كان للرجال   بل باليسرى ، واخلطاب يف احلديث وإن ، لتنظفه أثناء التبول 

 كانوا رجاال.صلى اهلل عليه وسلم ملا قال حديثه  يف جملس النيب  واكان  نألن الذيوإمنا مل يذكرهن 

واالستنجاء يف ،  إذا فرغ اإلنسان من قضاء حاجتهاالستنجاء أعظم آداب قضاء احلاجة  ومن .8
هو تنظيف مكان وهو القطع ، ومعناه يف اصطالح الشريعة اإلسالمية « الـنَّـْجــو»اللغة العربية من 
باملاء فما  ي بذلك ألنه باالستنجاء ينقطع أثر اخلارجمِّ ـسُ سواء البول أو الغائط ، اخلارج باملاء ، 
 يبقى له أثر.

ينبغي للمسلم أن ينظف ذََكره بعد الفراغ من البول ، ِبرشِّ رأس الذكر باليد وبالنسبة للبول ف
اليسرى باملاء ، ويسمى بالتنزه من البول ، واحلكمة من ذلك تنظيف العضو ، ولئال يتنجس 

 الثوب.

 وكذلك املرأة تنظف فرجها برشه باملاء بيده اليسرى.

فهذا  فيجمع بينهماأراد اإلنسان بعد االستجمار باحلجارة أو املناديل أن يستنجي باملاء  وإذا .9
 أفضل ، ألنه ُيصل به مزيد إنقاء.

 واالستنجاء باملاء أفضل من االستجمار ، ألنه أبلغ يف التنظيف كما هو معلوم وحمسوس. .10

ستجمار هو تنظيف الفرجني بدال عن االستنجاء فال بأس ، واال يستجمروإذا أراد اإلنسان أن  .11
 باألشياء الصلبة مثل احلجارة والورق.

                                                 
 ( ، واللفظ ملسلم.267( ومسلم )153رواه البخاري ) 1
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مر اإلنسان فإنه يستجمر بثالث أحجار أو أوراق وأكثر ، وال يستجـــــــــمر بأقل ـــــــــــــــــــــــــــــــوإذا استج
 من ذلك ، ألن التنظيف ال ُيصل بأقل من ذلك ، والدليل على هذا األدب والذي قبله قول

لقد هنانا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط سلمان الفارسي رضي اهلل عنه: 
، أو أن نستنجي باليمني ، أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ، أو أن نستنجي برجيٍع  أو بول

 1أو عظٍم.

 يُنِق احملل واحتاج إىل وبناء عليه فال يستجمر اإلنسان حبجر واحد وال حجرين بل بثالثة ، فإذا مل
 الزيادة زاد ويقطع على وتر ، مخسة أو سبعة وهكذا إىل أن يزول أثر اخلارج.

 ماد.وقوله )رجيع( أي فضالت الدواب اليت خترج منها ، وهو ما يسمى بالسَّ 

دواب اجلن ، لوسبب النهي عن االستجمار هباتني املادتني )الرجيع والعظام( هو أن الرجيع علف 
 َتسح به اإلنسان قذَّره عليهم. فإذا

مسح هبا اإلنسان قذَّره عليهم ، وهذا ال ـــــوأما العظام فإهنا تكسى حلما للجن ليأكلوه ، فإذا ت
 2اجلن واإلنس.من ينبغي ، بل ينبغي للمسلم أن يتأدب مع إخوانه 

يبية اليت جيب وكون العظام تكسى حلما للجن والرجيع يكون علفا لدواهبم فهذا من األشياء الغ
 اإلميان هبا كما أمر اهلل سبحانه وتعاىل ، ولو مل نر ذلك بعيوننا.

من أثر األذى يظهر يف احلجر كلما مرره أشياء ومن املعلوم أن اإلنسان إذا استجمر فإنه رمبا تبقى  .12
 على حلقة دبره ، فهذا يُعفى عنه لتعذُّر اإلنقاء التام. 

، فإن اليمني لَلشياء املكرمة ، مثل د الشمال وليس باليمين بالي واالستنجاء واالستجمار يكون .13
 األكل والتناول واإلعطاء والسالم وحنوها ، والشمال لَلشياء املستكرهة ، وقد تقدم بيان ذلك.

  ُّه من البول يعترب معصية هلل تعاىل ، فقد مر النيب صلى اهلل عليه وسلم بقربين من قبور وعدم التنز
ما لُيعذبان وما يُعذبان يف كبري. أما أحدمها فكان ال يستربىء من البول ، وأما املدينة فقال: إهن

 3اآلخر فكان ميشي بالنميمة.

قوله )وما يعذبان يف كبري( أي ما يعذبان يف األمر الكبري وهو الكفر ، وإمنا يعذبان يف ذنوب هي ف
 دون ذلك.

                                                 
 (.262رواه مسلم ) 1
 ( عن ابن مسعود رضي اهلل عنه. 450« )صحيح مسلم»انظر  2
 (.292( ومسلم )6052رواه البخاري ) 3
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 وقوله )ال يستربىء من البول( أي ال يتنظف من البول.
 لنميمة هي نقل الكالم السيء من شخص إىل شخص ليوقع بينهما.وا

  1وقال صلى اهلل عليه وسلم: استنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القرب منه.
 استربئوا وتطهروا.استنزهوا من البول أي 

 2وقال: أكثر عذاب القرب من البول.

 عدم قبول الصالة ، ألن من ليس هذا فحسب ، بل إن عدم التنزه من البول أو الغائط سبب يف 
 شروط الصالة الطهارة يف البدن والثوب والبقعة.

  ، فهذه اآلداب تدل على كمال الشريعة ، وحرصها على النظافة ، ومراعاهتا ملشاعر إلنس واجلن
وتدل أيضا على أن اهلل ال يستحيي من بيان احلق ، ولو كان متعلقا بأمور يستحيي الناس من 

 .﴾واهلل ال يستحيي من احلق﴿كما قال تعاىل الكالم فيها ،  

                                                 
وجاء عن سريه من الصحابة ، وصححه  ( ، من حديث أنس رضي اهلل عنه ،459برقم )( 1/23رواه الدارقطين ) 1

 (.280برقم )« اإلرواء»األلباين يف 
( وسريه من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين يف الكالم على 2/326رواه أمحد يف مسنده ) 2

 «.اإلرواء»( يف 280احلديث رقم )
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 الحيض واالستحاضة 
 مقدمة

  احليض دم طبيعة ، خيرج من قعر رحم املرأة يف أيام معلومة من الشهر ، ويستمر عند سالب النساء
 إىل ستة أيام أو حنوها. 

  فهو واحليض يصيب النساء عند البلوغ ، ويستمر معها إىل سن اخلمسني يف الغالب مث ينقطع ،
 شيء كتبه اهلل على كل أنثى ، وليس ناشئا عن مرض.

  وينبغي للرجل يف فرتة احليض أن يعتزل أهله ، فال جيامعها يف فرجها ، وجيوز له ما سوى ذلك من
، يف فرجها فإذا طُهرت من حيضها واستسلت جاز له مجاعها كالتقبيل والضم وحنوه ، أنواع املداعبة ،  

َنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء يف اْلَمِحيِض َواَل تـَْقَربُوُهنَّ َحىتَّٰ َيْطُهْرَن َيْسأَُلو و ﴿قال تعاىل 
 .﴾ينفَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأتُوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه ُيُِبُّ التـَّوَّاِبنَي َوُيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِ 

 ث أكرب ، فإذا حاضت املرأة فإنه ُيرم عليها مس املصحف واملكث يف املسجد واحليض حد
هلا ذلك ، وعليها أن تقضي الصيام الذي  بالكعبة املشرفة ، فإذا طهرت جاز والصالة والصيام والطواف
 صامته ، أما الصالة فال.

 أن  وإذا أرادسبب ما ، ويف حالة احليض فإنه ُيرم على الرجل أن يطلق املرأة إن كان يريد طالقها ل
إذا طُهرت ، وهذا من حماسن الشريعة ، فلعل املسلم يف فرتة انتظار طُهر زوجته فله أن يُطلقها طلقها يُ 

يا أيها النيب إذا طلقتم النساء ﴿إليها فريجع عن نية طالقها ، قال تعاىل  نُّ ـــحِ ـأن يراجع نفسه ويَ 
بداية طُهر مل يتخلله يف ة دَّ العِ تبدأ ة ، و دَّ فرتة العِ  مستقبالتوهن ، أي طلقوهن  ﴾فطلقوهن لعدهتن

 .مجاع

  وتأمل وسطية اإلسالم ، فاليهود ينفرون من املرأة يف زمن احليض وال يؤاكلوهنا وال يشاربوهنا وال
 يأكلون الطعام الذي تصنعه ، وال ينامون معها يف فراش واحد ، ألهنم يعتقدون جناستها.

 مالبسة النجاسات يف فروجهم.فال يتنزهون عن ئض ، والنصارى جيامعون احلا
، مع يف الفرج كما هي َتاما إال أهنم ال جيامعوهنا هي املرأة  ودين اإلسالم وسط بني األديان ، فاملرأة 

االحتفاظ حبق املداعبة اليت دون اجلماع يف الفرج ، لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم )اصنعوا كل شيء 
جلماع ، وقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يضع رأسه يف ِحـجر زوجته عائشة رضي أي ا 1إال النكاح(

 ل شعره وتسرحه.جِّ رَ ــتُ اهلل عنها وهي حائض لِ 

                                                 
 .بن مالك رضي اهلل عنه ( عن أنس302رواه مسلم ) 1



43 

 

  وقد أثبتت الدراسات الطبية احلديثة بعض األضرار الصحية املرتتبة على مجاع احلائض ، فسبحان
 من هبر حبكمته العقول.

نجد حفظه اهلل هذه الفائدة من بعض املصادر الطبية فيما يتعلق باألضرار قد نقل الشيخ حممد صاحل املف
 املرتتبة على مجاع احلائض ، فقال حفظه اهلل:

َوَيْسأَلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ﴿القرآن الكرمي على عّلة التحرمي ، وهي كون احمليض أذى قال تعاىل:  نصَّ 
  .اْلَمِحيض﴾زُِلوا النَِّساَء يف ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعتَ 

، والدراسات العلمية يف هذا اجملال كشفت لنا عن شيء من األذى الذي أشارت إليه اآلية الكرمية 
  .ولكنهم مل يصلوا إىل التعرف على مجيع األذى الذي عناه النص القرآين

 يقول الدكتور حميي الدين العليب : "جيب االمتناع عن مجاع املرأة احلائض ألن مجاعها يؤدي إىل
ب ، كما أن ثي ، ألن عروق الرحم تكون حمتقنة وسهلة التمّزق وسريعة العطَ ف الطمْ اشتداد النزْ 
مما يؤدي إىل التهاب ، مهبل سهل اخلدش ، وتصبح إمكانية حدوث االلتهابات كبرية ـجدار ال
أن أو ُيدث التهاب يف عضو الرجل بسبب اخلدوش اليت حتصل أثناء عملية اجلماع ، كما ، الرحم 

ه على السواء بسبب وجود الدم ورائحته ، مما قد مجاع احلائض يسبب امشئزازًا لدى الرجل وزوجِ 
 .(يكون له تأثري على الرجل فيصاب بالعنة )الربود اجلنسي

ويقول الدكتور حممد البار متحدثًا على األذى الذي يف احمليض: يُقذف الغشاء املبّطن للرحم 
فهو ، ن الرحم متقرحًا نتيجة لذلك ، َتامًا كما يكون اجللد مسلوخًا . ويكو . بأكمله أثناء احليض

. ويصبح دخول امليكروبات املوجودة على سطح . معّرض بسهولة لعدوان البكترييا الكاسح
  .القضيب يشكل خطراً دامهاً على الرحم

كروبات يف وقت ال هلذا فإن إدخال القضيب إىل الفرج واملهبل يف أثناء احليض ليس إال إدخااًل للمي
  .تستطيع فيه أجهزة الدفاع أن تقاوم

ويرى الدكتور البار أن األذى ال يقتصر على ما ذكره من منو امليكروبات يف الرحم واملهبل الذي 
 يصعب عالجه ، ولكن يتعداه إىل أشياء أخرى هي: 

و إىل احلمل خارج الرحم ، دها ، مما قد يؤدي إىل العقم أ. امتداد االلتهابات إىل قنايت الرحم فتسُ 1
  .وهو أخطر أنواع احلمل على اإلطالق

لى ، وأمراض اجلهاز البويل خطرية . امتداد االلتهاب إىل قناة جمرى البول ، فاملثانة فاحلالبني فالكُ 2
  .ومزمنة

  .. ازدياد امليكروبات يف دم احليض وخاصة ميكروب السيالن3
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حدث فإنه  سمية ونفسية ال تسمح هلا باجلماع ، فإنْ واملرأة احلائض كذلك تكون يف حالة ج
 يؤذيها أذى شديداً ، ويصاحبه آالالم وأوجاع أثناء احليض ـ يقول الدكتور البار: 

. يصاحب احليض آالم ختتلف يف شدهتا من امرأة إىل أخرى ، وأكثر النساء يصنب بآالم يف 1
ستدعي استعمال مما ي، ق االحتمال الظهر ويف أسفل البطن ، وبعض النساء تكون آالمهن فو 

 . األدوية واملسكنات

.كما أن . . تصاب كثري من النساء حبالة من الكآبة والضيق أثناء احليض وخاصة عند بدايته2
  .حالتها العقلية والفكرية تكون يف أدىن مستوى هلا أثناء احليض

وتصحبها ، آالالم مربحة  قرب بداية احليض ، وتكون يصف. تصاب بعض النساء بالصداع النِّ 3
  .زسللة يف الرؤية وقيء

. تقل الرسبة اجلنسية لدى املرأة ، بل إن كثريًا من النساء يكن عازفات َتامًا عن اجلماع أثناء 4
ة ، فاجلماع يف هذه اآلونة ليس يَّ ــــضِ رَ وتكون األجهزة التناسيلة بأكملها يف حالة شبه مَ  .احليض

  .فة ، بل على العكس يؤدي إىل الكثري من األذىطبيعياً وال يؤدي أي وظي

بطئ ـــ. تنخفض درجة حرارة املرأة أثناء احليض درجة مئوية كاملة ، ومع اخنفاض درجة احلرارة يُ 5
  .فيسبب الشعور بالدوخة والفتور والكسل، النبض وينخفض ضغط الدم 

وطئها ، وإمنا ينتقل إىل الرجل الذي ويذكر الدكتور البار أيضاً أن األذى ال يقتصر على احلائض يف 
مما قد يسبب له التهابات يف اجلهاز التناسلي الذي قد يسبب عقمًا نتيجة هذه ، ئها أيضًا وطِ 

كما أن اآلالم املربحة اليت يعانيها املريض من هذه االلتهابات تفوق ما قد ينتج عن   .االلتهابات
كشف عنها اآلن ، وإمنا عرّب الكثرية واليت مل يُ  إىل سري ذلك من املضار،  ذلك االلتهاب من عقم

 ﴾فاعتزلوا النساء يف احمليض وال تقربوهن حىت يطهرن أذىقل هو ﴿عنها اهلل عز وجل بقوله: 
  .وسري ذلك من مضار كثرية اهلل أعلم هبا، أذى للزوجة ، وأذى للزوج ،  (أذى)فوصفه تعاىل له بأنه 

بل ألسباب كثرية  ، ء الزوجة يف زمن احليض من أجل الدم فقطوهبذا يتبنّي أنه ليس املنع من وط
  .سبق ذكرها

وهو أعلم مبا يصلح العباد وما ، فإنه هو اخلالق ، كما أن على املسلم أن ميتثل أمر اهلل عز وجل 
فحىت لو مل يتبنّي للشخص احلكمة من ذلك ،  ﴾فاعتزلوا النساء يف احمليض﴿يضرهم ، وهو القائل 

  .ن يسّلم ألمر اهلل الذي أمر أن يرتك الرجل مجاع أهله يف هذه الفرتةفإن عليه أ
  .. عمر األشقرد« النفاس واحلمل بني الفقه والطباحليض و »: انظر
 .(1/362بسام )شيخ عبد اهلل اللل «من بلوغ املرام توضيح األحكام»
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 .ومع ذلك فإنه جيوز للرجل أن يستمع بزوجته فيما دون الفرج
فتوى ،  www. islamqa.infoل من موقع الشيخ حممد صاحل املنجد حفظه اهلل ، انتهى النق

 . 43028رقم 

 من الحيض عالمات الطُّهر
 والطهر يُعلم من املرأة بأحد أمرين:

: خروج قَـــصَّة بيضاء من فرج املرأة ، وهو خيط أبيض لزج ، فإذا خرج منها فهذا عالمة الطهر األول
حني ذلك تغتسل وتصلي ، فإذا خرج بعد الَقــصَّة ُكدرة أو ُصفرة فهذا ال يعترب وهناية فرتة احليض ، ف

 شيئا ، وال يؤثر يف الطُّهر ، والُكدرة ماء فيه سواد ، والصُّفرة ماء يعلوه لون أصفر.
 أما ظهور الكدرة أو الصفرة يف زمن احليض فيعترب حيضا.

قالت: كنا ال نَــعُــدُّ الصفرة والكدرة بعد الطهر  حديث أم عطية رضي اهلل عنها ما تقدموالدليل على 
 1شيئا.
: النَّشاف ، أي انقطاع الدم ولو مل تر القصة البيضاء ، حبيث لو أهنا حشت فرجها بقطن مث الثاني

 أخرجته مل تر شيئا ، فهذا عالمة طهرها ، فتغتسل وتصلي.

 مسائل في الحيض
 ستسلت وصلت ، مث رأت صفرة أو كدرة فهذه تنقض إذا طُهرت املرأة برؤية القصة البيضاء وا

، فعليها أن تتوضأ إن أرادت الصالة ، ألن خروج اخلارج من الفرج كما تقدم الوضوء ، وليس حبيض  
 ينقض الوضوء.

  ، ألن وقت العصر إذا طهرت احلائض يف وقت العصر مثال فإن عليها أن تغتسل وتصلي العصر
وهكذا ، إال ، ألن وقت العشاء باقي يها أن تغتسل وتصلي العشاء وإذا طهرت قبل الفجر فعلباقي ، 

إذا طُهرت بعد طلوع الشمس فليس عليها أن تصلي الفجر ، ألن وقت صالة الفجر ينتهي الفجر ، ف
 2.يف الصباحالشمس  بزوغمع 
 :من جامع زوجته وهي حائض فعليه أمران 

 .والعزم على عدم الرجوع ظيم: التوبة واالستغفار من ارتكاب هذا الذنب العاألول

                                                 
 (.326) رواه البخاري 1
 .(2/133« )على زاد املستقنع الشرح املمتع»قاله الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل يف  2
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واألفضل الدينار بالطبع ،  ،دينار أَو نصف دينار ، على التخيري التصدق بوهي : الكفَّارة ، الثاني
رضي اهلل عنهما عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف بن عباس عبد اهلل حديث والدليل على ذلك 

 1ينار.الذي يأيت امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار أو نصف د

 قيمة الدينار بالوزن، و  واملراد بالدينار مثقال من الذهب ، فإن مل جيده فيكفي قيمته من الفضة
 ( سراما تقريبا ، فالواجب عليه أن يتصدق هبذه القيمة ، أو نصفها .4.25)

                                                 
،  122، ص « آداب الزفاف»، وصححه األلباين يف  رضي اهلل عنهما ابن عباس ( وسريه عن1/272أمحد )رواه  1

 (.15برقم )
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 دم االستحاضة
ليس دم طبيعة ، آخر ، خيرج من أدىن رحم املرأة إىل جهة اخلارج ، وهو من نوٍع ودم االستحاضة دم 

بل هو ناتج عن انفجار عرق يف الرحم ، وهلذا فهو ينزف حىت يتوقف ، وقد قال عنه النيب صلى اهلل 
 عليه وسلم: )إمنا ذلك ِعرق(.

 والفرق بني احليض واالستحاضة من أربعة وجوه:
 : أن عرق االستحاضة امسه العاذل ، وأما عرق احليض فامسه العاذر.األول
 يخرج من قعر الرحم.فستحاضة خيرج من من أدىن الرحم جلهة اخلروج ، أما دم احليض : دم االالثاني

 .منتنة : دم االستحاضة أمحر خفيف ، أما دم احليض فأسود ثخني له رائحةالثالث
: أن احلائض ال تصلي وال تصوم وال جيامعها زوجها ، خبالف املستحاضة فإهنا تصلي وتصوم الرابع

 ا طاهرة.وجيامعها زوجها ألهن
دم االستحاضة بأنه ركضة من ركضات الشيطان ، أي أن  صلى اهلل عليه وسلموقد وصف النيب 

ركض هذا العرق وُيركه من أجل أن ينزف فيشوش على املرأة طهارهتا وعبادهتا ، ولكن النيب الشيطان يَ 
حىت يتوقف النزيف  صلى اهلل عليه وسلم أرشد املرأة املسلمة إىل الطريقة للتخلص من ذلك التشويش

 وتسرتيح املرأة. 
ليس بغريب ، فإن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ، أي جيري يف التشويش من الشيطان وهذا 

 عروقه ، ولكن اهلل أرشدنا إىل االستعاذة منه لينخنس ويتصاسر ويضعف نفوذه على اإلنسان.
فقالت:  صلى اهلل عليه وسلمبيش إىل النيب عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أيب حُ ف

 ستحاض فال أطهر ، أفأدُع الصالة؟يا رسول اهلل ، إين امرأة أُ 
: ال ، إمنا ذلك عرق وليس حبيض ، فإذا أقبلت حيضتك فَدعي الصالة ، وإذا أدبرت فاسسلي لقاف

 1عنك الدم مث صلي.
 ويف رواية البخاري: مث توضئي لكل صالة.

عن هذا الدم الذي شوَّش عليها ، هل ترتك من أجله الصالة؟  صلى اهلل عليه وسلميب ففاطمة سألت الن
من  بالنفي ، وبني هلا أن هذا ليس دم حيض ، وبناء عليه فال ترتك صلى اهلل عليه وسلمفأجاهبا النيب 

بل إذا  من الدماء ، فإذا أصابك فال ترتكي الصالة والصوم من أجله ، أجله الصالة ، بل هو نوع ثانٍ 
توافق مع وقت دم احليض فاتركي الصالة والصوم من أجل احليض ال من أجله ، فإذا ذهب وقت دم 

 أمور: أربعةاحليض )أدبرت( وبقي الدم مستمرا فهذا دم استحاضة ، ففي هذه احلالة 
 دم )أي استنجي( ، ألن الدم جنس.جاءت صالة فاسسلي عنك ال كلما:  األول

                                                 
 (.333( ومسلم )328رواه البخاري ) 1
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ضع شيئا من القطن أو ما يعرف يف زماننا ت، مث  الدم كان أصابه شيء من  تغسل ثوهبا إن: الثاني
 بالفوط النسائية ، لئال ينتشر الدم ويلوث الثياب واجلسم 

 خروج دم االستحاضة من نواقض الوضوء.، ألن  صليتكلما دخل وقت فريضة و أ  توض: تالثالث
فاتقوا اهلل ما ﴿فقد عذرها اهلل ، قال تعاىل  واستمرار خروج الدم يف الصالة ال يؤثر يف طهارة املرأة ،

 .﴾ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها﴿،  ﴾استطعتم
وبعد ذهاب دم االستحاضة عن املرأة فعليها أن تغتسل كما تغتسل احلائض ، وهذا حمل إمجاع : الرابع

 بني العلماء.
تحاضة أو من به سلس كاملس  –أي مستمر  – ا: يُفيد هذا احلديث أن كل من كان حدثه دائمفائدة

البول )أي ال يستطيع اإلمساك ببوله( وحنو ذلك من احلاالت اليت ُيصل فيها خروج خارج من االنسان 
بدون اختياره فإنه يفعل فعل املستحاضة ، فإذا أراد أن يتطهر للصالة فعليه أن يستنجي وينقي املخرج 

ذا خرجت ، مث يتوضأ ويصلي الفريضة وما مث يضع شيئا من القطن أو احلفائظ لئال تنتشر النجاسة إ
 يلحقها من النوافل إن شاء.

 فإذا جاء وقت الصالة اليت تليها فعل مثل ذلك.
أجاز له الشرع أن جيمع بني صاليت الظهر والعصر ، بل من باب التخفيف عمن به حدث دائم فقد 

،  1جتمع بني الصالتني لمستحاضة أنواملغرب والعشاء ، فقد رخص الرسول صلى اهلل عليه وسلم ل
 .يف احلكم مثلهايقاس عليها ، فهو لس وصاحب السَّ 

ما جعل عليكم ﴿وهذا من يسر الشريعة اإلسالمية اليت جاءت برفع احلرج عن املكلفني ، واحلمد هلل ، 
 .﴾يف الدين من حرج

 عل؟بعض النساء ليس لعادتها الشهرية توقيت معين ، فهي مضطربة ، فماذا تف فإن قيل: إن

 ض ، وإن كان أمحرا فهو استحاضة.اجلواب: أهنا حتاول التمييز بني الدمني ، فإن كان أسودا فهو حيف
 كذلك فدم االستحاضة أمحر ليس بثخني ، ودم احليض أسود ثخني.

 كذلك فدم احليض له رائحة كريهة ، أما دم االستحاضة فال.
مني ، سواد اللون والرائحة والثخونة ، فدم احليض فهذه ثالثة عالمات ميكن للمرأة أن َتيز هبا بني الد

 ُيمل هذه الصفات ، ودم االستحاضة ال ُيملها ، واهلل أعلم.

                                                 
« جمموع فتاوى ابن تيمية»( ، وانظر 205،  188« )إرواء الغليل»ه ، وحسنه األلباين يف ( وسري 6/381رواه أمحد ) 1

(24/14.) 
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فإذا مل تستطع التمييز فإهنا جتلس سالب فرتة احليض وهو ستة أيام أو سبعة حبسب عادة نسائها أي 
 صوم وتصلي فيه.، وما زاد على ذلك فتعتربه طهرا ، ت قريباهتا من أخت وأم وحنو ذلك

 فائدة
ن جتدد الوضوء ، أصلي الضحى فعليها ن تُ أادت طلوع الشمس أر ذا صلت املستحاضة الفجر مث بعد إ

 ألن وقت الفجر قد انتهى بطلوع الشمس. وهذا يقال لكل من به حدث دائم كسلس البول وحنوه.

ألن وقت العشاء ميتد إىل أما إذا صلت العشاء ، وأرادت قيام الليل فليس عليها جتديد الوضوء ، 
 الفجر.
 فائدة

، فيحرم  للمرأة، أو حيض أو نفاس للرجل واملرأة من كان به حدث أكرب من رجل أو امرأة ، كاجلنابة 
عليهما املكث يف املسجد ، والدليل على هذا قول اهلل تعاىل ﴿يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم 

وال جنبا إال عابري سبيل حىت تغتسلوا﴾ ، أي: يا أيها الذين صدَّقوا سكارى حىت تعلموا ما تقولون 
حال السكر حىت َتيزوا وتعلموا ما يف ، ال تقربوا الصالة وال تقوموا إليها  باهلل ورسوله وعملوا بشرعه

 يفوال مواضعها )وهي املساجد( ، وقد كان هذا قبل التحرمي القاطع للخمر ، وال تقربوا الصالة  تقولون
جتازًا من باب إىل ـإال من كان منكم م، أي  ﴾إال عابري سبيل﴿مث قال ، حىت تغتسلوا حال اجلنابة 

 أو يريد أخذ سرض منه ، ففي هذه احلالة ال بأس من املرور بدون مكث وبقاء يف املسجد.،  باب
 1حلائض وال جنب. : إين ال أُِحــلُّ املسجدقال صلى اهلل عليه وسلمالنيب وقد ُرِوي يف هذا حديث عن 

 أنرضي اهلل عنها  عائشةلفعل به فيه فال بأس  كثٍ أما املرور أو أخذ شيء من متاع املسجد بدون مُ 
 وصخُ ن وهي نسيج م ، (من املسجد مرةـــخُ ـ)ناوليين القال هلا وهي حائض: النيب صلى اهلل عليه وسلم 

حائض( ، فدل هذا على أن فهم فقالت له: )إين ، يستعمل ليكون سجادة يصلي عليها املصلي 
الصحابيات هو أن احلائض ال َتكث يف املسجد ، فقال هلا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إن 

تناول تدخل فت، ولكن هلا أن  احلائض ليس هلا أن جتلس يف املسجدحيضتك ليست يف يدك( ، أي أن 
 2.جتفناولته إياها وخر ،  من باب إىل باب تعربالشيء بيدها ، أو 

 فائدة فيمن يجوز له قراءة القرآن
من كان به حدث أكرب )كاجلنابة( فيحرم عليه القراءة حىت يتطهر من جنابته باالستسال ، والدليل على 

 يعلمنا القرآن ما مل يكن جنبا. صلى اهلل عليه وسلمهذا قول علي رضي اهلل عنه: كان النيب 

                                                 
 (.124« )اإلرواء»( عن عائشة رضي اهلل عنها ، وضعفه األلباين يف 1327ة )( وابن خزمي232رواه أبو داود ) 1
 .(298) «مسلم صحيح»انظر  2
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حديث عبد اهلل جل واملرأة على طهارة ، والدليل على ذلك الر إال أن يكون مس القرآن ، فال جيوز  وأما
لعمرو بن حزم: أن ال ميس القرآن  صلى اهلل عليه وسلمبن أيب بكر أن يف الكتاب الذي كتبه رسول اهلل 

 1إال طاهر.
صغر فإنه ال ميس واألكرب كاملة من احلدثني األفهذا احلديث يدل على أن من مل يكن على طهارة  

ا إذا مسه حبائل مثل منديل وحنوه فهذا جائز ، وإمنا املمنوع هو مباشرة اليد ألوراق املصحف القرآن ، أم
 أو سالفه اخلارجي.

 أما كتب التفسري فال تدخل يف النهي ألهنا ال تُـسمى مصاحف.
 أما األوالد والبنات الصغار الذي يتعلمون القرآن وُيملون املصاحف اجملزأة يف الغالب فهؤالء ال حرج

مصاحف مع كوهنم على سري طهارة ألجل ـــــعلى والديهم أو مدرسيهم إذا محل هؤالء األطفال ال
الضرورة ، هذا قول مجهور العلماء ، ألهنم لو ُمِنعوا من مس املصحاف ملا تعلموا ، ولو اشرُتَِط عليهم 

 الوضوء لشقَّ عليهم لكوهنم صغار ، فهذه املسألة مستثناة ، واهلل أعلم.
فال بأس ، املصحف ألوراق القرآن عن ظهر قلب بدون مس وأراد قراءة من كان به حدث أصغر أما 

 وكذلك من أراد أن ميسه حبائل كمسطرة أو عوٍد أو منديل وحنوها.
ا تطول ، فهي ليست كاجلنابة ، فرمبا تضررت ما القراءة ، ألن مدهتمجوز هلياحلائض والنفساء فكذلك و 

آن ، ونسيت ما حفظته ، وفاهتا خري كثري زيادة على فوات الصلوات ، فيجوز هلا املرأة بعدم قراءة القر 
واحلالة هذه القراءة سيبا أو من املصحف ولكنها ال َتسه مباشرة بيدها ، بل بواسطة منديل أو مسطرة 

 وحنوها ، ال سيما وليس هناك دليل صريح على منع احلائض والنفساء من قراءة القرآن.

                                                 
بن ا( ، عن 13217( برقم )12/242« )املعجم الكبري»لطرباين يف ( ، وا1/121« )السنن»الدارقطين يف رواه  1

 (. 7780« )صحيح اجلامع»عمر رضي اهلل عنهما ، وصححه األلباين يف 
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 1للمريض مالحظته ينبغيا وم المرض 
 اعتالل الصحة وخروج البدن عن االعتدال الطبيعي.  المرض

 وينبغي للمريض أن ُيالحظ أمورًا: 
فِإن ربه تعاىل هو الذي قدَّر ذلك وهو خالقه  ،أن يُؤمن أن ما أصابه كان بقضاء اهلل وقدره -1

 م. ويرضى ويسلِّ  فيطمئنَّ  ،ومالكه

 وال ميكن تغيري املكتوب. أن يؤمن أن هذا كان مكتوبًا  -2

 .[46]األنفال: ﴾الصَّاِبرِينَ  َمعَ  اللَّهَ  ِإنَّ  َواْصربُواأن يصرب على ذلك لقوله تعاىل: ﴿ -3

أنا عند ظن »لقوله يف احلديث القدسي:  ؛تعاىلسبحانه و أن يُعلق قلبه بربه وينتظر الفرج منه  -4
الفرج مع الكرب، وأن مع واعلم أن : »صلى اهلل عليه وسلموقول النيب ، (2)«عبدي بي

 . (3)«العسر يسرا

 أن يغتنم فرصة فراسه بكثرة ذكر اهلل وقراءة القرآن والتوبة واالستغفار.  -5

وال بأس أن خيرب مبرضه على سبيل  ،أن ال يشكو مرضه ألحد ِإال ِإىل خالقه القادر على كشفه -6
 اإِلخبار ال الشكوى. 

 ة فريحم ِإخوانه املرضى. أن يعرف قدر نعمة اهلل تعاىل عليه بالعافي -7

أن يعلم أن املرض يُكفر اهلل به اخلطايا وميحو به السيئات فقد ثبت عن النيب صلى اهلل عليه  -8
ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه ِإال حط اهلل به سيئاته كما »وسلم أنه قال: 

ِإال كفر اهلل بها ما من مصيبة تصيب المسلم »، وثبت عنه أنه قال: (4)«تحط الشجرة ورقها

                                                 
األحكام الفقهية يف من »كتاب من   بعدها من كالم الشيخ الفقيه حممد بن عثيمني رمحه اهلل والرسالتانهذه الرسالة  1

 السعودية. –، الناشر: مؤسسة الشيخ حممد بن عثيمني اخلريية  69 - 62ص  من ،« الطهارة والصالة واجلنائز
رُُكُم اللَُّه نـَْفَسهُ 2) (، ومسلم يف كتاب الذكر 7405﴾: )( أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد: باب قول اهلل: ﴿َوُُيَذِّ

 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه. 2675والدعاء: باب احلث على ذكر اهلل: )
 (.2803« )املسند»، وصححه حمققو  (1/307رجه اإلمام أمحد )أخ( 3)
(، ومسلم يف كتاب الرب والصلة: باب 5660( أخرجه البخاري يف كتاب املرضى: باب وضع اليد على املريض: )4)

 ( عن ابن مسعود رضي اهلل عنه. 2571ثواب املؤمن فيما يصيبه: )
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 خطاياه. :أي (1)«عنه

 كيف يتطهر المريض  
 جيب على املريض أن يتطهر باملاء فيتوضأ من احلدث األصغر ويغتسل من احلدث األكرب.  -1

 فِإنه يتيمم.  ،برئه أو تأخرُّ  ،زيادة املرض فِإن كان ال يستطيع الطهارة باملاء لعجزه أو خوفِ  -2

طاهرة بيديه ضربة واحدة ميسح هبما مجيع وجهه مث ميسح كفيه كيفية التيمم أن يضرب األرض الو  -3
 بعضهما ببعض. 

 مه شخص آخر. ئه أو ييمِّ فِإن مل يستطع أن يتطهر بنفسه فِإنه يوضِّ  -4

فِإن كان الغسل باملاء يؤثر عليه مسحه  ،ِإذا كان يف بعض أعضاء الطهارة جرح فِإنه يغسله باملاء -5
 عليه. فِإن كان املسح يؤثر عليه أيًضا فِإنه يتيمم عنه.  يده باملاء وميرها فيبلَّ  ،مسًحا

فِإنه ميسح عليه باملاء بداًل عن  ،ِإذا كان يف بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس -6
 سسله وال ُيتاج للتيمم ألن املسح بدل عن الغسل. 

ممسوًحا بشيء من فِإن كان اجلدار  ،جيوز أن يتيمم على اجلدار أو على شيء آخر طاهر له سبار -7
 سري جنس األرض كالبوية فال يتيمم عليه ِإال أن يكون له سبار. 

ِإذا مل يكن التيمم على األرض أو اجلدار أو شيء آخر له سبار فال بأس أن يوضع تراب يف ِإناء  -8
 أو منديل ويتيمم منه. 

لتيمم األول وال يعيد ِإذا تيمم لصالة وبقي على طهارته ِإىل وقت الصالة األخرى فِإنه يصليها با -9
، وإذا تيمم عن جنابة فإنه ال ألنه مل يزل على طهارته ومل يوجد ما يبطلها ؛التيمم للصالة الثانية

 يعيد التيمم عنها إال أن ُيدث له جنابة أخرى، ولكن يتيمم يف هذه املدة عن احلدث األصغر.

يع صلى على حاله وصالته فِإن كان ال يستط ،جيب على املريض أن يطهر بدنه من النجاسات -10
 صحيحة وال ِإعادة عليه. 

فِإن تنجست ثيابه وجب سسلها أو ِإبداهلا بثياب  ،جيب على املريض أن يصلي بثياب طاهرة -11
 فِإن مل ميكن صلى على حاله وصالته صحيحة وال ِإعادة عليه.  ،طاهرة

ِإبداله بشيء  فِإن تنجس مكانه وجب سسله أو ،جيب على املريض أن يصلي على شيء طاهر -12

                                                 

(، ومسلم يف كتاب الرب والصلة: باب 5640يف كفارة املرض: ) ( أخرجه البخاري يف كتاب املرضى: باب ما جاء1)
 ( عن عائشة رضي اهلل عنها. 2572ثواب املؤمن فيما يصيبه: )
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 فِإن مل يكن صلى على حاله وصالته صحيحة وال ِإعادة عليه.  ،طاهر أو يفرش عليه شيًئا طاهرًا

بل يتطهر بقدر ما  ،ال جيوز للمريض أن يؤخر الصالة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة -13
إزالتها،  ز عنميكنه مث يصلي الصالة يف وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه جناسة يعج

 .[16]التغابن: ﴾اْسَتطَْعُتمْ  َما اللَّهَ  فَاتَـُّقوا﴿قال تعاىل: 

 هـ 1/1403/ 9كتبه الفقري ِإىل اهلل حممد الصاحل العثيمني يف 

 كيف ُيصلي المريض  
جيب على املريض أن يصلي الفريضة قائًما ولو منحنًيا أو معتمًدا على جدار أو عصا ُيتاج ِإىل  -1

 . االعتماد عليه

 فِإن كان ال يستطيع القيام صلى جالًسا، واألفضل أن يكون مرتبًعا يف موضع القيام والركوع.  -2

فِإن كان ال يستطيع الصالة جالًسا صلَّى على جنبه متوجًها ِإىل القبلة، واجلنب األمين أفضل،  -3
 دة عليه. فِإن مل يتمكن من التوجه ِإىل القبلة صلى حيث كان اجتاهه، وصالته صحيحة وال ِإعا

فِإن مل يستطع أن تكون  ،فِإن كان ال يستطيع الصالة على جنبه صلى مستلقًيا رجاله ِإىل القبلة -4
 رجاله ِإىل القبلة، صلى حيث كانت وال ِإعادة عليه. 

جيب على املريض أن يركع ويسجد يف صالته، فِإن مل يستطع أومأ هبما برأسه، وجيعل السجود  -5
اع الركوع دون السجود ركع حال الركوع وأومأ بالسجود. وِإن فإن استط ،أخفض من الركوع

 استطاع السجود دون الركوع سجد حال السجود وأومأ بالركوع. 

فِإن كان ال يستطيع اإِلمياء برأسه يف الركوع والسجود أشار بعينيه فيغمض قلياًل للركوع ويغمض  -6
بعض املرضى فليس بصحيح وال أعلم له تغميًضا أكثر للسجود. وأما اإِلشارة باإِلصبع كما يفعله 

 أصاًل من الكتاب والسُّنة وال من أقوال أهل العلم. 

فِإن كان ال يستطيع اإِلمياء بالرأس وال اإِلشارة بالعني صلى بقلبه، فيكربِّ ويقرأ وينوي الركوع  -7
 والسجود والقيام والقعود بقلبه. ولكل امرئ ما نوى. 

فِإن  ،ة يف وقتها، ويفعل كل ما يقدر عليه مما جيب فيهاجيب على املريض أن يصلي كل صال -8
شق عليه ِفعُل كل صالة يف وقتها فله اجلمع بني الظهر والعصر وبني املغرب والعشاء، ِإما مجع 
تقدمي حبيث يقدم العصر ِإىل الظهر والعشاء ِإىل املغرب، وِإما مجع تأخري حبيث يؤخر الظهر ِإىل 

 ء حسبما يكون أيسر له. أما الفجر فال جتمع ملا قبلها وال ملا بعدها.العصر واملغرب ِإىل العشا

ِإذا كان املريض مسافرًا يُعاجل يف سري بلده فِإنه يقصر الصالة الرباعية فيصلي الظهر والعصر  -9
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 والعشاء على ركعتني ركعتني حىت يرجع ِإىل بلده سواء طالت مدة سفره أم قصرت.

* * * 
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  1وكيفية الصالة عليها هاغسلو  الجنائزتجهيز 

 تجهيز الميت:

 . 2حياهـلَ  دَّ ــــضت عيناه وشُ سمِ أُ  ، إذا تيقن موته -1

بـل ، صـلى عليـه غسـل وال يُ جيب تغسـيل امليـت املسـلم إال أن يكـون شـهيداً مـات يف املعركـة فإنـه ال يُ  -2
 3عليهم. صلل قتلى أحد ومل يُ غسِّ ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يُ  ، يدفن يف ثيابه

ف الغاسـل علـى مث يلُ  ، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً  ، رفع قليالمث يُ  ، وصفة سسل امليت أنه تسرت عورته -2
ـــنجِّ ــــيــده خرقــة أو حنوهــا فيُ  ــمث يُ  ، 4هبــا يهِ ــ ــمث يُ  ، ئه وضــوء الصــالةوضِّ ـــل رأســه ولِ غسِّ ـــــــ أو  5درٍ حيته مبــاء وِس

يف كــل مــرة يــده علــى  ــِمـــــرُّ يُ  ، مث يغســله كــذلك مــرة ثانيــة وثالثــة ، أليســراألميــن مث ا هُ قَّ غســل ِشــمث يُ  ، حنــوه
أو  حــرٍّ  طــنيٍ بقطــن أو حنــوه. فــإن مل يستمســك فبِ  7لـــــحـــمـال وســدَّ  ، سســله 6فــإن خــرج منــه شــيء ، بطنــه

 بوسائل الطب احلديثة كاللزق وحنوه.
 ىل سبع. يد إىل مخس أو إزِ  بثالثٍ  نقِ ــــوإن مل يُ  ، ويعيد وضوءه

ـــوإن طيَّ  ، ومواضــع ســجوده 8جعل الطيــب يف مغابنــهـويُــ ، مث ينشــفه بثــوب ر جمِّ ـويُــ ، به كلــه كــان حســناً ـــ
ظفــر شــعرها واملــرأة يُ  ، ســرح شــعرهوال يُ  ، وإن كــان شــاربه أو أظفــاره طويلــة أخــذ منهــا ، 9أكفانــه بــالبخور

 سدل من وراءها.ويُ  ، 10ثالثة قرون

                                                 
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز رمحه « الدروس املهمة لعامة األمة»نقلت هذا الفصل برمته من كتاب  1

 اهلل.
 شد اللـحيني بعضهما إىل بعض ، لينغلق الفم.أي ال ُيرتك فمه مفتوحا ، بل يُ  2
 تبني العلة لئال يتأول املسلم اجلديد هذا الفعل تأويال خاطئا. 3
ـــيِه  4  أي يُنظِّف فرجه ، من االستنجاء ، وقد تقدم الكالم عليه يف آداب قضاء احلاجة.يُــــنجِّ
 .هذا يغسل امليت مباء وِسدرالسِّْدر هو ورق شجرة السِّدر ، وهو ورق طيب الرائحة ، فل 5
 أي من أحد فرَجــيـِه. 6
 أي حمل خروج األذى. 7
 الـمغابن هي بواطن األفخاذ ومعاطف جلد اإلنسان. 8
 ب أكفانه بالطيب الذي يوضع على اجلمر.يِّ ـــــأي يُط 9
 أي جيعل على هيئة اجلدائل ، ثالث جدائل. 10
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 ، لــيس فيهــا قمــيص وال عمامــة ، أن يكفــن الرجــل يف ثالثــة أثــواب بــيض األفضــل :تكفــين الميــت -4
 ، ن يف قميص وإزار ولفافة فـال بـأس. واملـرأة تكفـن يف مخسـة أثـواب: يف درعفِّ ـــوإن كُ  ، درج فيها إدراجاً يُ 

 وإزار ولفافتني.  ، ومخار
والواجـب يف حـق  ، افتنيوتكفـن الصـغرية يف قمـيص ولفـ ، ويكفن الصيب يف ثـوب واحـد إىل ثالثـة أثـواب

لكـن إذا كـان امليـت حمرمـا فإنـه يغسـل مبـاء وسـدر ويكفـن يف إزاره  ، اجلميع ثوب واحـد يسـرت مجيـع امليـت
كمـا صـح بـذلك   1يـاألنه يبعث يوم القيامـة ملبِّ  ، طيبوردائه أو يف سريمها وال يغطى رأسه وال وجهه وال يُ 

طيـب وال لكـن ال تُ ، نت كغريهـا ـــــفِّ ــــن كـان احملـرم امـرأة كُ وإ ، احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم
نــت فيــه كمــا فِّ ولكــن يغطــى وجههــا ويــداها بــالكفن الــذي كُ ،  2غطــى وجههــا بنقــاب وال يــداها بقفــازينيُ 

 تقدم بيان صفة تكفني املرأة. 

مث األقـرب فـاألقرب  ، جلـدمث ا ، مث األب ، 3يف ذلـك هُ ـــيُّ ـــأحق الناس بغسـله والصـالة عليـه ودفنـه وصِ  -5
 . 4صباتمن العَ 

 مث األقرب فاألقرب من نسائها.  ، مث اجلدة ، مث األم ، واألوىل بغسل املرأة وصيتها
ديق رضـي اهلل عنـه سسـلته زوجتـه. وألن عليـاً رضـي اهلل عنـه ألن الصِّـ ، ل أحـدمها اآلخـرغسِّ وللزوجني أن يُ 

 سسل زوجته فاطمة رضي اهلل عنها. 
وإن قـرأ معهـا سـورة قصـرية أو آيـة  ، ويقرأ بعد األوىل الفاحتة ، : يكرب أربعاً الصالة على الميتصفة  -6

 .أو آيتني فحسن للحديث الصحيح الوارد يف ذلك عن ابن عباس رضي اهلل عنهما
 .مث يكرب الثانية ويصلي على النيب صلى اهلل عليه وسلم كصالته يف التشهد

 ، وذكرنـا وأنثانــا ، وصـغرينا وكبرينــا ، وشــاهدنا وسائبنـا ، لهـم اسفـر حلينــا وميتنـامث يكـرب الثالثـة ويقــول: ))ال
))اللهـم اسفـر لـه وارمحـه  ، ومن توفيته منا فتوفه علـى اإلميـان(( ، اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم

ونقه من اخلطايـا كمـا ينقـى  ، 5درَ ــــواسسله باملاء والثلج والبَ  ، دخلهع مُ وأكرم نزله ووسِّ  ، وعافه واعف عنه
وأعـذه مـن  ، وأدخلـه اجلنـة ، وأهـالً خـرياً مـن أهلـه ، وأبدله داراً خرياً من داره ، الثوب األبيض من الدنس

                                                 
ن الـُمــحرِم ال يتطيب ، ألن الطيب من حمظورات اإلحرام حىت يُـِحـل من أي حمرما كهيئته يوم ميوت ، ومن املعلوم أ 1

 إحرامه.
متلبسة بنسك اإلحرام حىت وهي ميتة ، واحملرمة ال تتطيب وال تلبس القفازين يف يديها ، وال تُغطِّي والسبب أهنا  2

  يها تغطية وجهها. وجهها خبمار إذا كانت خالية ، أما إذا كانت حبضرة رجال أجانب عنها فيجب عل
 أي من وصاه ذلك امليت ، سواء كان قريبا أو بعيدا. 3
 وهي مسألة تتعلق بعلم املواريث.مجع عاصب وهي من يرث بال تقدير ،  العصبة هي 4
 املاء املتجمد الذي يسقط من السماء. رد هوـَـ ـــالـبَ  5
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وال تضــّلنا  ، ))اللهــم ال حترمنــا أجــره ، ونــور لــه فيــه(( ، وافســح لــه يف قــربه ، وعــذاب النــار ، عــذاب القــرب
 .بعده((

 تسليمًة واحدة عن ميينه. ويسلم ، مث يكرب الرابعة
وإذا كانـت  ، وإذا كان امليت امرأة يقـال: )اللهـم اسفـر هلـا.. ا ( ، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبرية

 اجلنائز اثنتني يقال: )اللهم اسفر هلما( وباجلمع إن كانت أكثر. 
 ، وشــفيعاً جمابــاً  ، ذخــراً لوالديــهو  2فيقــال بــدل الــدعاء لــه بــاملغفرة: ))اللهــم اجعلــه فرطــاً  1طــاً أمــا إذا كــان فرَ 

واجعلــه يف كفالــة إبــراهيم  ، وأحلقــه بصــاحل ســلف املــؤمنني ، وأعظــم بــه أجورمهــا ، اللهــم ثقــل بــه موازينهمــا
 برمحتك عذاب اجلحيم((. هِ قِ وَ  ، عليه السالم

إذ اجتمعــت  وأن يكــون الرجــل ممــا يلــي اإلمــام ، ووســط املــرأة ، ذاء رأس الرجــلنة أن يقــف اإلمــام ِحــوالسُّــ
ويكـون  ، مث املـرأة مث الطفلـة ، م الصـيب علـى املـرأةدِّ ــــاجلنائز. واملرأة مما يلي القبلة. وإن كان معهـم أطفـال قُ 

ووسـط املـرأة حيـال رأس الرجـل. وهكـذا الطفلـة يكـون رأسـها حيـال رأس  ، يال رأس الرجلـــرأس الصيب حِ 
املصــلون مجيعــاً خلــف اإلمــام إال أن يكــون واحــداً مل ويكــون  ، ويكــون وســطها حيــال رأس الرجــل ، املــرأة

 جيد مكاناً خلف اإلمام فإنه يقف عن ميينه. 
 والصالة والسالم على نبيه حممد وآله وصحبه.، واحلمد هلل وحده 

 انتهى كالم الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل.

                                                 
  يدعى له باملغفرة ألنه ليس مكلفا أصال.ما دون البلوغ ، ألن من كان دون البلوغ فإنه الأي طفال وهو  1
 أجرا يتقدمنا ، والَفرط هو متقدم القوم.أي  2
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صحبه وسلم تسليما كثيرا إلى تم الكتاب بحمد اهلل ، وصلى اهلل على سيدنا محمد ، وعلى آله و 
 يوم الدين

 ماجد بن سليمان الرسي
 مساء الثامن من شهر رمضان 
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