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 ( //6)طهارة( // تسلسل دروس ال6التسلسل العاـ للدروس )

 
 

 :أما بعد، أمجعنيوصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو ، احلمد هلل رب العادلني
  اَْلَمْسِح َعَلى َاخْلُفهنْيِ َواجْلَِبريَةِ ِف َفْصٌل : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف: 

َلًة ِلْلُمِقيِم : فَِإْف َكاَف َعَلْيِو ُخفهاِف َوضَلُْوُُهَا َمْسَح َعَلْيِهَما ِإْف َشاءَ  ـٍ بَِلَيالِيهنه ِلْلُمسَ  -يَػْوًما َولَيػْ  .اِفرِ َوَثََلثََة َأَيه
 .َأْف يَػْلَبَسُهَما َعَلى َطَهارَةٍ : ِبَشْرطِ 

وما الواجب ُب ، اؼبسح على اػبفُت واعببَتة -رضبو هللا  -يُناقش اؼبؤلف : اَْلَمْسِح َعَلى َاخْلُفهنْيِ َواجْلَِبريَةِ ِف َفْصٌل : قولو
 ؟.وما الواجب ُب اؼبسح على اعببَتة، ؟ اؼبسح على اػبفُت

ويُقابلهما ُب عرفنا اغباضر ما ، مصنوعاف من اعبلد: اػبفاف: َف َعَلْيِو ُخفهاِف َوضَلُْوُُهَا َمْسَح َعَلْيِهَما ِإْف َشاءَ فَِإْف َكا: قولو
لكن ليس ، اػبفاف مصنوعاف من اعبلد كما قلتُ ، ىذه ىي خفافنا ُب وقتنا اغباضر، ُنسميو ابلكنادر أو ُنسميو ابعبزمة

ُتصنع من أشياء  ، ُتصنع من الببلستيك، شصارت ُتصنع من القما، ف تغَتت الصناعاتاآل، ببلـز أف يكوف من اعبلد
 .فاغبكم اثبت سواء من جلد أو غَته، كثرة
ردبا ظُبيت ُب عرؼ سابق ، نبا الشراب: واعبورابف، ما ُيسمى ابعبورب أو ابعبوربُت: كبو اػبفُت: َوضَلُْوُُهَا: قولو

 ؟ؼباذا التساخُت، ابلتساخُت
 .ألهنا ُتسخن الرجل وُتدفيها: اباعبو 
 ؟اؼبشيئة ىذه ما معناىا: َمْسَح َعَلْيِهَما ِإْف َشاءَ : قولو

أف اؼبسح على : فُعلم من ىذا، واؼبسألة راجعة إليك، وإف شئت ال سبسح، أنك ـُبَت إف شئت أف سبسح: معناىا: اعبواب
: لكن يبقى سؤاؿ، وإف شئت ال أتخذ هبا وال سبسح ،إف شئت خذ هبا وامسح، واؼبسح على اعبوارب أنو رخصة، اػبفُت

 ؟ىل األؤب اؼبسح أو أف تغسل رجلك
فذف  ، جلإف األفضل حبسب حاؿ الرِ : حيث قاؿ – رضبو هللا -ما قرره شيخ اإلسبلـ : أصح ما يُقاؿ ُب ىذا: اعبواب

فاألفضل  -يلبس شيًئا عليهآب -وإف كانت مكشوفة ، فاألفضل ُب حقها اؼبسح، كانت الرجل مستورة خبف أو جورب
 .فيها الغسل

ا على حسب إمب، وال ابألفضل أف زبلع لتغسل، ليس ابألفضل أف تلبس لتمسح: فنقوؿ؛ ىذا الكبلـ نقولو بعبارة اثنية
 .غسلاف؛ وإف كانت مكشوفة، فامسح؛ إف كانت مستورة، جلالرِ 

ليس من ، ال: فنقوؿ، اؼبسح؟ ما السنة، ألطبق السنة: قاؿ؟ قلنا ؼباذا، سوؼ أذىب وألبس شراابً : لو أف إنسااًن قاؿ: عليو
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 .السنة أف تلبس لتمسح
ليس من السنة أف ، ال: نقوؿ أيًضا، الغسل؟ ما السنة، حىت أُطبق السنة؛ أريد أف أخلع شرايب: كذلك شخص آخر قاؿ

 .لتغسل؛ أف زبلع
 ؟ةنإذف ما ىي الس

 .دـعلى حسب حاؿ الق، جلعلى حسب حاؿ الرِ : اعبواب
َلًة ِلْلُمِقيِم : قولو ـٍ بَِلَيالِيهنه ِلْلُمَساِفرِ  -يَػْوًما َولَيػْ يـو وليلة للمقيم النازؿ ، ىذا ىو ما ُيسمونو دبدة اؼبسح: َوَثََلثََة َأَيه

جعل ]: أنو قاؿ -  حديث علي بن أيب طالب ، وثبلثة أايـ بلياليهن للمسافر من ابب التوسعة عليو، صاحب البلد
 .نص فيما كبن فيو -، واغبديث ُب صحيح مسلم [ويوًما وليلة للمقيم، ثَلثة أَيـ ولياليهن للمسافر النيب 
 .الضمَت ىنا يعود إٔب اػبفُت أو اعبوربُت: َأْف يَػْلَبَسُهَما َعَلى َطَهارَةٍ : ِبَشْرطِ : قولو
يتوضأ ويغسل قدميو ٍب يلبس اػبفُت أو  بد أف ال، طهارة وضوء، ىي طهارة ماء: والطهارة ىذه: َعَلى َطَهارَةٍ : قولو

 .اعبوربُت
قاؿ ، وكاف قد لبس خفُت ، ليتوضأ؛ ؼبا صب عليو اؼبغَتة بن شعبة اؼباء "أف النيب : والدليل على ىذه الشرطية

َؿ فد؛ [فإِن أدخلتهما طاىرتني; دعهما]: قاؿ؟ ( فماذا قاؿألنزع خفيو )أراد أف ىبلع خفي النيب ؛ فأىويت: اؼبغَتة
 .ىذا على أنو إذا أدخل قدميو ُب اػبفُت طاىرتُت فذنو يبسح عليهما

ٓب يُبُت اؼبؤلف شرطًا آخر عبلوة على ىذا : َأْف يَػْلَبَسُهَما َعَلى َطَهارَةٍ : ِبَشْرطِ : قاؿ، ىذا ىو الشرط الذي اشًتطو اؼبؤلف
ولعلك تذكر ُب الكتاب ُب ، على طهارة همالبسيي أ، شرطية أف يُدخلهما طاىرتُت فبا يدؿ على أنو ال يرى إال؛ الشرط
 .أنو ال يرى أي شرط آخر ُب اػبفُت: فُعلم من ىذا؛ أنو إذا اقتصر على قوؿ فذف ىذا ىو الراجح عنده اؼبقدمة

، اؼبؤلف ما يرى ىذا، شقوؽأو  ما فيو خروؽ: أف يكوف اػبف أو أف يكوف اعبورب غَت ـبرؽ: ما اشًتطو الفقهاء: عليو
 ؟ىل يبسح عليو، حىت لو كانت خروقو كثَتة جًدا، ال حرج عليك أف سبسح على خف أو على شراب ـبرؽ ويرى أنو
 ؟ما الضابطف، ومن أسفل، ومن اػبلف، أحيااًن اػبروؽ تكثر من األماـ ولكن، يبسح عليو، نعم: نقوؿ: اعبواب
ما داـ يُبكن أف : يعٍت -عبارة صبيلة-لقدـ امسح عليهما ما تعلقتا اب: - رضبو هللا -كما قاؿ سفياف   الضابط: اعبواب

 .مافذنو يُبسح عليه؛ تُلبس وال تسقط من القدـ
تبدو ، ردبا لبس خًفا أو الصحيح ردبا لبس جوراًب ـبرقًا، ُب بعض النواحي تكوف اؼبسألة فيها شدة فقر: وكما قلُت لك

 .ما تعلقتا ابلقدـ وٓب تسقط فامسح عليهما: اففنقوؿ كما قاؿ سفي، وخرقو من أسفل ومن أعلى، ويبدو عقبو، أصابعو
 .امسح ولو كانت ـبرقة: يقوؿ، إذف اؼبؤلف ال يرى اشًتاط عدـ اػبروؽ

اؼبؤلف ال يرى ، ال يُبينها، ال يشف القدـ، ثخيًنا غَت شفاؼ: يعٍت، أف يكوف صفيًقاوىو : ىناؾ شرط آخر عند غَته
 .ىذا
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، وردبا بعضكم رأى شرااًب أو لبس شرااًب خفيفة جًدا جًدا، لو كانت شفافة جًداو ، ولو كانت خفيفة، البس الشراب: فعليو
ىل ىذه ، عبارة عن خيوط متقاربة يلبسوهنا، شفافة، ىناؾ شراب مثل كيس البصل؟ أتعرفوف ما يُسمى بكيس البصل

ىذه الشراب اليت ذكرُت : ىذافعلى ؛ ليس من شرط اػبف أف يُدُب القدـ، ليس ببلـز أف ُتدُب القدـ: نقوؿ؟ ُتدُب القدـ
فأصبحت الشراب ثياب ؟ أليس كذلك، والناس اآلف يلبسوف الشراب ُب الصيف، يُبسح عليها، الشفافة اػبفيفة، لك

 ؟ىل يبسحوف على ىذه الشراب اليت ىذه صفتها، للتجمل؛ يلبسوهنا، صباؿ
 .يبسح وال حرج: نقوؿ: اعبواب

وال يرى غَته من الشروط ، وال يرى شرط أف يكوف صفيًقا، يرى شرط عدـ اػبروؽ ال - رضبو هللا -أف اؼبؤلف : فاخلَلصة
 .فانتبهوا ؽبذا؛ اليت ذكرىا الفقهاء ُب كتبهم

  َوََل َِيَْسَحُهَما ِإَله ِف َاحْلََدِث َاأْلَْصَغرِ : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف. 
َوََل َُيَْلْعُهَما ِإْف َشاَء ِإَله ِمْن ، َوْلُيَصلِّ ِفيِهَما، َعَلْيِهَمالَِبَس ُخفهْيِو فَػْلَيْمَسْح وَ ، تَػَوضهَأ َأَحدُُكمْ  ِإَذا ]: أََنٍس َمْرُفوًعا َعنْ 

 .َرَواُه َاحْلَاِكُم َوَصحهَحوُ [  َجَنابَةٍ 
فاغبدث الذي يُوجب الوضوء ىذا امسح على ، بينما اغبدث األكرب يُوجب الغسل، اغبدث األصغر يُوجب الوضوء

بد  وىو الذي يستوجب الغسل فهذا ال، أما إذا كاف اغبدث أكرب، فذذا أردت أف تتوضأ فامسح على الشراب، الشراب
 .من خلع الشراب

ا ِإْف َشاَء ِإَله َوََل َُيَْلْعُهمَ ، َوْلُيَصلِّ ِفيِهَما، َعَلْيِهَماَولَِبَس ُخفهْيِو فَػْلَيْمَسْح ، تَػَوضهَأ َأَحدُُكمْ  ِإَذا ]: أََنٍس َمْرُفوًعا َعنْ : قولو
 .َرَواُه َاحْلَاِكُم َوَصحهَحوُ [  َجَنابَةٍ ِمْن 

 .ىو من كبلمو : يعٍت، مرفوًعا إٔب النيب  أي: مرفوًعامعٌت 
فاؼبسح يكوف ُب ، ألف اعبنابة تُوجب الغسل: ىذا ىو الشاىد: [ َجَنابَةٍ َوََل َُيَْلْعُهَما ِإْف َشاَء ِإَله ِمْن  ]: :  قولو
 .ث األصغراغبد

 :ننتقل اآلف إٔب اعببَتة
  َوَيُضرُُّه اَْلُغْسلُ ، َأْو َدَواٌء َعَلى ُجْرحٍ ، فَِإْف َكاَف َعَلى َأْعَضاِء َوُضوئِِو َجِبريٌَة َعَلى َكْسرٍ : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف :

َرأَ   .َمَسَحُو ِِبْلَماِء ِف َاحْلََدِث َاأْلَْكرَبِ َواأْلَْصَغِر َحَّته يَػبػْ
 .َأْف َِيَْسَح َأْكثَػَر ظَاِىِرُِهَا: ِصَفُة َمَسِح َاخْلُفهنْيِ وَ 

يِعَها: َوَأمها َاجْلَِبريَةُ   .فَػَيْمَسُح َعَلى مجَِ
لتثبيت ىذا العضو اؼبكسور أو ؛ إما أف تكوف من اعببس على كسر: اعببَتةو ، ىذا البحث اآلف ُب اؼبسح على اعببَتة

فما اغبكم ُب ىذه اعببَتة إذا كانت على ، ىذه كلها جبَتة، فة من قماش أو كبو ذلكلفا: تكوف مثبًل من شيء آخر يعٍت
 ؟أحد أعضاء الوضوء
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 ؟ما الشرط، لكن بشرط، يبسح عليها: قاؿ اؼبؤلف
ىل ، مانع أف ىبلعها ويغسلليس ىناؾ لكن ، لشدِّ اؼبفصل؛ لشدِّ العضو؛ ألنو أحيااًن تُوضع اعببَتة: َوَيُضرُُّه اَْلُغْسلُ : قاؿ

 ؟هبوز أف يبسح ُب ىذه اغباؿ
رجع ، اخلعها واغسل العضو ٍب رجع اعببَتة: نقوؿ، إذا كاف ال يضره الغسل، أف يبسح ُب ىذه اغباؿهبوز  ال: اعبواب
 .بد من اعتبار ىذا القيد فبل؛ ال مانع، رجع الرابط، الشدة
وىو إمبا ، سل ىذا الدواء لذىب ابؼباء وٓب يستفد شيًئالو غ، ىذا إنساف على جرحو دواء: َأْو َدَواٌء َعَلى ُجْرحٍ : قولو

ا أو ما أشبو ذلك؛ وضعو
ً
 .امسح على ىذا الدواء الذي ُوضع على ىذا اعبرح: ففي ىذه اغباؿ نقوؿ، لُيسكن أؼب

 .ىذه كلها أتخذ حكم اعببَتة
 ؟ؼباذا; ِف َاحْلََدِث َاأْلَْكرَبِ َواأْلَْصَغرِ : قولو

كم ؟  إٔب مىت، واألصغر الذي يُوجب الوضوء، األكرب الذي يُوجب الغسل: فيمسح ُب اغبدثُت؛ هاألنو مضطر إلي: اعبواب
 ؟يوًما
َرأَ : قاؿ  .إٔب أف يربأ، إٔب الربء سبسحفاغبكم ؛ بعد أكثر من ذلك، بعد أسبوع، بعد يومُت، قد يربأ بعد يـو: َحَّته يَػبػْ

 .ف على جرح ويضره الغسلو كوكذلك الدواء الذي ي، ىذا ما يتعلق بقضية اعببَتة
أرأيت لو أنو وضع جبَتة على كسر ُب : ىنا مسألة ُيسأؿ عنها كثَتًا: َمَسَحُو ِِبْلَماِء ِف َاحْلََدِث َاأْلَْكرَبِ َواأْلَْصَغرِ : قولو

ىب إٔب لكن ذ، جرحو مثبًل ُب نصف الذراع، لكن اعببَتة ٓب تكتف ابلعضو اؼبكسور أو ابلعضو اجملروح، يده أو ُب رجلو
مع إنو ال وبتاجها إال ُب ، ىل يبسح على كل ىذا؟ فما اغبكم، من مفصل الكف إٔب اؼبرفق ولفوا كل ذراعو، اؼبستشفى
 ؟جزء يسَت

وُكربت اللفافة وما ، واعببَتة مثبًل ما تثبت إٔب إذا طُوؿ ُب شدىا، ىذه اللفة الكثَتة ما داـ وبتاجها اعبرح: نقوؿ: اعبواب
واعبزء الثا٘ب كبتاجو ، منها وبتاجو اعبرح األف جزءً ؛ فبل مانع أف يبسح عليها كلها، أتخذ حكم األصلفهذه ، أشبو ذلك

 .ألنو تبُت أف ىذه وبتاجها العضو كامبًل ؛ يبسح على اعبميعأنو  -على كل حاؿ -فاغبكم ، إٔب تثبيت ىذه اعببَتة
 ؟يف تكوف اعببَتة على غَت عضو الوضوءك: فَِإْف َكاَف َعَلى َأْعَضاِء َوُضوئِِو َجِبريَةٌ : قولو

 ؟ىل ىذه ؽبا عبلقة ابلوضوء، وضع جبَتة على كتفو أو على عضده: مثبًل : اعبواب
 .فالبحث فيما إذا ما كانت على أعضاء الوضوء كما ىو بُتِّ ؛ ليس ؽبا عبلقة: اعبواب

َرأَ  َمَسَحُو ِِبْلَماِء ِف َاحْلََدثِ : اؼبؤلف يقوؿ: مسألة مهمة أيًضا ىنا لو وضع اعببَتة ىذه على ف: َاأْلَْكرَبِ َواأْلَْصَغِر َحَّته يَػبػْ
 ؟فماذا يرى اؼبؤلف، غَت طهارة

ال يُشًتط أف يلبس ، ويبسح عليها على كل حاؿ، أنو يضع اعببَتة: يعٍت، الزمة ىناالطهارة ليست  و يرى أفأن: اعبواب
، حىت تضعوا اعببَتة على طهارة؛ حىت أتوضأ؛ وا يدؾ أف تقوؿ انتيروافليس ابلبلـز لو أرادوا أف هُبربِّ ، اعببَتة على طهارة
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ألف اعببَتة ُب ؛ وىذا ضعف، ضع على طهارةو بد ُب اعببَتة أف تُ  أنو ال: اؼبؤلف ال يرى ىذا خبلفًا ؼبا ذىب إليو الفقهاء
 .دليل عليو فكونو يذىب يتوضأ ىذا ال، على إثر سقوط أو ما أشبو ذلك، بعض األحياف أتٌب مفاجئة

 ؟أين الياىر، أف يبسح أكثر الياىر: ىذه صفة اؼبسح: َأْف َِيَْسَح َأْكثَػَر ظَاِىِرُِهَا: َوِصَفُة َمَسِح َاخْلُفهنْيِ : قولو
؛ ىذا ىو الياىر، من أطراؼ األصابع إٔب مفصل القدـ األكثر يبدأو ، يبسح األكثر، أعلى القدـ ىذا ىو ظاىرىا: اعبواب

إمبا ، خطأ ُب اؼبسح اكل ىذ،  وال من اعبوانب، وال يبسح من أسفل، ليس الساؽ ؿببًل للمسح، الساؽ ال يبسح: فعليو
 .ؼبا مسح على ظاىر اػبفُت كما فعل النيب ،  يبسح أكثر الياىر

يِعَها: َوَأمها َاجْلَِبريَةُ : قولو  ؟ُجربِّ ذراعك أين ؿبل اؼبسح، صبيع اعببَتة يُبسح: فَػَيْمَسُح َعَلى مجَِ
 .وصفة اؼبسح على اعببَتة، ىذا ىو الفرؽ الكبَت بُت صفة اؼبسح على اػبفُت، على صبيعها: اعبواب

لكن ىي اآلف ال ، أٓب يقل إنو يبسح على أكثر ظاىرىا إذا كاف عليها خف؟ بعض الناس تكوف جبَتتو ُب رجلو أين يبسح
ت أرجلهم ئي ىُبطانتبو ؽبذا الذ، نعاملها معاملة اعببَتة، نعاملها معاملة اػبف فتجد بعضهم يبسح ، فيو كثَت فبن ُجربِّ

ألننا نعاملها معاملة ؛ بد أف سبسح أعلى اعببَتة وأسفلها وجوانبها ال، ما يكفي ىذا: نقوؿ، ظاىر اعببَتة قياًسا على اػبف
 .فانتبو ؽبذا، وليس معاملة اػبف، اعببَتة

 :لى اػبفُت واؼبسح على اعببَتةفروؽ بُت اؼبسح عال نلخص، قبل أف نتجاوز ىذا الفصل
 .أنو ُيشًتط ُب اؼبسح على اػبفُت أف يلبسهما على طهارة خببلؼ اعببَتة على الصحيح: الفرؽ األوؿ
 .خببلؼ اػبف فُيكتفى دبسح ظاىره، أف اعببَتة سُبسح صبيًعا: الفرؽ الثاِن

اعببَتة ال : إذف إف شئت أف تقوؿ؛ ة أو ثبلثة أايـواػبف يبسح يوًما وليل، حىت تربأ؛ اعببَتة يبسح عليها: الفرؽ الثالث
 .واػبفاف فيهما توقيت، توقيت فيها

 .واػبفاف ُب اغبدث األصغر فقط، األصغر واألكرب: اعببَتة يُبسح عليها ُب اغبدثُت: الفرؽ الرابع
ويكفي عن ، ح ظاىرهخببلؼ اػبف فذنو يُبس، ويُغسل ما بقي من العضو اؼبكشوؼ، أف اعببَتة سُبسح: الفرؽ اخلامس

 .بقيتو
 ؟مىت، ردبا هبمع ُب العضو الواحد مسًحا وغسبًل 

 ؟ما الواجب، يعٍت وضع جبَتة على جزء من ذراعو: إذا كانت اعببَتة ٓب تستوعب العضو: اعبواب
ك سبسح فذن، بينما اػبف يُغنيك عن الغسل كليةً ، وأف يغسل اعبزء البارز اؼبكشوؼ، أف يبسح اعببَتةالواجب : اعبواب

 .تتبع اػبروؽ وتوصل إليها اؼباء وال، اػبروؽىذه ال تغسل ؟ حىت ولو كاف ـبرقًا، اػبف ظاىره ويكفي
 .وهبذا ًب حبمد هللا فصل اؼبسح على اػبفُت واعببَتة ونبدأ ُب فصل ابب نواقض الوضوء

  َِبُب نَػَواِقِض اَْلُوُضوءِ : -رمحو هللا  –قاؿ ادلؤلف: 
 :َوِىيَ  
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 .رُِج ِمْن اَلسهِبيَلنْيِ ُمْطَلًقاَاخْلَا -1
ـُ اَْلَكِثرُي َوضَلُْوهُ  -2  .َوالده
 .َوَزَواُؿ اَْلَعْقِل بِنَػْوـٍ َأْو َغرْيِهِ  -3
 .َوَأَكُل حَلِْم َاجْلُُزورِ  -4
 .َوَمسُّ اَْلَمْرَأِة ِبَشْهَوةٍ  -5
 .َوَمسُّ اَْلَفْرجِ  -6
 .َوتَػْغِسيُل اَْلَميِّتِ  -7
 .َوِىَي َُتِْبُط َاأْلَْعَماَؿ ُكلهَها: َوالّرِدهةُ  -8

ابب مفسدات : وؽبذا ُب بعض الكتب يعنونوف ىكذا؛ مفسدات الوضوء: واؼبراد ابلنواقض ىنا، صبع انقض: نواقض
 .وكلو صحيح، مبطبلت الوضوء، وردبا بعضهم عرَب ابؼببطبلت، الوضوء

؟ ما السبيبلف، ىو الناقض األوؿ من نواقض الوضوء اػبارج من السبيلُت: ًقاَاخْلَارُِج ِمْن اَلسهِبيَلنْيِ ُمْطلَ : َوِىيَ : قولو
 .للوضوء فاػبارج من السبيلُت ىذا انقض، فهذا اؼبخرجاف ُيسمياف ابلسبيلُت، ـبرج البوؿ والغائطالسبيبلف نبا : اعبواب

 ؟كلمة مطلًقا ىذه ماذا يعٍت هبا: ُمْطَلًقا: قولو
فهذا كلو ، وال من حيث كونو معتاًدا أو غَت معتاد، ال من حيث القلة وال الكثرة، ير للخارجأنك ال تن: يعٍت هبا: اعبواب

ىذه  ، معتاًدا أو غَت معتاد، أبنو قّل أو كثر: إذف فسر اإلطبلؽ ىنا؛ فذنو يكوف انقًضا للوضوء، ما داـ خرج من السبيلُت
 .كلها انقضة

 .ٌت واضحواؼبع، أما كونو قَل أو كثر فهذا ال إشكاؿ فيو
فذنو انقض للوضوء كما لو خرج من أحد السبيلُت ، ىذا إنساف خرج من أحد سبيليو ما ال ىبرج عادة: اؼبعتاد وغَت اؼبعتاد

 ؟ىل ىذا انقض، كاف قد أدخلو جوفو فأخرجو من أحد السبيلُت  ئحصاة صغَتة أو شي
وىذا ابإلصباع وال نقاش ، انقض للوضوء اىذ، ليوو مبلبًل ىذا ال تنير إأسواء خرج جافًا ، ىذا انقض للوضوء: اعبواب

 .فيو
ـُ اَْلَكِثرُي َوضَلُْوهُ : قولو  ؟والكثَت ىنا ما مرجعو، الدـ الكثَت: ىذا الناقض الثا٘ب: َوالده

 .إنو اآلف انقض للوضوء: فذننا نقوؿ؛ ىذا ليس بقليل، فذذا قاؿ الناس ىذا دـ كثَت، مرجعو العرؼ: اعبواب
 ؟ما كبو الدـ: هُ َوضَلْوُ : قولو

 .فذنو يكوف انقًضا للوضوء، وصار قيؤه كثَتًا ليس قليبًل ، فالقيء إذا تقيأ اإلنساف، القيء: كبو الدـ: اعبواب
 .أف الدـ الكثَت وكبوه انقض للوضوء: وىو، ُب ىذا الكتاب - رضبو هللا -ىذا ما اعتمده اؼبؤلف 

 .اؼبؤلف يُرجح أف الدـ الكثَت وكبوه انقض للوضوء: إذا أردت أف تنقل رأي اؼبؤلف فذنك تقوؿ: فعليو
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 .وىو أنو ال يرى أف الدـ وال كبو الدـ انقًضا: لكننا وجدان قواًل آخر للمؤلف وافق فيو أىل التحقيق
أنو ليس  - ُب كتابو اآلخر الذي ذكر فيو اختياراتو -إذا خرج دـ من اإلنساف فذف اؼبؤلف يرى ُب غَت ىذا الكتاب: فعليو

 .قضبنا
 :إذف للمؤلف مذىباف أو قوالف

 .أف الدـ الكثَت انقض وكبوه أيًضا: وىو، اختاره ُب منهج السالكُت الذي قوؿىو ال: القوؿ األوؿ 
ىذا ، "ادلختارات": وىذا الذي يُرجحو اؼبؤلف ُب كتابو، أنو ليس بناقض: والقوؿ الثا٘ب الذي نَص على ترجيحو واختياره

ألنو ال دليل يُعتمد عليو ُب كوف الدـ ؟ ؼباذا، وكذلك كبوه ليس بناقض، الدـ الكثَت أو القليل أف: ىو الصحيح اي إخواف
 !انتبو. اػبارج من اإلنساف الكثَت أنو انقض

 ؟ما حكم وضوئو، وخرج دـ كثَت، لو أف إنسااًن توضأ ٍب حصل لو رعاؼ: فعليو
 .ىذا ال ينتقض: قوؿ الصحيحوعلى ال، انتقض ووضوؤه، غَت صحيح: على ما ذكر اؼبؤلف ىنا

ما ، ويُبزؽ ما تيسر من الشفتُت ٍب وجد ُب أطراؼ أصابعو بلبًل من الدـ، وُبرؾ فيهما، وصار يعبث بشفتيو، توضأإنساف 
 ؟صحيح أو غَت صحيح؟ حكم وضوئو

 ؟ؼباذا، وضوؤه صحيح وابؽٍ : اعبواب
وعلى ما ، على ما رجحو ىنا، إذف ىذا الدـ على القولُت؛ ألف الدـ الذي ىبرج من الشفتُت ُب الغالب ىذا قليل: اعبواب

 .هؼبا ذكران؛ ليس ابؼبنتقض، كلو صحيح،  رجحو ُب اؼبقاـ اآلخر
 .أف الدـ على القوؿ الراجح ليس بناقض: اخلَلصة

 ؟ما ٓب يكن من السبيلُت أو ال كبتاج: ىل كبتاج أف نقوؿ
أف الدـ غَت انقض إال أف يكوف من : فلسنا حباجة أف نقوؿ؛ لًقااػبارج من السبيلُت مط: قاؿألنو ؛ ال كبتاج: اعبواب

 .أمره فهو انقض ألنو نَص على أف اػبارج من السبيلُت منتوٍ ؛ السبيلُت
، وال يدري ما حولو، إنساف انـ فزاؿ عقلو، زواؿ العقل بنـو: ىذا ىو الناقض الثالث: َوَزَواُؿ اَْلَعْقِل بِنَػْوـٍ َأْو َغرْيِهِ : قولو

 .إذا أردت أف ُتصلي فتوضأ بعد استيقاظك: قوؿن
 ؟ما مثالو؟ زوؿ العقل بغَت النـوكيف ي: َأْو َغرْيِهِ : قولو

خدِّر، اعبنوف، اإلغماء، -أسأؿ هللا العافية-ر السكْ ك: اعبواب
ُ
ذه صبيًعا تُزيل ىفاؼبؤلف يرى أف ، كل ىذه تُزيل العقل،  اؼب

 .العقل أو أهنا انقضة للوضوء
 .وبعد إفاقتو فعليو أف يتوضأ، فذذا أراد أف ُيصلي بعد استيقاظو، وزاؿ عقلو، ألمر ما؛ خَدره طبيب َمنْ : فعليو

رضي هللا تعاذل -أف الصحابة ]: ما ثبت ُب الصحيح: ولكن ىذا الذي ذكره اؼبؤلف ُيشكل عليو، ىذا ما عَده اؼبؤلف
 نزلت أي: خفقت، [غلبهم النـو حَّت خفقت رؤوسهمورِبا ، أهنم كانوا ينتظروف صَلة العشاء مع النيب  -عنهم
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 [وُيصلوف مع النيب ، ُيسمع ذلم صوت ث تُقاـ الصَلة، أف ذلم شخريًا]: وُب بعض ألفاظ اغبديث
 ؟-رضي هللا تعأب عنهم -فكيف قبمع بُت ما ذكره اؼبؤلف وما ثبت من فعل الصحابة

أما إذا كاف إنساف ، الحتماؿ أنو أحدث: يعٍت، ـو ىذا مينة للحدثإف زواؿ العقل بنـو أو غَت ن: نقوؿ، اعبواب كاآلٌب
حىت ولو خفق رأسو أو ظُبع لو غطيط أو ما أشبو ، فذف ىذا ال ينتقض وضوؤه؛ ولو أحدث غبس بنفسو، يعرؼ حالو

، لكنك فبسك حباستك، وتشعر أنك خرجت من الدنيا وغاب عقلك، أحيااًن تناـ، تعرؼ ىذا من نفسك توأن، ذلك
 ؟ما حكمو، ىذا النـو هبذه الصفة، ولو أحدثت لشعرت

 .وال ينقض الوضوء، ىذا ال يُؤثر: اعبواب
 .فهذا ىو الذي ينقض الوضوء، انـ ُمستغرقًا، وال يشعر بنفسو إطبلقًا، بينما إنساف انـ نوًما آخر

فذف  ، االعتبار إبحساسو وشعوره ولكن، ف جالًسا أو كاف متكًئا أو كاف واقًفااسواء ك، نوموأنو ال اعتبار حباؿ : والصحيح
 .لعكس ابلعكساو ، ه ال ينتقضوءفذف وض؛ كاف يشعر ووُبس بنفسو

 .وفئوال يتوض، ويصلوف، كانت زبفق رؤوسهم ُب اؼبسجد ٍب يقوموففقد  وُبمل ما ذُكر من حاؿ الصحابة : وعلى ىذا
 ؟يتوضأ أو ال يتوضأ ىل، واآلف جاء وقت الصبلة، إنو انـ: إذا جاءؾ إنساف وقاؿ: فعليو
 ؟ىل رُبس بنفسك لو خرج منك شيء: تقوؿ
 .صلِّ على وضوئك: فُيقاؿ؛ ُأحس بنفسي، نعم: فيقوؿ

وما ، ىذا ىو اؼبرجح ُب قضية النـو، توضأ: فنقوؿ؛ وال أدري ىل أحدثت أو ال، غبت عن الدنيا، ال أدري: وإذا قاؿ
 .ُأغبق بو فبا ُيسبب زواؿ العقل

فذذا َأَكَل غبم اعبزور فذف ىذا ، البعَت، اإلبلىو : اعبزورو ، أكل غبم اعبزور: ىذا الناقض الرابع: ِم َاجْلُُزورِ َوَأَكُل حلَْ : قولو
وأما اؼبذاىب األخرى فذهنا ، ىذا من مفردات مذىب اغبنابلة، واعلم أف اعتبار أكل غبم اعبزور من النواقض، أحد النواقض

وإمبا القائلوف بذلك ىم ، ىؤالء ال يروف النقض أبكل غبم اعبزور، ؼبالكية والشافعيةاألحناؼ وا، ال ترى ىذا من النواقض
فيو حديثاف صحيحاف عن النيب : فذنو قاؿ ُب النقض بلحم اعبزور، - رضبو هللا -ماـ أضبد اإل: وإمامهم ُب ىذا، اغبنابلة
 ،فذنو ثبت ُب الصحيح :[ أنو ُسئل إف شئت: قاؿ؟ أنتوضأ من حلـو الغنم .نعم: قاؿ، أنتوضأ من حلـو اْلبل] .

 .واغبديث صحيح صريح
 .[وا من حلـو اْلبلئتوض: أنو قاؿ]: وُب اغبديث الثا٘ب

 .أف أكل غبم اعبزور انقض: فاغبديثاف الصحيحاف كما ذكر اإلماـ أضبد يقضياف
 ؟واغبديثاف صحيحاف، كيف قالت اؼبذاىب الثبلثة بعدـ النقضولكن  

وأصحاب اؼبذاىب األخرى ٓب تصل إليهم ، إذا انتهى إليو اغبديث قاؿ بو، يقوؿ دبا انتهى إليو افأف اإلنس: فاعبواب
وردبا وصلت إليهم واشتبهت عليهم أهنا ، ردبا ٓب تصل إليهم من حيث الصحة، األحاديث على جهةصحيحة ساؼبة
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لذي دَؿ عليو اغبديثاف كما قالو اإلماـ أضبد لكن يعنينا القوؿ الراجح ا، وال كبب أف نناقش ىذه، منسوخة فلم أيخذوا هبا
 .- رضبو هللا -

 .َمْن أكل غبم جزور فذنو أتى انقًضا من نواقض الوضوء: فعليو
لو أكل كرًشا أو ، فلو أكل شحًما ال ينتقض، دبعٌت إف النقض أبكل اللحم؟ غبم اعبزر ىل ؽبذا التعبَت مفهـوأكل 

 ؟ُب غبم اعبزور أو ال تدخل ىل تدخل، مصغااًن أو كبًدا أو طحااًل 
وإف كاف فقهاء اغبنابلة نصوا على أف الناقض ىو ما ، أف ىذه من صبلة اللحم: فالصحيح: ىذا فيو خبلؼ: اعبواب

،  توضأ من كل ما ضبل خفُّ البعَت: وؽبذا عبارة بعضهم يقوؿ؛ ىو عاـ ُب كل غبم، لكن ال، اؽبرب: ُنسميو ابللحم اػبالص
كل ىذا ،  إْب، والكبد، والكرش، واؼبصغاف، والشحم، اللحم: فيشمل، عَت توضأ منو من غَت تفصيلكل ما ضبل خفُّ الب

 .يُعترب انقًضا من نواقض الوضوء
 .أف كل ما ضبل خفُّ البعَت فذنو انقض: ىذا ىو القوؿ الصحيح ُب اؼبسألة

 ؟ما مقدار الناقض
 ؟لعواـلكن ىل القواعد أُتخذ من ا، العواـ عندىم قاعدة: اعبواب
، حىت هبتنبو؛ أحيااًن يُعلم اإلنساف الشيء -يعٍت -حىت ال أتخذوا هبا؛ لكن نذكرىا لكم، ما أُتخذ من العواـ: اعبواب

ر العصفور من اما كاف دبقد: يقولوف؟ ماذا يقولوف، نُعلمكم شيًئا اآلف ال تعملوا بو، حىت يعمل بو؛ أحيااًن يُعلم الشيءو 
 ؟فعليو إذا أكلت دبقدار رأس العصفور ما اغبكم؛ ىذه قاعدِتم ُب ىذا، لطَهورغبم اعبزور فذنو ال ينقض ا

فهذا ىو ، لو شربت مرقًا فيو غبم جزور مفرـو صغَت فذنو ال يضر على حسب القاعدة الذىبية ىذه، ال يضر: اعبواب
 .ىذا تفقو من غَت فقهاء، ىذه قاعدة غَت صحيحة: إخواف كما قلتُ  لكن اي، مذىبهم
، حىت ولو كاف سلًكا من غبم اعبزور أكلتو، حىت اؼبفرـو من غبم اعبزور إذا أكلتو، وإف قلَ ، أف غبم اعبزور انقض: حالصحي
 .تبو ؽبذهنفا، انقض للَطهور: نقوؿ
 .فهذا ٓب يثبت فيو ربديد، يده دبقدار معُتيأما تق
 ؟ما اغبكم، َمْن أكل ظببوسة فيها غبم جزور: عليو

 .يتوضأاغبكم أنو : اعبواب
 ؟ما اغبكم، َمْن شرب مرقًا فيو غبم جزور مفرـو

 .يتوضأاغبكم أنو : اعبواب
 ؟ما اغبكم، وليس فيو أدٗب غبم، َمْن شرب مرؽ غبم اعبزور

إف  -ن ال يضركل، وإف كاف األحوط أف يتوضأ، نو ال يُؤثرأ: ن الياىركل، وإف كاف فيو خبلؼ، ال يُؤثر ىذا: اعبواب
 .بوط أبكل غبم اعبزورفاغبكم مر  -شاء هللا
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 ؟ما الفرؽ، ما فرؽ اعبزور عن الشاة عن البقر؟ قد أيٌب إنساف ويقوؿ ؼباذا، إذف انتبو ؽبذا الناقض
ردبا  -يعٍت -فذذا أكلو، فيو صفة الثوراف وصفة الشيطنة -يعٍت-على أف بعضهم ذكر أف اعبزور، هللا أعلم: نقوؿ: اعبواب

، هللا أعلم هبذا، القوة اليت ُب غبم اإلبل -يعٍت -ىذه ئحىت يُطف؛ ن الواجب أف يتوضأفكاف من السنة أو م، تتأثر نفسيتو
 .فالذي يعنينا أنو انقض كما ظبعت

 .والعمل الصاحل، نسأؿ هللا لنا ولكم العلم النافع
 
 

  


