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 مقدمه

 

احلمد هلل على إحسانه و الشكر له على توفيقه و امتنانه و صلى اهلل و سلم على سيدنا حممد 

  و على آله و صحبه أمجعني... 

 : و بعد 

من يرد اهلل به  " -  -قال , وهو عالمة اخلري , فإن التفقه يف الدين من أفضل األعمال 

 ". 21كتاب العلم رقم" البخاري  "خريًا يفقه يف الدين 

و ذلك ألن التفقه يف الدين هو الذي حيصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل 

 .الصاحل 

و ينبغي أخيت املسلمة احلرص على أن تكون عبادتك على الوجه املشروع من غري إفراط 

... و خري األمور أوسطها فاملتساهل يف العبادة ينتقصها , األمور ذميم فكال طريف , أو تفريط 

هو الذي يوفيها حقها  --و الغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها و املسنت فيها بسنة الرسول 

فواجب عليك أخيت الكرمية لتكون عبادتك صحيحة و مقبولة بإذن اهلل عليك أن تتعلمي 

 ما يستقيم به دينك 

 .ميسور بإذن اهلل متى ما صحت عزميتك و صلحت نيتك و ذلك 

مقرون بأدلته من الكتاب و السنة , و هاحنن أختنا الكرمية نضع بني يديك ملخص يف الفقه

 . قد مت تلخيصها من كتاب الشرح املمتع البن عثيمني 

يع و هذا و نسأل املوىل الكريم أن يوفقنا مجيعا للعلم النافع و العمل الصاحل إنه مس

 . جميب
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 درس األولــــال
 .ويف ذلك قطع هلذا النجس , إزالة اخلارج من السبيلني مباء أو حجر وحنوه  -:اإلستنجـــاء 

- :آداب قضاء احلاجة 
 "أعوذ باهلل من الخبث والخبائث , بسم اهلل " يستحب عند دخول الخالء قول 

سرت ما بني أعني :"أنه قال -  -عن النيب - -طالب وهذا سنة ملا رواه علي بن أبي  -:قول بسم اهلل -

 وحسنه ابن حجر والسيوطي و املناوي وغريهم( 606)رواه الرتمذي  " بسم اهلل: أن يقول  يف الكن  إذا دخل أحدهم ,اجلن وعورات بين آدم 

رضي يقول بعد التسمية أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث وهذا سنة حلديث أنس  كان إذا دخل اخلالءو-

اللهم إني أعوذ بك من "  -:قال  كان إذا دخل اخلالء صلى اهلل عليه وسلميف الصحيحني أن الرسول  اهلل عنه

 رواه البخاري ومسلم "اخلبث واخلبائث

 . سرت إنها -:فائدة التسمية 
 مأوى واخلبيث,  خبيث املكان هذا ألن,  واخلبائث اخلبث من وجل عز اهلل إىل االلتجاء -: ستعاذةفائدة اإل

.  واخلبائث اخلبث من باهلل أعوذ:  يقول أن اخلالء دخول أراد إذا املناسب من فصار.  الشياطني مأوى فهو اخلبثاء

 . الشريرة النفوس وهي اخلبائث وال,  الشر وهو اخلبث يصيبه ال حتى

 . الدخول قبل تعين -:العندية 

 ألن ظاهرة هنا ومناسبته,  اخلالي ملكانا أصله واخلالء (2)احلاجة لقضاء اجللوس عند استعاذ – مثاًل – الرب يف كان فإذا

 . وجل عز باهلل والتجئ اعتصم أي:  باهلل أعوذ:  قوله ىنعوم واحد إاّل فيه جيلس ال املكان هذا

(1) غفرانك:  منه اخلروج وعند 

 للحديث جلوسه مكان مفارقته فعند الرب يف كان فإن بعديه هنا العنديه,  غفرانك منه اخلروج بعد يقول أن يسن أي 

0حبان رواه أمحد و أبو داود وصححه ابن" غفرانك:  قال الغائط من خرج إذا كان -  -عن النيب  - - عائشة عن:  الصحيــح

   وذلك إذا كان يف مكان ليس (عد قاضي احلاجة حتى ال يرى جسمهُب)و املراد :  و من آداب قضاء احلاجة االستتار

 . فانطلق حتى توارى عين فقضى حاجته: أو أشجار ساتره حلديث املغرية بن شعبة يف الصحيحني قال,  فيه جدران
 (172)البخاري

وأما استتاره .. استتار بدنه كله وهذا حلديث املغرية بن شعبة(3)وأيضًا فيه من املروءة واألدب ما هو ظاهر ويستحب  

  ..للعورة فهو أمر واجب
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- : اضــــاءه
 . املياه دورة دخول قبل البناء ويف .1

 هنا" غفرانك" قوله ومناسبة.  عنه والتجاوز الذنب سرت فهي..  ووقاية سرت هي واملغفرة غفرانك أسألك:  تقديره حمذوف بفعل منصوب مصدر:  غفرانك قوله .2

 بعض وعلل  اجلسم أذية بتخفيف عليه منّ كما األثم أذية عنه خيفف أن اهلل فدعا , األثم أذية تذكر اجلسم أذية من ختفّف ملا اإلنسان أن املناسبة إن:  قيل-:

 . اهلل ذكر عن فيه انقطاعه من فيستغفر اهلل فيه يذكر ال احلاجة قضاء مكان بأن العلماء

" يُستحب"إذا ثبت بتعليل ونظروا واجتهاد فيُقال  فيه أما  ,فقد أثبتَ سُنّه بدون دليل " يُسَنُ" ألنك إذا قلت  ,يُسَنُ : ال يقال فيه  ,الشيئ الذي مل يثبت بدليل  .3

  - -ألن االستحباب ليس كالسَنه بالنسبة إلضافته إىل رسول اهلل 
 

 تقدم اليمنى كانت فإذا  خرج إذا اليمنى ويقدم,  اخلالء دخول عند اليسرى رجله يقدم أن ويستحب 

 عند تقدم أن ينبغي فإنه عكسه يف تقدم واليسرى النعل ولبس املسجد دخول مثل التكريم باب يف

 . وأفضل أكمل إىل  خروج ألنه اليمنى اخلروج وعند اليسرى اخلالء دخول

  فاألفضل أن  ,إن خاف تلوثًا  ليستنجي باملاءإذ أمكن يف الرب  ويستحب انتقاله من موضع قضاء احلاجة

 .فإنه ال ينتقل , كما يوجد يف املراحيض اآلن  ...أما إذا مل خيف , ينتقل درءًا  هلذه   املفسدة 

  ( .اسم اهلل)واملراد بذكر اهلل هنا . . ويكره الدخول بشيء فيه ذكر اهلل تعاىل 

ويستثين من ذلك إال حلاجة هذا مستثنى من املكروه يعين إذا احتاج إىل ذلك كاألوراق النقدية اليت  

لو قلنا ال يدخل بها ثم أخرجها و وضعها عند باب اخلالء صارت ألننا , فيها اسم اهلل فال بأس بالدخول بها 

وإذا كان يف جممع من , وإذا كانت يف حمل بارح صارت عرضة ألن يطري بها اهلواء , عرضة للنسيان 

 .الناس صارت عرضه ألن تسرق 

   وهذا له حاالن,  من األرض( القرب)ويكره رفع الثوب قبل الدنو:- 

 فرفع الثوب هنا حمرم  من ينظرُه أن يكون حوله: األوىل. 

 :كشفة وهو خال ليس عنده أحد وفية ثالث أقوال : الثانية 

 اجلواز             -  

  (1) التحريم -       الكراهية       -  

لكن كرهوا أن يرفع ثوبه قبل دنوه . واقتصر على الكراهة هنا ألن كشفها هنا لسبب وهو قضاء احلاجة 

 .احلاجة إىل الرفع حينئٍذ ألن أصل الكشف هنا مباح من األرض لعدم 
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  أن رجاًل مَر بالنيب: و الدليل   ويكره الكالم يف قضاء احلاجة-  - وهو يبول ؛ فسَلم عليه فلم يرد

, و احلاصل أنه ال ينبغي أن يتكَلم حال قضاء احلاجة إال حلاجة كأن يرشد أحدًا . (1)عليه السالم 

  . فال بأس به , أو طلب ماء ليستنجي , شخص و خاف أن ينصرف  أو كان له حاجة يف

  ويكره االستنجاء أو االستجمار باليمني:- 

واللفظ له أما , رواه البخاري ومسلم ( ال يتمسح من اخلالء بيمينه ) لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم 

التعليل فهو إكرام اليمني أما إذا أحتاج إىل االستنجاء أو االستجمار بيمينه كما لو كانت اليسرى مشلولة 

باحلجر واالستجمار , الستنجاء باملاء ستجمار أن اتنجاء و اإلالفرق بني االسمثاًل فإن الكراهة تزول  و 

 .وحنوه 

  يوبحلديث أبي أ.  النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها- -  عن النيب-  -ال تستقبلوا : " قال

 القبلة

وأما التعليل لذلك فهو احرتام القبلة  (493)رواه البخاري  "ا ولكن شرقوا أو ّغربوا وهغائط وال تستدبر ببول وال

 .تقبال واالستدبار يف االس

ألن النهي عن االستقبال حمفوظ ليس , أنه جيوز يف البنيان استدبار القبلة دون استقباهلا  -:الراجـــح و

  -  - نيان لفعل النيب والنهي عن االستدبار ُخصص مبا إذا كان يف الب –فيه تفصيل وال ختصيص 

فرأيت النيب صلى اهلل , رقيت يومًا على بيت أخيت حفصة ) : حلديث بن عمر رضي اهلل عنهما قال 

وأيضًا االستدبار أهون من  . رواه البخاري ومسلم( عليه وسلم قاعدًا حلاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة 

 : واألفضل ,  االستقبال

 . مكنأن ال يستدبرها إن أ

 :فائدة مهمة يف أحكام استقبال القبلة وهي كالتالي 

استقبال القبلة خيتلف حكمة من حال آلخر فقد يكون منهيًا عنه كما هنا وقد يكون واجبًا كما يف الصالة 

, اءه فإنه يكره للخطيب أن يستقبل القبلة وجيعل الناس ور, وقد يكون مكروهًا كما يف خطبة اجلمعة , 

 . وقد يكون مستحبًا كالدعاء والوضوء 
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 الــــدرس الثاني
 :قضاء احلاجة تابع آداب 

  عللوا ذلك بعلتني  -: ويكره مكوثه يف اخلالء فوق حاجته: 

فال  اطني اخلبيثةشوش واملراحيض مأوى الشيأن احل. 1.       حاجهبال  أنه يف ذلك كشفًا للعورة. 2

 .ي أن يبقى يف هذا املكان ينبغ

ملا رواه  -: رة عليها مثرةوحيرم التخلي من البول والغائط يف الطريق أو الظل النافع أو حتت شج 

أو  ,يتخّلي يف طريق الناس الذي " :رسول اهلل؟ قال يا وما اللعانان:وقالوا, "اتقوا الّلَّعَانني: "قال -  -مسلم أن النيب 

 (169)رواه مسلم "يف ظّلّهم

الظل الذي : يعين" هميف ظّلَّ أو" وإيذاء للمؤمنني ُمحرم,  والغائط يف الطريق أذّية للماّرة أن البول لةوالّع

.  "فال يقال بالتحريم, وانتفاعهم بذلك فلو بال أو تغّوط يف مكان ال ُيجلس فيه , هو حمل جلوسهم 

 . اء يعين الذي جيلسون فيه للتدفئة وهذا قياس صحيح جلي واضح مس الناس يف أيام الشتومثله مش

رة حمرتمة واملقصودة هي اليت سواء كانت مثرة مقصودة أو مث (والشجرة اليت عليها مثرة ) قوله 

ألنه رمبا تسقط فتتلوث بالنجاسة , يقصدها الناس ولو كانت غري مطعومة فال جيوز التبول حتتها أو التغوط 

واحملرتمة كثمرة النخل , فالبد أن مير بهذه النجاسة فيتلوث بها , وألن من قصد الشجرة ليصعد عليها , 

, ألن الثمر طعام حمرتم , يبول وال يتغوط حتتها ما دامت مثمرة ولو كانت يف مكان ال يقصده أحد فال 

 . وكذلك غريها من األشجار اليت تكون مثرتها حمرتمة لكونها طعامًا ؛ فإنه ال جيوز التبول والتغوط حتتها 

ذّية اليت حتصل عن البول يف الطرقات وظل الناس األويقاس على نهي النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ :  للمسلمني يف أي عمل كان قوليًا أو فعليًا لعموم قوله تعاىل 

 ٨٥: األحزاب چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   
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 .و يستجمر ثم يستنجي باملاء و هذا هو األفضل 
- :ال خيلوا من ثالث حاالت  إذا قضى حاجته واإلنسان

حديث أنس رضي اهلل عنه : ودليل ذلك , وهو جائز على الراجح . اء وحده باملأن يستنجي : األوىل 

؛  (1)من ماء وَعَنَزًة (2)فأمحل أنا وغالم حنوي إداوًة, يدخل اخلالء  صلى اهلل عليه وسلمكان النيب : قال 

فكما أنك , ن باملاء وأما التعليل فألن األصل يف إزالة النجاسات إمنا يكو (151رواه البخاري )فيستنجئ باملاء 

 .فكذلك تزيلها باملاء إذا كانت من اخلارج منك , تزيل النجاسة به عن رجلك 

 إناء صغري من جلد: إداوًة  (1)

يركزها جبنبه  حيتمل أنه يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر أو وقيل هي احلربة القصرية وكان يستخدمها , هلا أسنان  محعصا أقصر من الر: الَعنزة بفتح النون  (2)

 ( 151فتح الباري ص) وهذا أظهر األوجه , املرور بقربه , أو ُتّحمل ألنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى  لتكون إشارة إىل منع من يروم

 أن يستنجي باألحجار وحدها : الثانية 

 :وفعله  -  -واالستنجاء باألحجار جمزئ ّدل على ذلك قول الرسول

رواه  "أن نستنجي بأقل من ثالثة أحْجـار - -نهانا رسول اهلل  "قال  --فحديث سلمان : أمـا قوله 

أتى الغائط و أمره أن يأتيه بثالثة  --أن النيب  --و أما فعله فكما يف حديث ابن مسعود  (161)مسلم 

 فأتاه ,  أحجار

كتاب الوضوء , رواه البخاري )" (1)هذا ركس ": و ألقى الروثة و قال , احلجرين --فأخذ النيب , حبجرين و روثه 

وحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه مجع للنيب  (1/55)رواه الدارقطني "ائتين بغريها  ": و يف رواية ,  ( 156

فدل على ( 155كتاب الوضوء , رواه البخاري )و أتى بها بثوبه فوضعها عنده ؛ ثم انصرف , صلى اهلل عليه وسلم  أحجارًا 

 َرُهوهذا مما يدّلل لقول شيخ اإلسالم رمحه اهلل أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان َط جواز االستجمار 

 (11/375جمموع الفتاوى ) احملل 

 .ال يزيل النجس إاّل املاء الطهور / وهذا أقرب إىل املنقول واملعقول من قول من قال 

هذا مل يثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم لكن من حيث أن يستنجي باحلجر ثم باملاء  و: الثالثة 

 .املعنى ال شك أنه أكمل تطهريًا 

 
 
 

 فتح الباري 152ص( من حالة الطهارة إىل حالة النجاسة  رّد) رجيعأي جنس وقيل الركس ال:ركس  (3)
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 الدرس الثالث
 -:شروط االستجمار 

, و الورق , واخلرق , والرتاب , اليابس املتجمد الطني : أن يكون باألحجار وحنوها مثل امَلَدَر  وهو  .1

 .وما أشبه ذلك كاخلشب 

أن يكون طاهرًا ال جنسًا وال متنجسًا فالنجس جنس بعينه و املتنجس جنس بغريه يعين طرأت عليه  .1

 .النجاسة

قال  نهى أن يستنجى بأقل من ثالثة أحجار وألن النيب  أي حيصل به  اإلنقاء بدليل أن النيب : منقيًا  .4

. أو ال يسترت أو ال يستربئ من البول ثالث روايات ( إنه ال يستنزه من بوله : ) يف الذي يعذب يف قربه 

 .رواه ابن عساكر (4)رواه البخاري ومسلم (1)رواه مسلم(1)

نهى أن  أاّل يكون االستجمار بعظم أو روث كما مر بنا يف الدرس السابق والدليل على ذلك أن النيب  .3

أتى الغائط و أمره أن بالعظم أو الروث  كما يف حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه أن النيب  يستنجى

رواه )"وألقى الروثة وقال هذا ركس , احلجرين فأخذ النيب , فأتاه حبجرين و روثه , يأتيه بثالثة أحجار 

 (1/55طني يف سننه رواه الدار ق) " ائتين بغريها : " و يف رواية ,  ( 156كتاب الوضوء , البخاري 

أنهما ال " أن يستنجى بعظم أو روث وقال ويف حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه نهى رسول اهلل 

 " 475وقال اسناده صحيح و أقره احلافظ يف الفتج وصححه النووي يف  1/56رواه ابن عدي والدار قطني " يطهران 

قال ألنه , أن هذا العظم يكون طعامًا للجن يب فقد بّين الن, والتعليل أنه إن كان العظم عظم ُمذّكاه 

وال جيوز  ( 354رواه مسلم " ) يقع يف أيديكم أوفر ما يكون حلمًا , لكم كل عظم ذكر اسم اهلل عليه : " هلم 

 .و إن كان عظم ميتة فهو جنس فال يكون مطهرًا, تنجيسه على اجلّن 

وإن كان , العّلة فإن كان طاهرًا فهو علف بهائم اجلّن وأما , نستدل له مبا استدللنا به للعظم : والروث 

 .جنسًا مل يصلح أن يكون مطهرًا 

أّن ال يكون االستجمار بطعام لبين آدم أو طعام بهائمهم فال يصح االستنجاء بهما والدليل أن الرسول  .5

 فيكون النهي عن , نهى أن يستنجى بالعظم والروث ألنهما طعام اجلن ودوابهم واإلنس أفضل

, االستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أوىل وكما أن فيه حمذروًا  آخر وهو عدم احرتام النعمة 

أو بهائمهم , آدم ألن اهلل تعاىل خلقها لألكل ؛ ومل خيلقها ألجل أن متتهن هذا االمتهان فكل طعام لبين 

 145الشرح ص. فإنه حرام أن يستجمر به ولو كان فضلة طعام ككسرة اخلبز 
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أال يكون  االستجمار بشيٍء حمرتم أي ماله حرمة و تعظيم يف الشرع مثل كتب العلم الشرعي والدليل  .6

ن مكتوبًا بغري حتى و لو كا.  31احلج ( ذلك ومن يعظم شعائر اهلل فإنها من تقوى القلوب : )قوله تعاىل 

 .العربية ما دام أن موضوعه موضوع حمرتم 

ألن . أن ال يكون االستجمار بشيٍء متصل حبيوان  يعين املتصل باحليوان ال جيوز االستجمار به  .7

. و إذا كان علفها ينهى عن االستجمار به  , أو أذن سخلة, أن يستجمر بذيل بقرة  : للحيوان حرمة ؛ مثل 

 !ها نفسها ؟فكيف باالستجمار ب

 - -والدليل حديث سلمان الفارسي. يشرتط ثالث مسحات وهو أن ميسح حمل اخلارج ثالث مرات  .8

والعلة يف أمره صلى اهلل عليه وسلم بثالثة .  (161)رواه مسلم  "أن يستنجي بأقل من ثالث أحجار-  -هنى الرسول : " قال

بل رمبا يتلوث , ألنه إذا فعل ذلك ال يستفيد , د ألجل أن ال يكرر اإلنسان املسح على وجه واح: أحجار 

 .زيادة 

أو يبقى أثر ال يزيله إال املاء ويشرتط يف االستنجاء ثالث , اإلنقاء وهو أن يرجع احلجر يابسًا غري مبلول   .9

مسحات فيمسح ثالث مسحات فإن مل تنق الثالث زاد عليها والسبب ألن الغالب أنه ال إنقاء بأقل من ثالثة  

 .وألن الثالثة كمية رتب الشارع عليها كثريًا من األحكام حلديث سلمان الفارسي السابق  , جار أح

- : إضــــــاءة

 -  - النيب أن" الصحيحني" يف ثبت ما والدليل.  هكذا سابعة زاد بست أنقى وإذا , خامسة زاد بأربع أنقى فإذا.  عدده واملراد بوتر االستجمار قطع يسن*

 . البخاري رواه" فليوتر استجمر من قال

 العامة املرافق و األماكن يف خاصة املسلمني أذية يتجنب أن به جيدر األحكام هذه يف املتأمل الكرمية أخيت*

 .. غريها و احلدائق و املدارس يف املياه دورة نظافة على احملافظة * 
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 الدرس الرابع
  باب السواك وسنن الوضوء 

 . األصل أن السنن تذكر بعد ذكر الواجبات واألركان -: السواك
 .... وهو من سننه لوجهني -وإمنا قدم السواك على الوضوء

 .ويتأكد يف مواضع أخرى غري الوضوء –أن السواك مسنون كل وقت  -: األول

 . أن السواك من باب التطهري فله صلة بباب االستنجاء-:الثاني 

 :عن أبي هريرة رضي اهلل عنه : يف احلديث الصحيح --الدليل على سنية السواك قوله

يدل على أنه ليس  . 887رواه البخاري رقم  "لوال أن أشق على أميت ألمرتهم بالسواك عند كل صالة" -2

 .بواجب ألنه لو كان واجبًا لشّق عليهم بل لوال املشقة لكان واجبًا ألهميته 

 رواه البخاري تعليقًا بصيغة اجلزم" , مرضاة للربوالسواك مطهرة للفم :     " ويف حديث عائشة 

  -: ويف هذا فائدتان عظيمتان
 .كونه مطهرة للفم -: دنيوية -1

ولألسف , وكل هذا حيصل بفعل يسري يتحصل على أجر عظيم , كونه مرضاه للرب  -: أخروية -1

 .تهاونًا أو , من الناس من مير عليه الشهران والثالثة ومل يتسوك إما جهاًل 

 قوله-  - "  وكلما قرب التسوك .. أي قرب وقت الصالة   ويشمل ذلك الفرض و النفل  "عند كل صالة

 .والراجح أن السواك سنة حتى للصائم قبل الزوال وبعده  , فهو أفضل  .. من وقت الصالة 

 كحديث عائشة – السواك للصائم قبل الزوال وبعده عموم األدلة الدالة على ُسُنَية: والدليل

(للرب مرضاة , للفم مطهرة والسواك ) , النيب فإن -  - على إبقاؤه جيب والعام شيئًا يستثن مل 

 .وليس هلذا العموم خمصص قائم .إاّل أن يرد خمصص له,  عمومه

-- اهلل رسول كان - - اليمان بن حذيفة قول والدليل النوم من تباهنالا عند السواك ويتأكد -1

 (135)رواه البخاري"بالسواك فاه صيشو الليل يف قام إذا"

 .بالسواك ويدلكه يغسله: شوصي معنى:  العلماء قال

 

 بالنوم الفم  رائحة تغري وهي  واحدة العلة ؛ألن النهار نوم من تباهنالا عند أيضًا ذلك يكون أن مينع وال

الشرح املمتع . النهار نوم يف وبالقياس ...الليل نوم يف بالدليل , مطلقًا النوم من االنتباه عند أكديت هذا فعلى
 153جزء أول ص
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رواه البخاري رقم  (.,السواك مطهره للفم ) --والدليل قوله ,كذلك يتأكد السواك عند تغري رائحة الفم -3

 . فمقتضى ذلك أنه متى احتاج الفم إىل تطهري كان متأكدًا(         1943)

فإذا اقتضت احلال أن يستاك طواًل إستاك طواًل , وإذا . تقتضيه احلال  ويستاك عرضًا وطواًل حسب ما

 .   155الشرح املمتع ص .اقتضت أن يستاك عرضًا إستاك عرضًا , لعدم ثبوت سنه بينه يف ذلك

 هل يستاك باليد اليمين أو اليسرى ؟  –س 

 .كون باليمنى باليمنى , ألن السواك سنه , وإذا كان عبادة فاألفضل أن ي: قال بعضهم 

 . باليسار أفضل ألنه إلزالة األذى , وإزالة األذى تكون باليسرى كاالستنجاء واإلستجمار : قال بعضهم 

 . واألمر يف هذا واسع لعدم ثبوت نص واضح

 

 : إضاءة
 .نظافتك الشخصية فاحرصي  وفقك  اهلل على   فيه داللة على  اهتمام اإلسالم بظهور اإلنسان  يف صورة كرمية  ورائحة طيبة *

 .النفس البشرية تكره الرائحة الكريهة فاحرصي على أن ال تنبعث منك * 

 .كما هو احلال توجه املعلمة الطالبات إىل العناية بنظافة األسنان وكيف أن املسلم ينظف أسنانه مرات كثرية خالل اليوم وليس يف الصباح واملساء فقط * 

 .اجني األسنان يف الصناعات احلديثة استخالص مادة من السواك يف  مع* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ------------------------------------------------------------------------------
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 اخلامسالــــدرس 
 سنن الوضوء

أي الذي أمر به ال على سبيل ( ما سوى الواجب ) األصوليني و مجع سّنة وهي عند الفقهاء : السنن 

 .وحكمها أنه يثاب فاعلها امتثااًل وال يعاقب تاركها اإللزام 

 . مشتق من الوضاءة وهي النظافة واحلسن -: الوضوء يف اللغة
 التعبد هلل عز وجل بغسل األعضاء األربعة على صفه خمصوصة -: وشرعــــــــــــاً 

 لقولهأي قول بسم اهلل ويكون عند ابتدائه,  -: جتب التسمية يف الوضوء مع الذكر-  -  

 رواه أمحد حديث حسن (ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل عليه )         

, فدل هذا على إنها واجبة , وأنها يف البداية , هذا املشهور , ألن التسمية على الشـيء تكـون عنـد فعلـه     

والتسـمية يف الشـرع تتنـوع أحكامهـا فقـد تكـون شـرطًا لصـحة الفعـل كمــا يف           [وتسـقط التسـمية بالنسـيان    

الذكاة والصيد وقد تكون واجبة كما يف الوضوء وقد تكون سّنة وقد تكون بدعة كمـا لـو مسـى عنـد بـدء      

 ]اآلذان مثاًل إذا أراد أن يؤذن أو عند بدء الصالة 

 ألنه ومن سنن الوضوء غسل الكفني ثالثًا ,- -  إذا توضأ بدأ بغسل الكفني ثالثًا ,وألنهما آلـة  كان

 .الغسل فإن بهما ُينقل املاء , وتدلك األعضاء , فكان األليق أن يتقدم تطهريُهما

 ؟-  -إن غسلهما واجب ملداومة النيب : ملاذا ال يقال : فإن قيل 

املائـدة  ...(ا وجـوهكم يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إىل الصـالة فاغسـلو  :) أن اهلل يقول : فاجلواب 

 .ومل يذكر الكفني 6

وهذا إذا أراد أن , يعود على غسل الكفني ثالثًا " جتب " والضمري يف قوله ) ,  وجتب من نوم ليل

حديث أبي هريـرة رضـي اهلل عنـه أن الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم        : والدليل (  يغمسهما يف اإلناء 

يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالثًا ؛ فإن أحـدكم ال  فال  , إذا استيقظ أحدكم من نومه : " قال 

وخيّص بالليل لتعليله صـلى اهلل عليـه وسـلم يف    .  مسلم ورواه (161) رقم البخاري رواه"  يدري أين باتت يده 

ــه  ــده   : " قول ــاب   " فــإن أحــدكم ال يــدري أيــن باتــت ي ــة ال تكــون إاّل بالليــل وهــذا مــن ب والبيتوت

ألنه صلى اهلل عليه وسلم مّلا علل بعلـه ال تصـلح إاّل لنـوم الليـل صـار املـراد       , ختصيص العام بالعلة 

 . لليل فهو عام أريد به اخلاص نوم ا( من نومه ) بالعموم يف قوله 
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 املضمضة ثم االستنشاق: 

وهذا بعد غسل الكفني , واألفضل أن  أي من سنن الوضوء البداءة مبضمضة ثم استنشاق              

 . يكون ثالث مرات بثالث غرفات

 .إدارة املاء يف الفم: واملضمضة هي 

االســتنثار إذ ال تكتمــل الســنة إاّل بــه فالغالــب أن ثــم . جــذب املــاء بــالنفس مــن األنــف : واالستنشــاق هــو 

كما أنها ال تكتمل السنة باملضمضة إاّل مبـج املـاء وهـذا األفضـل      – اإلنسان إذا استنشق املاء أنه يستنثره

 ألن حتريك 

 .املاء بالفم جيعل املاء وسخًا ملا يلتصق به من فضالت  بالفم 

 .ل غسل الوجه أفضل , وإن أخرهما بعد غسل الوجه جازأي املضمضة واالستنشاق  قب: والبدء بهما 

لكنهـا مكـروه للصـائم ,ألنهـا قـد تـؤدي إىل ابـتالع         ومن سنن الوضوء املبالغة يف املضمضـة واالستنشـاق  

املاء ونزوله من األنف إىل املعدة ؛ واملبالغة يف املضمضة أن حترك املـاء بقـوة وجتعلـه يصـل إىل كـَل      

أن جيذبه بنفس قوي ويكفـي يف الواجـب أن يـدير املـاء يف فمـه أدنـى       : ستنشاق الفم واملبالغة يف اال

أسبغ الوضـوء ,  " للقيط بن صربه  -  -وهلذا قال , إدارة وأن يستنشق املاء حتى يدخل يف مناخره 

ه الرتمذي وابن خزميه رواه أمحدوخلل بني األصابع , وبالغ يف االستنشاق إاّل أن تكون صائمًا 
ّ
 .اكم والنووي واحل وصحح

 .ومن سنن الوضوء ختليل اللحية الكثيفة 

فاخلفيفة هي اليت ال تسرت البشـرة , وهـذه جيـب غسـلها ومـا حتتهـا ألن مـا         .واللحية إما خفيفة , وإما كثيفة 

مـا تسـرت البشـرة وهـذه ال     : والكثيفـة  , حتتها ملا كان باديًا كان داخاًل يف الوجه الذي تكون به املواجهـة  

 .جيب إال غسل ظاهرها فقط وجيب غسل املسرتسل منها 

 :ني وهو يف الرجلني آكد لوجهني ومن سنن الوضوء ختليل أصابع اليدين , والرجل

 .أن أصابعهما متالصقة : األول 

 .أنهما تباشران األذى فكانتا آكد من اليدين : الثاني 

 .بعضهما ببعض يتدخلأن : وختليل أصابع اليدين 

خبنصـر رجلـه اليمنـى     ئًادمبتـ  ى ,خيللهما خبنصر يده اليسـر : وأما الرجالن فقد استحسن بعض العلماء أن

 ىميـني الرجـل اليمنـ    امن , ألنيـ ألجل التثم الرجل اليسرى يبدأ بها من اإلبهام اإلبهام  األسفل إىلمن 

 , اخلنصر وميني اليسرى اإلبهام
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  حلديث عائشة  :والتيامن كان رسول اهلل :  قالت -(لـه , وطهـوره   ج, وتر يعجبه التيمن يف تنعله

أ باليد اليمنى ثم دهما اليدان والرجالن , تب: باألعضاء األربعة فقط وهو خاص  رواه البخاري( , ويف شأنه كله

 .اليسرى , والرجل اليمنى ثم اليسرى

 ه فالنصوص تدل على أنه ال تيامن فيه , اللهم إاّل أن يعجز اإلنسان عن غسله دفعه واحده فحينئذجأما الو

فهمـا  , ألنهمـا عضـوان مـن عضـو واحـد       يبدأ باألمين فيه , وكذلك الرأس واألذنان ميسحان مرة واحدة ؛

 .داخالن يف مسح الرأس 

 

 ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية , والثالثة

فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم : ) أما األوىل فهي واجبة لقوله تعاىل 

 6املائدة ( وأرجلكم إىل الكعبني 

 .نهما أبلغ يف التنظيفأكمل منهما ؛ أل والثانية أكمل , والثالثة

 157رواه البخاري أنه توضأ مره مره  -  -وقد ثبت عن النيب 

 158رواه البخاري ومرتني مرتني 

 145ومسلم  159رواه البخاري  ًاثالثًا ثالث

 186رواه البخاري  وتوضأ كذلك خمالفًا , فغسل وجهة ثالثًا , ويديه مرتني , ورجليه مرة

 184الشرح املمتع اجلزء األول ص مره , وبهذا مرهواألفضل أن يأتي بهذا 

 

 

 : إضاءة
إذا استيقظ   -قال رسول اهلل  -:قال –أبي هريرة رضي اهلل عنة حلديث   , احرصي رعاك اهلل على االستنثار بعد االستيقاظ من النوم سواء أردت الوضوء أم ال *

واإلستنثار على الراجح هو إخراج املاء من األنف بعد إدخاله فيه ,  161رواه البخاري .خياشيمه أحدكم من منامه فليستنثر ثالث مرات فإن الشيطان يبيت على

 . عن طريق اإلستنشاق

 –فكري كم مررة يتوضرأ املسرلم يف اليروم للفررو       . تلفت املعلمة نظر الطالبات إىل اهتمام اإلسالم بالنظافة وحرصه أن يكون املسلم دائماً نظيفاً *

 .يا لعظمة هذا الدين . للنوافل  كم مرة يتوضأ

 

 

 -------------
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 الدرس  السادس
 فروض الوضوء

 .لغة احلز والقطع : الفرض
شرعًا مرادف للواجب أي مبعناه وهو ما أمر به على سبيل اإللزام يعين أمر اهلل به ملزمًا إيانا : الفرض 

 .بفعله 

 .و تاركه مستحق للعقاب أن فاعله امتثااًل ُمثاب :وحكمه 

 واملراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء

 . تعين الكيفية اليت يكون عليها : وصفه الوضوء 

 .وصفه مستحبه  – صفه واجبه -: وللوضوء صفتان
 -: الفرض األول -1

فلو بللت يدك باملاء ثم .أن جيري املاء على العضو :والغسل ... فالبد من الغسل: غسل الوجه      

 .مسحت بها وجهك مل يكن ذلك غساًل

 (.منابت شعر الرأس املعتاد ) من منحنى اجلبهة : وحده طواًل . هو ما حتصل به املواجهة  : والوجه 

 .ذنإىل أسفل اللحية , وعرضا من األذن إىل األ

 ....فيدخالن يف حده ... لوجودهما فيه ... والفم واألنف من الوجه 

 .فاملضمضة واالستنشاق من فروض الوضوء 

 -: الفرض الثاني -1
 .غسل اليدين إىل املرفقني      

 . والذراع العضد بني املفصل هو واملرفق

 ( املرافق إىل وأيديكم)  تعاىل قوله....  املرفقني دخول على والدليل

 اليسرى يده يغسل ثم , العضد يف يشرع حتى اليمني يديه يغسل كان حيث , بفعله هلا  النيب وتفسري

 (            136) رقم مسلم رواه كذلك

 -: الفرض الثالث -4
 يغمس أن يكفي بل , املاء جريان إىل حيتاج ال املسح أن:  والغسل املسح بني والفرق الرأس مسح     

 . رأسه بها ميسح ثم , املاء يف يديه
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 وعلى – عرضًا األذن إىل األذن ومن طواًل اخللف من الشعر منابت إىل اجلبهة منحنى من الرأس وحد

  هذا

 . الرأس من واألذنني الرأس بني الذي فالبياض

)  يقـل  ومل(  برؤوسـكم  وامسـحوا : )  تعـاىل  ولقولـه  , جيزئـه  ال فإنـه  الـرأس  بقيـة  دون فقط بناصيته مسح ولو

 . أبدًا للتبعيض تأتي ال العربية اللغة يف والباء(  رؤوسكم ببعض

 :فائدة 
 ما الحكمة في مسح الرأس دون غسله ؟/ س

, إنما أوجبب اهلل فبي البرأس المسبح دون الألسبا غن الألسبا ي بإل علب  ا نسبان وا كبرما إذا   بر ال ب ر             

وهباا  , وغن ال ب ر يبىب  مببتالد مبدة ةويلبة      , إذ لو ُغسا لنبلل المباء علب  ال سبم     , و ان في أيام ال تاء 

 185ص متعامل الشرح. واهلل إنما يريد ب باده الرسر , يلحإل الناس به ال سر والم ىة 

   .عل  مسح اغذنرن   -أي من الرأس والدلرا مواظبته : ومنه اغذنان 

 -: الفرض الرابع -3
 6 املائدة(  الكعبني إىل وأرجلكم)  لقوله الكعبني إىل الرجلني غسل

 . القدم جانيب من الساق بأسفل اللذان النائتان العظمان هما:  الكعبان

- : الفرض اخلامس-5

 إىل قمـتم  إذا آمنوا الذين أيها يا)  والدليل اخلامس الفرض وهو حمله يف عضو كل يطهر أن هو الرتتيب

 آيـه  املائـدة ( الكعـبني  إىل وأرجلكـم  برؤوسـكم  وامسحوا املرافق إىل وأيديكم وجوهكم فاغسلوا الصالة

 6رقم 

 لسـيقت  وإال  الرتتيـب  إال فائـدة  هلـذا  نعلـم  وال املغسـوالت  بـني  املمسـوح  إدخال:  اآلية من الداللة وجه

 مسـلم رواه"  به اهلل بدأ مبا أبدًا"   النيب قال وقد , مرتبة ذكرها اهلل ولكن واحد نسٍق على املغسوالت
118 

ما ذ روا إا أنه  ان يرتبها علب  سسبب مبا ذ بر      -  - لوضوئه الواصفني مجيع أن:  السنة من والدليل

 اهلل

 -: الفرض السادس -6
 . تأخري بدون عقبه أي , للشيء مواليًا الشيء يكون أن وهي -:  املواالة

 6 املائدة (  وجوهكم فاغسلوا الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا)  تعاىل لقوله املواالة واشرتطت

 .توضأ متوالراد , ولم يكن يفصا برن أعضاء وضوئه  - أن النبي : ودلرله من السنة 
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 يصبها مل الدرهم قدر ملعه قدمه ظهر ويف يصلي رجاًل رأى - وفي مسند اغمام أسمد أن النبي 

 داود أبو و أمحد رواه.والصالة الوضوء يعيد أن  فأمره املاء

 فأمره,  املاء يصبه مل ظفر موضع مثل قدمه على وترك توضأ رجاًل رأى وسلم عليه اهلل صلى النيب وألن

 134مسلم رواه( وضوءك فأحسن ارجع)  عنه اهلل رضي عمر حديث من مسلم صحيح ويف,  الوضوء حيسن أن

 

 
 

 ------------------------------------------------------------------------------
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 الدرس السابع
 صفه الوضوء

          

كفيــه ثــالث مــرات ,ثــم متضــمض أن عثمــان دعــا بوضــوء فغســل : )    عثمــان مــوىل محــران عــن

, ثـــالث مـرات    ثـم غسـل يـده اليمنـى إىل املرفـق     , واستنشق و استنثر ,ثم غسل وجهه ثالث مرات

ثـم  , ثـالث مـرات   ثـم غسـل رجلـه اليمنـى إىل الكعـبني      , ثـم مسـح برأسـه    , لك ثم اليسرى مثل ذ0

 (متفق عليه , وئي هذا توضـــأ مثــل وضـ -  -رأيت رسول اهلل : ثم قال , الــيسرى مثل ذلك

وال يعلـم   (فعـل الطاعـة تقـرب هلل تعـاىل     لى وهي عزم القلب ع)هي القصد وحملها القلب : ـ النية 2

 .الطهارة وهي التسمية  وحيب اإلتيان بها عند واجباتبالنيات إال اهلل عز وجل 

 :والنية شرط يف مجيع العبادات والكالم على النية من وجهني 

, ة وأنهــا الظهــر مــثاًل فينــوي بالصــالة أنهــا صــال, تعــيني العمــل ليتميــز عــن غــريه  مــن جهــة/ األول 

 .وبالصيام أنه صيام , ه حج وباحلج أن

وينبغـي لننسـان   .. ال قصد تعيني العبادة وهـو اإلخـالص وضـده الشـرك     , قصد املعمول له : الثاني 

 :أن يتذكر عند فعل العبادة شيئني 

فيتوضأ للصالة امتثااًل ألمـر اهلل  , أمر اهلل تعاىل بهذه العبادة حتى يؤديها مستحضرًا أمر اهلل  /األول 

ال  6: املائــدة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  ألنــه تعــاىل قــال

 .جملرد كون الوضوء شرطًا لصحة الصالة

 -لتتحقق املتابعة والنية شرط لصحة العمـل وقبولـه و إجزائـه لقولـه      -  -التأسي بالنيب  /الثاني 

 -   ( :بالنيات األعمال إمنا  )(  اهلل وجـه  إبتغـاء )  بقوله األعمال من كثريًا قّيد اهلل وألن,  ومسلم البخاري رواه

 .. اآليات من وغريها

 .سواء يف الصالة أو الزكاة , عنها والصحيح أنه ال ينطق بالنية فالتعبد هلل بالنطق بها بدعة ينهي *

نويـت أن أحـج أو نويـت النسـك     : " أما احلج فلم يـرد عـن الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم أنـه قـال         

 .وإمنا يليب باحلج فيظهر النية ويكون العقد بالنية مسابقًا على التلبية , الفالني 
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 :قاعدة مهمة 

أو يف أجزاء العبرادة   ,سواء شككت يف النيّة  ,الشك بعد الفراغ من العبادة وكذلك  ,قطع نيّة العبادة بعد فعلها ال يؤثر 

ال أدري هل نويتها ظهراً أو عصراً شكّاً منره   فرال عر ه   رذا     : فال يؤثر إال مع اليقني ، فلو أن رجالً بعد أن صلّى الظهر قال  ,

 :ك بعد ذلك ، ومما أنشد يف هذا الشك ما دام أنّه داخل على أهنا الظهر فهي الظهر ، وال يؤثر الش

 والشك بعد الفعل ال يؤثر           وهكذا إذا الشكوك تُكثر

 .هل سجد سجدة  أو سجدتني   فإن هذا ال يؤثر  -بعد الفراغ من الصّالة  –ومثله لو شك 

إنسان مثالً لصالة الظهر ، ووجد  لو نوى فر  الوقت دون تعيني الّصالة ، وهذه تقع كثرياً ،  فلو  جاء : وهنا مسألة مهمة وهي 

الناس يصلون ودخل معهم يف تلك الساعة ، ومل يستحضر أهنا الظهر ، أو الفجر ، أو العصر ، أو املغرب ، أو العشاء ، وإمنا 

 .استحضر أهنا فر  الوقت 

العمل إالّ به ، ألنه كثرياً انه إذا نوى فر  الوقت أجزأه واختاره بعض األصحاب ، وهذا ال يسع الناس : ففي رواية ألمحد 

 . ، اجلزء األول متع، الشرح امل 702: ص.  ما يغيب عن اإلنسان تعيني الصالة ، لكن نيته هو أهنا فر  الوقت

 

, فإذا أراد أن يتوضأ فالبد أن ينوي قبـل أن يسـمي   ( سبق شرحها يف سنن الوضوء ..  )ـ التسمية 1

 102ء األول صالشرح املمتع اجلز. ألن التسمية واجبه 

  رواهأراد أن يتوضأ غسـل كفيـه ثالثـا    فإنه كان إذا  --والدليل فعــل النيب: ــ غسل الكفني ثــالثـا2

ما قبل كل شـيء  وتعليل ذلك أن الكفني آلة الوضوء فينبغي أن يبدأ بغسله, وهذا سنه )  ومسلم البخاري

 (حتى تكون نظيفتني 

 الواجب إدارة املاء يف الفم أدنى إدارة :قال العلماء : ــ املضمضة 1

يبالغ يف االستنشاق إال أن يكون : وقال العلماء . أن جيذب املاء بنفس من أنفه : ــ االستنشاق 3 (1)

                               أمحد رواه "وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائما " ..للقيط من صربه   -- صائما لقول الرسول

وال شك أن طهارة األنف ال تتم إال باالستنثار بعـد االستنشـاق ؛ حتـى يـزول مـا يف      , واالستنثار ُسّنه 

 .األنف من أذى 
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مـن منابـت شـعر الـرأس     وهو أشرف أجزاء البـدن  , الوجه ما حتصل به املواجهة : ــ غسل الوجه 2

والذقن طواًل ومـن األذن إىل األذن عرضـًا والـدليل علـى غسـل      املعتاد إىل ما احندر من اللحيان 

  6 : املائدة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  :الوجه قوله تعاىل 

مـا ال  : والكثيـف  , واخلفيـف مـا ُتـرى مـن ورائـه البشـرة       , وجيب غسل ما يف الوجه من شعر خفيف 

جيــب غســله ومــا حتتــه ؛ ألن مــا حتتــه إذا كــان ُيــرى فإنــه ُتحصــل بــه : فــاخلفيف . ُتــرى مــن ورائــه 

والكثيف جيب غسل ظاهره دون باطنه ؛ ألن املواجهة ال تكون إال يف ظـاهر الكثيـف   , املواجهة 

وكذلك جيب غسل ما يف الوجه من شعر كالشـارب واألهـداب واحلـاجبني والعارضـني ويسـتحب      )

و رواه الرتمـذي  (ختليل الشعر الكثيف ؛ ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم كان خيلـل حليتـه يف الوضـوء   

 .صححه 

رضي اهلل أبي هريرة   داخله يف الغسل بدليل السنة فعنــ غسل اليدين إىل املرفقني واملرفقني5

 ومقتضـى  , ( 136)  مسلم رواه يفعل -- هكذا رأيت الرسول: وقال , عنه أنه توضأ حتى شرع يف العضد

 .هذا أن املرفق داخل 

ملسح األذنني مـع   -- وقد ثبت مواظبة النيب: ــ ثم ميسح كل الرأس مع األذنني مرة واحدة 6

 .الرأس

 عليـه متفـ  برأسـه فأقبـل وأدبـر    اهلل  مسـح رسـول  : قال  يف صفة الوضوء  وعن عبد اهلل بن زيد بن عاصم

هـذا  . ويف اللفظ بدأ مبقدم رأسه حتى ذهب إىل قفاه ثم ردها حتـى رجـع إىل املكـان الـذي بـدأ منـه      

فكان مـن احلكمـة أن تطهـر    , احلديث يوضح كيفية املسح وكذلك األذنان من الرأس وأنهما آلة السمع 

 ..بهما من املعاصي حتى يطهر اإلنسان مما تلقاه 

أنـه توضـأ فغسـل ذراعيـه حتـى      :"   وقد ثبت عن أبـي هريـرة  : ــ ثم يغسل رجليه مع الكعبني 7

, يفعـل   -- هكـذا رأيـت رسـول اهلل   : وقـال  , ورجليـه حتـى أشـرع يف السـاق     ,أشرع يف العضد 

, ب غسـلهما  فيج, وعلى هذا فالكعبان داخالن يف الغسل وهما العضمان الناتئان يف أسفل الساق 

 "وهذا هو الذي أمجع عليه أهل السنة 

- :وللرجل حاالن 

 .وهذا جيب غسلها , أن تكون مكشوفة : األوىل 

 .أن تكون مستورة باخلف وحنوه فيجب مسحهما :الثانية 
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بعد غسل هذه األعضاء إىل جتديد اإلميان بالشـهادتني ؛إشـارة إىل اجلمـع بـني      -- ثم أرشد* 

واملعنوية فاحلسيه تكون باملاء على الصفة اليت بينها اهلل يف كتابه ورسـوله يف  الطهارتني احلسيه 

 .سنته واملعنوية تكون بالشهادتني اللتني تطهران من الشرك 

له اللــهم وأشــهد أن حممــدًا عبــده ورســو , أشــهد أن ال إلــه إال اهلل " حلــديث عمــر رضــي اهلل عنــه  

, ن مـن أسـبغ الوضـوء ثـم قـال هـذا الـذكر        فـإ , املتطهـرين  واجعلـين مـن   , أجعلين مـن التـوابني   

فناسب أن يقـول هـذا الـذكر بعـد      (143)رواه مسـلم "فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء 

 .ألن فيه اإلخالص هلل , وهذا الذكر تطهري للقلب , ألن الوضوء تطهري , الوضوء 

ومـن املتطهـرين   , ن التـوابني الـذين طهـروا قلـوبهم     و ألن فيه اجلمع بني سؤال اهلل أن جيعله مـ 

 .الذين طهروا أبدانهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .تقوم املعلمة بالتطبيق العملي لصفة الوضوء *
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 الدرس  الثامن
 باب مسح اخلفني

 
 

 .يتعلق بأحد أعضاء الوضوء  ويأتي به الفقهاء يف كتبهم بعد صفة الوضوء ألنه حكم

- :أختنا الكرمية 
يضع لكل حالة ما يناسبها من األحكام مما به تتحقق املصلحة ,إن ديننـــا دين يسر ال دين مشقة وحرج 

 وتنتفي 

ضئ حائل يشق إذا كان على شيء من أعضاء املتو,ومن ذلك ما شرعه اهلل يف حالة الوضوء , املشقة

وإما لوقاية , أو لوقاية الرأس كالعمامة,إما لوقاية الرجلني كاخلفني وحنوهما :ه نزعه وحيتاج إىل بقائ

ويكتفي , جرح وحنوه كاجلبرية وحنوهما؛ فإن الشارع رخص للمتوضئ أن ميسح على هذه احلوائل

 .ودفعا للحرج عنهم , بذلك عن نزعها وغسل ما حتتها؛ ختفيفا منه سبحانه وتعاىل على عباده

 

ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبه ذلك من , بس على الرجل من جلود ما يل: اخلفان 

  .وهو جائز بالكتاب والسنة اإلمجاع , واملسح على اخلفني جائز , كل ما يلبس على الرجل

على قراءة اجلر و أما من  6املائدة ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني)فقوله تعاىل :  أما الكتاب  

وأما اإلمجاع فقط أمجع أهل السنة على جواز املسح   -- السنة فقد تواترت السنة بذلك عن النيب

 322الشرح الممتع الجزء األول ص. على اخلفني يف اجلملة

- وإقتداء بالنيب, فعله أفضل من نزع اخلفني وغسل الرجلني ؛ أخذًا برخصة اهلل عز وجل,وهو رخصة 

-  وإن , بل إن كانتا يف اخلفني؛ مسح على اخلفني , فقد كان ال يتكلف ضد احلالة اليت عليها قدمــاه

  .كانتا مكشوفتني؛ غسل القدمني؛ فال يشرع لبس اخلف ليمسح عليه 

 :شروط املسح على اخلفني 
 :الشرط األول  

, للمقيم يومـًا وليله -- جعل النيب:)قال  --يف حديث علي -- مدة املسح حدده الرسول

 مسلم رواه (وللمسافر ثالثــة أيام بليا هلن 

 : والذي ممكن أن ُيِعلق به ابتداء املدة ثالثة أمور 

 . حال اللبس: األول 
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 .حال احلدث: الثاني 

 .حال املسح :الثالث 

 

واملقيم ,ليال ميسح املسافر على اخلفني ثـــالث )أن املدة تبتدئ من املسح ألن األحاديث :والصواب 

 األئمة من مجع وصححه له واللفظ أمحد رواه (يوما وليله

 332ابن عثيمين الشرح الممتع الجزء األول ص. وهذا هو الصحيح, ماسح إال بفعل املسح  هوال ميكن أن يصدق عليه أن

 

ثم , وبقى على طهارته إىل الساعة التاسعة ضحى,ولبس اخلفني ,رجل توضأ لصالة الفجر : مثال ذلك 

 . توضـأ  يف الساعة الثانية عشر و, أحدث ومل يتوضـأ 

ومن ,تبتدئ من الساعة الثانية عشر إىل أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيمًا : القول الراجح 

 . واملسافر اثنتان وسبعون ساعة , فاملقيم أربع وعشرون ساعة . اليوم الرابع إن كان مسافرًا 

 : الشرط الثاني 
و املراد هنا طاهر العني؛ ألن من اخلفاف ما هو جنس , مباح  وهو أن يكون امللبوس طاهرًا

و منه ما هو طاهر العني لكنه ُمتنجس أي أصابته جناسة , العني كما لو كان خفًا من جلد محار 

الثاني و , فاألول جناسته جناسة عينيه , كما لو كان اخلف من جلد بعري مّذكى لكن أصابته جناسة 

وعلى هذا جيوز املسح على اخلف امُلتنجس و لكن ال يصلى به ؛ ألنه , جناسته جناسة حكمية

 .يشرتط للصالة اجتناب النجاسة 

وفائدة هذا أنه يستبيح بهذا الوضوء مّس املصحف ؛ ألنه ال يشرتط ملّس املصحف أن يكون 

 .  ولكن يشرتط أن يكون متطهرًا من احلدث, متطهرًا من النجاسة 

 

: هذا هو الشرط الثالث واحملّرم نوعان , احرتازًا من احملّرم , شرتط العلماء أن يكون مباح او 

 .واملسروق , حمَرم لكسبه كاملغصوب 

فيها صور فهذا ( وهو اجلورب " ) شرابًا " وكذا لو اختذ , ل حمَرم لعينه كاحلرير للَرُج:  الثاني

واللباس الذي فيه صور , ما ميتهن ؛ ألن هذا من باب اللباس  إن هذا من باب: وال يقال , حمّرم 

صورة أسد مثاًل فال جيوز املسح عليه ؛ وكال هذين " الشراب " فلو كان على , حرام بكل حال 

 .وال نعلم دلياًل بينًا على ذلك . النوعني ال جيوز املسح عليهما 



 24 

باح باملعصية ؛ وألن القول جبواز املسح فال تست, فألن املسح على اخلفني رخصة : وأما التعليل 

الشرح .واحملَرم جيب إنكاره , على ما كان حمّرمًا مقتضاه إقرار هذا اإلنسان على لبس هذا احملَرم 

 130املمتع اجلزء األول ص

 :إضاءة 
 .يؤخذ من خالل ما سبق مساحة اإلسالم ويسره يف أحكامه 
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 الدرس التاسع
 شرط بعض العلماء جلواز املسح على اخلفني أن يكون ساترًا للمفروض  

سواء , أال يتبني شيء من املفروض من ورائه " ساتر " ومعنى  ( الرَّجل ) أي للمفروض غسله من  

 . روق فيه أجل خأو خفته أو من , كان ذلك من أجل صفائه 

. السّنة ما يدل على اشرتاط سرت الرجل يف اخلف وذهب بعض العلماء إىل أنه ليس يف 

وما ورد مطلقًا فإنه جيب أن يبقى على إطالقه , فالنصوص الواردة يف املسح على اخلفني مطلقة 

وإاّل فالواجب أن نطلق ما أطلقه اهلل , وأي أحد من الناس يضيف إليه قيدًا فعليه الدليل , 

 .اهلل عليه وسلم ونقيد ما قيده اهلل ورسوله صلى, ورسوله 

فإذا كان هذا ,  وغالب الفقراء ال ختلو خفافهم من خروق , وألن كثريًا من الصحابة كانوا فقراء 

ومل ينبه عليه الرسول صلى اهلل عليه وسلم دل على  - -غالبًا أو كثريًا من قوم يف عهد الرسول  

ألن هذه اخلفاف ال تسلم غالبًا من اخلروق وهو الراجح  أنه ليس بشرط وهذا اختيار شيخ اإلسالم

س اآلن يستعملون جوارب خفيفه ثم إن كثريًا من النا. فكيف نشق على الناس ونلزمهم بذلك

وهذا الشرط حمل خالف بني أهل العلم ( الدفء ) ل وحيصل بها التسخني ويرونها مفيدة للرج

ًا ال يثبت إال بشدة فالصحيح واسعان اخلف ومثل ذلك لو ك 233الشرح الممتع ص .والصحيح عدم اعتباره 

 143ص املمتع الشرح. عليه دم ورد الدليل على منع املسح أنه يصح املسح عليه لع

 :صفة املسح 
لو كان الدين بالرأي لكان : " قال  –رضي اهلل عنه  –حلديث علي .... واملسح ألعلى اخلف -

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ميسح  ولقد رأيت, أسفل اخلف أوىل باملسح من أعلى اخلف 

ألنه عند التأمل جند أن مسح أعلى اخلف هو ( 159)ص صحيح إسناده حجر ابن قال داود وأبو أمحد رواه"أعلى اخلف 

وإمنا يراد به , ألن هذا املسح ال يراد به التنظيف والتنقية , األوىل وهو الذي يدل عليه العقل

 (.164)صولو أننا  مسحنا أسفل اخلف لكان يف ذلك تلويث له  , التعّبد 

 :كيفية املسح 
رأيت " لظاهر حديث املغرية بن شعبه  يبتدئ من أصابع رجليه إىل الساق ميسح عليهما معًا

نه احلديث" النيب صلى اهلل عليه وسلم ميسح على اخلفني على ظاهرهما 
ّ
وقيل  . وغريهما,  والنووي,  الرتمذي حس

والبدل له حكم امُلبدل وهذا فيما إذا كان ميكنه أن , يبدأ باليمنى ؛ألن املسح بدل عن الغسل 
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مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ , ن ال ميكنه أما إذا كا,ميسح بيديه مجيعًا 

 . باليمنى

 مسألة إذا خلع اخلفني وحنوهما هل يلزمه استئناف الطهارة ؟
أن الطهارة ال تبطل سواء فاتت املواالة أم مل  –ابن تيميه  –القول الراجح هو اختيار شيخ اإلسالم 

لكن ال يعيده يف هذه احلال ليستأنف املسح , املعروفة حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء, تفت 

إذ كل من أراد استمرار املسح خلع اخلف ثم , ألنه لو قيل بذلك مل يكن لتوقيت املسح فائدة , عليه 

 .ثم استأنف املدة , لبسه 

 وما ثبت مبقتضى دليل شرعي فإنه ال ينتقض إال, أن هذه الطهارة ثبتت مبقتضى دليل شرعي : وحجته 

أنه لو كان : وإال فاألصل بقاء الطهارة؛ وهذا القول هو الصحيح ويؤيده من القياس , بدليل شرعي آخر 

على رجل شعر كثري ثم مسح على شعره حبيث ال يصل إىل باطن رأسه شيء من البلل ثم حلق شعره بعد 

 .الوضوء فطهارته ال تنقض 

ال انتهاء الطهارة , يعرف بذلك انتهاء مدة املسح ل, وقد وّقت النيب صلى اهلل عليه وسلم مدة املسح 

وما , فال تبطل ألنها ثبتت مبقتضى دليل شرعي , فالصحيح أنه إذا مّتت املدة واإلنسان على طهارة 

, وال دليل على ذلك يف هذه املسألة , ثبت مبقتضى دليل شرعي فال ينتقض إاّل بدليل شرعي آخر 

وهو (.165)ص تيميه ابنبين على اليسر والسهولة وهذا اختيار شيخ اإلسالم واألصل بقاء الطهارة ألن الدين م

 .القول الراجح وهو أنه ال تنتقض الطهارة بانتهاء املدة لعدم الدليل 

رجل ميسح على كنادر يف أول مرة ففي املرة الثانية خلع الكنادر ومسح على : سئل الشيخ حممد بن عثيمني 
 بد من غسل الرجل ؟ الشراب هل يصح مسحه ؟ أم ال

هذا فيه خالف , فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح احد اخلفني األعلى أو األسفل تعلق احلكم به 

 .وال ينتقل إىل ثان 

ومنهم من يرى انه جيوز االنتقال إىل الثاني ما دامت املدة باقية , فمثاًل إذا مسح على الكنادر  ثم 

على اجلوارب اليت هي الشراب على القول الراجح , كما انه إذا  خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن ميسح

مسح على اجلوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على الُعليا فال بأس به على القول 

 .الراجح ما دامت املدة باقية لكن ُتحسب املدة من املسح على األول ال من املسح على الثاني 

 أو سافر املقيم وهو قد بدأ باملسح فكيف يكون حساب مدته ؟إذا وصل املسافر : وسئل 
وإذا كان مسافرًا ثم قدم فإنه يتم تم مسح مسافر على القول الراجح , إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه ُي

وذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح يف احلضر ثم سافر أمت مسح مقيم  مسح مقيم , هذا هو القول الراجح
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شيء قبل أن يسافر وسافر فيصدق ما قلناه أواًل ألن هذا الرجل قد بقي يف مدة مسحه ولكن الراجح 

 .عليه انه من املسافرين الذين ميسحون ثالثة أيام 

 ( .فتاوى يف املسح على اخلفني لفضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني) 

 التطبيق العملي على املسح*
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 الدرس العاشر
وهي معروفة والدليل على , ما يعمم به الرأس ويكّور عليه : وجيوز املسح على عمامة الرجل والعمامة 

أن النيب صلى اهلل عليه وسلم َمِسح "   –رضي اهلل عنه  –جواز املسح عليها حديث املغرية بن شعبه 

 مسلم رواه. وعلى خفيه , وعلى العمامة, بناصيته 

  :املسح على مخار املرأة 

 .و اخلمار مأخوذ من اخلمرة وهو ما يغطى به الشيء فخمار املرأة ما تغطي به رأسها 

إنه ال جيزئ ألن اهلل تعاىل أمر مبسح : واختلف العلماء يف جواز مسح املرأة على مخارها فقال بعضهم 

وعلى كل واملشقة موجودة يف كليهما , وقاسوا اخلمار على عمامة الرجل , الرأس وقال آخرون باجلواز 

فالتسامح يف مثل هذا ال . حال إذا كان هناك مشقة إما لربوده اجلو أو ملشقة النزع والّلف مرة أخرى 

ولو كان الرأس ملبدًا حبناء أو صبغ أو عسل أو حنو ذلك جيوز املسح ألنه ثبت أن النيب صلى , بأس به

فما وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع  (1534) ومسلم البخاري رواه. لم كان يف إحرامه ملبدًا رأسهاهلل عليه وس

 .له وهذا يدل على أن طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل 

وحتُت , وال حاجة إىل أن تنقض رأسها , وعلى هذا ؛ فلو لبدت املرأة رأسها باحلناء جاز هلا املسح عليه 

ة جاز هلا املسح عليه ألننا إذا جوزنا وكذا لو شّدت على رأسها حليًا وهو ما يسمى باهلام .هذا احلناء 

املسح على اخلمار فهذا من باب أوىل فمثل هذه األشياء قد يسامح فيها الشرع وال سيما أن الرأس من 

وإاّل فاألوىل أاّل متسح  . وإمنا يطهر باملسح فلذلك خففت طهارته باملسح , أصله ال جيب تطهره بالغسل 

 .ب ومل ترد نصوص صحيحة يف هذا البا

 :شروط املسح على اخلمار 
 . نساء على اخلمار يكون أن .1

 . املدارة خبالف نزعها يشق ال هذه ألن ؛ مرسله مطلقه ال,  احللق حتت مدار اخلمار يكون أن .2

 (120)ص. األكرب دون األصغر احلدث يف متسح إمنا واخلمار واخلف العمامة -

 .ما أوجب الغسل واحلدث األصغر هو ما أوجب الوضوء واحلدث األكرب هو 

شروطًا تتفق فيها ؛ وشروطًا .. اخلمار / العمامة / اخلف : تبني مما سبق أن هلذه املمسوحات الثالثة 

 .ختتص بكل واحد 
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 :فاملتفق 

 

 . األصغر احلدث يف يكون أن .1

 . طاهرًا امللبوس يكون أن .2

 . طهارة على لبسها يكون أن .3

 . احملدودة املدة يف املسح يكون أن .4

 

, وال يشرتط ذلك يف العمامة واخلمار , اخلف يشرتط أن يكون ساترًا للمفروض الشروط املختلفة ف وأما

واخلف جيوز املسح عليه , واخلمار يشرتط أن يكون على أنثى , ل ُجوالعمامة يشرتط أن تكون على َر

 .للذكور و اإلناث 

 وهل يشرتط للمسح توقيت كتوقيت اخلف ؟
ألنه مل يثبت , وبعض العلماء ال يشرتط .. على اخلمار توقيت كتوقيت اخلف  بعض العلماء اشرتط للمسح

فال , عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه وّقت بل إن طهارة العضو اليت هي عليه أخف من طهارة الرجل 

: امسح عليها وال توقيت فيها , وممن ذهب إىل هذا القول ميكن إحلاقها باخلف فإذا كانت عليك ف

 . ( 122: الشرح املمتع ص ) . ومجاعة من أهل العلم " نيل األوطار " اني يف الشوك
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 الدرس احلادي عشر
 -:املسح على اجلبرية 

 واجلبرية هي أعواد توضع على الكسر ثم يربط عليها ليلتئم واآلن استبدلت , جيوز املسح على اجلبرية 

 . ويسمى الكسري جبريًا من باب التفاؤل,  (باجلبس ) 

لتسرتيح اليد جاز ذلك لوجود احلاجة راحة اليد إذا كان الكسر يف اإلصبع واحتجنا أن نربط كل 

 .ميع مبنزلة اجلبرية فيمسح كل اجلبرية ؛ ألنه ملا كان يتضرر فينزع الزائد صار اجل

سواء ألن املسح على اجلبرية من باب وميسح على اجلبرية من احلدث األصغر واألكرب على حد 

والضرورة ال فرق فيها بني احلدث األكرب واألصغر خبالف املسح على اخلفني فهو رخصة فقط , الضرورة 

 .يف احلدث األصغر 

 هل جيمع بني املسح والتيمم ؟: س 
والقائلني ع بينها ؛ ألن القائلني بوجوب التيمم ال يقولون بوجوب املسح الصحيح أنه ال جيب اجلم

فالقول بوجوب اجلمع بينهما خارج عن القولني وألن إجياب , بوجوب املسح ال يقولون بوجوب التيمم 

 .طهارتني لعضو واحد خمالف للقواعد الشرعية 

أو مستورًا فإن كان مكشوفًا , إن اجلرح وحنوه إما أن يكون مكشوفًا  –رمحهم اهلل تعاىل  –قال العلماء 

وهذا على الرتتيب فإذا برئ , فإن تعّذر املسح فالتيمم , فإن تعّذر فاملسح , اء فالواجب غسله بامل

وإذا زال السبب , ألن السبب الذي جاز من أجله وضع اجلبرية واملسح عليها زال , اجلرح وجب إزالتها 

 ملاذا ؟, انتفى امُلسّبب وال يشرتط كمال الطهارة يف اجلبرية 

 . بينهما الفروق لوجود اخلفني على قياسها حيص وال,  ذلك على دليل ال أنه .1

 . لبسته شئت متى كاخلف وليست,  مفاجأة تأتي أنها .2

 :ومن الفروق أيضًا بني اجلبرية وبقية املمسوحات , ويكون هذا من الفروق بني اجلبرية واخلف 

 . بالرأس خيتّصان واخلمار والعمامة,  بالرجل خيتّص واخلف,  معّين بعضو ختتص ال اجلبرية أن .1

 . األصغر احلدث يف إاّل جيوز ال املمسوحات وباقي,  احلديثني يف جائز اجلبرية على املسح أن .2

 . مؤقتة املمسوحات وباقي,  مؤقت غري اجلبرية على املسح أن .3

 العلم أهل بني خالف على,  طهارة على إال ُتلبس ال املمسوحات وبقية الطهارة هلا تشرتط ال اجلبرية أن .4

 151ص. واخلمار للعمامة بالنسبة الطهارة اشرتاط يف
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واملسح على اللفافة املقصود بها اللفافة يف القدم وكان الناس يف زمن وجيوز املسح على اللفافة -

ألن اللفافة يعذر فيأخذ اإلنسان خرقة ويلفها على رجله ثم يربطها , مضى يف فاقه وإعواز ال جيدون خفًا 

 ألن خلع اخلف ثم غسل الرجل ثم لبس اخلف أسهل من الذي حيل هذه, ثر من اخلف فيها صاحبها أك

  .فاللفافة من باب أوىل , كان الشرع أباح املسح على اخلف اللفافة ثم يعيدها مرة أخرى فإذا 

 وصححه داود وأبو أمحد رواه( أمر السرية اليت بعثها بأن ميسحوا على العصائب والتساخني   - -و أيضًا فإن النيب )

 . الذهبي ووافقه احلاكم

فنأخذ من كلمة التساخني جواز املسح على اللفافة ألنه حيصل بها التسخني والغرض الذي من أجله 

 .تلبس اخلفاف موجود يف لبس اللفافة 

 
 

 

 


