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اشتباه الثياب الطاهرة
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:وباملراد باملكت

[:معىن كتاب]
ِتي توجُد شيًئا فشيئً : هَو ِمَن املصادِر الّسّيالِة؛ أيِ 

َّ
ت  : ا، ُيقاُل ال

َ
ًبا كتبُت كتاًبا، وك

 
ً
يوكَتابة .مجاًزا: املكتوُب بِه وُسّمِ

َب  كتَّ
َ
ا اجتمُعوا؛: بنو فالن  الجمُع من  ت

َ
: يَل لجماعِة الخيِل ومنُه قإذ

 الجتماِع الكلماِت والحروِف 
ُ
 والكتابة

ٌ
.  كتيبة

ا مكتوٌب جامٌع ملسائِل :املكتوُب؛ أي  
َ
هارةِ :)هذ

ّ
مّما يوجُبَها( الط

ّهُر 
َ
لَك وُيَتط

َ
.بِه؛ ونحِو ذ

:لغة

[:كتاب الطهارة]



:[سبب البدء بكتاب الطهارة]
 
َ
ِتي يَي ؛ألبَهابدأ

َّ
ُُ الّصالِة، ال َها متتا ِن أر آكُد َّنَّ هادتي 

ّ
.كاِن اإلسالِم بعَد الش

:لغة

:ِفي االصِطاُل

:]تعريف الطهارة[

.الخبثاه،زواُل معنومافيارتتاُع الحدِث )وييَ : بقوِلِه َماذكَرهُ 

.  الِة؛ ونحِوَهازواُل الوصِف القائِم بالبدِن املانِع ِمَن الصّ : أي  :ارتتاُع الحدِث 

 عِن األقذارِ 
ُ
زاهة

ّ
 والن

ُ
-بتتِح الهاِء -وأّما طَهَر -يهَمابضّمِ الهاِء ف-طُهَر يطُهُر : مصدُر ،الّنظافة

ًرا ه 
ُ
ًمافمصدُرُه ط

 
َم ُحك

َ
َحك

َ
.  ك



:ناهُ وَما ِفي مع

:وزواُل الخبِث 

[:تعريف الطهارة]
ِل : معَنى ارتتاِع الحدِث؛ كالحاصِل : أي   س 

َ
ِت،والُوضُ بغ والغسِل  وِء املّيِ

ى ِفي الُوُضوِء؛ و 
َ
ِة األول ى املرَّ

َ
ِن، وَما زاَد عل نحِوِه وغسِل يَديِ املستحّبي 

يِل؛ ونحِو ذلَك، أو  بالّتيم  
ّ
سل  وغسِل يَدِي القائِم من  نوِم الل

ُ
. ِم عن  ُوُضوء  أو  غ

ِم ِفي احكِمَها؛باالستجمارِ الّنجاسِة،أو  :أيِ  ى َما يأِتي ِفي باِبِه ، أو  بالّتيم 
َ
.لجملِة عل

:]لفظ الطهارة[
 
ُ
هارة

ّ
 عِن الّتطهيرِ : فالط

ُ
ى الت، َما ينشأ

َ
ت  عل

َ
طِلق

ُ
َما أ سِل ؛عِل وربَّ

ُ
.كالوضوِء،والغ



[ 
 
ااملياه

َ
 إليهِ فِيباعتبارِم

 
ع
ّ
 تتنو

 
رعِ ثالثة

ّ
:[الش

:[املاء النجس]:[املاء الطاهر][:املاء الطهور ]

.يمياه الصرف الصح

[:أنواع املياه]



[ 
 
ااملياه

َ
 إليهِ فِيباعتبارِم

 
ع
ّ
رعِ ثالثةتتنو

ّ
:[ الش

ُهوٌر، أي  : أحُدَها
َ
ٌر : ط ّهِ

َ
ُهوٌر : قاَل ثعلٌب ،ُمط

َ
اِء -ط

ّ
 :-بتتِح الط

ّ
ُر اهُر ِفي الط .لغيِرهِ ذِاته،املطّهِ

ى
َ
[.11:األنتال]{ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به}: قاَل تعال

[:تعريته]

[:دليله]

:]النوع األول املاء الطهور[



 غي.] 1
َ
 يرفُع الحدث

َ
 . ]2[.ُرهُ ال

ّ
 يزيُل الّنَجَس الط

َ
ى وال

َ
اِرَئ عل

[.محّل  طاهر  غيره

[:حكم املاء الطهور ]

 
ً
 ليَس نجاسة

ُ
معًنى:بل  ، والحدث

؛ يقوُم بالبدِن، يمنُع الصّ 
َ
الة

.  ونحَوَها
اهُر 

ّ
.  لّنجِس ضد  املحِدِث وا: والط

ى محّل  طاهر  
َ
اِرَئ عل

ّ
 يعرف الّنَجَس الط

ة  الُحكميَّ
ُ
.بالّنَجاَسة



[:حقيقة املاء الطهور]
هوُر : أيِ وهَو 

ّ
ى خلقِتِه أي  :الط

َ
ِلَق عالباِقي عل

ُ
ِتي خ

َّ
:ليَهاصتِتِه ال

 : إّما.1
ً
 برودة  أو  حرارة  أو  ُم : حقيقة

ى َما ُوِجَد عليِه من 
َ
ى عل

َ
.لوحة  ونحِوَهابأن  يبق

ر:حكًما: أو  .2 ،أو  كاملتغّيِ ب  ونحِوِه، مّما يأِتي ذكُرهُ بمكث 
ُ
ل ح 

ُ
.ط

ُم   رافٌع مبيٌح : والّتيم 
َ

،ال
.وكذا االستجماُر 

فهو رافٌع [أما املاء]
.للحدِث 

[:غيرهالترق بين الطهارة باملاء و ]

[:تعريته]



[:زجاملتغير بغير مما. ]أ

؛أي  فإن  تغّيَر بغيِر  كقطِع :ط  مخالِ :ُمَمازِج 
،وعود   ،ودهن  كافور  َماِرّي 

َ
 ق

َ
ى اختالِف طاهر  عل

 ُِ ر
ّ
َما وِفي معناهُ :أنواِعِه، قاَل ِفي الش

ِطَراِن :تغّيَر 
َ
ِت، بالق

 
 ، والّزف

ّ
ِع؛ألنَّ والش  فيِه ُده  م 

ً
ة ِنيَّ

.  يتغّيُر بَها املاءُ 

[:ياملتغير بملح مائ. ]ب

 بملح  مائّي  
 -أو 

َ
:   َمعِدنّي  ال

 فَيسلَبُه 
َّ
 الط

َ
ة .-ُهوِريَّ

[:املاء الطهور الذي يكره استعماله]

ائيالمتغير  بغير ممازج وبملح م

https://youtu.be/xHObNiJ96-Y


[:استعمال ماء زمزم في إزالة خبث. ]د [:املاء املسخن بنجس أو محرم. ]ج

َن 
ّ
 : ِبَنِجس  أو  ُسخ

ُ
َتج  إليِه إن  لم  -مطلًقا ِرَه ك  - ُيح 

ُ
نَّ سواٌء ظ

َها 
ُ
 حصيًنا،أو  كاَن الحائُل إليِه،أو  وُصول

َ
ولو  بعَد أن  يبُردَ ال

 يسلُم غالًبا من  صعوِد أجزاء  لطأل 
َ

ُه ال .يتة  إليِه نَّ
ا
َ
، وماُء بئر  بَمق  :وكذ َن بمغصوب  ِ

ّ
َها َما ُسخ

ُ
، وبقل َبرة 

َها
ُ
.وشوك

 
َ

 : ال
ُ
.سل  ُوُضوء  وغ
.  فال يكره

[:املاء الطهور الذي يكره استعماله]



[:كثهاملاء املتغير بم. ]أ

ِه إقامِتِه بطوِل :أي  وإن  تغّيَر بمكِثِه  وهَو -ِفي مقّرِ
.لم  ُيكَره  :-اآلجُن 

ُه   بماء  ملسو هيلع هللا ىلص ألنَّ
َ
،وحكاهُ توّضأ  املنذِر إجماَع َمن  ابُن آِجن 

ُه من  أهِل العلِم، سَوى ا
َ
 قول

ُ
َتظ .  بِن سيريَن َيح 

[:اء عنهاملاء املتغير بما يشق صون امل.]ب

ق  : أو  بَما أي  
ُ
 صوُن املاِء بطاهر  َيش
فيِه،وورِق عنُه من  نابت  
،وَما ،وسمك  ّرِيُح أِو تلقيِه الشجر 

ُيوُل من   ،ونالس  ن 
ب  ِتب 

ُ
ل ح 

ُ
.حِوِه،وط

( 
َ
ة ُهوريَّ

َّ
أي )ُوِضَع فيِه :فإن  (اذا تغيَر املاُء بممازج  سلَب الط

ب ونحِوِه في املاء
ُ
ل ح 

ُ
املاُء به املاُء عن  ّيربِه وتغقصًدا، ( ُوِضَع الط

،سلَبهُ   ممازجة 
َ
ة ُهوريَّ

َّ
.  الط

[:املاء الطهور الذي ال يكره استعماله]



[:املاء املسخن بالشمس أو بطاهر.]د

َن أ. 1 ِ
ّ
مو  ُسخ

ّ
ِس، أو  بالش

ُ  بطاهر   هُ تّد ،ولم  يشمبا :حر 
. لم  ُيكره  
 
َ
ي هللُا -ألنَّ الّصحابة رض ِ

ى عنُهم  
َ
وا الحّمامَ -تعال

ُ
دخل

ُصوا فيِه، ذكَرهُ 
ّ
 ِفي ورخ

.املبدِع 

ُه أ. 2 :  و  برُدهُ فإِن اشتدَّ حر 
ِرهَ 

ُ
.ك

هارةِ 
ّ
.  ملنعِه كماَل الط

املاء املتغير .]ج
[:بمجاورة ميتة

 ميتة  أو  تغّير بمجاورةِ 
ى بريِح ميتة  : أي  

َ
إل

 :جانِبِه 
َ

 فال
 
.َرهُ ُيك
بغيِر : قاَل ِفي املبدِع 

. خالف  نعلُمهُ 
 الحّماَم،فعِ كِرهَ وَمن  

ُ
ة
َّ
:الكراهِة ل

 مشاهدِة 
ُ
قصُد العورِة،أو  خوف

ِم   الّتنع 
َ

نً ُن كو :بدخوِلِه،ال
ّ
.ااملاِء مسخ

[:لهاستكمال املاء الطهور الذي ال يكره استعما]



[:املاء املستعمل يف غري طهارة واجبة]

قليٌل اسُتعِمَل وإِن 
ة  مسطهارة  ِفي :تحبَّ

ِل كتجديِد  س 
ُ
،وغ أو  ُوُضوء  ؛ ونحِوهِ عجمعة  .يد 

غسل  وغسلة  ثانَية  وثالثة  ِفي وضوء  أو  

 
ُ
هِفي سلِبِه ؛للخالِف ِرهَ ك

َّ
 الط

َ
ة .وريَّ

فإن  لم  تكِن 
 
ً
 مشروعة

ُ
هارة

ّ
الط

ِد - .م  ُيكَره  ل:-كالّتبر 



[:حد املاء الكثري واملراد بالقلة]

َتي  بلَغ املاءُ : وإن  
ّ
ِن قل
ة  
َّ
ل
ُ
 ق

ُ
 اسٌم لكّلِ َما ارتتَع : وييَ .تثنية

َ
.وعال

.الكثيُر اصطالًحا: وهَو 

 :هَناواملرادُ 
ُ
ة  الكبيالجرَّ

ُ
ِل من  رة

َ
ِقال

 :َهَجَر،وييَ 
ٌ
.املدينِة رَب قكانت  قرية

 يضر  نقٌص ي
َ

سيٌر فال
ِن  ي 

َ
ل
 
ل  وَرط

 
.كَرط

:مقدار القلتين بالوزن

َتاِن 
ّ
: وُهَما أِي الُقل

ل  
 
لّراِء بكسِر ا-خمُسمائِة َرط

.اعراقّي  تقريبً -وفتِحَها

مقدار القلتين

https://youtu.be/PKCNPdJmSYY


[:تقدير القلة مبقاييس الوزن القدمية]
 أسباِع رطل  وأربُعمائة  •

ُ
 وثالثة

ً
 وأربعوَن رطال

ٌ
ة  وستَّ

ٌ
،ومائة  و مصرّي 

ٌ
.ُسبُع رطل  دمشقّي  وسبعة

 وثمانوَن وُسُبَعا رطل  •
ٌ
،وثمانوَن وتسعة  ُسبِع حلبّي 

ُ
 وُسبعاِن ونصف

ً
دي ّي  رطال

ُ
. رطل  ق

[:نسبة الرطل العراقي إىل غريه من األرطال]
 
ً

:  فالّرطُل العراقي  تسعوَن مثقاال

 املصرّيِ الّدِ ُسبِعِه،وسبُع الحلبّيِ وربُع ُسبِعِه،وُسبُع ُسبُع القدي ّيِ وثمُن •
ُ
 ُسبِعِه، ونصف

ُ
مشقّيِ ونصف

.  وربُعُه وسبُعهُ 



[:للماء الكثري-غري بول اآلدمي وعذرته –خمالطة النجاسة ]

.فطهوٌر 

ِن لم  ينّجِ : )ملسو هيلع هللا ىلصلقوِلِه  َتي 
ّ
ا بلَغ املاُء قل

َ
ُه ش يءٌ إذ لم  : )وِفي رواية  ( س 

 
َ
َبث

َ
ى:الحاكُم وغيُرُه،قاَل ،رواُه أحمُد (يحمِل الخ

َ
شرِط عل

حاوي  
ّ
ِن، وصّحَحُه الط ي 

َ
يخ

ّ
.الش
 
ُ
ُسُه ش يءٌ : )وحديث  ينّجِ

َ
هوٌر ال

َ
(.إنَّ املاَء ط

 
ُ
 َما غلَب : )وحديث

َّ
ُسُه ش يٌء إال  ينّجِ

َ
ى ريِحِه وطعِمِه املاُء ال

َ
عل

ى املقّيِد الّسابِق (:ولوِنِه 
َ
. يحمالِن عل

 
ٌ
ُه نجاسة  أو  قل-فخالطت 

ٌ
يلة

 
ٌ
،أو  آدمِ غيَر بوِل -كثيرة ّي 
-الجامدِة املائعِة،أوِ َعِذرِتِه 

ا ذابت  
َ
هُ فلم  تغيِّ -إذ :ر 



تاِن بقال
ّ
ّصِت القل

ُ
َما خ

ّ
؛ ِل َهَجَر وإن

َها ،يِث لوروِدِه ِفي بعِض ألتاِظ الحد وألَّنَّ
تِة معلوم  الّصِ

َ
 املقدارِ كانت  مشهورة

َ
.  ة

َجَر، فرأيُت رأيُت قالَل َه ): قاَل ابُن جريج  
ِن  َبَتي   تسُع ِقر 

َ
ة
َّ
يًئاالُقل

َ
(.  وش

 
ُ
َبة  :والِقر 

ُ
 ،يِّ رطل  بالعراقِ مائة

ُ
واالحتياط

يُء نصًتا
ّ

تاِن فك،أن  ُيجَعَل الش 
ّ
انِت الُقل

.  خمَسمائة  بالعراِقيِّ 

:]سبب تخصيص القالل بقالل هجر[

:]قيتقدير القلتين بخمسمائة رطل عرا[



[:خمالطة النجاسة من بول اآلدمي أو عذرته للماء الكثري]

الحالة األولى]
[:إذا كان املاء يشق نزحه

ُه البوُل أِو الَعِذ 
َ
 أو  خالط

ُ
 آدِمّي  َرة

، من 
يِق كمصانِع طر ويشق  نزُحُه؛

 
َ
ِفي ،قاَل يتغّير  َما لم  فطهوٌر :مكة

 ُِ ر
ّ
 : الش

ً
 نعلُم فيِه خالف

َ
.  اال

الحالة الثانية]
إذا كان املاء مما ال يشق 

[:نزحه

 يشق  نزُحهُ :ومتهوُم كالِمِه 
َ

ببوِل اآلدمّيِ نجُس ي: أنَّ َما ال
ا ذاب

َ
ولو  بلَغ ،ت  فيِه أو  َعِذَرِتِه املائعِة، أِو الجاِمَدِة إذ

ِن  َتي 
ّ
ل
ُ
ميَن و :وهَو ق طيَن قوُل أكثِر املتقّدِ .املتوّسِ

التعريف عن مصانع مكة

https://youtu.be/5Jautz3oF-c


[:استكمال خمالطة النجاسة من بول اآلدمي أو عذرته للماء الكثري]

ةاستكمال الحالة الثاني]
إذا كان املاء مما ال يشق 

[:نزحه

ى ينُجُس :املبدِع قاَل ِفي .1
َ
عل

لحديِث ؛املذهِب، وإن  لم  يتغّير  

 
َ
 : )يرفُعهُ أِبي هريرة

َ
 يبولنَّ ال

م  ِفي املاِء الّدائ
ُ
 أحُدك

َ
ِذي ال

َّ
ِم ال
، متتٌق (يجِري، ثمَّ يغتسُل منهُ 
ُل بإس

َّ
ناِدِه أنَّ عليِه ورَوى الخال

ا  ّي  باَل ِفيُسِئَل عن  صبعليًّ
؛ فأمَرُهم  بنزِحَها . بئر 

 أنَّ البوَل وا: وعنهُ . 2
َ
لَعِذَرة

.كسائِر الّنجاساِت 
 ينُجُس 

َ
 بِهَما َم فال

ّ
ل
ُ
ِن ا بلَغ ق َتي 

رِ   بالّتغي 
َّ

.إال
ختاَرُه أكثُر ا: قاَل ِفي الّتنقيِح 

ريَن، وهَو  ِ
ّ
ُر،أنَّ أظهاملتأخ

 
َ

 بوِل اآلدمّيِ ال
َ
 تزيُد نجاسة

ى نجاسِة بوِل الكل
َ
.ِب عل



:[الدليل]

[:الحكم]

اَل أحمُد ِفي روايِة أِبي طالب  
َ
ِدي(ذلَك يقولوَن ملسو هيلع هللا ىلص أكثُر أصحاِب رسوِل هللا : )ق .  وهَو تعب 

بّيِ 
ُهوِر املرأةِ : )ملسو هيلع هللا ىلصلنهِي النَّ

َ
 الّرُجُل بتضِل ط

َ
اُه أُبو داوَد وغيُرُه، وحّسَنُه ، رو (أن  يتوّضأ

، وصّححُه ابُن حّباَن  رمذي  ِ
ّ
.  الت

 
َ
 رجل  وخنث

َ
 يرفُع حَدث

َ
طهوٌر : ىوال

[:املاء الذي خلت به امرأة]

يسيٌر .1

 
ّ
ِن دوَن الُقل .  َتي 

خلت  بِه .2

ُ  كخلوِة نك .ا
3. 

ّ
 مكل

ٌ
 امرأة

ٌ
تة

 
ٌ
.ولو  كافرة

.  عن  حدث  .5.ة  لطهارة  كامل.4



 :فإن  لم  يجِد الّرجُل غيَر َما خلت  بِه لطهارِة الحدِث 
َ
.  وُجوًبايتيّمُم ُه،ثمَّ استعمل

[:استكمال املاء الذي خلت به امرأة]

مَ مّما تقوُعلَم  :دَّ

ُه يزيُل الّنجَس م.1 طلًقاأنَّ

 امل.2
َ
ُه يرفُع حدث رأِة وأنَّ

والّصبيِّ 

 أثَر لخلوتِ .3
َ

ُه ال راِب :َهاوأنَّ
 
بالت

 ب
َ

 باملاِء الكثيِر،وال
َ

القليِل وال

ا كاَن عنَدَها َمن  يش.4
َ
اهُدَهاإذ

5. 
ً
أو  كانت  صغيرة

ُه ِفي.6
 
طهارة  كاملة  أو  لم  تستعِمل

ت  بِه لط.7
َ
ل
َ
ا خ

َ
 مل

َ
َبث  وال

َ
هارِة خ



 
 
ااملياه

َ
 إليهِ فِيباعتبارِم

 
ع
ّ
 تتنو

 
رعِ ثالثة

ّ
:الش

اِني ِمَن 
ّ
اهُر :املياهِ الّنوُع الث

ّ
رِ الط أشاَر إليِه بقوِلِه وقد  ،غيُر املطّهِ

:  وإن  تغّيَر 

ُه أو  طعُمُه أو  ريُحهُ 
ُ
لون

[:النوع الثاني املاء الطاهر]

 يسيٌر ِمنهَ 
َ

تاِت ال .اأو  كثيٌر من  صتة  من  تلَك الّصِ



[:أقسام املاء الطاهر]

 
َ

 يشق  أو  بطاهر  من  غيِر جنِس املاِء ال
ُه 

ُ
.ران  فيِه،كزعتعُنُه،ساقط  صون

.بطبِخ طاهر  فيِه 

هُ فطاهٌر  .مطلق  ماء  بليَس ؛ألنَّ

 
ُ
راِب ولو ُحكم املاِء املتغّير بالت
 واملتغّير بغيِر ُممازج

ً
طهور من قصدا

.  القسم األول 

تراب  
َ

 ي-ولو  قصًدا-ال
َ

 َما ال
َ

ماِزُجُه وال
مَ  .مّما تقدَّ

:القسم األول
:املتغري بطبخ أو طاهر ساقط فيه



[:أقسام املاء الطاهر]

.فطاهٌر 

 بقليِلِه ُرِفَع أو  
ُ
،أو  مكحدث ف 

ّ
:صغير  ل

 
َ
 يغ: )لحديِث أِبي هريرة

َ
تسلنَّ ال

م  ِفي 
ُ
، (هَو جنٌب و املاِءالّدائِم أحُدك

.رواُه مسلٌم 

سِل املست:وُعلَم ِمنهُ 
ُ
ِن أنَّ املستعمَل ِفي الوضوِء والغ مَ طهوٌر : حّبي  .كَما تقدَّ

ا كاَن كثيًرا
َ
.  طهوٌر : وأنَّ املستعمَل ِفي رفِع الحدِث إذ

: القسم الثاني
:               الطهور املرفوع بقليله احلدث



[:االغتسال يف املاء الراكد]
.الغسُل ِفي املاِء الّراكِد ُيكرُه لكن   [:حكمه]

[:الحكم]

:]انغماسه يف املاءأعضائه،أوغمس املتطهر أحد [
ِئ  ِ

 املتوض ّ
ُ
 يضر  اغتراف

َ
ِة ت؛وال ِرهِ ملشقَّ كر 

:بخالف

ُه،يرتتع  لم  
ُ
 اءُ املوصاَر حدث

ً
َتعَمال .ُمس 

 أكبُر 
ٌ
َوى فإن  نَمن  عليِه حدث

:ليل  وانغمَس هَو أو  بعُضُه ِفي ق

 ويصيُر املاُء مس
ً

تعمال
ِن  ي 

َ
هارت

ّ
، بانتَصاِلِه ِفي الط

ُه، َما داَم ُم 
َ
 قبل

َ
تردًدا ال

ى األعضاِء 
َ
.  عل



[:أقسام املاء الطاهر]

 ، ،قائم  مسلم  ف 
ّ
 ناقض  من  نوِم ليل  مكل

،قبَل  الوضوء 
ً
.غسِلَها ثالث

ِمَس أو  
ُ
:يِد ليِل،كل  القاملاِء ِفي:أي  فيِه غ

َل نَوى ،فطاِهٌر  س 
َ
 أو  مِس الغبذلَك الغ

َ
.ال

ا حصَل املاُء ِفي 
َ
ا إذ

َ
هَ وكذ ِ

ّ
باتت  ا،ولو  كل

،أو  
ً
ة
َ
، ونحِوهِ مكُتوف .ِفي ِجراب 

م  من  نوِمِه ف:)لحديِث 
ُ
 أحُدك

َ
ا استيقظ

َ
ِه إذ ليغسل  يدي 

ا؛ فإنَّ 
ً
ُهَما ِفي اإلناِء ثالث

َ
 يدِري قبَل أن  يدخل

َ
م  ال

ُ
 أحَدك

.  ،رواُه مسلٌم (أيَن باتت  يُدهُ 

:القسم الثالث
:لما غمس يف قليله يد قائم من نوم لي



]مىت ال يؤثر غمس اليد يف حكم املاء؟[

ى ال: واملراُد باليِد هَنا
َ
وِع إل

ُ
.  ك

:]هرحكم استعمال املاء الذي أثر فيه الغمس للتط[
ا املاءَ 

َ
.   يتيّمُم إن  لم  يوجد  غيُرُه، ثمَّ ويستعمُل هذ

كُر واألنثياِن لخروِج مذي  
ّ
سَل بِه الذ

ُ
ا َما غ

َ
هُ :وكذ

َ
هُ ؛دون .ِفي معناهُ ألنَّ

سَل بِه املذُي 
ُ
ى َما يأِتي: وأّما َما غ

َ
. فعل

،أو  وقائم  من  نوِم . 4 ا لَّنهار 
َ
يل  إذ

 ينق
َ

ُض الوضوءَ كاَن نوُمُه يسيًرا ال

ومجنون  .3ر  وصغي.2كافر  .1  أثَر لغمِس 
َ

:   يِد وال



[:أقسام املاء الطاهر]

.فطاهٌر 
صِل، ألنَّ املنتصَل بعُض املتّ 

.طاهٌر واملّتصُل 

 بَها أو  كاَن آخَر غسلة  زالِت النّ 
ُ
جاسة

ر   :  وانتصَل غيَر متغّيِ :القسم الرابع]
املنفصل عن آخر غسلة زالت بها النجاسة ومل

[:يتغري



[ 
 
ااملياه

َ
 إليهِ فِيباعتبارِم

 
ع
ّ
 تتنو

 
رعِ ثالثة

ّ
:[الش

[:تعريته]

:]النوع الثاني املاء النجس[
 كاَن أو  : والّنجُس 

ً
.كثيًراَما تغّيَر بنجاسة  قليال
ى ابُن املنذِر اإلجماَع عليِه 

َ
.  وحك

:]التغري مبالقاة النجاسة[
 : أو  القاَها أي  

َ
ى الّنجاسة

َ
ِن وهَو يسيٌر دوَن الق َتي 

ّ
.اولو  جاريً .القاةِ بمجّرِد املفينُجُس :   الُقل

تيِن لم  يُ ): ملتهوِم حِديِث 
ّ
ا بلغَ املاُء قل

َ
ُه ش يءٌ إذ س  .(َنّجِ



ا أو قبل زواهلا]
ً
[:املنفصل عن حمل جناسة متغري

.نجٌس :ابعِة فَما انتصَل قبَل الّس 

ًرا:أِو انتصَل عن  محّلِ نجاسة   .فنجٌس :زواِلَهابَل أو  ق،متغّيِ

ا َما انتصَل 
َ
ًرا-عَدَهاولو  ب-قبَل زواِل عيِن الّنجاسِة : وكذ  متغّيِ

. ،أو 



[:بغري بول آدمي وعذرتهاملتنجستطهري املاء ]

الطريق األول ]
[:زوال التغير باإلضافة

 كاَن أو  كثي:فإن  
ً

ى املاِء الّنجِس قليال
َ
 إل

َ
ضيف

ُ
:ًراأ

، أو  إجراِء ساقية  إليِه  .َك ونِحو ذل، طهوٌر كثيٌر بصّب 

الطريق الثاني]
[:زوال التغير بنتسه

ُهَر 
َ
.ط

 عن  
َ
 يدفُع الّنجاسة

َ
ا القدَر املضاف

َ
نتِسِه وعّما ألنَّ هذ

صَل بِه 
ّ
.ات

؛ ونحِوهِ  هُر بِه غيُر تراب 
 
 َيط

َ
.نجٌس فال

ُر املاِء  ُ  ِه الّنجِس الكثيِر بنتِس أو  زاَل تغي   نز
َ

.من  غيِر إضافة  وال



[:بغري بول آدمي وعذرتهاملتنجساستكمال تطهري املاء ]

َُ ِمنُه أي   بعَد : َي بعَدُه أي  ِمَن الّنجِس الكثيِر فبق: أو  نز
 ُِ ر  املنزو :  كثيٌر غيُر متغّيِ

ُهَر 
َ
.ط

ُر  ِة تنجسِه، ويَي الّتغي 
َّ
.لزواِل عل

ُر  ِذي زاَل مَع نزِحِه الّتغي 
َّ
ُُ ال . لّنجاسِة ِبِه طهوٌر إن  لم  تكن  عيُن ا: واملنزو

الطريق الثالث]
[:زوال التغير بالنُز



ا بأمر واحد]
ً
[:النجس القليل يصري طهور

ِرهِ بإضافِة كثير  مَع زواِل   تغي 
.  إن  كاَن 

[:حكمه]

 :وإن  كاَن 
ً

س  أو  كثيًرا مجتمعً ،الّنجُس قليال ا من  متنّجِ
:  فتطهيُرهُ يسير  

:]املنزوحةغسل جوانب البئر [
 يجُب 

َ
ِزَحت  وال

ُ
ُل جوانَب بئر  ن س 

َ
ِة للم؛غ .شقَّ



[:بغري بول اآلدمي أو عذرتهاملتنجساستكمال تطهري املاء ]

 َما يشق  نزُحُه إليِه 
ُ
إضافة

ى بعَدُه َما يشق  نزُحهُ 
َ
ٌُ يبق أو  نز

ِر َما يشق  نزُحُه بنتِسِه  أو  زواُل تغي 

ِكَر : تنبيه
ُ
هُ : محل  َما ذ

َ
 بوَل آدِمّي  أو  عذرت

ُ
:فتطهيُر َما تنّجَس بِهَما ِمَن املاِء إن  لم  تكِن الّنجاسة

ى َم 
َ
ميَن ومن  تابَعُهم، عل ى قوِل أكثِر املتقّدِ

َ
مَ عل .ا تقدَّ



[:الشك يف جناسة املاء أو طهارته]

ِذي َعلِ 
َّ
ى اليقيِن ال

َ
ّكِ بَنى عل

ّ
َمُه قبَل الش

ّك ِفي ولو  مَع سقوِط عظم  أو  روث  ش
.نجاسِته

ى َما ك 
َ
ُه عل

ُ
.اَن عليِه ألنَّ األصَل بقاؤ

ِمَن نجاسِة ماء  أو  غيِرهِ : وإن  شّك ِفي
اهراِت 

ّ
طهارِة ش يء  : أي  أو  شكَّ ِفي طهارِتِه ،الط

ّكِ 
ّ
: ُعِلَمت  نجاسُتُه قبَل الش

.  قبوُل خبِرهِ لزمَ : وَعّيَن الّسبَب ،عدٌل بنجاسِتِه :وإن  أخبَرهُ 



[:اشتباه املاء الطهور بالنجس]

ُهَما إن  لم  يمكن  ت: وإِن اشتبَه طهوٌر بنجس  
ُ
هورِ حُرَم استعمال

ّ
.طهيُر الّنجِس بالط

ُهَما،و وجَب 
ُ
ُهَما،واستعمال

ُ
.يتحرَّ لم  خلط

ُه : أي   ِه أنَّ ى ظّنِ
َ
ُهَما يغلُب عل  لم  ينظر  أي 

ّ
ُه،ولو  الط

َ
زاَد عددُ هوُر؛فيستعمل

هور 
ّ
.الط

[:ورإن مل ميكن تطهري النجس بالطه: احلالة األوىل]

[:هورإن أمكن تطهري النجس بالط: احلالة الثانية]
ِن بأن  :أمكَن فإن   َتي 

ّ
ل
ُ
هوُر ق

ّ
:عنَدُه إناٌء يسُعُهَماكاَن و ،فأكثَر كاَن الط



[ :اشتباه الطهور بالطاهر]

 منُهَما وضوًءا واحًدا
َ
 طهور  بيقين  ولو  مَع توّضأ

ُه طهورً -وإِن اشتبَه طهوٌر بطاهر  
ُ
 أمكَن جعل

َ
:-ا بِه أم  ال

 
ٌ
رفة

َ
ا غ

َ
 ومن  هذ

ٌ
رفة

َ
ا غ

َ
من  هذ

رفَتي  
َ
ِن املحلَّ ويعم  بكّلِ واحدة  مَن الغ

 ُِ ر
ّ
.  نعلُمهُ بغيِر خالف  : قاَل ِفي املغِني والش

 
ً
 واحدة

ً
ى صالة

َّ
.وصل



[:إن اشتبه طهور بطاهر واحتاج أحدهما للشرب]

تحرَّى 

هوِر عنَدهُ 
ّ
 بالط

َ
وتوّضأ

وتيّمَم 

ليحصَل لُه اليقيُن 

رِب  :فإِن احتاَج أحَدُهَما للش 



 بالنجسة]
 
[:اشتباه الثياب الطاهرة

الحالة األولى]
[:إذا كان يعلم عددها

 بـثياب  نجسة  ي: اشتبهت  وإِن 
ٌ
علُم عدَدَهاثياٌب طاهرة

 بثياب  محّرمة  يع
ٌ
:لُم عدَدَهاأِو اشتبهت  ثياٌب مباحة

 بعدِد الّنجِس 
ً
ى ِفي كّلِ ثوب  صالة

َّ
ياِب، أِو املحّرِم صل ِ

ّ
مَن الث

اِمنَها؛ينِوي 
ً
.بَها الترَض؛ احتياط

 من  
ً
،وزادَ كمن  نس َي صالة ىيوم 

َ
؛ليؤدَي صالعدِد عل

ً
الة

.فرَضُه بيقين  
الحالة الثانية]

:فإن  لم  يعلم  عدَد الّنجسِة أِو املحّرمِة [:إذا كان ال يعلم عددها

 لزَمُه 
ً
َي ِفي كّلِ ثوب  صالة ِ

ّ
 ح،أن  يصل

َّ
ُه صل ى يتيّقَن أنَّ ى ِفي تَّ

َرت  -ثوب  طاهر  
ُ
.-ولو  كث



[:الصالة يف ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقيناً ]

 تصح  [:الحكم]
َ

.هر  يقيًناِفي ثياب  مشتبهة  مَع وجوِد طاوال

ا حكُم أمكنة  
َ
يوكذ ِ

ّ
،وُيصل قة   ضّيِ

ُ
 تحّر  ِفي واسعة  حيث

َ
. شاَء بال [:الحكم]

:]االشتباه يف األمكنة[



األسئلة
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إن اشتبه طهور بنجس 
:ماحكمه

يجوز .1
.استعماله

.هيباُ استعمال.3.حرم استعماله.2



:ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة التاليةالسؤال الثاني

.يقينإن شك في نجاسة ماء او غيره من الطاهرات بنى على ال

.يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة



:ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة التالية

.عدني من املاء الطهور الذي يكره استعماله املتغير بملح م

.يكره الغسل في املاء الراكد
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[:تعريف اآلنية]
 
ُ
. جمُع إناء  ،يَي األوعية

:]سبب ورود اآلنية بعد باب املياه[
هُ 
َ
َر املاَء، ذكَر ظرف

َ
ك
َ
ا ذ

ّ
. مل



[:ضابط اآلنية املباحة]

ُُ يُ  هُ با
ُ
خاذ ِ

ّ
 ات

ُ
 هُ واستعمال

َ
.كراهة  بال

ُه 
ّ
َهايحرُم فإن

ُ
خاذ ِ

ّ
.ات

ا
َ
 الّسرِف،مَن فيِه مل

ُ
ِء،والخ

َ
وكسرِ َيال

.التقراِء قلوِب 

َها ِفي أكل  وشرب  
ُ
ى؛ا،ولو  وغيِرِهَم واستعمال

َ
ى أنث

َ
عل

ِص  .لعموِم األخباِر، وعدِم املخّصِ

ِب كل  إناء  
ُ
ش

ُ
؛كالخ ِر والحديِد،والجلوِد والطاهر  ت  ص 

.فيحرمُ  :عظِمِه غيَر جلِد آدِمّي  و 

 
َّ

 آنيَ : إال
َ
:ة

ة  
،ِهَما، غيَر َما يأِتيومضّبًبا بِهَما، أو  بأحِد ذهب  وفضَّ

ا
َ
َمّوهُ : وكذ

ُ
ِلي  ،امل

 
عَّ ،واملط

َ
ط
ُ
ُت بأحِدِهَم ، ُم وامل تَّ

َ
ك
ُ
: اوامل

د  ولو  كاَن ثميًنا كجوهر   :وُزُمر 



[:اءسبب اباحة حلي الذهب والفضة يف حق النس]

ي  ِ
ّ
بيَح الّتحل

ُ
َما أ

ّ
ساِء وإن ِ

ّ
ِن للّزو نَّ لحاجِتهِ ؛للن زي 

ّ
ى الت

َ
.ِج إل



:[حكم اختاذ اآلالت من الذهب والفضة واستعماهلما]

ُعِط ،والقلِم ،كالّدواةِ  س 
ُ
ِديِل ،وامل ، والِقن 

ى امِليُل؛ و  َنِة،حتَّ
َ
خ َمَرِة،وامِلد  .  نحُوهُ وامِلج 

َها
 
ا اآلالُت كل

َ
:وكذ



[:الطهارة من اآلنية احملرمة]

 ِمنَهاوتصح  [:حكمه]
ُ
هارة

ّ
. آلنَيِة املحّرَمِة مَن ا:أي  الط

هار 
ّ
ا الط

َ
 وكذ

ُ
ة

:  بها

:وفيَها

:وإليَها
 مغص

ٌ
ا حكم آنَية

َ
 وكذ

ٌ
.وبة



[:ما يستثىن من حتريم الفضة]

 ضب
َّ

 إال
ً
 .1: ة

ً
 كثيرة

َ
ا، ال

ً
 عرف

ً
يسيرة

 ذهب  . 2
َ

من  فضة  ال

؛ وييَ . 3 َق ب: لحاجة 
ّ
َها غرٌض أن  يتعل

 بأَس 
َ

 غيِر الّزِينِة فال
. بَهامن 

ا رَوى البخاري  عن  أنس  
َ
أنَّ : )مل

بيِّ  َُ النَّ  مكاَن ف؛انكسَر ملسو هيلع هللا ىلص قد
َ
خذ

ّ
ات

 من  فضَّ 
ً
ِب سلسلة ع  . (ة  الشَّ

ناء المضبب معنى الإ

https://youtu.be/ymbd2D9QCM8


[:ما خترجه ضوابط جواز استعمال الضبة السابقة]
ًقاحرامٌ أنَّ املضّبَب بذهب  .1:نهُ وُعِلَم مِ 

َ
مطل

ة  . 2
ا املضّبُب بتضَّ

َ
لغيِر حاجة  : وكذ

ا.3
ً
ة  كبيرة  عرف ولو  لحاجة  أو  بضبَّ

من  : )لحديِث ابِن عمَر رض ي هللا عنهما
ة  
، أو  إناء  فيِه شرَب ِفي إناِء ذهب  أو  فضَّ

ِج  َما ُيَجر 
ّ
اَر ُر ِفي بطِنِه نش يٌء من  ذلَك؛ فإن

.  ، رواُه الّداَرقطني  (جهّنَم 



[ 
ً
[:اآنية وثياب من يالبس النجاسة كثري

ُُ [:حكمه] با
ُ
 الكّتِار: وت

ُ
م  نجاسُتَهاآنَية

َ
ل ع 

ُ
.إن  لم  ت

هُ ولو  لم  تحلَّ ذبائُحُهم  ك  املجوِس؛ ألنَّ
 من  َمَزاَدِة مشر )ملسو هيلع هللا ىلص 

َ
، (كة  توّضأ

.  متتٌق عليِه 
:]ثياب الكفار[

ُُ :حكمه با
ُ
؛ أي  و ت اِر، ولو  َوِلَيت  ثياُب الكّت : ثياُبُهم 

علم ُجِهَل حإن  :كالّسراويِل ؛عوراِتِهم  
ُ
َها ولم  ت

ُ
ال

.  نجاسُتَها

 ت
َ

؛ فال
ُ
زوُل ألنَّ األصَل الطهارة
ّكِ 

ّ
. بالش

ا
َ
وُه،أو  َما : وكذ

ُ
َس َصَبغ

َ
.  ُجوهُ ن



[:ضابط اآلنية املباحة]

ا
َ
هُ : طاهٌر،وكذ

ُ
. طعاُمُه، وماؤ

.ونحِوِهم  ؛املرضِع،والحائِض،والّصبيِّ 

 كثيرً 
َ
 َمن  الَبَس الّنجاسة

ُ
ِمِني الخمرِ وآنَية ، ا؛ كُمد 

،وبدُن  :  الكافرِ وثياُبُهم 

كَرُه لكن  
ُ
 ِفي ثياِب الّصال ت

ُ
:  ة



ف  بطاهر  الّدبِغ بعَد  ِ
ّ
ش

َ
 ُمن

َ
ِفيَبِث،قاَل للخ

 ):الّرِعايِة 
َ

.(الخبيثِة ّرائحِة الزواِل من  فيِه بدَّ وال
َراِن وجعُل  ص 

ُ
رِش امل

َ
ًراوالك

َ
 :َوت

ٌ
.ِدَباغ

 يحصُل 
َ

 : وال
َ

،وال . تتريب  بتشميس 

[:أن يدبغ بطاهر منشف للخبث: الشرط األول]

 ُُ ُه أيِ وُيبا
ُ
:  استعماُل الجلِد : استعمال

[:شروط إباحة استعمال جلد امليتة]

ى فعِل 
َ
 يتتقُر إل

َ
ة  فلو  ؛آدِمّي  وال

َ
َبغ وقَع ِفي َمد 

:  فاندَبَغ 

هُ 
ُ
.  َجاَز استعمال



[:أن يستعمل املدبوغ يف يابس: الشرط الثاني]

[:شروط إباحة استعمال جلد امليتة]

 ِفي 
َ

،ال َتي  يابس 
ّ
ل
ُ
، ولو  َوِسَع ق .ِن مَن املاِء مائع 

[:اةأن يكون جلد امليتة من حيوان طاهر يف احلي: الشرط الثالث]
 
ً

ا كاَن الجلُد من  حيوان  طاهر  ِفي الحياِة ،مأكوال
َ
اةِ ؛  كاَن إذ

ّ
.كالش

ةِ  ؛ كالِهرَّ
َ

. أو  ال



[:حكم جلود السباع]
ئِب؛ ونحِوِه؛ مّم  ِ

ّ
باِع، كالذ ا خلقُتُه أكبُر ِمَن أّما جلوُد الّسِ

 يؤكُل 
َ

، وال :الهّرِ

 ُُ  ُيبا
َ

هُ : فال
ُ
دبغ

ُه قبَل الّد 
ُ
 استعمال

َ
 بعَدهُ وال

َ
بِغ وال

 
َ

.  بيُعهُ يصح  وال

 ُُ ل  وُيبا
ُ
 من  استعماُل ُمنخ

، ِفي يابس   .  شعِر نجس 



تِرَها، وَعَصِبَها
ُ
كقرَِّنَها، وظ

لدِتَهاوعظِمَها، وحافِرَها، وإنَتَحِتَها وج

: أجزاِئَهاامليتِة،وكل  لبُن : ولبُنَها أي  

[:حكم أجزاء امليتة]

 يصح  
َ

 فال
ٌ
.بيُعَهانجسة

:]ما يستثىن من أجزاء امليتة[
، ور ونحِوِه؛كصوف  غيَر شعر   يش  من  ، ووبر 

 ينجُس طاهر  ِفي حياة  
َ

؛فيجوُز فال هُ بموت 
ُ
. استعمال

 ينجُس 
َ

َب قِ وال
ُ
ائرِ باطُن بيضِة مأكول  َصل

ّ
. شُرَها بموِت الط



ِطَع ِمَن الّسمِك 
ُ
طاهٌر : فَما ق

ِطَع من  بهيمِة األنعاِم؛ ونحوِ 
ُ
َها مَع بقاِء وَما ق

.نجٌس : حياِتَها

[:املقطوع من احليوان احلي]

ريدةِ ،وفأرِتِه ،مسك  :غيَر 
ّ
.ي ِفي الّصيِد وتأتِ ، فطاهروالط

بيَن من  
ُ
؛ فهَو كموَما أ ِتِه حيوان  حّي   ّيِ

ً
طهارة

 
ً
.ونجاسة
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[:تعريف االستنجاء]
؛ أي  : من  

َ
جرة

ّ
هُ : نجوُت الش ىقطعُتَها؛ فكأنَّ

َ
.   قطَع األذ

 خارج  من  سبيل  بماء  :واالستنجاءُ 
ُ
 حكمِ ،إزالة

ُ
.ِه بججر  أو  نحِوهِ أو  إزالة

اِني•
ّ
ى الث  :وييَ ،استجماًرا؛ ِمَن الِجمارِ : وُيسمَّ

ُ
 الّصغيرة

ُ
.  الحجارة

[:لغة]

[ 
ً
:[شرعا



[:ما يستحب عند قضاء الحاجة]

[:ثاالستعاذة من الخبث والخبائ. ]2

تُر َما س: )لحديِث علّي  رض ي هللا عنه
ا دخَل بيَن الجّنِ وعوراِت بِني آدمَ 

َ
إذ

 أن  يقوَل 
َ
، رواُه ابُن (بسِم هللِا : الكنيف

، وقاَل  رمِذي  ِ
ّ
َس إسناُدُه لي: ماجه  والت

.بالقوّيِ 

ِث بإس ب 
ُ
 باهلِل مَن الخ

ُ
كاِن الباِء، أعوذ

ي عياٌض  رواياِت هَو أكثُر : قاَل القاض ِ
يوِخ  رِ . الش 

ّ
.وفّسَرُه بالش

ياطيِن فكأنَّ : والخبائِث 
ّ
 الش

َ
ُه استعاذ

ّرِ وأهِلِه 
ّ
.ِمَن الش

ابي  
ّ
الباِء، وهَو وهَو بضّمِ : وقاَل الخط

 جمُع خ
ُ
، والخبائث بيثة  جمُع خبيث 

كراَّنِ 
ُ
 من  ذ

َ
ُه استعاذ .ِهم  وإناِثِهم  فكأنَّ

-،نحِوهِ و عنَد دخوِل الخالِء ستحب  يُ 
قضاِء املوضُع املعد  ل: وهَو باملّدِ 

.بسِم هللِا : قوُل :-الحاجِة 

:[التسمية عند الدخول .] 1



[:ألفاظ يف االستعاذة من اخلبث واخلبائث]

ى ذلَك؛ تبًعا للمحّرِر و [:اللتظ األول ]
َ
 عل

ُ
ف التروِع واقتصَر املصّنِ

بيَّ : أنس  لحديِث ؛وغيِرِهَما ا دخَل ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ النَّ
َ
 الخالَء كاَن إذ

ِث و : )قاَل  ب 
ُ
 بَك ِمَن الخ

ُ
ي أعوذ ِ

ّ
ُهمَّ إن

ّ
.  ، مّتتٌق عليِه (الخبائِث الل

[:اللتظ الثاني]
الّرِجِس الّنجِس : هِ واملنتَهى؛ تبًعا للمقنِع وغيرِ وزاَد ِفي اإلقناِع 

يطاِن الّرجيِم 
ّ
 لحديِث أِبي ؛الش

َ
مامة

ُ
م  إ: )أ

ُ
 يعجز  أحُدك

َ
ا ال

َ
ذ

ُه أن  
َ
ق
َ
ف  : دخَل ِمر 

ُ
ي أعوذ ِ

ّ
ُهمَّ إن

ّ
بَك مَن الّرِجِس الّنجِس يقوَل الل

يطاِن الّرجيِم 
ّ
.(الش



[:عند الخروج( غترانك)قول . ]3

[:استكمال ما يستحب عند قضاء الحاجة]

روِج ِمنُه أن  يقوَل عنَد الخو ُيستحب  
رَ :ونحِوهِ مَن الخالِء؛ : أي   ت 

ُ
َك غ

َ
ان

َك مَن ا: أي  
َ
َران ت 

ُ
َك غ

ُ
رِ أسأل ت 

َ
لغ

ُر 
 
.وهَو الّست

الحمد هلل الذي أذهب عني)قول . ]4
[:عند الخروج( األذى وعافاني

ملسو هيلع هللا ىلصكاَن رسوُل هللِا : )لحديِث أنس  
ا خرَج مَن الخالِء، قاَل 

َ
ت  : إذ

ُ
َك غ

َ
، (َران

رمذي  وحّسَنهُ  ِ
ّ
.  رواُه الت

ُه 
َ
الحمُد هلِل ):أيًضا أن  يقوَل وُسنَّ ل

ى وعاف
َ
ي األذ ِذي أذهَب عّنِ

َّ
(.اِنيال

ا رواُه ابُن ماجه  عن  أنس  
َ
كاَن : مل

ا خرَج مَن الخملسو هيلع هللا ىلص رسوُل هللِا 
َ
: الِء قاَل إذ

ِذي أذهَب عّنِ )
َّ
ى الحمُد هلِل ال

َ
ي األذ

.  (وعافاِني



تقديم الرجل اليسرى عند . ]5
[:الدخول، واليمنى عند الخروج

:]استكمال ما يستحب عند قضاء الحاجة[

ُه تقديُم رجلِ و ُيستحب  
َ
ِه الُيسَرى ل

 أي  
ً

نحِوهِ الخالِء؛و عنَد دخوِل : ُدخوال
ى

َ
.  ِمن  مواضِع األذ

ِه لُه تقديُم يمَنىو ُيستحب   رجلي 
.خروًجا



،:عكَس  مسجد  ومنزل 
  
ّ
ف

ُ
بِس نعل  وخ

ُ
.ول

[التيامنمتى يستحب ]

ى، واليُ 
َ
قّدُم لألذ

ُ
ا سواهُ فالُيسَرى ت

َ
.مَنى مل

براني  ِفي املعجِم الّصغيِر عوَرَوى 
ّ
 الط

َ
:  قاَل ن  أِبي هريرة

 ): ملسو هيلع هللا ىلصقاَل رسوُل هللِا 
َ
؛ ف م 

ُ
ا انتعَل أحُدك

َ
 بالُيمنَ إذ

 
َدأ َيب 

 
ى، ل

ا خلَع فليبدأ بالُيسَرى 
َ
.(وإذ

ى قياِسِه 
َ
.  هُ القميُص؛ ونحوُ : وعل



االعتماد على الرجل اليسرى حال. ]6
[:الجلوس

[:استكمال ما يستحب عند قضاء الحاجة]

 و ُيستحب  
َ
ى رجِلِه لُه اعتماُدُه عل
 الحاجِة الُيسَرى حاَل جلوِسِه لقضاِء 

[:البعد عن أعين الناس.] 7

براني  ِفي املع
ّ
ا رَوى الط

َ
، مل جِم والبيهقي 

 بِن مالك  
َ
ا رسوُل ): عن  سراقة

َ
مَرن

َ
أ

ى الُيسملسو هيلع هللا ىلص هللِا 
َ
َرى، وأن  أن  نّتكَئ عل

.(ننِصَب الُيمَنى

ا كاَن و ُيستحب  
َ
حتَّ ِفي ُبعُدُه إذ ىفضاء 

 يراُه أحٌد 
َ

.ال

حديِث من  رواُه أُبو داودَ ، ملسو هيلع هللا ىلصلتعِلِه 
.جابر  



[:االستتار. ]8

[:استكمال ما يستحب عند قضاء الحاجة]

.استتاُرهُ و ُيستحب  

[:اارتياده للبول مكاًنا ِرخوً . ]9

 
َ
ى: )قاَل لحديِث أِبي هريرة

َ
َمن  أت

َتِتر   َيس 
 
ل
َ
؛ ف

َ
.  واُه أُبو داودَ ، ر (الغائط

 : وارتياُدُه لبوِلِه 
 
بتثليِث -ًوامكاًنا ِرخ

ا: -الّراِء 
ًنا َهشًّ ّيِ

َ
.ل

 : )لحديِث 
 
ل
َ
م  ف

ُ
ا باَل أحُدك

َ
د  لبولِ إذ

َ
ت ، (ِه َير 

ويقصُد : صرةِ الّتبوغيُرُه،وِفيرواُه أحمُد 
هُ مكاًنا 

ّ
ًوا؛ولعل

 
. عنُه البوُل لينحِدَر ُعل

َق لص:ِرخًوافإن  لم  يجد  مكاًنا 
.   البوِل بذلَك من  َرشاِش ذكَرُه؛ليأمَن 



ع بها املسح بهيئة معينة ينقط. ]10
[:أثر البول 

[:استكمال ما يستحب عند قضاء الحاجة]

بيِدِه : مسَح أن  ي: مسُحُه أي  و ُيستحب  
 من  

َ
ا فرغ

َ
أصِل ؛من  بوِلِه الُيسَرى إذ

ِرِه أي  
َ
قِة دبِرهِ : ذك

 
.من  َحل

[:النتر. ]11

 
َ
ط ى تحَت فيضَع ِإصَبَعُه الُوس 

ِر،واإلبهامَ 
َ
ك
ّ
ُه،ويَ الذ

َ
ىُمر  فوق

َ
بِهَما إل

 رأِس : رأِسِه أي  
ً
ِر،ثالث

َ
ك
ّ
 الذ

َّ
 ا؛لئال

َ
ى يبق

. ِمَن البوِل فيِه ش يءٌ 

ُرُه و ُيستحب  
 
ت
َ
ا أي  -ّناةِ باملث-ن

ً
ُر نت: ثالث

ِرِه 
َ
ا؛ليستخرَج ذك

ً
 البوِل ِمنبقثالث

َ
ة .هُ يَّ

 : )لحديِث 
َ
؛ ف م 

ُ
ا باَل أحُدك

َ
ر  ذإذ

ُ
ت َين 

 
َرُه ل

َ
ك

ا
ً
.  ،رواُه أحمُد وغيُرهُ (ثالث



التحول من موضعه عند . ]12
[:االستنجاء

[:ةاستكمال ما يستحب عند قضاء الحاج]

ُه من  موضو ُيستحب  
ُ
َي ِعِه ليستنِج تحّول

ا بغيِرِه،إن  ِفي 
ً
 تلّوث

َ
استنجاِئِه ِفيخاف

.مكاِنِه 

ا االستنجاء بطريقة يأمن به. ]13
[:تلوث يده

 يتنّجَس 
َّ َ
. لئال

 ذكٌر وبكٌر 
ُ
؛لويبدأ  بُقُبل 

َّ َ
 يئال

َ
ُدُه تتلّوث

برِ   بالد 
َ
ا بدأ

َ
.  إذ

ٌب  .وتخّيُر ثّيِ



؛   غيِر مصحف 
َّ

.  حاجة  لفيحرُم،إال

مَّ َمن  
َ
ُه يجُب إن  كاَن ث

ّ
هُ ولعل

َ
ي فِ ينظُرُه؛قال

.  املبدِع 

:[ما يكره عند قضاء احلاجة]
[:الدخول بشيء فيه ذكر اهلل تعاىل. ]1

هُ وُيكرُه 
ُ
ىدخوُل الخالِء أو  نحِوِه بش يء  : أي  دخول

َ
:فيِه ذكُر هللِا تعال

 دراهَم؛ ونحِوَها، 
َ

؛للال ِة وحرز  .مشقَّ

صَّ خاتم  احتاَج للدخوِل بِه ب
َ
  يمَنىويجعُل ف

ّ
. باطِن كف

[:استكمال رفع ثوبه قبل دنوه. ]2
قرِبِه ِمَن األرِض : أي  استكماُل رفِع ثوِبِه قبَل دنِوهِ ُيكرُه و

 
َ

؛فيرفُع بال .شيًئا فشيًئاحاجة 



.  َحِمَد بقلِبِه 

 غيِر مقّير  أو  
ّ
،ومستحم   حاجة 

َ
ط  إناء  بال

ّ
. مبل

[:استكمال ما يكره عند قضاء احلاجة]
[:الكالم يف اخلالء. ]3

 ِبرّدِ و ُيكرُه 
،وإن  كالُمُه فيِه ولو  َس سالم 

َ
:َعط

[:البول يف الشق وحنوه. ]4
ّق  و ُيكرُه 

َ
ُه ِفي ش

ُ
:ونحِوهِ -تِح الشيِن بت-بول

 هلكة  عليِه تحذيُر ضرير  وغافل  ويجُب 
.  عن 

ى حاجِته
َ
ٌه عل .وهَو متوّجِ ّشِ وسطِحِه؛ بتحريِم القراءِة ِفي الُح : وجزَم صاحُب النظِم 

ُه الوحُش والدبيُب -كَسَرب  
ُ
.-بيًتا ِفي األرِض َما يتخذ

ُه فِ ب: أيًضاوُيكرُه 
ُ
:  يول



 
َ
 : )لحديِث أِبي قتادة

ُ
 يمسكنَّ أحُدك

َ
م  ال

 
َ

 يتمسُح ِمَن ذكَرُه بيميِنِه وهَو يبوُل، وال
.، متتٌق عليِه (الخالِء بيميِنِه 

ا فيهَما من  نوِر هللِا 
َ
.مل

[:استكمال ما يكره عند قضاء احلاجة]

[:هامس الفرج باليمني، واالستنجاء ب. ]5

[:استقبال النريين. ]6

يِنِه ومس  فرِجِه أو  فرِج زوجِتِه؛ ونحِوَها بيم
ُه واستجماُرُه بَها أي  و ُيكرُه 

ُ
.ميِنِه بي: استنجاؤ

ِن أيِ واستقباُل  ِس والقمِر؛الشم: النيَري 



ا أتيتُم الغ: )مرفوًعالخبِر أِبي أيوَب 
َ
؛ إذ

َ
ائط

 
َ

 وال
َ
وا القبلة

ُ
 تستقبل

َ
، ولكن  بُروَهاتستدفال

 غّرُِبوا
وا أو 

ُ
.، متتٌق عليِه (شّرِق

ِخَرِة 
 
ُمؤ

َ
 ولو  ك

َ
،وال ل 

. ُر القرُب ِمَن الحائِل يعتبَرح 

[:ما حيرم عند قضاء احلاجة]
[:استقبال القبلة واستدبارها.] 1

قضاِء الحاجِة حاَل القبلِة،واستدباُرَهااستقباُل :ويحُرمُ 
.ِفي غيِر بنيان  

:]ما تزول به حرمة االستقبال[
ُه عن  جهِة :ويكِتي

ُ
بلِة،وحائٌل القانحراف

َها حاَل اوُيكرُه 
ُ
.الستنجاِء استقبال



 
َ
 مل

َ
.رٌّ عنَد األطباِء مضوهَو ،حاجة  ا فيِه من  كشِف العورِة بال

ُه يقذُرَها
.  ألنَّ

:[استكمال ما حيرم عند قضاء احلاجة]
:[اللبث فوق احلاجة.] 2
ُه فوَق يحرُم و

ُ
حاجِتِه؛لبث

:[قضاء احلاجة يف طريق الناس وظلهم، وما يف معناه. ]3
 يحرُم و

ُ
ُه وتغوط

ُ
:ُه ِفيبول

هُ 
ُ
ٌس زمَن الشتاِء، متشمَّ : طريق  مسلوك  وظّل  نافع  ومثل

 
ُ
ث  الناِس،وتحَت وُمتحدَّ

ٌ
؛شجرة  عليَها ثمرة

ا
َ
هُ ،املاِء ِفي مورِد : وكذ

ُ
.ء  مطلًقابماوتغوط



 
ً

الجمع بين االستنجاء : ]أوال
[:واالستجمار

[:كيتية إزالة الخارج من السبيلين]

يستنِجي نحِوِه،ثمَّ بججر  أو  ويستجمُر 
وغيُرُه من  رواُه أحمُد ، ملسو هيلع هللا ىلصباملاِء؛لتعِلِه 

َحُه التر   وصحَّ
َ
.مِذي  حديِث عائشة

تنجاء االس: االكتتاء بأحدهما: ]ثانًيا
[:أو االستجمار

رهَ :عكَس فإن  
ُ
.  ك

هُ 
ُ
ىويجزئ  وجوِد املاِء مَع االستجماُر،حتَّ

.-لكنَّ املاَء أفضُل -



ُد أي   لخارُج يتجاوِز ا: إن  لم  َيع 
:موضَع العادِة مثَل 

ة شرط االكتتاء باالستجمار في إزال]
[:الخارج من السبيلين

ى ش يء  ِمَن 
َ
يمتدَّ تحِة،أو  الصأن  ينتشَر الخارُج عل

ى الحشتِة امتداًدا غيَر معتاد  
َ
.إل

 يجزُئ 
َ

 املاءُ فال
َّ

:فيِه إال

ى 
َ
ِي الخنث

َ
،وتنجِس غيِر املشكِل،ومخرج  كقبل .مخرج  بغيِر خارج  فرج 

 يجُب 
َ

ب  بداخِل فرِج :غسُل نجاسة  وجنابة  وال  ،ثّيِ
َ

 غيِر متتوق  داخِل حشوال
َ
.تِة أقلف



[:شروط االستجمار]
[:هما يشرتط فيما يستجمر ب: ]أواًل 

 لالستجماِر بأحجار  
ُ
خشب  وخرق  ونحِوَها؛ كوُيشترط

.طاهًرا:َما يستجمُر بِه أن  يكوَن . 1
.ترماالستجماُر بالعظِم والروِث ومحمباًحا،اال. 2
ِن عظم  وروث  ولو  : منقًيا غيَر . 3 .ولو  لبهيمة  وطعام  ،طاهَري 

ِب البهيمِة وصوفِ ومتصل  ،علم  ومحترم  ككتِب 
َ
. َها املتصِل بَهابحيوان  كذن

ى مطلًقا، سمك  وبجلِد ،األشياِء بهِذِه :االستجماُر ويحُرمُ 
ً
.  حشيش  رطب  أو  أو  حيوان  مذك



:[استكمال شروط االستجمار]
ا
ً
[:سحما يشرتط يف امل: ]ثاني

 مسحات  .1
ُ
،فأكثُر ثالث ،إن  لم  يحصمنقية  ل  بثالث 

 يجزُئ 
َ

.أقل  ِمنَهاوال

. املحلَّ وُيعتبُر أن  تعمَّ كل  مسحة  . 2

 
ُ
:لالكتتاِء باالستجمارِ وُيشترط

 بججر  ِذي 
ُ
عب  ولو  كانِت الثالث

ُ
.  أنقت  إن  أجزأت  :ش



[:ضابط اإلنقاء]

 أ:وكيتَما حصَل اإلنقاُء ِفي االستجمارِ 
َ
هُ جزأ

ُ
 يزيل

َ
ى أثٌر ال

َ
 املاءُ وهَو أن  يبق

َّ
.   إال

.  بِع غسالت  عوُد املحّلِ كَما كاَن، مَع الس:  وباملاِء 

.  نقاِء ظن  اإل : ويكِتي•

:]قطع االستجمار على وتر[
ى الثالِث قطُع :أي  قطُعهُ وُيسن  

َ
ر  َما زاَد عل

 
ى َوت

َ
. عل

 
ً
ى برابعة  زاَد خامسة

َ
ا... فإن  أنق

َ
.  وهكذ



[:ما يوجب االستجمار]

؛ ونحِوهِ ويجُب  ا أرادَ :  استنجاٌء بماء  أو  حجر 
َ
، إذ ؛ لكّلِ خارج  من  سبيل 

َ
 الصالة

.ونحَوَها

 
َّ

.  الريَح،والطاهَر،وغيَر امللوِث :إال



[:حكم الوضوء قبل االستنجاء واالستجمار من النجاسة]

 يصح  
َ

ُه أي  وال
َ
؛ ونحِوِه، قبَل االستنجاِء بماء  : قبل ٌم؛وضوءٌ  أو  حجر   تيم 

َ
قداِد لحديِث املوال

َرهُ ): املتتِق عليِه 
َ
 يغسُل ذك

ُ
. ( ثمَّ يتوّضأ

ُم قبَل صحَّ  . زواِلَهاالوضوُء والتيم 

:]إزالة النجاسة غري اخلارجة من السبيلني [

 
ُ
ى غيرِ ولو  كانِت النجاسة

َ
عل

ِن  ي 
َ
:َر خارجة  منُهَماعليِهَما غيأو  ،السبيل



األسئلة



:اخرت اإلجابة الصحيحة

.االستتار. 1:ما يستحب عند قضاء الحاجة
جميع .3

.ماسبق
.النتر.2

:ما يكره عند قضاء الحاجة
ق اللبث فو . 2

.الحاجة
ول ارتياده للب. 3

.مكاًنا ِرخًوا
الكالم في. 1

.الخالء

السؤال األول 



:اخرت اإلجابة الصحيحة

:ما يحرم عند قضاء الحاجة
استقبال . 1

القبلة 
.واستدبارها

الش يء .3
.مماسبق

استقبال . 2
.النيرين

.يجوز .3.يحرم.2.يباُ.1:حكم االستجمار بجلد سمك



:ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة التالية

.يجزئه االستجمار حتى مع وجود املاء لكن املاء أفضل

جمرمايستيشترط لالستجمار بأحجار كخشب أن يكون 
 
ً
.به طاهرا

السؤال الثاني



:ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة التالية

.ة فأكثرلالكتتاء باالستجمار ثالث مسحات منقياليشترط

.يصح قبل االستنجاء بماء او حجر وضوء وتيمم



باُب السواك وسنن الوضوء



:حماور العرض

ومايطلقتعريف السواك .1
.عليه

صفة العود الذي يسن .2
.بهالتسوك

بما يضاد التسوكحكم .3
.السواك

.التسوكحكم .5

.بغير عودالتسوكحكم .4

متى يتأكد السواك؟.7

ل للصائم قبالتسوكحكم .6
.الزوال وبعده

.التسوكصفة .8

.االدهان.9

كم التسمية في الوضوء وح.11
.الختان

ي االكتحال وحكم النظر ف.10
.املرآة والتطيب

.كيفية الختان.12

.القزع وإبقاء شعر الرأس.13

طريقة ترجيل شعر الرجل.14
.وأحكام اللحى والشارب

ة أحكام تقليم أظفار وإزال.15
.شعر إبط وعانه

.املراد بالسنة.16

.األسئلة. 18.سنن الوضوء. 17



:]تعريف السواك وما يطلق عليه[
ِذي ُيست: السواُك واملسواُك 

َّ
.اُك بِه اسٌم للعوِد ال

ى التعِل؛ أي  
َ
ُك التِم : ويطلُق السواُك عل

 
 بالعوِد إلزالِة دل

ِك نحِو  ؛كالتسو  . تغّير 



:]بهالتسوكصفة العود الذي يسن [
ُك بعود   ىلين  سواٌء كاَن رطًبا، أو  يالتسو  ابًسا مندًّ

، أو  غيِرَها  عرجون 
، أو   زيتون 

، أو  .من  أراك 

ق  للتِم 
،احتراًزاغيِر ،ُمن  هُ عِن الرماِن مضّر 

َ
 واآلِس، وكّلِ َما ل

 ُُ  يجر
َ

 يتتتُت وال
َ

 ال
ٌ
 طيبة

ٌ
.رائحة



:]مبا يضاد السواكالتسوكحكم [
:  بعود  وُيكرهُ 

 ُُ يجر
أو  يضر  

.  أو  يتتتُت 

:]بغري عودالتسوكحكم [
 يصيُب 

َ
 َمِن استاَك بإصَبعِ وال

َ
ة ِه وخرقة  ونحِوَها؛السنَّ

 يحصُل ب،نَّ الشرَع لم  َيِرد  بِه أل 
َ

.ِه اإلنقاُء كالعوِد وال



]:التسوكحكم  [

ُك : خبُر قوِلِه ؛كلَّ وقت  مسنوٌن  .ُيسن  كلَّ وقت  : ي  أالتسو 

 ل):لحديِث 
ٌ
 للتِم مرضاة

ٌ
(لرّبِ السواُك مطهرة

،وأحمُد رواُه  .وغيُرهَماالشافِعي 



:]دهللصائم قبل الزوال وبعالتسوكحكم [

:وقبَل الزواِل :بعَد الزواِل 

ًضا ؛ فر فيكَرهُ 
كاَن الصوُم 

 
ً

.أو  نتال

يستحب  لهُ 
بيابس  

 ُُ .برطب  وُيبا

و : )لحديِث 
ُ
ا ُصمتم  فاستاك

َ
ا بالغداِة، إذ

يِّ  وا بالعش ِ
ُ
 تستاك

َ
ُه البيهِقي  ، أخرَج (وال

 علّي  
.عن 



:]التسوكمىت يتأكد [
ٌد  ِ

ّ
ِك لخبٌر ثان  -متأك :-لتسو 

:عنَد 
1. 

ً
؛فرًضا كانت  أو  نتال .صالة 

.وضوء  .4

 َّنهار  و عنَد انتباه  من  نوِم ليل  .2
.أو 

.  وقراءة  . 5

.وعنَد تغّيِر رائحِة فم  بمأكول  أو  غيِرهِ .3



:]التسوكاستكمال مىت يتأكد [
ٌد  ِ

ّ
ِك لخبٌر ثان  -متأك :-لتسو 

 ِفي اإلقناِع 
ُ
ي  واملصنف :زاَد الزركش ِ

.وخلّوِ املعدِة ِمَن الطعاِم . 8

.منزل  ومسجد  : ودخوِل .6

.واصتراِر األسناِن . 9

.وإطالِة سكوت  . 7



:]التسوكصتة [

بالنسبِة -استحباًبا-عرًضا :ويستاُك 
ى 
َ
ى َرى،الُيسبيِدهِ ،األسناِن إل

َ
عل

.  ولساِنِه أسناِنِه ولثِتِه 
.  ويغسُل السواَك 

 بأَس أن  يستاَك بِه اث
َ

.  ناِن فأكثَر وال

ا استاَك : قاَل ِفي الرعايِة 
َ
لُهمَّ طهر  ال: ويقوُل إذ

ص  ذنوِبي .  قلِبي، وَمّحِ
.اَن بالسنِة وينِوي بِه اإلتي: قاَل بعُض الشافعيِة 

ا بجانِب فِمِه األيمِن 
ً
 باأليمِن فتسن  مبتدئ

ُ
البداءة

ِه : ِفي ِ
ّ
، وشأِنِه كل ُهور 

ُ
، وط ُر ، سواك 

َ
.غيَر َما ُيستقذ



ااستحباًباويّدهُن   يوًما يدهُن ويوًماِغبًّ
َ

هُ ال ملسو هيلع هللا ىلص يدهُن؛ألنَّ
سائِ 

ّ
ا، رواُه الن  غبًّ

َّ
َح نَهى عِن الترّجِل إال .  هُ ي  والترمِذي  وصحَّ

o عِر، ودهُنهُ : والترجُل
ّ
.تسريُح الش

:]االدهان[



:]االكتحال[
:ِفي كّلِ عين  ويكتحُل 

ا،
ً
وتًرا ثالث

باإلثمِد املطّيِب،
، قبَل أن  يناَم؛ كلَّ ليلة 

.  باس  ؛ رواُه أحمُد وغيُرُه، عِن ابِن عملسو هيلع هللا ىلصلتعِلِه 

ٌب ،مرآة  ِفي نظٌر :وُيسن   إلى نعم هللا تعالى ويتتطنوتطي 
 : )ويقول 

ُ
لِقي فَحسن خ

َ
قي َوَحرم اللهمَّ كما حسنَت خ

ُ
ل

ى النارِ 
َ
.لحديث أبي هريرة( وجِهي َعل

:]حكم النظر يف املرآة، والتطيب[



:]التسمية يف الوضوء[
كروتجُب [:الحكم]

 
 ِفي الوضوِء مَع الذ

ُ
.التسمية

 بسِم هللِا،: أن  يقوَل : أي  
َ

.قاَمَهايقوُم غيُرَها مال
 
َ
 وضوَء لُه، و ): مرفوًعالخبِر أِبي هريرة

َ
ن  ال

َ
 مل
َ
 صالة

َ
ن  ال

َ
 وضوَء مل

َ
ال

.  ، رواُه أحمُد وغيُرهُ (لم  يذكِر اسَم هللِا عليِه 

 مَع السهوِ 
ُ
ا،وتسقط

َ
. تيّمٌم غسٌل و : وكذ

:]حكم اخلتان[
:الِختاُن ويجُب 

ى عنَد البلوِغ 
َ
 عل

 
ف

َ
ى، أو  ًرانتِسِه،ذكَما لم  َيخ

َ
كاَن، أو  خنث

ى
َ
.أنث



:]كيفية اخلتان[

ى:  فالذكُر 
َ
:والخنث

بأخِذ جلدِة 
.الحشتِة 

.بأخِذهَما

ى
َ
:  واألنث

بأخِذ جلدة  فوَق محّلِ 
 
َ
.الديِك اإليالِج تشبُه ُعرف
 تؤخ

َ
َهاوُيستحب  أن  ال

 
 كل

َ
.ذ

ُه زمَن صغر  :]انالوقت األفضل للخت[
ُ
.أفضُل :وفعل

.لوالدِة إليِه ومَن ا،ِفي سابِع يوم  :وكرهَ :]انالوقت املكروه للخت[



:]القزع[
.القَزعُ وُيكرُه  [:الحكم]

.  وهَو حلُق بعِض الرأِس وترُك بعض  [:تعريته]

ا
َ
؛ ونحِوَها: وكذ .حلُق القَتا لغيِر حجامة 

:]إبقاء شعر الرأس[
.إبقاُء شعِر الرأِس وُيسن  [:الحكم]

، هَو ): قاَل أحمُد 
ٌ
ة  عليِه اتخذناُه ولكن  لُه كللو  نقَوى سنَّ

ٌ
 ومؤنة

ٌ
.(تة



:]طريقة ترجيل شعر الرجل[
هُ 
ُ
ُرق ِه وينتِه ويسّرُِحُه،وَيت  ى أذني 

َ
ى ويكوُن إل

َ
ِه؛كشعِرهِ ي إل .ملسو هيلع هللا ىلصمنكبي 

 بأَس 
َ

 ذوجعِلِه ،زيادة  ب:وال
ً
.  ؤابة

:]أحكام اللحى، والشارب[
.  لشيُخ تِقي  الديِن حلُقَها، ذكَرُه اويحُرمُ وُيعِتي لحيَتُه، 

 ُيكرُه 
َ

 وال
ُ
ى القبضِة َم أخذ

َ
.تحَت حلِقِه وَما،ا زاَد عل

 شارَبهُ 
 
ِه ،ويحف ى من  قّصِ

َ
ل . وهَو أو 



:]ةأحكام تقليم أظفار، وإزالة شعر إبط وعان[
ُم أظتاَرُه مخالًتا

ّ
. ويقل

 
ُ
هُ وينتف

َ
والتنويُر ،شاءَ  بَما ولُه إزالُتهُ ،ويحلُق عانَتهُ ،إبط

ُه أحمُد ِفي العورِة وغيِرَها
َ
.فعل

ُه من  شعِرِه، وظتِرهِ 
ُ
.ِوهِ ونح؛ ويدفُن َما يزيل

:]التوقيت فيما يتطلب تكرار أخذه من سنن الفطرة[
هُ 
ُ
:قبَل الزواِل ، يوَم الجمعِة ، كلَّ أسبوع  ويتعل

ُه فوَق أربعيَن يوًما
ُ
 يترك

َ
.وال

.كّلِ جمعة  فِتي:الشارُب وأَما 



:]املراد بالسنة[

:لغة

 
ً
:اصطالحا

ة  : وييَ 
 : ويَي ِفي اللغِة ، جمُع سنَّ

ُ
.الطريقة

:ومن  ُسنِن الوضوِء 

ى ت
َ
 ُيعاقُب عل

َ
ى فعِلِه، وال

َ
رِكِه،َما ُيثاُب عل

ى
َ
.ملسو هيلع هللا ىلصوتقريراِتِه أقواِلِه، وأفعاِلِه، : وتطلُق أيًضا عل

ى الوجِه املخصوِص 
َ
َي غسُل األعضاِء عل َئ وتحسيِنِه امللتنظيِتِه ؛وضوًءا: وسّمِ ِ

.  توض ّ

ا[
ً
:]سبب تسمية غسل األعضاء وضوء



:]السواك[. 1
ُد فيِه 

ّ
ُه يتأك َم أنَّ ، السواُك،وتقدَّ

هُ 
 
.عنَد املضمضِة : ومحل

ا[. 2
ً
:]غسل الكفني ثالث

ا ِفي أّوِل 
ً
ِن ثالث .تحّقَق طهارَتهَمالو  الوضوِء،و وغسُل الكَتي 

ننِ الوضوءِ [
 
:]س



]مىت  جيب غسل الكفني؟[

هَماويجُب 
ُ
:غسل

ا
ً
ة  ثالث  نوِم ليل  ناقض  لوضوء  من  ،وتسمية  بنيَّ

َ
َم ِفي أقساِم املاِء مل .  ا تقدَّ

:]حكم نسيان التسمية وغسل الكفني[
 
ُ
هَماويسقط

ُ
 غسل

ُ
. سهًوا:والتسمية

]هل غسل الكفني معقول املعىن أو ال؟[
هَما

ُ
:   ُيدخل  يَدُه ِفي اإلناِء استعمَل املاَء، ولم  فيهَما؛فلوِ عًنى مل:وغسل

هُ لم  يصحَّ 
ُ
.املاءُ وفسَد ، وضوؤ



:]سنن الوضوء: استكمال[

:]يسارهالبداءة مبضمضة ثم استنشاق بيمينه واستنثار ب[.3
: من  ُسنِن الوضوِء و

 
ُ
قبَل غسِل الوجِه بمضمضة  البداءة

ا ثمَّ استنشاق  
ً
اثالث

ً
.  بيساِرهِ تنثاٌر واس،بيميِنِه ،ثالث

:]املبالغة يف مضمضة واستنشاق[.4
: ومن  ُسنِنِه 

 امل
ٌ
واالستنشاِق ِفي املضمضِة : فيهَما أي  بالغة

.  كَرهُ فتُ :لغيِر صائم  



:]سنن الوضوء: استكمال[

:  وِفي استنشاق  

 
ُ
 املاِء بجميِع :ِفي مضمضة  واملبالغة

ُ
. فِمِه إدارة

ِة األعضاِء  :  وِفي بقيَّ

ى أ
َ
س  إل

َ
ى أنف  جذُبُه بنت .قص َ

صائِم عنُه املاُء، للدلك ما ينبو 

.  وغيِرهِ 



:]سنن الوضوء: استكمال[

:]ختليل اللحية الكثيفة[. 5
ثِة -تخليُل اللحيِة الكثيتِة : ومن  ُسنِنِه 

ّ
 و -بالثاِء املثل

َ
ِتي تستُر البشرة

َّ
.يَي ال

 ماء  يضُعهُ 
ا من   كتًّ

ُ
:  فيأخذ

 من  تحِتَها بأصابِعِه 
ً
هَ من  أو  ،مشتبكة

ُ
َها ويعرك .ا جانبي 

ا
َ
 : وكذ

ٌ
. وباِقي شعوِر الوجِه ، عنتقة

:]ختليل األصابع[. 6
ِن أصابِع ا: أي  تخليُل األصابِع : ومن  ُسنِنِه  ي 

َ
ِن والرجل .ليَدي 

 ُِ ِن ): قاَل ِفي الشر ي 
َ
(.آكُد وهَو ِفي الرجل



:]ابعكيفية ختليل األص[
ِه ويخلُل  :أصابَع رجلي 

ى من  ، بخنصِر يِدِه الُيسَرى، من  باطِن رجِلِه 
َ
 خنصِرَها إل

.إبهاِمَها
.  وِفي الُيسَرى بالعكِس 

ِه  :وأصابَع يدي 
.  إحداُهَما باألخَرى 

 
ً
 : فإن  كانت  أو  بعُضَها ملتصقة

َ
.سقط



:]التيامن[. 7
:ومن  ُسنِنِه 

 خالف  التياُمُن 
َ

.بال

:]أخذ ماء جديد لألذنني[. 8
ِن بعَد مسِح رأِسِه  ي 

َ
 ماء  جديد  لألذن

ُ
.وأخذ



:]جماوزة حمل فرض[. 9
 محّلِ فرض  

ُ
.  ومجاوزة

:]الغسلة الثانية والثالثة[. 10
 : ومن  ُسنِنِه 

ُ
 والثالثة

ُ
 الثانية

ُ
.األقّلِ ويعمُل ِفي عدِد الغسالِت بالغسلة

ى الغسلِة الواحدةِ 
َ
.ويجوُز االقتصاُر عل

 ، والثنتاِن أفضُل ِمنَها
ُ
.  ُهَماأفضُل منوالثالثة

 ُيسن  
َ

 مسُح : وال
َ

 العنِق،وال
َ
.ى الوضوِء الكالُم عل

.  لم  ُيكره  :ولو  غسَل بعَض أعضاِء الوضوِء أكثَر من  بعض  



األسئلة



:اخرت اإلجابة الصحيحة

.مباُ.3.واجب.1:هوالتسوكحكم  .سنة.2

عند صالة .1؟متى يتأكد السواك
.الترض فقط

عند إطالة .2
.التحدث

عند .3
.الوضوء

السؤال األول 



:اخرت اإلجابة الصحيحة

.مباُ.3.واجب.1:وحكم التسمية في الوضوء ه .سنة.2

:ختان الذكر هو
بأخذ جلدة .1

.فوق محل اإليالج
بأخذ جلدة .2

.الحشتة
.ماسبقجميع .3



:ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة التالية

.حكم القزع هو اإلباحة

.تسنة في كل وقالتسوكحكم 

السؤال الثاني



:ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة التالية

 في 
ُ
 املاِء املضمضمِة املبالغة

ُ
.فمهجيمِع بيي إدارة

.من سنن الوضوء الغسلة األولى والثانية



باب فروض الوضوء وصفته



فروض الوضوء-1

نيةوقت استحباب اإلتيان بال-12

حماور العرض
وءضابط املواالة في الوض-4الوضوءما يترتب على اإلخالل بالترتيب في-3وقت فرض الوضوء-2

النطق بالنية-8مكيتية نية من حدثه دائ-7ةحاالت النية الغير مجزئ-6شروط طهارة الحدث-5

ةوقت وجوب اإلتيان بالني-11الوضوءما يترتب على اإلخالل بالترتيب في-10ايشترط لوضوء وغسل أيض: تتمة-9

الكامل صتة الوضوء-14ةحكم استحباب ذكر الني-13

األسئلة-26



]باب فروض الوضوء وصفته [

الحز والقطع/ أصلها 

ما أثيب فاعله وعوقب: وشرعا يقال ملعان  : لغة 
.تاركه

بعة استعمال ماء طهور في األعضاء األر 
على صتة مخصوصة

".دع املب" كما رواه ابن ماجه ذكره في

وكان فرضه مع فرض الصالة

والوضوءالفرض

وقت فرض الوضوء



فاغســـــــــــــــــــــــــــــلوا }:لقولـــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــالى
والتم واألنف )[6: املائدة]{وجوهكم

ه فـي حـدأي من الوجه لدخولهما (منه
نشـاق تسقط املضمضة وال االستفال 

.وافي وضوء وال غسل ال عمدا وال سه

كم وأيدي}:لقوله تعالى
.[6: املائدة]{إلى املرافق

]فروض الوضوء [

(فروضه ستة)

غسل : )الثاني(و)(غسل الوجه):أحدها 
افقين (اليدين مع املر

مسح : )الثالث(و)
(نومنه األذنا)كله(الرأس

وامســــــــــــــــــــــــــحوا }:لقولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــالى
[6: املائدة]{برءوسكم
-م صــــــــلى هللا عليــــــــه وســــــــل-وقولــــــــه 

.رواه ابن ماجه«األذنان من الرأس»:



[6: دةاملائ]{وأرجلكم إلى الكعبين}:لقوله تعالى

مع الكعبين (غسل الرجلين):الرابع (و. )4

بين على ما ذكر هللا تعالى ، ألن هللا تعالى أدخل املمسُو
املغسوالت ، وال نعلم لهذا فائدة غير الترتيب،

(الترتيب: )والخامس. 5

--والنبـــــــــــــــــــــــــــــي الواجـــــــــــــــــــــــــــــب، واآليـــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــيقت لبيـــــــــــــــــــــــــــــان

، «هذا وضوء ال يقبل هللا الصالة إال به»:وقالالوضوءرتب

.وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإال فال

بدأ بش يء من األعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له،فلو

إن قرب الزمن، وضوءهوإن توضأ منكسا أربع مرات صح

ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، 

وضوءما يرتتب على اإلخالل بالرتتيب يف ال

(فروضه ستة)



رواه « وضوءرأى رجال يصلي وفي ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم لم يصبها املاء فأمره أن يعيد ال»--ألنه 
أحمد وغيره

، بزمن معتدل أو قدره من غيره( أن ال يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله)أي املواالة ( ويي)

حصيل ماء وال يضر إن جف الشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ، ويضر الشتغال بت
.وسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجناية. أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة

(املواالة)السادس(و. )6

وءضابط املواالة يف الوض

(فروضه ستة)



(القصد: والنية لغة )

: هو لغة
العالمة

ن ما يلـزم مـ: واصطالحا
عدمه العدم

وال يلــــــــــزم مــــــــــن وجــــــــــوده 
وجود وال عدم لذاته

فال يضر إن سبق لسانه بغير قصده   القلب: ومحلها 

: ديثلحــــ( لطهررررارة األحرررردا  كلهررررا)( شرررررط)ويخلصــــها هلل تعــــالى 

و فـــــال يصـــــح وضـــــوء وغســـــل وتـــــيمم ولـــــ« إنمـــــا األعمـــــال بالنيـــــات»

:فينوي ). مستحبات إال بها 

.رفع الحد  •

الصـالة أي بالطهـارة ك ( الطهرارة ملرا ال يبراال إال  هرا)يقصد( أو•

.والطواف ومس املصحف؛ ألن ذلك يستلزم رفع الحدث

شروط طهارة احلدث



طهارة أو وضوءا أو أطلق : فإن نوى 

.أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة •

.لم يجزهللتبردأو ليعلم غيره أو •

صالة معينة ال غيرها ارتتع مطلقا،: وإن نوى 

لنيـة للتـرض اسـتباحة الصـالة ويرتتـع حدثـه، وال يحتـاج إلـى تعيـين ا/  وينوي من حدثه دائرم 

، "املبدع " قاله في األقيسفلو نوى رفع الحدث لم يرتتع في 

نطقه بالنية سراويستحب

مكيفية نية من حدثه دائ

النطق بالنية

ةحاالت النية الغري جمزئ



تتمة شروط الوضوء فقط

 ]ايشرتط لوضوء وغسل أيض: تتمة[

وانقطاع موجب وإباحته، وإزالة ما يمنع وصولهماءوطهوريةز إسالم وعقل وتمي

ودخول وقت على من حدثه دائم لترضهفراغ استنجاء أو استجمار

ارتتع حدثه الحكم قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب( فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة)

ألنه نوى طهارة شرعيةالعلة هحدث( ارتتعا حدثه ناسي)بأن صلى بالوضوء الذي قبله ( تجديدا مسنونا)نوى ( أو) الحكم

كما مر فيمن نوى التجديد( أجزأ عن واجب)اسيا ن": الوجيز " كغسل الجمعة، قال في ( غسال مسنونا)من عليه جنابة ( وإن نوى ) الحكم

كامالأجزأ عن املسنون، وإن نواهما حصال، واألفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون أي إن نوى واجبا ( وكذا عكسه) الحكم

ارتتــع )ال علــى أن ال يرتتــع غيــره( توجــب وضــوءا أو غســال فنــوى بطهارتــه أحــدها)متنوعة ولو متفرقة ( وإن اجتمعت أحدا )
أي باقيها( سائرها

الحكم

كلألن األحداث تتداخل، فإذا ارتتع البعض ارتتع الالعلة

ولوضوء



(  سميةعند أول واجبات الطهارة وهو الت)أي بالنية ( ويجب اإلتيان بها)

لتسمية أي قبل ا( إن وجد قبل واجب)أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء ( مسنوناتهاعند أول )النية ( وتسن)

وقت وجوب اإلتيان بالنية

نيةوقت استحباب اإلتيان بال

أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية،(في جميعها)أي تذكر النية(استصحاب ذكرها)يسن(و)

حكم استحباب ذكر النية

ك في النية أي حكم النية بأن ال ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، وإن ش(ويجب استصحاب حكمها)
.دهفي أثناء طهارته استأنتها إال أن يكون وهما كالوسواس فال يلتف إليه وال يضر إبطالها بعد فراغه وال شك بع

حكم استحباب حكم النية



 ]الكامل صفة الوضوء[

[  هأي كيتيت] الكامل (وصتة الوضوء)

وتقدما(أن ينوي ثم يسمي)

قاظ من النوم تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند االستي(ويغسل كفيه ثالثا)
وفي أوله

ويستنثر بيمينه ومن غرفة أفضلثالثاثالثا (ثم يتمضمض ويستنشق)
بيساره

إلى ما )املعتاد غالبا(من منابت شعر الرأس)ثالثا، وحده(ويغسل وجهه)
مع ما استرسل من اللحية(انحدر من اللحيين والذقن طوال

سا ألن ذلك تحصل به املواجهة واألذنان لي(ومن األذن إلى األذن عرضا)
من الوجه بل البياض الذي بين العذار واألذن منه

يصف البشرة كعذار (من شعر خفيف)في الوجه(ما فيه)يغسل(و)
؛ ألنها من الوجه ال صدغ وتحذيفوعنفقةوعارض وأهداب عين وشارب 

نه وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة وال النزعتان، وهما ما انحسر ع
الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهما من الرأس، وال يغسل من 

داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر 

ويخلل(الكثيف مع ما استرسل منه)من(الظاهر)يغسل الشعر(و)
باطنه وتقدم

ير تحت ظفر وأظفاره ثالثا وال يضر وسخ يس(يديه مع املرفقين)يغسل(ثم)
ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة،

رأسه فيمر يديه مقدم(مع األذنين مرة واحدة)باملاء(ثم يمسح كل رأسه)
صماخيفي إلى قفاه ثم يردهما إلى املوضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه
أذنيه ويمسح بإ هاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح



 ]الكامل صفة الوضوء[

[  هأي كيتيت] الكامل (وصتة الوضوء)

أسفل الساق أي العظمين الناتئين في(مع الكعبين)ثالثا(ثم يغسل رجليه)
كم إذا أمرت»:لحديث(ويغسل األقطع بقية املفروض)من جانبي القدم،

أي من (لفإن قطع من املفص)متفق عليه،«منه ما استطعتمفائتوابأمر 
وكذا األقطع من مفصل كعب(غسل رأس العضد منه)مفصل املرفق

يغسل طرف ساق،

د أن ال أشه»:ومنه(ويقول ما ورد)بعد فراغه(ثم يرفع نظره إلى السماء)،
اال وتب)«إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

س وإال أي معونة املتوض ئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأ(معونته
فعن يمينه،

هو من ماء الوضوء ومن وضأه غيره ونواه(تنشيف أعضائه)يباال له(و)
.مكرها بغير حق وكذا الغسل والتيمماملوض ئصح إن لم يكن 



باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل 



ابتداء مدة مسح الختين-4

حماور العرض

شروط املمسُو-5
املسح على الجورب وشروط-6

املسح على العمامة
حكم مسح ما جرت -7
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عهحكم الدواء الذي يتضرر بقل-10حكم مسح خمر النساء -9املسح على الجبيرة وضابطه-8

شرط مشترك بين الحوائل-11
سوى الجبيرة

يرة من التروق بين املسح على الجب-12
وغيرها

ئلشرط مشترك بين جميع الحوا-13
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حكم لبس الخف على -20
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[باب مسح اخلفني وغريهما من احلوائل ] 

مدة املسح الختين للمقيمحكم املسح على الختين

وهو رخصة وأفضل من غسل، ويرفع. 
.الحدث وال يسن أن يلبس ليمسح 

ملقيم ومسافر ال( يجوز يوما وليلة)
يباُ له القصر 

رمدة مسح الختين للمسافر الذي يباُ له القص

يث علي يرفعه لحد( بلياليها)أيام ( ثالثة)سترا يبيح القصر ( وملسافر)
.سلمرواه م« للمسافر ثالثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة»

ويخلع عند انقضاء املدة

ممفإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تي

فإن مسح وصلى أعاد

ابتداء مدة مسح الختين

من حدث بعد لبس)ابتداء املدة ( و)



[باب مسح اخلفني وغريهما من احلوائل ] 
شروط املمسُو

ولو العين فال يمسح على نجس،( على طاهر-1
في ضرورة ويتيمم معها ملستور   

بيـــان لطـــاهر أي يجـــوز املســـح علــــى ( مرررن خرررف)-5
مــــام قــــال اإل . خــــف يمكــــن متابعــــة املشــــ ي فيــــه عرفــــا

ربعــون لــيس فــي قلبــي مــن املســح شــ يء، فيــه أ: أحمــد
--حديثا عن رسول هللا 

لـى فـال يجـوز املسـح علـى مغصـوب وال ع( مبراال)-2
بــــــه حريــــــر لرجــــــل ألن لبســــــه معصــــــية فــــــال تســــــتباُ

الرخصة 

ولــــــــــــو بشــــــــــــده أو شــــــــــــرجه ( سررررررررررراتر للمفررررررررررررروض)-3
ي الــــذي لــــه ســــاق وعــــرى يــــدخل بعضــــها فـــــكـــالزربول 

صـره بعض فـال يمسـح مـا ال يسـتر محـل التـرض لق
ى أو ســـعته أو صـــتائه أو خـــرق فيـــه، وإن صـــغر حتـــ
از موضــع الخــرز، فــإن انضــم ولــم يبــد منــه شــ يء جــ

املسح عليه  
ده لــــم فــــإن لــــم يثبــــت إال بشــــ( يثبررررت بنفسرررره)-4

إلــــــى يجــــــز املســــــح عليــــــه، وإن ثبــــــت بنعلــــــين مســــــح
مــا خلعهمــا مــا دامــت مدتــه، وال يجــوز املســح علــى

يسقط 



[باب مسح اخلفني وغريهما من احلوائل ] 
املسح على الجورب

لـى الجـوربين مسـح ع»-صـلى هللا عليـه وسـلم -وهو ما يلبس فـي الرجـل علـى هيئـة الخـف مـن غيـر الجلـد؛ ألنـه (وجورب صفيق)
، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي « والنعلين
صــــالة عليــــه ال-أي نحــــو الخــــف والجــــورب ـكـــالجرموق ويســــمى املــــوق وهــــو خــــف قصــــير فيصــــح املســــح عليــــه لتعلــــه ( ونحوهمررررا)

.رواه أحمد وغيره-والسالم 

شروط املسح على العمامة

لو في العين فال يمسح على نجس، و ( على طاهر
ضرورة ويتيمم معها ملستور   

-وسلم صلى هللا عليه-»-ال ملرأة ألنه (لرجل)
قال ،«مسح على الخفين والعمامة

حسن صحيح،:الترمذي

وهي التي يدارمنها (محنكة)هذا إذا كانت
أو ذات )فأكثر-بفتح الكاف-تحت الحنك كور 

بضم املعجمة وبعدها همزة -(ذؤابة
صح وهي طرف العمامة، املرخي فال ي-مفتوحة

.  املسح على العمامة الصماء

ر ويشترط أيضا أن تكون ساترة ملا لم تج
العادة بكشفه كمقدم الرأس واألذنين 

وجوانب الرأس،
لخف ، فيعفى عنه ملشقة التحرز منه بخالف ا



حكم مسح خمر النساء

قة ملش(خمر نساء مدارة تحت حلوقهن)على(و)
. نزعها كالعمامة بخالف وقاية الرأس

حكم مسح ما جرت العادة بكشته 

ويستحب مسحه معها

شرط مشترك بين 
الحوائل سوى الجبيرة

في )وإنما يمسح جميع ما تقدم
ال في حدث أكبر بل (حدث أصغر

.يغسل ما تحتها

املسح على الجبيرة وضابطه

لم )مشدودة على كسر أو جُر ونحوهما(جبيرة)يمسح على(و)
وهو موضع الجُر والكسر وما قرب منه(تتجاوز قدر الحاجة

ة بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاج
نزعها، فإن خش ي تلتا أو ضررا تيمم لزائد 

حكم الدواء الذي يتضرر بقلعه

ليهودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في املسح ع

امن التروق بين املسح على الجبيرة وغيره

أو إنما كان يكتيه أن يتيمم ويعضد»:لحديث صاحب الشجة(أكبر)حدث(ولو في)
.  رواه أبو داود«يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده

ا وليس موقتا أي يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحته(إلى حلها)واملسح عليها عزيمة
كاملسح على الختين ونحوهما؛ ألن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها



شرط مشترك بين جميع الحوائل

أي ما تقدم من الختين ونحوهما (إذا لبس ذلك)
ملاء با(بعد كمال الطهارة)والعمامة والخمار والجبيرة

ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجُر

س فلو غسل رجال ثم أدخلها الخف خلع ثم لب•
بعد غسل األخرى 

ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه •
وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته

أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل •
رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره 

ا تيمملم يمسح ولو جبيرة، فإن خاف الضرر بنزعه

مسح من به سلس البول 

د ويمســــح مــــن بــــه ســــلس بــــول أو نحــــوه إذا لــــبس بعــــ
الطهارة؛ ألَّنها كاملة في حقه

فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف•
.الطهارة كاملتيمم يجد املاء

حكم من مسح مسافرا ثم أقام

ن أتـــم مســـح مقـــيم إ(ومـــن مســـح فـــي ســـتر ثـــم أقـــام)
بقي منه ش يء وإال خلع

حكم من مسح مقيما ثم سافر

أي مســـح مقيمـــا ثـــم ســـافر لـــم يـــزد علـــى(أو عكـــس)
.مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر 



حكم من شك في ابتداء املسح

ل أي ابتـــــداء املســـــح هـــــ(أو شـــــك فـــــي ابتدائـــــه)
أي (فمســـــــــح مقـــــــــيم)ـكــــــــان حضـــــــــرا أو ســـــــــترا

ملتيقن،فيمسح تتمة يوم وليلة فقط؛ ألنه ا

من أحدث ثم سافر قبل مسحه

ثــــــم ســــــافر قبــــــل )فــــــي الحضــــــر(وإن أحــــــدث)
ح ألنـــــه ابتـــــدأ املســـــ(مســـــحه فمســـــح مســـــافر

.مسافرا

ما ال يصح مسحه من الحوائل

ات جمــــــع قلنســــــوة، ويــــــي املبطنــــــ(وال يمســــــح قالنــــــس)
حـرين مجمـع الب" ، قال فيوالنومياتكدنيات القضاة 

على هيئة ما تتخذه الصوفية اآلن،"
ل ويـــــي الخرقـــــة تشـــــد علـــــى الرجـــــ(لتافـــــة)يمســـــح(وال)

نتسها،تحتها نعل أو ال، ولو مع مشقة لعدم ثبوتها ب
ما يسقط من القدم )يمسح(وال)•
أي بعـــــض القـــــدم أم (يـــــرى منـــــه بعضــــه)ختــــا(أو•

شـــــــ يء مـــــــن محـــــــل التـــــــرض؛ ألن مـــــــا ظهـــــــر فرضـــــــه 
الغسل وال يجامع املسح



حكم لبس الخف على الخف

ح وإن أحـــــدث ثـــــم لـــــبس التوقـــــاني قبـــــل املســـــ•
بــل مــا التحتــاني أو بعــده لــم يمســح التوقــاني

تحته، 

القدر الواجب مسحه من العمامة وما في معناه

ويخـــــــــتص ذلـــــــــك (أكثـــــــــر العمامـــــــــة)وجوبـــــــــا(ويمســـــــــح)
بدوائرها

اهالقدر الواجب مسحه من الخف وما في معن

والجرمـــــــــوق (ظـــــــــاهر قـــــــــدم الخـــــــــف)يمســـــــــح أكثـــــــــر(و)
والجورب

بعد احلدث(قبل احلدث
فـــــــــــالحكم )ولـــــــــــو مـــــــــــع خـــــــــــرق أحـــــــــــد الختـــــــــــين•

ألنـــــــــه ســـــــــاتر فأشـــــــــبه(التوقـــــــــاني)لخـــــــــف(لــــــــــ
.املنترد

قين وكــذا لــو لبســه علــى لتافــة وإن كانــا مخــر •
ن لــم يجــز املســح ولــو ســترا، وإن أدخــل يــده مــ

تحت التوقاني ومسح الذي تحته جاز، 

فإن لبس ختا على خف )



اهصتة املسح على الخف وما في معن

أي (مـــــــن أصـــــــابعه)وســـــــن أن يمســـــــح بأصـــــــابع يـــــــده
ى بيــده يمســح رجلــه اليمنــ(إلــى ســاقه)أصــابع رجليــه

رج اليمنـــــــــى ورجلـــــــــه اليســـــــــرى بيـــــــــده اليســـــــــرى، ويتـــــــــ
أصابعه إذا مسح،

.وكيف مسح أجزأه •
ويكره غسله وتكرار مسحه•
ن فــال يســ(وعقبــه)أي أســتل الخــف(دون أســتله)

.مسحهما وال يجزئ لو اقتصر عليه

الواجب في مسح الجبيرة

دم مـن ملـا تقـ(على جميـع الجبيـرة)يمسح وجوبا(و)
.حديث صاحب الشجة

مبطالت املسح

بعــــــــض )ممــــــــن مســــــــح(ومتــــــــى ظهــــــــر بعــــــــض محــــــــل التــــــــرض)
:(الحدث

بخرق الخف أو خروج بعـض القـدم إلـى سـاق الخـف أو•
.ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة 

استأنف الطهارة، •
ارتـــه فــإن تطهـــر ولــبس الخـــف ولــم يحـــدث لــم تبطـــل طه•

بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح
ي ولــــو فــــ(اســــتأنف الطهــــارة)أي مــــدة املســــح(أو تمــــت مدتــــه)

ت صــالة ،  ألن املســح أقــيم مقــام الغســل، فــإذا زال أو انقضــ
عهــا لكوَّنهــا مدتــه بطلــت الطهــارة فــي املســمُو فتبطــل فــي جمي

.ال تتبعض



باب نواقض الوضوء



[باب نواقض الوضوء]
:أي متسداته ويي ثمانية

اخلارج من سبيل:أحدها
ول أي مخررج بر(ما خررج مرن سربيل)الوضوء(ينقض):وأشار إليه بقوله

تشرر ي أو غررائط ولررو نررادرا أو طرراهرا كولررد بررال دم أو مقطرررا فرري إحليلرره أو مح
.ةوابتلى، ال الدائم كالسلس واالستحاضة فال ينقض للضرور 

(خارج من بقيه البدن)الثاني(و)
رررررر (أو)قلررررررريال كررررررران أو كثيررررررررا(إن كررررررران بررررررروال أو غائطرررررررا)سررررررروى السررررررربيل ان كر

حالرره ملررا أي غيررر البررول والغررائط كقرريء ولررو ب(كثيرررا نجسررا غيرهمررا)أبرريض
ثيررررر مررررا ، والك«قرررراء فتوضررررأ-صررررلى هللا عليرررره وسررررلم -أنرررره »:روى الترمررررذي

ه لم يثبرت فحش في نفس كل أحد بحسبه، وإذا استد املخرج وانفتح غير 
.له أحكام املعتاد

(زوال العقل)الثالث(و)

يء ولررررو تلجررررم ولرررم يخرررررج منرررره  رررر :قررررال أبررررو الخطررراب وغيرررررهأي تغطيتررره،
رأ أو غيررر محتررب أو مت(إال يسررير نرروم مررن قاعررد أو قررائم)إلحاقررا بالغالررب كر

.مستند
يرها وعلرررم مرررن كالمررره أن الجنرررون وا غمررراء والسررركر يرررنقض كثيرهرررا ويسررر

ع ويرررنقض أيضرررا النررروم مرررن مضرررطجع وراكررر. إجماعرررا"املبررردع " ذكرررره فررري
رررررأ ومسررررررتند،كمحترررررربوسرررررراجد مطلقررررررا  د والكثيررررررر مررررررن قررررررائم وقاعررررررومتكر

رررررررررراء السررررررررررره فمرررررررررررن نرررررررررررام فليتوضرررررررررررأ»:لحرررررررررررديث رواه أحمرررررررررررد «العرررررررررررين وكر
.حلقه الدبر:والسه.وغيره



[باب نواقض الوضوء]
:أي متسداته ويي ثمانية

(مس ذكر)الرابع(و)

جهرا الرذي من امررأة وهرو فر (قبل)مس(أو)ولو أشل أو أقلف أو من ميت ال األنثيين وال بائن أو محله(متصل)آدمي تعمده أو ال
ه أحمرررررد رواه مالرررررك والشررررراف ي وغيرهمرررررا وصررررر ح«مرررررن مرررررس ذكرررررره فليتوضرررررأ»:-صرررررلى هللا عليررررره وسرررررلم -برررررين اسررررركت ها، لقولررررره 
املرس بيررد وال يرنقض مرس شرفر ها وهمرا حافتررا فرجهرا ويرنقض. وصر حه أحمررد«مرن مررس فرجره فليتوضرأ»والترمرذي، وفري لفرظ

أفضر ى بيرده مرن»أو حرفه من رؤوس األصابع إلى الكوع لعموم حديث(بظهر كفه أو بطنه)بال حائل، ولو كانت زائدة سواء كان
ي ملرس الرذكر أ(ملسرهما)يرنقض(و)رواه أحمرد، لكرن ال يرنقض مسره برالظفر«إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء

ى املشركل أي ذكرر الخنىر(ملرس ذكرر ذكرره)يرنقض أيضرا(و)لشرهوة أو ال، إذ أحردهما أصرلي قطعرا(مرن خنىرى مشركل)والقبرل معرا
أو أنىرى )قضلشهوة ألنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره وإن كان امررأة فقرد ملسرها لشرهوة، فرإن لرم يمسره لشرهوة أو مرس قبلره لرم يرن

فقرد مسرت فرجهرا، وإن أي في هرذه والتري قبلهرا؛ ألنره إن كران أنىرى(لشهوة ف هما)أي وينقض ملس أنىى قبل الخنىى املشكل(قبله
.كان ذكرا فقد ملسته لشهوة فإن كان اللمس لغيرها أو مست ذكره لم ينتقض وضوؤها



[باب نواقض الوضوء]
:أي متسداته ويي ثمانية

(امرأة بشهوة)أي الذكر(مسه)اخلامس(و)

ألجنبيررة ألنهررا الترري ترردعو إلررى الحررد ، والبرراء للمصرراحبة، واملرررأة شرراملة ل
س باليرد أو وذات املحرم وامليتة والكبيرة والصغيرة املميزة، وسواء كان امل

ا للرجل أي ينقض مسه(أو تمسه  ها)غيرها ولو بزائد ولو لزائد أو أشل
واء ألنررره فررررج، سررر(مرررس حلقررره دبرررر)يرررنقض(و)السرررابقكعكسرررةبشرررهوة 

ررران منرررره أو مررررن غيررررره وسررررن منرررره أو منهررررا وال املررررس(ال مررررس شررررعر وظفررررر)كر
ألنررره لررررم(مرررع حائرررل)املرررس(وال)ولرررو بشرررهوة(أمررررد)ال مرررس رجرررل(و) هرررا

ملمررررررروس بدنررررررره ولرررررررو وجرررررررد منررررررره )ينرررررررتقض وضررررررروء(وال).يمرررررررس البشررررررررة
.ذكر كان أو أنىى، وكذا ال ينتقض وضوء ملموس فرجه(شهوة

(غسل ميت)السادس(و)

را أو مسرررلما كررران أو كرررافرا ذكررررا كررران أو أنىرررى صرررغي(ويرررنقض غسرررل ميرررت)
ت روي عرررن ابرررن عمرررر وابرررن عبررراس أنهمرررا كانرررا يرررأمران غاسرررل امليررر. كبيررررا

يره املرراء والغاسرل مررن يقلبره ويباشررره ولرو مرررة ال مرن يصررب عل. بالوضروء
.وال من ييممه وهذا هو السادس

(أكل اللحم خاصة من اجلزور)السابع(و)
حمهررررا أي ا بررررل فررررال يررررنقض بقيررررة أجزالهررررا كالكبررررد وشرررررب لبنهررررا ومرررررق ل

ث فيره حررديثان صرحيحان حرردي:قرال أحمرردسرواء كرران نيئرا أو مطبوخررا،
.البراء وجابر بن سمرة



[باب نواقض الوضوء]
:أي متسداته ويي ثمانية

كل ما أوجب):الثامن املشار إليه بقوله(و)
كإسالم وانتقال مني وحنوهما(غسال

غيــر فيوجــب الغسـل دون الوضــوء، وال نقــض ب(أوجرب الوضرروء إال املرروت)
أكـل مـا ما مـر كالقـذف والكـذب والغيبـة ونحوهـا والقهقهـة ولـو فـي الصـالة، و 

.مست النار غير لحم اإلبل وال يسن الوضوء منهما
يقن بـــأن تـــ(فررري الحرررد  أو برررالعكس)أي تـــردد(ومرررن تررريقن الطهرررارة وشرررك)

ة أو خارجهـا سواء كـان فـي الصـال (بني على اليقين)الحدث وشك في الطهارة
ليــــه صـــلى هللا ع-تســـاوى عنـــده األمـــران، أو غلـــب علــــى ظنـــه أحـــدهما لقولـــه 

.متتق عليه«ال ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا»:-وسلم 

فهررررو )منهمــــا(وجهررررل السررررابق)أي تــــيقن الطهــــارة والحــــدث(فررررإن تيقنهمررررا)
محـدث، إن علمهمـا، فـإن كـان قبلهمـا متطهـرا فهـو اآلن(بضد حاله قبلهما

ى ضـدها وإن كان محدثا فهو اآلن متطهر؛ ألنه قـد تـيقن زوال تلـك الحالـة إلـ
وإذا وشـــك فـــي بقـــاء ضـــدها، وهـــو األصـــل وإن لـــم يعلـــم حالـــه قبلهمـــا تطهـــر،
مــا وال ســمع اثنــان صــوتا أو شــما ريحــا مــن أحــدهما ال بعينــه فــال وضــوء عليه

هما فــــي الصــــالة وحــــده، وإن ـكـــان أحــــديصــــافتهيــــأتم أحــــدهما بصــــاحبه وال 
.إماما أعادا صالتهما 



[باب نواقض الوضوء]
:أي متسداته ويي ثمانية

ه وتحليترره ويحررم أيضرا كترب القرررآن بحيرث  هران، وكررره مرد رجرل إليرره واسرتدباره وتخطير
.بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب العلم

اف الطرررررو »:-صرررررلى هللا عليررررره وسرررررلم -لقولررررره (الطرررررواف)يحررررررم علرررررى املحرررررد  أيضرررررا(و)
".مسنده " رواه الشاف ي في«بالبيت صالة، إال أن هللا أباال فيه الكالم

وال . شـكرولـو نتـال حتـى صـالة جنـازة وسـجود تـالوة و (الصالة)يحرم على املحدث أيضا(و)
.يكتر من صلى محدثا



باب الغسل



حماور العرض
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[باب الغسل]
بضم الغني

وصاالغتسال، أي استعمال املاء في جميع بدنه على وجه مخص

وبالفتح
ما يغسل به الرأس من خطمي وغيرهاملاء أو بالفعل

وبالكسر

[موجبات الغسل]
ستة أشياء وموجبه

بدونها من )، إن خرج (دفقا بلذة ال)من خمرجه(خروج املني: )أحدها 
وحنوه(غري نائم

لم يجب به غسل  الحكم

م إذا فضــــخت املــــاء فاغتســــل، وإن لــــ»لحــــديث علــــي يرفعــــه
. رواه أحمد«فال تغتسلفاضخاتكن 

الدليل

هـــــــــــو : والفضرررررررررررخ
ة، خروجـــه بالغلبـــ

قالـــــــــــــــــه إبـــــــــــــــــراهيم 
الحربـــــــــــــي، فعلـــــــــــــى
ا هــذا يكــون نجســـ

ولــــــــــــــيس بمــــــــــــــذي، 
يــة الرعا" قالــه فــي

 ."

تادةلم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة املع الحكم

الحكم

تالمـا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لـم يـذكر اح
ظـرا أو منيـا فـإن سـبق نومـه مالعبـة أو نيتحققـهوإن لم 

.فكر أو نحوه أو كان به أبردة 

شهوة فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير 

به وإن خررررج املنررري مرررن غيرررر مخرجررره كمرررا لرررو انكسرررر صرررل

فخرج منه 

وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بلال 

لــــــــم يجــــــــب الغســــــــل وإال اغتســــــــل وطهــــــــر مــــــــا 

.أصابه احتياطا 



 هيمرة أو مرن)كران الفررج( ولرو)من غير إيالج وال بإيالج بعض الحشفة،الختانإذا مس الختان 

.نحوهذكر نائم أو صغير و استدخلتأو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله، وكذا لو (ميت

وال غسل

(اغتسل له الحكم

ولم يخرج )املني(وإن انتقل)

نـب، ألن املاء قد باعد محله فصدق عليـه اسـم الجالعلة

روجهويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خ

أي بعد غسله النتقاله(بعده)املني(فإن خرج)

(لم يعده) الحكم

ألنه مني واحد فال يوجب غسلينالعلة

حرارةوإن مل جيد(يف فرج أصلي قبال كان أو دبرا)أو قدرها إن فقدت وإن مل ينزل(تغيب حشفة أصلية: )الثاني (و)

ج أصلي فإن أولج الخنىى املشكل حشفته في فر 

الخنىىولم ينزل أو أولج غير الخنىى ذكره في قبل

فال غسل على واحد منهما إن لم ينزل  الحكم

الحكم

أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو مل يوجد يف كفره ما يوجبه(إسالم كافر: )الثالث(و)
. سنه ، رواه أحمد والترمذي وح«أن يغتسل بماء وسدر-صلى هللا عليه وسلم -قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي »ألنالعلة

يابهويغسل ث:قال أحمدويستحب له إلقاء شعره،



.غري شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي(موت: )الرابع(و)

فرال (ة عرن دمال والدة عارير)، ، فيجرب برالخروج، واالنقطراع شررط"املغنري " وال خالف في وجوب الغسل  هما قاله في الحكم
.غسل  ها والولد طاهر

(نفاس)السادس(و. حيض: )اخلامس(و)

من لزمه الغسل لشيء مما تقدم
ما يحرم من لزمه الغسل

(حرم عليه)

أي قراءة آية فصاعدا(قراءة القرآن)وومس املصحفوالطوافالصالة

افق قرآنا إن لم يقصده  وله قول ما و

كالبسملة

والحمدلة

ونحوهما كالذكر ، وله تهجيه 

والتفكر فيه 

حروفوتحريك شفتيه به ما لم يبين ال

وقراءة بعض آية ما لم تطل

ضوءاللبث في املسجد بغير و 

، وكونرره "ا قنرراع " وغيرهررا علررى الصررحيح كمررا مشرر ى عليرره فرري(لحاجررة)أي طريررق[43: النسرراء]{وال جنبررا إال عررابري سرربيل}:أي يدخلرره لقولرره تعررالى(ويعبررر املسررجد)
.ومصلى العيد مسجد ال مصلى الجنائز . طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا

ة تتعردى، ويبراال فإن توضرأ جراز لره اللبرث فيره، ويمنرع منره مجنرون وسركران ومرن عليره نجاسر(بغير وضوء)أي في املسجد من عليه غسل(يلبث فيه)يجوز أن(وال)
.جاز بال تيممللبثاج به وضوء وغسل إن لم يؤذهما، وإذا كان املاء في املسجد جاز دخوله بال تيمم، وإن أراد اللبث فيه لالغتسال تيمم، وإن تعذر املاء واحت



من يستحب له الغسل

(ومن غسل ميتا)

-رة مسررلما أو كررافرا سررن لرره الغسررل ألمررر أبرري هريرر
بذلك، رواه أحمد وغيره،-رض ي هللا عنه 

أي إنزال(أو أفاق من جنون أو إغماء بال حلم)

ل مررن اغتسرر-صررلى هللا عليرره وسررلم -النبرري »ألن(سررن لرره الغسررل)
قيررررة متفررررق عليرررره، والجنررررون فرررري معنرررراه بررررل أولررررى، وتررررأتي ب«ا غمرررراء

ل وملرا يسرن األغسال املستحبة في أبواب ما تسرتحب لره ويتريمم للكر 
.له الوضوء لعذر



[(الغسل الكامل)صفة] 
ننأي املشتمل على الواجبات والس

رفع الحد  أو استباحة الصالة أو نحوها(أن ينوي )

وهي هنا كوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو،(ثم يسمي)

نهما لرفع الحد  عآكدكما في الوضوء، وهو هنا (ويغسل يديه ثالثا)
بذلك

من أذى(ما لوثه)يغسل(و)

كامال(ويتوضأ)

ل شعره أي يروي في كل مرة أصو (على رأسه ثالثا يرويه)املاء(ويحىي)

فال يجزئ املسح،

-هللا كرران رسررول »:-رضرر ي هللا عنهررا -لحررديث عاةشررة (ويعررم بدنرره غسررال)
ا وتوضررأ إذا اغتسررل مررن الجنابررة غسررل يديرره ثالثرر-صررلى هللا عليرره وسررلم 

شرررته وضرروءه للصررالة، ثررم يخلررل شررعره بيديرره حتررى إذا ظررن أنرره قررد روى ب
ويعرم ).متفرق عليره« أفاض املاء عليه ثال  مرات، ثم غسل سائر جسرده

ة عنرررد حترررى مرررا يظهرررر مرررن فررررج امررررأ(ثالثرررا)فرررال يجرررزئ املسرررح(بدنررره غسرررال
قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض،

ه وجميرررع أي يررردلك بدنررره بيديررره ليتررريقن وصرررول املررراء إلرررى مغابنررر(ويدلكررره)
ه وعمرق بدنه ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطير

.سرته، وبين إليتيه وطي ركبتيه

ال قررررررويكفرررررري الظررررررن فرررررري ا سررررررباغ،(مكانررررررا آخررررررر)ثانيررررررا(ويغسررررررل قدميرررررره)
.ويحرك خاتمه ليتيقن وصول املاء:بعضهم



[(الغسل اجملزئ)صفة] 
أي الكافي(املجزئ )الغسل(و)

كما تقدم(أن ينوي )

بسم هللا: فيقول (ثم يسمي)

ه من أي يغسل ظاهر جميع بدنه، وما في حكم(ويعم بدنه بالغسل مرة)
باطن غير ضرر كالتم واألنف والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيتة و 

.  الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشتة أقلف إن أمكن شمرها
. ويرتتع حدث قبل زوال حكم خبث

ان وسبعا ، استحبابا، واملد رطل وثلث عراقي ورطل وأوقيت(ويتوضأ بمد)
وأربعة أوقية مصري، وثالث أواق وثالثة أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان

وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز(ويغتسل بصاع)أسباع أوقية قدسية،
الناس، ويحرم أن يغتسل عريانا بين. لكن يكره اإلسراف ولو على َّنهر جار

سل مما يذكر في الوضوء أو الغ(فإن أسبغ بأقل)وكره خاليا في املاء
أو )مسحاواإلسباغ تعميم العضو باملاء بحيث يجري عليه وال يكون . أجزأه

اج أو الحدث وأطلق أو الصالة ونحوها مما يحت(نوى بغسله الحدثين
.عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب وال مواالة(أجزأه)لوضوء وغسل

إلزالة (غسل فرجه)ولو أنثى وحائض ونتساء انقطع دمها(ويسن لجنب)
-عنها رض ي هللا-وشرب لقول عائشة (والوضوء ألكل)ما عليه من األذى،

للجنب-صلى هللا عليه وسلم -رخص رسول هللا »: 

ي ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، وأخذها مسكا تجعله ف
.جد فطيناقطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطيبا، فإن لم ت



الوضوء عند إرادة 

ونوموشرب( والوضوء ألكل)

رخص : " لقول عاةشة رض ي هللا عنها 
إذا أراد أن يأكل أو للجنب رسول هللا 

رواه« يشرب أن يتوضأ وضوءه للصالة
أحمد بإسناد صحيح

ررران رسررررول هللا »:لقررررول عاةشررررة صررررلى هللا-كر
إذا أراد أن ينررررررام وهررررررو جنررررررب -عليرررررره وسررررررلم 

فرق مت«غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصالة
عليه، ويكره تركه لنوم فقط

ملعررررررراودة )يسرررررررن أيضرررررررا غسرررررررل فرجررررررره ووضررررررروؤه(و)
إذا أترررررررى أحررررررردكم أهلررررررره ثرررررررم أراد أن »لحرررررررديث(وطء

غيررررره رواه مسررررلم و «يعرررراود فليتوضررررأ بينهمررررا وضرررروءا
لوالغسل أفض«فإنه أنشط للعود»وزاد الحاكم

معاودة الوطء

أحكام الحمام

..بعدلمن بنى حماما للنساء ليس:وكره اإلمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وقال
وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم•
.ويحرم على املرأة بال عذر•



األسئلة



الذكرالطوافالصالةيحرم على املحدث فعله؟

ما يي مدة املسح على الختين؟

:أجيب مبا يلي 

يوم وليلة للمقيم واملسافر دون القصر
 يبيح القصر

ً
ثالثة أيام بلياليها للمسافر سترا

:اخرت اإلجابة الصحيحةالسؤال األول 

السؤال الثاني



اذكري ثالثة من نواقض الوضوء

زوال العقل-3أكل لحم اإلبل                         -2غسل امليت                        -1

جابة ضع عالمة صح يف اإلجابة الصحيحة وعالمة خطأ يف اإل
:اخلاطئة 
(صح .                                  ) الحدث: ما هو سبب الوضوء 

السؤال الثالث

السؤال الرابع

:أجيب مبا يلي 



باب التيمم
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.فروض التيمم . 20

الحكم إن تيمم جماعة . 17
. من موضع واحد 

التيمم بغير التراب. 18.شروط ما يتيمم له . 16
.مما عليه غبار

.  اختالط التراب بغيره . 19

.صفة تعيين النية . 22.شرط التيمم  . 21

النفل ستباحةالتيمم . 25
 
ً
.أو الفرض أو للصالة مطلقا

التيمم بنية رفع أحد . 24
الحدثين أو  زالة نجاسة 

 
ً
.أو بنيتهما جميعا

.التيمم بنية رفع الحد . 23

.مبطالت التيمم. 26
أثر زوال املبيح للتيمم. 27

.أو وجود املاء على التيمم

شرع لهم التيمم آ. 28 خر من ي 
.الوقت املختار

.األسئلة . 31.  صفة التيمم. 29
الحكم إن صمد للريح أو . 30

.  مأمره عليه و نوى بذلك التيم



:]تعريف التيمم[

.القصد

ا فقال        وهو من خصائص هذه األمة لم يجعله هللا طهورا لغيرها توسعه عليها وإحسانا إليه
[.6: املائدة]{ اآلية... فتيمموا صعيدا طيبا}: تعالى

 
ً
:  وهو أي التيمم  بدل طهارة املاء  لكل ما يتعل بها عند العجز عنه شرعا

:ةفي اللغ

 
ً
.مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص:و شرعا

.و وطء حائض.و قراءة قرآن.و مس مصحف طوافو.كصالة



:]شروط صحة التيمم[
دخول     : أحدهما

.الوقت 

.إذا دخل وقت فريضة-
.أو منذورة بوقت معين-
.أو عيد-
.أو وجد كسوف -
أو اجتمع الناس الستسقاء أو غسل امليت -
أو يمم لعذر -
.أو ذكر فائتة وأراد فعلها-
.أو أبيحت نافلة  بأن ال يكون وقت نهي عن فعلها-

: الشرط الثاني
.تعذر املاء

- 
ً
 كان أو سترا

ً
.وعدم املاء حضرا

 كان -
ً
، مباحا

ً
 كان أو طويال

ً
قصيرا

.أو غيره

من خرج لحرث أو احتطاب 
ه ونحوهما وال يمكنه حمل املاء مع
وال الرجوع للوضوء إال بتتويت

.هفله التيمم وال إعادة علي: حاجته 

:يشترط له شرطان

: وقد ذكر بقوله

:هوهو ما أشار إليه بقول



:]صور تعذر املاء[
إذا عدم [

.]املاء
:أو زاد املاء 

هأي ثمن مثل: على ثمنه-
في مكانه بأن لم يبذل
 عادة

ً
.إال بزائد كثيرا

أو بـثمن يعجزه -
أو يحتاجه له 

.أو ملن نتقته عليه

:  أو خاف باستعماله
أي باستعمال املاء 

. ضررا

:أو خاف بطلبه 
.ضرر بدنه -
.  أو ضرر رفيقه-
.أي زوجته: أو ضرر حرمته-
.  أو امرأة من أقاربه-
أو ضرر ماله بعطش أو -

كخوفه: مرض أو هالك ونحوه
.باستعماله تأخر البرء 

.أو بقاء أثر شين في جسده

:]الحكم[
.    وجب ملا وجب الوضوء أو الغسل له وسن ملا يسن له ذلك:  شرع التيمم أي  

.«إذا دخل وقت فريضة: وهو جواب إذا من قوله» 



:  شراء ماء وحبل ودلو -1:يلزم 
.بثمن مثل

، فاضل عن حاجته
ً
.أو زائد يسيرا

.الحبل والدلو: استعارة -2
.قرضا وهبة : وقبول املاء -3
، إذا كان له وفاء -4

ً
.وقبول ثمنه قرضا

5- 
ً
.ويجب بذله لعطشان ولو نجسا

:]ما يلزم لتحصيل املاء[❖



و ال ماء معه يكفي  [لو كان على بدنه جناسة، وهو حمدث❖
:]إلزالة النجاسة و الوضوء 

.غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها-
.وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه-

:]الحكم [

:من وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث أكرب أو أصغر ❖

.  قبلهيتيممتيمم بعد استعماله وال :]الحكم[



:]طهارة من به جرح[
:اء وتضرر بغسل الجُر ومسحه بامل-أ

.منهتيمم له وملا يتضرر بغسله مما قرب-1
.  و غسل الباقي-2

:]الحكم[

:فإن لم يتضرر بمسحه-ب

.]عن الغسل  [وأجزأ]مسحه باملاء[وجب

:  إذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه❖

 له عند غسله لو كان صحيفيتيمم: مراعاة الترتيب -1: إذا توضأ لزمه
ً
.  حا

.فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم : ومراعاة املواالة-2
.بخالف غسل الجنابة فال ترتيب فيه وال مواالة-

:]الحكم[

:]الحكم[

: من جُر❖



دم املاء و دخل وقت الصالة[
 
:]إذا ع

:  يجب على من عدم املاء إذا دخل وقت الصالة 

:طلب املاء
ه في رحله بأن يتتش في رحل

.ما يمكن أن يكون فيه 
به بأن ينظر وراءه ر 

ُ
وأمامه و في ق

ى وعن يمينه وعن شماله، فإن رأ
ما يشك معه في املاء قصده 

.فاستبرأه

:ويطلبه من 
.رفيقه 

:ة و يلزمه أيضا طلبه بداللة ثق
1- 

ً
 ُعرفا

ً
.إذا كان قريبا

ولم يخف فوت وقت ولو -2
املختار 

.أو رفقة أو على نتسه أو ماله
إن تيمم  

لم يصح : قبل طلبه
.ما لم يتحقق عدمه



:]التيمم خلوف فوات اجلنازة أو وقت الفريضة مع وجود املاء[
.ضلخوف فوت جنازة و ال وقت فر يتيممو ال 

:إال

.            إذا وصل مسافر إلى املاء، وقد ضاق الوقت -1
أو علم أن  النوبة   ال تصل إليه إال بعده -2
، وخاف فوت الوقت إن قصد-3

ً
.هأو َعلمه قريبا

:من باع املاء أو وهبه بعد دخول الوقت ومل يرتك ماء يتطهر به❖
]في املال[:]الحكم[

]في الصالة[

.حرم ولم يصح العقد 

.إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده



:]هالتيمم عند نسيان املاء أو اجلهل مبوضعه مع القدرة علي[

• 
ً
.  أعاد ألن النسيان ال يخرجه عن كونه واجدا :]الحكم [

من ضل عن رحله وبه املاء، وقد طلبه ❖
أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها 

:وتيمم وصلى 
.ال إعادة عليه:]الحكم [

 للما:]العلة [
ً
.ءألنه حال تيممه لم يكن واجدا

 على املاء لكن نس ي قدرته عليه أو جه
ً
له إن كان قادرا

:بموضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى  



 متنوعة توجب بتيممهإن نوى -1➢
ً
  أو غسوضوًءاأحداثا

ً
:  ال

الحدثين وال يكتي أحدهما بتيممهلو نوى أحدها أو نوى : و كذا  -
.عن اآلخر 

] :النية يف التيمم [

.أجزأه عن الجميع- :]الحكم [

https://youtu.be/Ae_FoEl6Lb4


 ]أي النجاسة [بعد تختيتها
ً
ما أمكن وجوبا

.أجزأه التيمم لها 
جعلت لي األرض»: لعموم :]الدليل[

 
ً
 وطهورا

ً
.« مسجدا

:نجاسة على بدنه  بتيممهنوى ]إن [-2➢
.تضره إزالتها -
.أو عدم ما يزيلها  به -
 مع عدم ما يسخن به املاء-

ً
 ولو حضرا

ً
.أو خاف بردا

:]الحكم [

] :النية يف التيمم [

 عنه املاء فتيمم ]إن [❖
َ
بس

 
 يف مصر فلم يصل للماء أو ح

َ
بس

 
:ح

.أجزأه- :]الحكم [



:عدم املاء والتراب ]إن[
.كمن حبس بمحل ال ماء به وال تراب-
س وكذا من به قرُو ال يستطيع معها مل-

.البشرة بماء وال تراب 

] :أو العاجز عن استعماهلما « املاء و الرتاب ’‘حكم فاقد الطهورين [❖

صلى الترض فقط على حسب حاله / 1
.تهولم يعد ألنه أتى بما أمر به فخرج من عهد

وال يزيد على ما يجزئ في الصالة / 2
 على التاتحة -:  فال 

ً
يقرأ زائدا

.وال يسبح غير مرة-
وس وال يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود  و جل-

.بين السجدتين
.وال على ما يجزئ في التشهدين -

.وتبطل صالته بحدث ونحوه فيها/ 3

.ال يؤم متطهرا بأحدهما/4



:]به يتيممشروط ما [

:ـــ بــالتيمميجب

مم تراب فال يجوز التي
برمل وجص ونحيت 

.الحجارة ونحوها

طهور فال يجوز 
زوال بتراب تيمم به ل

.مالهباستعطهوريته

 
ً
:ويعتبر أيضا

.أن يكون مباحا فال يصح بتراب مغصوب-
وأن يكون غير محترق فال يصح بما دق من خزف-

.ونحوه
فامسحوا }: وأن يكون له غبار لقوله تعالى-

[  6: املائدة]{ بوجوهكم وأيديكم منه
إن تيمم جماعة من 

.جاز : موضع واحد 
من توضئوواكما لو 

.هحوض واحد يغترفون من



:]التيمم بغري الرتاب مما عليه غبار[

:لو تيمم

:]اختالط الرتاب بغريه[

:]الحكم[

:]الحكم[

.صح

التراب بذي غبار
غيره كالنورة  

:إن اختلط

.فكما خالطه طاهر



:]فروض التيمم[

.مسح وجهه
و مسح يديه 
.إلى كوعيه

ك إنما كان يكتي»: لعمار--لقوله 
ثم ضرب " أن تقول بيديك هكذا 

بيديه إلى األرض ضربة واحدة ثم
مسح الشمال على اليمين وظاهر 

.  متتق عليه« كتيه ووجهه

:و كذا الترتيب بين
.مسح الوجه واليدين 

:واملواالة بينهما 
ن بأن ال يؤخر مسح اليدي
بحيث يجف الوجه 

 
ً
.لو كان مغسوال

غرهما فرضان في التيمم عن حدث أص
.حدث أكبر أو نجاسة ببدن: ال  عن 

ة ألن التيمم مبني على طهار : ]العلة [
.املاء

:م أي فروض التيم: فروضه

سوى ما تحت شعره
 وداخل

ً
ولو ختيتا

.فم وأنف فيكره



:]شرط التيمم[
:  كـ لهيتيممتشترط النية ملا 

.صالة -أ
.أو طواف -ب
:أو غيرهما من حدث أو غيره-ج

.كنجاسة على بدنه

:  ]ةصفة تعيني الني[
:

. من الجنابة والحدث إن كانا أو أحدهما-1:ينوي استباحة الصالة
.  أو عن غسل بعض بدنه الجريح أو نحوه-2

ث ألَّنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحد:]العلة[
.ه فال بد من التعيين تقوية لضعت



:  ]التيمم بنية رفع احلدث[
لو نوى رفع الحدث❖

:إن نوى أحدها أي 
.أو األكبر -2.     الحدث األصغر-1

.أو النجاسة بالبدن-3

. لم يصح:]الحكم[

.لم يجزئه عن اآلخر 

:]الدليل[

:]يعاً التيمم بنية رفع أحد احلدثني أو إلزالة جناسة بالبدن أو بنيتها مج[

:إن نوى جميعها 

ألَّنها أسباب مختلتة 
.« وإنما لكل امرئ ما نوى »والحديث 

.جاز

«  وإنما لكل امرئ ما نوى »: لخبر -1
وكل واحد يدخل في العموم-2

.فيكون منوًيا

:]الحكم[

:]الدليل[:]الحكم[



:]التيمم الستباحة النفل أو الفرض ، أو للصالة مطلقاً [

 بتيممهإن نوى 
ً
:نتال

 
ً
.لم ُيَصل به فرضا

ألنه ليس بمنوي 
وخالف طهارة املاء
.ألَّنها ترفع الحدث

نوى استباحة الصالة ]إن[
 و ال

ً
 وأطلق فلم يعين فرضا

ً
:نتال

- 
ً
لم يصل به فرضا
.ولو على الكتاية 

.وال نذرا-

.ألنه لم ينوه وكذا الطواف

:  إن نواه أي
:نوى استباحة فرض

صلى كل وقته 
 ونوافل

ً
.فروضا

احه من نوى شيًئا استب]ألن [:]العلة[
.ومثله ودونه

.  فترض كتاية-3. فنذر-2.  فرض عين / 1: أعاله : ]مراتب الترض                     [
.فلبث بمسجد-8. فقراءة قرآن-7.  فمس مصحف-6. فطواف نتل-5.   فصالة نافلة-4

:]الدليل[

:]الحكم[
:]الحكم[

:]العلة[

:]الحكم[



:]مبطالت التيمم[

1. 
ً
:يبطل التيمم مطلقا

بخروج الوقت أو دخوله 

.  ولو كان التيمم لغير صالة

:و يبطل التيمم . 2

ء  عن حدث أصغر بمبطالت الوضو

.وعن حدث أكبر بموجباته

وقت ألن الوقتين صارا كال:]العلة[

.الواحد في حقه

.  ألن البدل له حكم املبدل ]ك ويستثنى من ذل[

:  ما لم يكن في 
.صالة الجمعة -
اُ له أو نوى الجمع في وقت ثانية من يب-

.ىفال يبطل تيممه بخروج وقت األول

:]العلة[

لحيض]التيمم [إن كان
.ا أو نتاس لم يبطل بحدث غيرهم



وإال فبزوال مبيح من مرض.  4

.ونحوه 

قدور يبطل التيمم أيضا بوجود املاء امل. 3

م على استعماله بال ضرر إن كان تيم

....  لعدمه و إال 

:]مبطالت التيمم[

زوال املبيح للتيمم  أو وجود املاء : أثر [
:]على التيمم 

ها  ولو في الصالة  فيتطهر ويستأنت]يبطل التيمم بوجود املاء أو بزوال املبيح له[-

.ال إن وجد ذلك بعدها  فال تجب إعادتها 

.وكذا الطواف-

َسُل ميٌت -
 
.]الصالة [ولو ُصلَي  عليه وتعاد]ُيمم لعدم املاء[وُيغ



شرع هلم التيمم يف آخر الوقت املختار [
 
]من ي

:التيمم آخر الوقت املختار 

. وملن استوى عنده األمران. 3.أو العالم وجوده. 2.لراجي املاء.1

ما -ى أي يتأن-يتلوم » : في الجنب-رض ي هللا عنه -لقول علي 

.« بينه وبين آخر الوقت فإن وجد املاء وإال تيمم

:]الدليل[.أولى:]حكمه[



]صفة التيمم                      [

:أي كيتيه التيمم : وصتته 

أن ينوي .1

.كما تقدم  

ثم يسمي.2

:  فيقول 

بسم هللا

ويي هنا 

.كوضوء 

يه ويضرب التراب بيد. 3

صل مترجتي األصابع ؛لي

التراب إلى ما بينهما 

ه بعد نزع نحو خاتم ضرب

.  واحدة

يه لو كان التراب ناعما فوضع يد

.أجزأه: عليه وعلق بهما 

ويمسح وجهه . 4

ن بباطنهما أي بباط

.أصابعه

و يمسح كتيه 

 براحتيه استحبا
ً
.با

ويخلل . 5
أصابعه ليصل 
نهما التراب إلى ما بي

ولو تيمم بخرقه
.أو غيرها جاز

ه أو وجهه بيمينه ، ويمينه بيسار :  لو مسح -

.صح:عكس 

واجب سوى ما : استيعاب الوجه والكتين -

.يشق وصول التراب إليه

https://youtu.be/T7RmmEnqtlQ


] :إن صمد للريح أو أمره عليه و نوى بذلك التيمم [❖

.رابلو نوى ، وصمد للريح حتى عمت محل الترض بالت-

.أو أمره عليه ومسحه به-

.صح -:]الحكم[
ُه الريح بال تصميد فمسحه- .بهال إن َسَتت 



األسئلة



:اخرت اإلجابة الصحيحة

:                  يبطل التيمم بــ 
بخروج .1

.الوقت
بدخول .2

.الوقت
جميع . 3

.ما سبق

حكم التيمم إذا خاف بطلب

 في بدنه 
ً
.يشرع.3.يكره.2.يحرم.1: املاء ضررا

السؤال األول 



:اخرت اإلجابة الصحيحة

.مباُ. 3.ال غبار له.2.محترق .1:  يجب التيمم بتراب 

رفع الحدثبتيممهإن نوى 

:  األصغر فإنه 
يرتتع .1

.األصغر فقط

بر يرتتع األك.2

.فقط  

غر يرتتع األص.3

.و األكبر



يستحب أن يكون تراب 
 
ً
.التيمم طهورا

.خطأ.صح 

.خطأ.صح.  من سنن التيمم املواالة 

:أجب بصح أو خطأ  السؤال الثاني



ازة لخوف فوت الجنيتيممال 
عند وجود املاء مع القدرة 

.عليه 

.خطأ.صح 

يح  يصح تيممه إن ستته الر 
.خطأ.صح.بال تصميد فمسح به

:أجب بصح أو خطأ 



باب إزالة النجاسة الحكمية



:حماور العرض

:  غسل النجاسة .1
إن كانت على األرض

.ة،غير متفرقوأجزالهامتفرقة

:غسل النجاسة . 2
إن كانت على غير األرض

(.من كلب أو خنزير )

الضابط في التراب . 3
املستعمل  زالة النجاسة 

.و ما يجزئ عنه

حكم استعمال املطعوم . 4
. زالة النجاسة 

بقاء أثر النجاسة . 6
.بعد بذل الجهد في إزالتها 

.حكم ما تنجس بغسلة . 7
8 . 

ً
طهرا عد م  ماال  ي 

.للمتنجس

هر الخمرة  باالستحال. 9
 
كيفية عمل الخل املباال. 10.ة ط

.وحكم إمساك غير الخالل له
الحال إن تنجس دهن . 11

.و ما يحلق به 

:غسل النجاسة . 5
إن كانت على غير األرض

(.من غير الكلب أو الخنزير )



:حماور العرض

حكم النجاسة .12
.إن خفي موضعها 

كيفية تطهير . 13
.بول و قيء الغالم 

.األعيان النجسة. 20

. األعيان الطاهرة . 17

.عنه من النجاساتاملعفو . 15

.ماال ينجس باملوت . 16
الحكم إن أكل هر أو طفل . 18

.النجاسة أو كانت بيده 
ره الحكم لو  وقع ما ينضم دب. 19

.  باملاء ثم خرج حًيا

.األسئلة . 21

:سبب التفريق بين . 14
الغالم و الجارية
.و حكم لعا هما 



]باب إزالة النجاسة احلكمية[
.تطهير مواردها: أي 

]غسل النجاسات [

:]إن كانت على غير األرض[:]إن كانت على األرض[

إن كانت ذات أجزاء [
].متترقة

إن لم تكن ذا أجزاء [
].متترقة

إن كانت [
من كلب و خنزير  ما تولد

].منهما

إن كانت من [
].غيرهما 

https://youtu.be/3jVySmpq4XU


]إن كانت على األرض: غسل النجاسة [

:]إن كانت ذات أجزاء متترقة[:  ]إن لم تكن ذا أجزاء متترقة[

كانت يجزئ في غسل النجاسات كلها ، ولو من كلب أو من خنزير إذا
:على األرض وما اتصل بها من الحيطان واألحواض والصخور 

ة لم تطهر بالغسل، بل بإزال
وال أجزاء املكان بحيث يتيقن ز 

.أجزاء النجاسة

ن لم غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لوَّنها وريحها، فإ-1
.  يذهبا لم تطهر ما لم يعجز

لتها، و كذا إذا غمرت بماء املطر والسيول لعدم اعتبار النية إلزا-2

وا على بوله أريق»: --وإنما اكتتى باملرة دفعا للحرج واملشقة لقوله 
.متتق عليه « سجال من ماء أو ذنوبا من ماء

إن كانت النجاسة ذات أجزاء 
كالرمم ، والدم الجاف: متترقة 

:والروث، واختلطت بأجزاء األرض



]إن كانت على غري األرض: غسل النجاسة [

إن كانت من كلب و خنزير أو ما [
:  ]تولد منهما 

:]إن كانت من غيرهما[

:يجزئ في نجاسة على غيرها أي غير أرض

لب سبع غسالت، إحداها أي إحدى الغسالت واألولى أولى بتراب طهور ،في نجاسة ك-
. وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما

بعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله س»لحديث ]الدليل [
. رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا« أوالهن بالتراب



الضابط في التراب املستعمل [
]لغسل نجاسة الكلب و الخنزير

هيعتبر ما يوصل التراب إلى املحل ويستوعبه ب-
.  إال فيما يضر فيكتي مسماه

:يجزئ عن التراب 

حكم استعمال املطعوم [
]إلزالة النجاسة 

.أشنان ونحوه ، كالصابون والنخالة 

.استعمال مطعم في إزالتها يحرم-



:دهما يجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أح

]إن كانت على غري األرض: غسل النجاسة [

لد إن كانت من كلب و خنزير أو ما تو [
: ]منهما 

:]إن كانت من غيرهما[

.تنقيسبع غسالت بماء طهور ولو غير مباُ إن أنقت وإال فحتى-

.  وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج املاءحت

فبدقه،  وتقليبه ، أو تثقيله: فإن لم يمكن عصره 

.كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من املاء 

:مع 



.ال يضر بقاء لون أو ريح عجزا -

؟]ها بعد بذل اجلهد يف إزالة النجاسة هل يضر بقاء لونها  أو رحي[

بغسل النجاسة على األرض إن كانت من غري الكل[
:]و اخلنزير أو ما تولد منهما تكون 

.بال تراب-

« أمرنا بغسل األنجاس سبعا»: لقول ابن عمر

.وغيره " املبدع " قاله في --فينصرف إلى أمره 

]الدليل[



.يغسل عدد ما بقي بعدها➢
.ملمع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن اسُتع➢

: ما تنجس بغسلة❖

طهرًا [
 
عد م

 
]للمتنجسماال ي

:وال يطهر متنجس ولو أرضا 

.بشمس-أ
و ال صقيل-د 

.بمسح  .و ال دلك-ج  .و ال ريح–ب 
وال يطهر متنجس -هـ

.  بـاستحالة

رماد النجاسة وغبارها وبخارها :  ]مثال ذلك[➢
ة ودود جُر وصراصر كنف وكلب وقع في مالح

.نجس غير الخمرة :صار ملحا، ونحو ذلك 

ولو أستل خف أو حذاء

.أو ذيل امرأة



]مىت تطهر اخلمرة باالستحالة و مىت ال تطهر ؟ [

 -أ
ً
.إذا انقلبت بنتسها خال

.أو بنقل ال لقصد تخليل-ب

.ودَّنها مثلها

ألن نجاستها لشدتها املسكرة وقد            

،               كاملاء الكثير إذا زال تغيره بنتسه-: زالت 

.والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا 

]العلة[

( إن خللت)-

أو نقلت لقصد التخليل -

.لم تطهر

ر خل الخل املباُ أن يصب على العنب أو العصي
.قبل غليانه حتى ال يغلي

]حكم إمساك غري اخلالل للخل[
.يمنع غير خالل من إمساك الخمرة ليتخلل  

]كيفية عمل اخلل املباح[



احلال إن تنجس [
]دهن و ما يلحق به

إن  تنجس دهن مائع أو.1

عجين أو باطن حب أو 

إناء تشرب النجاسة أو

سكين سقيتها 

]الحكم[

]العلة [

.لم يطهر

ألنه ال يتحقق وصول املاء إلى                                                                         

.جميع أجزائه

إن كان الدهن. 2

 ووقعت فيه
ً
جامدا

نجاسة

ألقيت وما ]إن لم يختلط [-أ

.حولها والباقي طاهر

.فإن اختلط ولم ينضبط حرم-ب

]الحكم[



]حكم النجاسة إن خفي موضعها [

:إن ختي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصالة

نه أي زوال النجس؛ أل غسل وجوبا حتى يجزم بزواله 

.متيقن فال يزول إال بيقين الطهارة

.غسله كله: إن لم يعلم جهتها من الثوب➢

.هماغسل: إن علمها في أحد كميه وال يعرفه➢

يصلي  في فضاء واسع 

.حيث شاء بال تحر



 ]كيفية تطهري بول و قيء الغالم[
:يطهر بول وقيء غالم  

:لم يأكل الطعام لشهوة -أ

بنضحه أي غمره باملاء 

.ملرس وعصروال يحتاج

:فإن أكل الطعام -ب

خنثى غسل كغائطه وكبول األنثى وال

.فيغسل كسائر النجاسات

 ]سبب التفريق هنا بني الغالم و اجلارية[

. لم يتبين لي فرق من السنة بينهما: قال الشافعي-

اللحم وذكر بعضهم أن الغالم أصله من املاء والتراب والجارية أصلها من-

".  ع املبد" وهو غريب قاله في " سننه " والدم، وقد أفاده ابن ماجه في 

حكم لعاب الغالم [
]و اجلارية

.لعابهما طاهر

https://youtu.be/srCbThuzKNU


طعوم يعتى في غير مائع و في غير م.1

:عن
يسير دم نجس ولو حيضا -أ

.أو نتاسا أو استحاضة

.  وعن يسير قيح وصديد -ب

.من حيوان طاهر ال نجس•

.روال إن كان من سبيل قبل أو دب•

:بمحلهيعتى عن أثر استجمار. 2
.  بعد اإلنقاء-

.واستيتاء العدد-

]الدماء الطاهرة[

.دم السمك.1

.قملكالبق وال:وما ال نتس له سائلة .2
لحم ودم الشهيد عليه وما يبقى في ال.3

.طاهر: وعروقه، ولو ظهرت حمرته

تس ما ال يتحش في ن: اليسير

كل أحد بحسبه، ويضم 

.متترق بثوب ال أكثر

عنه املعفو[
]من النجاسات



]ماال ينجس باملوت [

.فال ينجس املاء اليسير بموتهما فيه•

وال ينجس اآلدمي -أ

من املؤ »باملوت لحديث 

.همتتق علي« ال ينجس

وما ال نتس أي دم له سائلة-ب

كالبق والعقرب وهو متولد 

من طاهر ال ينجس باملوت 

 
ً
 كان أو بحريا

ً
.بريا



]األعيان الطاهرة[

.مني اآلدمي طاهر. 2.بول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر.1

كنت أفرك املني »: لقول عائشة

ثم يذهب--من ثوب رسول هللا 

.متتق عليه« فيصلي به

ال يباُ شربه: النجس 

ولو أبيح للضرورة ألمرهم

.ةبغسل أثره إذا أرادوا الصال 

أمر العرنيين --ألنه »
أن يلحقوا بإبل الصدقة 

«  اَّنهافيشربوا من أبوالها وألب

]الدليل []الدليل [

:فعلى هذا يستحب 

.هفرك يابسه وغسل رطب



]األعيان الطاهرة[

وهو مسلك الذكر طاهرة 

كالعرق والريق واملخاط 

والبلغم ولو أزرق، وما سال 

.من التم وقت النوم 

.وسؤر الهرة وما دوَّنها في الخلقة.4.  ورطوبة فرج املرأة. 3

طاهر غير مكروه غير دجاجة مخالة، 

ة بقي-بضم السين مهموز -والسؤر 

.القط: طعام الحيوان وشرابه، والهر



أو طتل ونحوهما نجاسة]الهر[إن أكل هو-
.ثر لم يؤ : ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع 

.لعموم البلوى ]العلة[
. ال عن نجاسة بيدها أو رجلها-

]احلكم إن أكل طفل أو هر النجاسة أو كانت بيده[❖

.رلم يؤث

:الو وقع ما ينضم دبره يف مائع ثم خرج حي]احلكم[❖



]األعيان النجسة [

التي : سباع البهائم و سباع الطير.1

.يي أكبر من الهر خلقة 

والحمار األهلي والبغل منه. 2

.من الحمار األهلي ال الوحش ي: أي 

.نجسة ، وكذا جميع أجزائها وفضالتها-

ن ملا سئل عن املاء وما ينوبه م-عليه الصالة والسالم -ألنه -أ➢

« إذا كان املاء قلتين لم ينجسه ش يء»: فقالالسباع والدواب، 

.  فمتهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما 

]الدليل [

.  يهمتتق عل« إَّنها رجس: " وقال في الحمر يوم خيبر»-ب➢

.النجس: والرجس



األسئلة



:اخرت اإلجابة الصحيحة

لبيجزئ في غسل نجاسة الك
:إن كانت على غير األرض  

غسالتسبغ.1
.إحداها بالتراب

غسالتسبع.2
.بال تراب 

غسلة واحدة . 3
.باملاء فقط 

.مني اآلدمي. 3.مسباع البهائ.2.الهرةسؤر .1:من األعيان النجسة 

السؤال األول 



:اخرت اإلجابة الصحيحة

.إن خللت.1:تطهر الخمرة باالستحالة
إذا انقلب .2

 
ً
.بنتسها خال

د إن نقلت لقص. 3
.تخليلها

بغسله .1:اميطهر قيء غالم يأكل الطع
.النجاساتكسائر

بنضحه .2
مرسبال

.و ال عصر
.بحته . 3



:ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارة التالية : السؤال الثاني

إن علم النجاسة في أحد 
ا غسلهم: كميه و ال يعرفه 
 
ً
.جميعا

.خطأ.صح 

إن كانت النجاسة ذات أجزاء 
.خطأ.صح.قط بالغسل ف: متترقة تطهر 

:أجب بصح أو خطأ  السؤال الثاني



:يطهر الصقيل إذا تنجس 
.باملسح 

.خطأ.صح 

:ينجس اآلدمي 
.خطأ.صح.باملوت 

:أجب بصح أو خطأ 



الحيضباب



:حماور العرض

تعريف الحيض.1
.و الحكمة منه  

.مدة الحيض. 4هل الحامل تحيض ؟. 3.هسن بداية الحيض و نهايت. 2

أقل الطهر بين الحيض . 5
.و أكثره 

.ما يحرم على الحائض. 8.ما يلزم الحائض قضاءه. 7.الطهر زمن الحيض .6

.كفارة وطء الحائض . 9
ما يتعلق بالكفارة . 10

.من أحكام 
االستمتاع بالحائض . 11

.بما دون الفرج 
إن أراد وطئها . 12

 
ً
 ممكنا

ً
.فادعت حيضا

ما يباال إذا انقطع دم الحيض. 13
.  و النفاس قبل أن تغتسل

حكم املسلمة املمتنعة . 14
.و املجنونة إذا طهورتا 

املبتدأة. 15
(.تعريفها، أحكامها) 



:حماور العرض

( .أحوالها) املبتدأة. 16
االستحاضة . 17

(.تعريفها ، أحكامها)
املستحاضة املعتادة . 18
(.تعريفها ، أحكامها)

.أحوال تغير الحيض. 19

ما نقص من أيام الحيض عن . 20
.العادة و ما عاد ف ها بعد الطهر

 أو أقل أو أكث. 22
ً
ر  من رأت يوما

 أو أقل أو أكثر ن
ً
 و يوما

ً
قاءدما

ةكيفية طهارة املستحاض. 23
حلق  ها للصالة  .و ما ي 

به العلم بزمن معين ينقطع. 24
.حد  دائم الحد  

هيئة صالة من يلحقه . 25
 
ً
.السلس قائما

متى يحل . 26
وطء املستحاضة ؟

اغتسال املستحاضة . 27
.لكل صالة 

.وقت ابتداء مدة النفاس . 29.(تعريفه ، مدته) النفاس . 28
نزول الدم من الحامل. 30

.قبل الوالدة 

.الصفرة و الكدرة . 21



:حماور العرض

إن  جاوز  دم النفساء . 32.ما يثبت به النفاس . 31
.األربعين 

الحيض و االستحاضة . 33
.في مدة النفاس

هر النفساء قبل انق. 34
 
ضاء ط

.النفاس 

وطء النفساء إن طهرت. 35
.عينو اغتسلت قبل انقضاء األرب

إن عاود النفساء الدم . 36
سالهافي األربعين بعد طهرها و اغت

:أوجه  التشابه بين. 37
.النفاس و الحيض 

أوجه  االختالف بين . 38
.النفاس و الحيض 

وقت ابتداء النفاس . 39
.و آخره إن ولدت امرأة توأمين 

ها من صارت نفساء بتعد . 40
.بضرب بطنها أو بشرب دواء

.األسئلة.41



]تعريفه[

.حاض الوادي إذا سال : أصله لغة السيالن من قولهم:]لغة[

] 
ً
.مةدم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلو :]شرعا

.خلقه هللا لحكمة غذاء الولد وتربيته :]الحكمة منه [

باب احليض



]سن بداية احليض و نهايته [

.ال حيض قبل تسع سنين.1

 لدون ذلك ❖
ً
:فإن رأت دما

.فليس بحيض ]الحكم [

. ألنه لم يثبت في الوجود ]العلة [
.فحيض : وبعدها إن صلح ❖

رأيت جدة  لها إحدى وعشرون: قال الشافعي-

.سنة

.وال حيض بعد خمسين سنة . 2

إذا بلغت » : لقول عائشة]الدليل [
املرأة خمسين سنة خرجت من 

.« حد الحيض

.ذكره أحمد

. وال فرق بين نساء العرب وغيرهن

]نهايته  []بدايته  [



]هل احلامل حتيض ؟ [
.ال حيض مع حمل -

.إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم: قال أحمد-

:إن رأت دمًا فهو دم فساد ❖

ه ال تترك ل

العبادة

ا وال يمنع زوجه

.من وطئها 
ل ويستحب أن تغتس

.عند انقطاعه 

أن تراه قبل والدتها بيومين]: و يستثنى من ذلك[

.أو ثالثة مع أمارة فنتاس وال تنقص به مدته



]مدة احليض [

أقله أي أقل الحيض يوم وليلة ؛.1

ُه -لقول علي   ُ َعن 
َّ

َي َّللا .-َرض ِ

 بلياليها: أكثره . 2
ً
أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما

 : لقول عطاء
ً
. رأيت من تحيض خمسة عشر يوما

ال أي غالب الحيض ست ليال بأيامها أو سبع لي: غالبه . 3

.بأيامها



]ه أقل الطهر بني احليضتني و أكثر[

:ال حد ألكثره  أي ❖.وماأقل الطهر بين حيضتين ثالثة عشر  ي❖

.أكثر الطهر بين الحيضتين احتج به أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته

وقد طلقها زوجها فزعمت أَّنها حاضت في شهر 

:ثالث حيض 

. قل فيها: فقال علي لشريح
إن جاءت ببينة من بطانة أهلها : فقال شريح

.اذبةممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإال فهي ك 

.قالون، أي جيد بالرومية: فقال علي

ألنه قد وجد من ال تحيض 

، لكن غالبه بقية الشهر
ً
.أصال



املراد بالطهر زمن احليض[
]و حكم وطئها فيه 

نة خلوص النقاء بأن ال تتغير معه قط: الطهر  زمن حيض -
.احتشت بها

.وطؤها زمنه إن اغتسلتوال يكره -

ما يلزم احلائض [
]و من يف حكمها قضاءه  

 : تقض ي الحائض والنتساء 
ً
.الصوم ال الصالة إجماعا

ما حيرم على [
]احلائض  

يها كـــ عليحرمان أي من الحائض بل : ال يصحان أي الصوم والصالة منها •

  :

.الطواف •

.قراءة القرآن •

.اللبث في املسجد ال املرور به إن أمنت تلويثه •
وا }: ىقال هللا تعالوطؤها يف الفرج  إال ملن به شبق بشرطهحيرم•

ُ
ِزل
َ
ت اع 

َ
ف

ِحيِض 
َ  
َساَء ِفي امل ِ

ّ
[. 222: البقرة]{ الن



]كفارة وطء احلائض [

.عليه دينار أو نصته

.على التخيير  كتارة
: وقالرواه أحمد والترمذي وأبو داود،« يتصدق بدينار أو نصته»لحديث ابن عباس 

هكذا الرواية الصحيحة

]الحكم [

]الدليل [

إن فعل بأن أولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشتته ولو بحائل❖

 
ً
 أو جاهال

ً
 أو ناسيا

ً
:أو  مكرها

]املراد بالدينار [
 كان أو غيره -مثقال من الذهب .1

ً
.-مضروبا

. أو قيمته من التضة فقط . 2



]حكم دفع الكفارة لواحد [

هل تتبع  املرأة الرجل يف [
]حتريم الوطء يف احليض وكفارته؟

]احلكم إن عجز عن دفع الكفارة  [

.امرأة مطاوعة كرجل

.بعجزه تسقط 

. الواحديجزئ 

]ما يتعلق بالكفارة من أحكام [



]االستمتاع باحلائض مبا دون الفرج [

:  أي من الحائض  بما دونه أي دون الترج من: أن يستمتع منهايجوز 

.القبلة -

.  واللمس-

.والوطء دون الترج-

روجهن، فاعتزلوا نكاُ ف: ، قال ابن عباسالحيضألن املحيض اسم ملكان 

.ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره 

]الحكم [

]العلة [

بل:إذا أراد وطئها فادعت حيضًا ممكنًا ❖
ُ
.    ق



]ما لذي يباح [❖

:  إذا انقطع الدم
أي دم احليض
أو النفاس 
؟ ومل تغتسل 

.  قلم يبح غير الصيام والطال -

هنا تغسل املسلمة املمتنعة قهرا وال نية-

.  كالكافرة للعذر، وال تصلي به

.وينوي عن مجنونة غسلت كميت-

حكم املسلمة املمتنعة     [❖
ورتا 

 
]و اجملنونة  إذا طه

:إن عدمت املاء -

.وحل وطؤهاتيممت



.اضتالتي رأت الدم ولم تكن ح: ويي-أي في زمن يمكن أن يكون حيضا -املبتدأة]تعريفها [

]أحكامها [

.وال توطأ▪.و  تصوم ▪.و تصلي ▪

.ألنه آخر حيضها حكما .ثم تغتسل▪

]املبتدأة    [❖

:تجلس أي ▪
أو تدع الصالة والصيام ونحوهما بمجرد رؤيته ولو أحمر

.أي أقل الحيض يوم وليلة ( أقل)صترة أو كدرة 



:  إن انقطع دمها ألكثره أي -أ
أكثر احليض مخسة عشر يوما 

بضم النون لقطعه-فما دونه 
:-عن اإلضافة 

 عند انقطاعه أيضا اغتسلت]:الحكم [
ً
.  وجوبا

 ] :العلة[
ً
.لصالحيته أن يكون حيضا

.-تتعل كذلك في الشهر الثاني والثالث-

]املبتدأة    [❖

]أحواهلا   [

:إن تكرر  الدم ثالثا  -ب
أي يف ثالثة أشهر                     

:ومل خيتلف
وتثبت عادتها فتجلسهحيضفـهو كله 

.في الشهر الرابع، وال تثبت بدون ثالث 

]ما يترتب على ذلك  [

:تقض ي ما وجب فيه أي 

.ما صامت فيه من واجب ➢

.فيهاعتكتتهوكذا ما طافته أو ➢

]الحكم [



حيضها ارتفعإن -جـ 
ومل يعد أو أيست قبل 

:التكرار 
.لم تقض :]الحكم[

إن عرب أي جاوز-د 
الدم أكثره أي أكثر 

:احليض 
.مستحاضةفـهي  :]الحكم[

]املبتدأة    [❖

]أحواهلا   [



.رهسيالن الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم دون قع]اتعريته[

االستحاضة

]أحكام املستحاضة[
وإن لم يكن دمها متميزا-ب إن كان لها تمييز -أ

.  بعض دمها أحمر وبعضه أسودبأن كان

:  ولم يعبر أي يجاوز األسود أكثره 

أي أكثر الحيض  ولم ينقص عن أقله

.حيضها : فهو أي األسود 

 و : وكذا إذا كان بعضه
ً
 أو منتنا

ً
صلح ثخينا

.حيضا

.ر أو يتوالولو لم يتكر تجلسه في الشهر الثاني 

:        واألحمر والرقيق وغير املنتن 

.تصوم فيه وتصلياستحاضة



]أحكام املستحاضة [

 -ب إن كان لها تمييز -أ
ً
وإن لم يكن دمها متميزا

.الثاقعدت عن الصالة ونحوها أقل الحيض من كل شهر ، حتى يتكرر ث

فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا بتحر من كل شهر

.من أول وقت ابتدئها إن علمته

.وإال فمن أول كل هالل



.التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه

املستحاضة املعتادة
]تعريتها [

]أحكامها[

:إن لم يكن لها تمييز صالح -ب : لو كانت مميزة -أ

.تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي•

:نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بأن : وإن نسيتها أي•

.ال ينقص الدم األسود ونحوه عن يوم وليلة -

.وال يزيد على خمسة عشر ولو تنقل أو لم يتكرر -



]أحكامها[

: لو كانت مميزة -أ

املستحاضة املعتادة

:  ونسيت عدده ووقته ▪

من أول كل فغالب الحيض تجلسه: ]الحكم [

.مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه

:وإال فمن أول كل هاللي كالعاملة بموضعه أي

موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب                                         

.الحيض في موضعه

إن علمت املستحاضة عدده أي عدد أيام ▪

حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه 

:من الشهر في نصته 

أيام عادتها من أوله أي :  أي جلست جلستها] :الحكم[

.يأتيها فيه الحيضأول الوقت الذي كان 

ول ال عادة لها وال تمييز فتجلس من أكمبتدأةكمن أي 

.وقت ابتدئها على ما تقدم

:إن لم يكن لها تمييز صالح -ب 



.ةأن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ست: من زادت عادتها مثل ➢

]أحوال تغري احليض [

.أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره: أو تقدمت مثل ➢

.أو تأخرت عكس التي قبلها ➢

.ما تكرر من ذلك ثالثا فـهو حيض -1

.ئد         الزااملبتدأةوال تلتتت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره كدم -2

.الحيضعلى أقل 

ياتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثان-3

.عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض: فإذا تكرر ثالثا صار 

]الحكم [



:  ما نقص عن العادة 

.طهر

إن كانت عادتها ستا : مثال 

ند فانقطع لخمس اغتسلت ع

.  رة انقطاعه وصلت؛ ألَّنها طاه

في أيام عادتها : وما عاد فيها أي 

 :  مثال 
ً
 فرأت الدم ستا

ً
لو كانت عشرا

:  اشر ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والع

ألنه صادف زمن العادة جلسته فيهما 

.كما لو لم ينقطع

]حكم ما نقص من أيام احليض عن العادة و ما عاد فيها بعد الطهر  [



.حيض فتجلسهما : الصترة والكدرة في زمن العادة 

.ال بعد العادة ولو تكررتا 

«كنا ال نعد الصترة والكدرة بعد الطهر شيئا»: قول أم عطية: الدليل 

.  رواه أبو داود

]حكم  الصفرة و الكدرة  [

.الحيضحيض حيث بلغ مجموعه أقل : الدم 
.طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه : والنقاء 

]و شرط ذلك  [

.حاضةفيكون استالحيضأكثر :  ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما أكثره أي

: أو أقل أو أكثر نقاءدمًا و يومًا أو أقل أو أكثر حكم من رأت يوماً 



لحق بها ل[
 
]لصالة كيفية طهارة املستحاضة و ما ي

.تغسل فرجها إلزالة ما عليه من الحدث-1

وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب اإلمكان-2

فإن لم يمكن عصبه كالباسور صلى حسب حاله -3

4.وال يلزم إعادتهما لكل صالة إن لم يترط

.وتتوضأ لـدخول وقت كل صالة إن خرج ش يء -4

وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل فإن لم يخرج ش يء -5

. لم يجب الوضوء

املستحاضة❖

:ونحوها ممن به ❖

.سلس بول أو مذي أو ريح

:أو جُر ال يرقأ دمه أو رعاف دائم 



]هيئة صالة [
من يلحقه 
السلس 
: قائمًا  

 
ً
صلى قاعدا

 
ً
أو راكعا

 
ً
أو ساجدا

.يركع ويسجد 

ء مىت حيل وط [
]املستحاضة 

ة ال توطأ املستحاض
إال مع خوف العنت

منه أو منها
.وال كتارة فيه

احلكم إن  [
اعتاد صاحب 

احلدث الدائم زمناً 
معيناً 

]ينقطع به حدثه

إن اعتيد انقطاعه 
 
ً
زمنا

يتسع للوضوء 

ن؛ تعيوالصالة  

ألنه أمكن اإلتيان 

.بها كاملة



]حكم اغتسال املستحاضة لكل صالة [

.  غسل املستحاضة لكل صالة: غسلها أي يستحب

ُ عَ -أم حبيبة استحيضت فسألت النبي »ألن 
َّ

ى َّللا
َّ
َم َصل

َّ
ِه َوَسل ي 

َ
عن ذلك -ل

.متتق عليه. « صالةفأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل 



النفاس

 
ً
. أربعون يوما

و هو دم ترخيه الرحم  للوالدة وبعدها وهو بقية -
.الدم الذي احتبس في مدة الحمل ألجله

 [وأصله -
ً
من النتس وهو الخروج من الجوف : ]لغة

.نتس هللا كربته، أي فرجها : أو من

:أكثر مدة النفاس 



وقت ابتداء[
]مدة النفاس 

أول مدته من

.الوضع 

حكم نزول الدم من ]
[احلامل قبل الوالدة 
ما رأته قبل الوالدة بيومين 

فنتاس : أو ثالثة بإمارة 

.  وال تنقص به وتقدم 

[مبا يثبت النفاس؟]
ق يثبت حكمه بش يء فيه خل

؛ألقلهاإلنسان وال حد 

.ألنه لم يرد تحديده 

إن جاوز الدم األربعني [
وصادف عادة حيضها 
]ومل يزد أو زاد وتكرر 

.  فحيض إن لم يجاوز أكثره

هل حيتسب احليض ] 
و االستحاضة يف مدة 

[  النفاس ؟
ال يدخل حيض واستحاضة

.في مدة نتاس



رت قبل انقضاء أكثر النفاس] 
 
[احلكم إن طه

.  ال االغتس: وطؤها قبل األربعين بعد انقطاع الدم و التطهير أييكره

أَّنها ]ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص: قال أحمد

[  ي زمن الوطءال تقربيني، وألنه ال تأمن عود الدم ف: أتته قبل األربعين، فقال

رت و اغتسلت] 
 
[حكم وطؤها قبل انقضاء األربعني إذا طه

.اغتسلت : تطهرت أي -

.دتهاوصلت وصامت كسائر الطهارات كالحائض إذا انقطع دمها في عا-



احلكم إن طهرت قبل انقضاء األربعني و اغتسلت] 
[  فعاودها الدم يف اثناءه

:  إن عاودها الدم  في األربعين 

.فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها 

.  فتصوم وتصلي أي تتعبد-1

.فيه ألَّنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك]العلة [

وتقض ي الواجب من صوم ونحوه -2

، وال تقض ي الصالة كما تقد]العلة  [
ً
 ولوجوبه  يقينا

ً
.م احتياطا



[  ض أوجه التشابه بني النفاس و احلي] 
:و هو أي النتاس  كالحيض 

.فيما يحل كاالستمتاع بها دون الترج-1

.و فيما يحرم به كالوطء في الترج والصوم والصالة والطالق بغير سؤالها على عوض-2

.و فيما يجب  به كالغسل والكتارة بالوطء فيه -3

.و فيما يسقط به كوجوب الصالة فال تقضيها-4



]أوجه االختالف بني احليض و النفاس[

:]النتاس في [غير ]و الحيض [

.العدة فإن املتارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النتاس -أ

.ابق للحمل و غير البلوغ فيثبت بالحيض دون النتاس لحصول البلوغ باإلنزال الس-ب

.وال يحتسب بمدة النتاس على املولى بخالف مدة الحيض-جـ 



إن ولدت امرأة توأمني أي ولدين يف ]وقت ابتداء النفاس و آخره[➢
:بطن واحد 

ثر فال أول النتاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما أربعون يوما فأك]الحكم [

. نتاس للثاني

:  من صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء  ➢
.لم تقض]الحكم [



مراجع مساندة

https://youtu.be/5fDWGgrFsY8
https://youtu.be/PIYoFc0pnz4
https://youtu.be/xDlMbBLpqjE


األسئلة



:اخرت اإلجابة الصحيحة

جميع ما سبق . 3.البلوغ.2.العدة.1:ي يختلف الحيض عن النتاس ف

يوم و ليلة.1:أكثر الحيض هو   
ست أو سبع .2

.أيام بلياليها
3 . 

ً
خمس عشر يما

السؤال األول 



:اخرت اإلجابة الصحيحة

.يباُ . 3.يحرم .1:ثه مرور الحائض باملسجد إن أمنت تلوي .يكره . 2

.استحاضة  . 3.طهر  .1:ما نقص من أيام الحيض عن العادة فهو .حيض . 2



:أجب بصح أو خطأ 

 
ً
:ال توطأ الحائض مطلقا

االستحاضة يي سيالن
:الدم في وقته 

.خطأ.صح 

.خطأ.صح

السؤال الثاني



:أجب بصح أو خطأ 

:يدخل الحيض  االستحاضة في النتاس

يباُ الطالق إذا انقطع دم الحيض
:و  النتاس

.خطأ.صح 

.خطأ.صح


