
 

 

 

 دولة ماليزيا          

 (KPT)الي ـــيم العــوزارة التعل

 جامعة المدينة العالمية    

 ة اإلسالميكلية العلوم     

  وأصوله قسم الفقه     

 
 

 قاعدة االحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعية

 
 بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه اإلسالمي 

 
 إعداد

 زبير بن موسى بن بكر الهوساوي 
 

 إشراف ب
 هشام يسري العربي/ الدكتور 

 أستاذ الفقه وأصوله المساعد   
 بجامعة المدينة العالمية       

 

 

 قسم الفقه وأصوله -كلية العلوم اإلسالمية 
 
 م3144 /ه4141العام الجامعي 

  



 

 ب  

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة



 

 ج  

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 صفحة اإلقرار
 

 زبير بن موسى بن بكر الهوساوي )أقرت جامعة املدينة العاملية مباليزيا حبث الطالب 
 :من اآلتية أمساؤهم( 

 
 املشرف

 هشام يسرى العرىب\الدكتور

 
 

 املمتحن الداخلي
 صالح عبد التواب\الدكتور 

 
 املمتحن اخلارجى

 حممد نبيل غنامي \الدكتور

 
      

 أمحد حممد عبد العاطي
 الرئيس

 
 



 

 د  

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 
APPROVAL PAGE 

 
 

The dissertation of (zobur mousa elhawari)  has been approved by the 

following: 
__________________________ 

Supervisor 

 
___________________________ 

Internal Examiner 

 
__________________________ 

External Examiner           

 
_____________________________ 

Chairman 

 
 

 
 

 
 



 

 ه  

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 إعالن
 
 

 .أقر بأن هذا البحث هو من عملي اخلاص، قمُت جبمعه ودراسته، وقد عزوت النقل واالقتباس إىل مصادره
 

 زبير بن موسى بن بكر الهوساوي : اسم الطالب
 
 
 : التوقيع

 
 :                             التاريخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 و  

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 
 
 
 

 
DECLARATION 

 
 
 

I hereby declare that this dissertation is the result of my own 

investigation, except where otherwise stated . 

 
Student’s name: zobur mousa elhawari 

 
Signature                                  : 

 
Date: 

 
 
 

 
 جامعة املدينة العاملية



 

 ز  

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث العلمية غري املنشورة
 زبير بن موسى بن بكر الهوساوي )حمفوظة لـ ©  9002حقوق الطبع 

قاعدة االحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة : " عنوان البحث

 الشرعية
ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو صورة من دون إذن مكتوب من 

 :الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية
 .ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه .1
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 ملخص البحث 
 

 . هي األساس يف اللغة: القواعد الفقهية -أ
 . من أكثر من باب؛ هي قضية كلية فقهية منطبقة على أكثر من فرع : ويف االصطالح

البعد عن شوائب التأويالت؛ أي أخذ مبا يرعاه ويصونه  هو طلب األحوط له، وهو: االحتياط لغة -ب
 .عن أوجه السوء ومسالك اخلطر

 . هو وظيفة شرعية حتول دون خمالفة أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمه: واصطالًحا
 : بـ ابواب الطهارة الشرعية بدءً أالفقهية على  االحتياطبيان أثر قاعدة  -جـ
  :المياه -4

إنــاء حمكــم  هـور وســس، ولــو تغـري بغــري  ــازج جـاز اســتعماله، ولـو ســخن بــنجس وهـو يفاملـاء قســمان ط
 .زه املكلف عن استعمالهـجاز استعماله، ولو جاور ميتة يتن

ولــو تطهــرت بــه امــرأة جــاز اســتعماله، ولــو رفــع بقليلــه حــدث فهــو طهــور بــاق علــى أصــل خلقتــه، واملــاء 
مل يســلب الطهوريــة، ولــو القــى النجاســة وهــو دون القلتــ  و  ؛ الـذي غمــس فيــه يــد رجــل قــام مــن نومــه طهــور

 افهو طاهر إذا مل يتغري طعمه أو لونه أو رائحته، واملاء النجس لو تغري بأي طريقـة وزالـت ساسـته صـار طـاهرً 
 .أو ال تنجس إال بالتغري ؛ وجاز استعماله، وأن غري املاء من املائعات ال ينجس ؛
  :اآلنية -3

 لضـبةوالفضة جيوز اختاذها واستعماهلا يف غـري األكـل والشـرب، وكـذلك جيـوز مباشـرة ا اآلنية من الذهب
وجلــد امليتــة مأكولــة اللحــم طــاهر بالــذكاة الشــرعية، ويبــاح . حــىت لــو كــان ذلــك لغــري حاجــة ؛ أثنــاء الشــرب 

 .مأكول اللحم ااستعمال اجللد املدبوغ إذا كان احليوان طاهرً 

 :االستنجاء -4

ومسـ  الـذكر ونـبه بعـد الفـراغ مـن البـول ال ، االعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء احلاجـة ال يشـرع 
يشــرع كــذلك، وجيــوز اســتقبال أحــد النــريين عنــد قضــاء احلاجــة، وحيــرم اســتقبال القبلــة واســتدبارها عنــد قضــاء 

 .ستجمارأحجار منقية أو أكثر حال اال ةااليتار بثالث وجيب. إال لضرورة  ؛ احلاجة



 

 ط  

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

  :السواك وسنن الفطرة -1

، وال يشـــرع أخـــذ مـــاء املـــرأةواخلتـــان واجـــب يف حـــق الرجـــل و ، الســـوان ســـنة للصـــائم أول النهـــار و خـــره 
 .جديد لألذن 

 :الوضوء وصفته -5

مشـــروع للمتو،ـــيء، والتســمية قبـــل الو،ــوء مســـتحبة، واســـتيعاب الــرأس باملســـ  هـــو  غــري النطــق بالنيـــة
رتيــب غســل أعضــاء الو،ــوء واجــب، واملضمضــة واالستنشــاق واملبالغــة فيهمــا مــن فــروض املشــروع املدكــد، وت

 .إال للصائم فال يبالغ، وجيب مس  األذن  ظاهرمها وباطنهما ؛ الو،وء

  :المسح على الخفين والحوائل -6

 .بداية املس  على اخلف  تكون من املس  بعد احلدث
 .ولو مل يثبت بنفسه؛  ا جلميع املفروضجيوز املس  على اخلف حىت لو مل يكن ساترً 

 .وال جيب اجلمع ب  املس  والتيمم على ما زاد على اجلبرية
 .وجيوز املس  على اللفافة ملشقة النزع

 .وال و،وء على من خلع اخلف  أو أحدمها حىت لو متت املدة ومل يربء
 .النص ولعدم املخصصوجيوز املس  على العمامة الصماء وذات الذؤابة واحملنكة لعموم 
 .وكذلك اخلف أو اجلورب املخرق؛وجيوز املس  على اجلورب  واجلبرية وإن شدها على حدث أكرب

 :نواقض الوضوء -7

 .ويكفي تعميم البدن باملاء للتداخل، عدم وجوب الو،وء على املغتسل 
 .وحيتاط من أكل بقية أعضائه؛ وجيب الو،وء من أكل حلم إالبل خاصة 

 :الغسل -8

 .من أحس بانتقال املين مث متكن من منعه إما بإمسان ذكره أو غريه ال جيب عليه الغسل
 . أو التعلم أو خوف النسيان كالتعليموجيوز للحائض أن تقرأ القر ن للحاجة  

 .ويستحب تأخري غسل الرجل  من غسل اجلنابة
 .وجيب الغسل من خروج املين

  :التيمم -9
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 .ح  وجود املاء أو القدرة على استعمالهإىل ؛ التيمم رافع للحدث 
 .ويستحب شراء املاء للو،وء ملن فقده ،وإزالة النجاسة ال تتأثر بالتيمم

 .واملتيمم يعجل الصالة يف أول وقتها
ومـن نسـي املـاء يف . واملتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل، وال جيمـع بـ  التـيمم والو،ـوء

 . وجد املاء بطلت صالته ووجب عليه إعادهاتيمم وصلى مثمث رحله 

 :إزالة النجاسة -41

 .التسبيع يف إزالة ساسة الكلب فقط
 .شنان والصابون من املطهرات ال يقوم مقام البابواألُ 

 .وسدر وعرق ما يشق التحرز منه طاهر .طاهرةغري  واخلمر

 :الحيض والنفاس -44
 .حيض وحاله فأت الدم املطرد يف وقته احلامل إذا ر 

إىل أن   واملبتدأة جتلس زمـن نـزول الـدم؛ وال حد ألقل الطهر وأكثره ؛  قله وال ألكثرهواحليض ال حد أل
 .وال ألكثره املرأةوال حد كذلك ألقل سن حتيض فيه ؛  ينقطع ما مل تصر مستحا،ة

 .راهةوكذلك النفساء إذا طهرت قبل األربع  من غري ك؛  اوجيوز وطء املستحا،ة مطلقً 
 .والنفساء إذا استمر دمها بعد األربع  تبقى إىل متام الست 

 .وفيها نتائج البحث والتوصياتالخاتمة،  :اثالث  
 . ويليها ثبت املراجع والفهارس
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Abstract 

 
Firstly: Indentifying caution, from the idiomatically and linguistic side, and clarifying its evidence, conditions and 

section.  

Secondly: Indentifying the effect of Juristic caution rule on the chapters of the legal purity, beginning with:  

1- Water in ten themes:  

To be cautious that water is consists of two sections; pure and impurity. If water changed without being mixed with 
another thing, it can be used. If tight water is being heated with impure , it can be used. On the other hand, if water is 

next to dead, the one should avoid using it. Also, if woman used water with the purpose of purity, it can be used, unlike 

known. If the impure water changed in anyway, and its impurity being removed, it becomes pure and can be used 

2- Vessels in four themes  

To be cautious that golden and silver vessels can to be used in anything other than eating and drinking, unlike the 

known. On the other hand, the more correct is to avoid it to be far of disagreement. The skin of the dead animal, whose 

meat is eatable, is pure. Also, we can use the tanned skin, in case of the animal is pure, and its meat is eatable.  

3-  Istinjaa (Cleaning oneself). 

To be cautious that when we go to the bathroom, we are not allowed to depend on the left leg, and to wipe our penis and 

shake it after finishing from urination. We are allowed to use one of Al- Ghairain. On the other hand, it is not allowed to 

be in Qibla direction when we go to bathroom.  

4- Sunnahs of the fitrah and tooth cleanser  

To be cautious that tooth cleanser is from the prophet habits for faster, in the beginning and end of daytime. Also, 

circumcision must be done for male and female, unlike the known. If the one go to sleep, he must do the ablution again. 

Finally, it is not allowed to take new water for the ears.  

5- The Ordinance of ablution and its characteristics in six themes:  

To be cautious that saying your intention is illegal for the one who do ablution. Also, saying In the Name of Allah, the 

Beneficent, the Merciful is legal. To clean your head is legal. Also, we must take care of arranging the process of 

washing the organs of ablution. Furthermore, exaggeration in cleaning nose and mouth is from the religious duties of 

ablution, other than faster. We are allowed to clean our ears from inside and outside.  

6- Cleaning the Sippers in ten themes:  

To be cautious that the beginning of cleaning the slippers should be after the occurrence.. We are allowed to clean the 
slippers even if it did not cover what should be covered. It is not legal to join between cleaning and dry Ablution. Also, 

the ablution of the one of take off his sippers is valid, after the completing of the duration. Also, it is legal to clean the 

turban, and the socket.  

7- Things that make ablution invalid in four themes:  

To be cautious that touching vulva makes ablution invalid, but touching women is not from the things that make 

ablution invalid. The one who tool shower is not obliged to make the rights of ablution, but it is desirable. The one of 
ate camel meats must do the rites of ablution again, and he must be cautious from eating the remaining of its organs.  

8- Washing (Taking shower)  

To be cautious that if the one feels that he will discharge sperm, but he prevented it, he should not take shower. The 

menstruous   women can read the Holy Quran, in learning or education. It is preferable to delay washing the feet during 

Ghusl from janaabah. If the one discharged sperm, he must take shower.  

9- Taymum in ten themes.  

To be cautious that Taymum is allowable until we find water, and Taymum can demolish impurity. It is preferable to 

purchase water, it is not expensive. We can make Taymum through anything from land, either it is dust or stone or 

anything. The one of make Taymum must make prayer on time. If the one who make Taymum and prayed, and find 

water after that, he must re- pray.  

10- Remove the Impurity in three themes  

To be cautious that impurity can be removed by any cleaner. Soap can be used as alternative for dust except if we lost 

dust. Wine is pure for there is not an evidence for the existence of impurity.  

11- Menstruation in nine themes  

To be cautious that if the pregnant woman saw the blood in its time, she must stop prayer and fast. The woman must sit 
during the menstruation period until it stopped.  

Thirdly: The conclusion and it has indexes, references and recommendations.  
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 المقـــدمـــة

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل مـن شـرور أنفسـنا ومـن سـيعات أعمالنـا 
 . ي لهمن يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هاد

صـلى اهلل عليـه وعلــى  -عبـده ورســوله  اوأشـهد أن ال إلـه إال اهلل وحــده الشـريك لـه وأشــهد أن حممـدً 
 . اكثريً   اتسليمً  -  له وصحبه وسلم

 (1). ژ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ 
 (2). ژ  ڦ ڤ    ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 
(3). ژٴۇ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ  ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀژ 

  
وشــر األمـــور حمـــدثاها  وأحســـن اهلــدي هـــدي حممـــد ، فــإن أصـــدق احلـــديث كتــاب اهلل :  أمــا بعـــد

 . وكل ،اللة يف النار ؛ وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ،اللة،
فـال ختلــو حادثـة إال وهلــا يف الشـريعة حكــم علمــه ؛ فـاهلل تعــاىل قـد أى علــى هـذه األمــة النعمـة بإكمــال الــدين 

احلـالل بـ  واحلـرام بـ  وبينهمـا أمـور مشـتبهات ال يعلمهـن كثـري مـن : "من علمـه وجهلـه مـن جهلـه لقولـه 
وقـد يسـر اهلل تعـاىل حلمـل هـذا الـدين أئمـة ،ـبطوا أصـوله ومهـدوا قواعـده فقـاموا بـذلك خـري قيـام  .(4)"الناس
 ژ ی  ی  ائ ائ ائ ائ ائ   ائ ائ ائ ائ ائ ائ      ائ ائ ائ ائ  ائائ  ائ ى      ى ې ژ: لقولــه تعــاىل الامتثـا

.(5)  
كيف وقد أىب اهلل تعاىل العصمة إال لكتابـه فـال   ، ومع ذلك احلرص إال أن اجلهد البشري ال خيلو من ،عف

متــام أو  ــع حيتــاج إىل هــذيب أو ترتيــب هكــذا األمــر يف كتــب إخيلــو مــا كتبــه األولــون مــن نقــص حيتــاج إىل 
لـوال أن الالحــق ... الفقـه وأصـوله وقواعــده وغريهـا مــن الكتـب مــا كـان هلــا أن تصـل إىل مــا وصـلت إليــه اآلن

 مـا تنـاثر مـن اختيـارات وترجيحـات    أحب الباحـث أن جيمـعومن هذا املبدأ واملنطلق  ؛أكمل ما بدأه السابق
 يسـتمدفمـن اهلل تعـاىل ( الفقهيـة وأثرهـا يف الطهـارة الشـرعية االحتيـاطقاعـدة )وعنون لـه بــ ؛ طهارةيف كتاب ال

 .العون والتوفيق والتسديد
املــوقرة جامعــة املدينــة  للجامعــةبالشــكر اجلزيــل  يتقــدم الباحــثال يشــكر اهلل مــن ال يشــكر النــاس مـن بــاب  و

                                 
 (. 109: )سورة  ل عمران (1)

 (. 1: )النساء سورة(2)
 (.07 -07): األحزاب سورة(3)
 (. 29)باب فضل من استربء لدينه، ح  –رواه البخاري يف كتاب اإلميان ( 4)

 (199: )سورة  التوبة(5)
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اهلل تعـاىل أن جيـزيهم خـري اجلـزاء وأوفـاه بعـد  ويسـأل ،الء والعمداءالعاملية  ثلة يف مديرها وهيعة التدريس والوك
 . اخرً  و  الً شكر اهلل تعاىل أو 

 . بتوجيه أو تعليم أو نصيحة كذلك  أعانهكل من   يشكرأن  ينسيال و 
النيــة الصــاحلة  يرزقــهوأن  ،الزلــل يف القــول والعمــل جينبــهوأن  ،للصــواب يوفقــهاهلل عــز وجــل أن ويســأل  ،هــذا
 . وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى  له وصحبه وسلم ،ر اجلزيل والرفعة يف الدرجاتواألج

 : وفيما يلي بيان مقدمات البحث
 : مشكلة البحث -أ

، بعد تقرير حكم املسألة فيشكل على اواألحوط كثريً  االحتياطيرد يف كالم أهل العلم والفتوى لفظة  : أواًل 
هــــل يعمــــل بــــاحلكم ا مــــع عليــــه أو ؛ بــــأي القــــول  أو الــــرأي  يأخــــذ ويعمــــل يتطالــــب العلــــم واملســــتف

 .(شكال حيتاج إىل دراسة ونظرإ) ،وهذا واخلروج من اخلالف االحتياط
حُيمــدون وُيشـكرون علــى ذلــك ألن  اوتيسـريً  الً مــا شـاع يف هــذه األزمنـة املتــأخرة مـن فقــه التيسـري تســهي :ثانيـاً 

وإن  . والـورع والتيسـري بالضـوابط الشـرعية واحلـدود املرعيـة مطلـب االحتيـاطواملشـاركة بفقـه . الـدين يسـر
 . تلك املنزلة العالية يدرن لعلههبم  يتشبه لكنهمن أهل الورع  كان الباحث ليس

 : أهمية البحث -ب
 . وعملوا به وذكروه يف كتبهم ومصنفاهم االحتياطب: عامة الفقهاء بل ُجلهم إن مل يكونوا ُكلهم قالوا -1

ألخـــذ باالحتيـــاط يف العبـــادات ا»: ومـــن ذلـــك قـــول إمـــام األئمـــة يف الفقـــه أبـــو حنيفـــة رمحـــه اهلل تعـــاىل
  (1).«واجب

يف إجياب شيء مل يوجبه اهلل يف ذمة بريعة بـل  حتياطال مدخل لال»: وقول ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل
  (2).«الكف عن إجياب ما مل يأذن اهلل بإجيابه االحتياط

أو يشــك فيـه فيحتــاج منــه إىل  ؛مـا يتعــرض لـه املكلــف مــن أمـور خيــتلط فيهــا احلـالل بــاحلرام أو يشـتبه بــه -9
 . بدليله اُمَرَجحً  - رمحهم اهلل تعاىل -،ابط يضبط له أقوال الفقهاء 

ــــو نظــــرت يف كتــــب األصــــول لوجــــدت أن األصــــولي  دونــــوا العمــــل ب -3 يف مبحــــث التعــــارض  االحتيــــاطل
 . ا  ربط ذلك البجي  بأقوال الفقهاء املتبوع  مطلبً فأصب؛ والبجي  

                                 
 (.3/119)املبسوط   (1)

 (.9/33)التمهيد   (2)
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ــــاب الطهــــارة عــــدم  -4 ــــاول ذلــــك يف  علــــى حــــد علمــــي واطالعــــياســــتيعاب واستقصــــاء مســــائل كت  ــــن تن
 األزمنـةومدى حاجة الناس إليه يف هذه  االحتياطوتظهر أمهيته أكثر عند تأمل  ثار  الدراسات السابقة،

 . املتأخرة
 : المراجع التي تناولت أطراف ا من الموضوع

  . االحتياطإىل  امللجعهحقق معىن الشبهة  :الغزايل لإلمامكتاب إحياء علوم الدين -1
 وحقـــق مـــا ؛شـــتباه يف األصـــول والفـــروع واألحكـــام واحملـــال حتـــدث عـــن اال :الشـــاط   لإلمـــامعتصـــام اال -9

وابـن ، السـالم  ذهـب إليـه العـز بـن عبـد مـا وقـرر؛ نهمـا مبو،وع الرخص والعزائم وأوجه البجـي  بي يتعلق
 .تيمية وغريمها يف مو،وع املشاق

 االحتياطوأشار إىل مسالك األخذ ب ، ستقالالا االحتياطذكر قاعدة  : السبكي لإلمام األشباه والنظائر-3
 .االحتياطوحتدث عن بعض القواعد املهمة املتشعبة عن قاعدة ، 
 :؛ وهيعلى ثالث قواعد االحتياطحصر فيه مدار  : بن قيم اجلوزيةا لإلمامبدائع الفوائد -4

  .اشتباه املباح باحملظور :وقاعدة. خراشتباه أحدمها باآل :وقاعدةا، ختالط املباح باحملظور حسً ا: قاعدة 
 الشك يف الع  الواحدة هل هي من احملظور؟ :وقاعدة

 ؛ احملمود واملذموم االحتياطوفرق ب  ؛ وأدلته  ؛املشروع  االحتياطوتناول كذلك بعض ،وابط 
 .مشفوعة بأقوال أهل العلم و رائهم؛ وساق الكثري من التطبيقات الفقهية على كال القسم 

رســالة لطيفــة غطــت جانبــا مــن جوانــب وهــي  - رمحــه اهلل تعــاىل -: لإلمــام الشــوكا   كشــف الشــبهات  -2
 االحتيـاط، وتكلـم كـذلك عـن  االحتيـاطإىل األخـذ ب ئامللجـ وهو اإلشتباه الذي يعترب السبب االحتياط

 .وكيفية اخلروج منها؛وحكم موافقة املشتبهات؛شتباهوذكر فيها أسباب اال؛يف العبادات واملعامالت
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 :الدراسات السابقة
من جامعة امللك  رسالة دكتوراه: منيب بن حممود شاكر / د اإلسالمييف الفقه  االحتياطالعمل ب -1

 ع فيها أكرب قدر من مادة   -طباعة دار النفائس الرياض، الطبعة األوىل -هـ 1/3/1414سعود 
 3املقدمة والتمهيد وقسمه إىل : املو،وع العلمية وأقامها على ثالثة أبواب، تناول املدلف يف كتابه

، تناول فيه تعريف االحتياط وعدة مطالب ؛ أبواب، الباب األول فيه فصالن، وكل فصل فيه مبحثان
: والفرق ب  االحتياط وما يشاهبه من املعا   ، وب  املختار منها ؛ وناقش التعريف؛ لغة واصطالًحا 

وحجيته من القر ن والسنة؛  ، وأركانه ، وب  أنواع االحتياط . والتحفظ، والتوقف ، كاألحوط
واملانع  للعمل باالحتياط وأدلتهم ومناقشتها والرد عليهم ، وذكر االعباض على كل من املانع  

 . ورج  جواز العمل باالحتياط،  وا يزين وفندها
 .ويف الباب الثا  ذكر أقسام االحتياط وشروط العمل به

وتعــارض العمــل باالحتيــاط مــع غــريه مــن ، لقواعــد الفقهيــة يف ا، ويف البــاب الثالــث ذكــر أثــر االحتيــاط 
 . األصول

لبيــان أثــر االحتيــاط يف الفقــه وذكــر ســبع مســائل يف االحتيــاط للطهــارة الشــرعية  ؛ مث عقــد فصــال ثانيًــا
 : اختصارًا وهي

 . الطهارة بفضل طهور املرأة -
 . غسل الثوب واملكان كله عند خفاء النجاسة -
 . لطاهرة بالنجسةاشتباه الثياب ا -
 . حكم استعمال أوا  املشرك  -
 . نقض الو،وء مبس الذكر -
 . الطهارة من احلدث املشكون فيه -
 . ما حيل االستمتاع به من احلائض -
   -إلياس بلكا مدسسة الرسالة، الطبعة األوىل/ د  -:  حقيقته وحجيته وأحكامه و،وابطه االحتياط -9

إليــاس بلكــا املغــر ؛ بــذل فيهــا الباحــث جهــدا يشــكر عليــه و ــع يف ثناياهــا مــادة رســالة دكتــوراه أعــدها 
علمية طيبة تدل على حرصه واهتمامه مبشروعه غري أنه سلك منهجا غريبا على مناهج البحث العلمـي؛ 

 .حيث وزع مادة حبثه على مخسة أبواب



 

2 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 . االحتياط والشبهة: الباب األول
 . االحتياط والورع: الباب الثا 
 . االحتياط والشك: الباب الثالث
 . االحتياط واخلالف: الباب الرابع

يف مخسة فصول ذكر يف املبحث  ؛ االحتياط حقيقته وحجيته، وأحكامه وأبوابه وقواعده: الباب اخلامس
 . وذكر ست قواعد قدمية، وأربع قواعد جديدة( قواعد االحتياط)الثا  من الفصل اخلامس 

 : فالقدمية هي
 . ذا اشتغلت الذمة بيق  فال تربأ إال بيق إ -

 . إهنا أهم القواعد، وهي ترجع إىل االحتياط الفعلي يف أكثر فروعها: قال
 .إذا اجتمع احلالل واحلرام ُغلِّب احلرام -
 . اخلروج من اخلالف مستحب -
 . كلما عظم قدر الشيء تأكد االحتياط له  -
 . االحتياط يف اخلروج من احلرمة إىل اإلباحة أشد منه يف العكس -
 .الشبهة تقوم مقام احلقيقة فيما يُبىن على االحتياط -

 :من صياغة املدلفوهي واجلديدة 
 . االحتياط أصل فيما أصله التحرمي -
 . غلبة احلالل تضعف االحتياط ومع املشقة يف الغالب يسقط، وهل يص  الورع؟ تردد -
 .األصل يف االحتياط الندب -
 . االحتياط نقيض الرباءة األصلية -
يف جامعة األزهر بتاريخ  -نوقشت يف قاعة اإلمام حممد عبده رسالة دكتوراه : رفع احلرج  -3

/ للدكتور من  كاتبها درجة الدكتوراه مبرتبة الشرف األوىل،  - هـ1324 –م 92/11/1299
يف املبحث األول  -رسالته  منذكر يف الفصل الرابع صفحة فقط  92مبحث يف  ، يعقوب الباحس 

وفند تلك األقوال واألدلة  منهقاعدة يف وجوب االحتياط، وذكر أدلة القائل  حبجيته واملانع   -
ومواطن العمل هبا، من  -بعد بيان مواردها  -ورج  عدم تعارض قاعدة االحتياط مع رفع احلرج 

 . 134إىل ص 132ص
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صاحل بن محيد مبحث يف / للدكتور هـ، 1403كتوراه، طبعت جبامعة أم القرى رسالة د : رفع احلرج  -4
ويف ثالثة " االحتياط ورفع احلرج: "، ذكر يف الفصل السادس من رسالته عنوانصفحة فقط 12

 . االحتياط يف كتب املتقدم : مباحث
 . ختارتعريفه يف اللغة واالصطالح والتعريف امل: األول
 . أدلة األخذ باالحتياط: الثا 
 . 343إىل ص 399جمال االحتياط من ص: الثالث

صفحات  10سليمان النجران مبحث يف للدكتور قواعد وتطبيقات :  أحكام املفا،لة يف العبادات -2
يف املبحث الرابع من الفصل الرابع وذكر فيه سبع قواعد من قواعد  ؛ فقط من الفصل السادس

طبق فيه قاعدة املفا،لة على كتا  الطهارة والصالة والذي يهمنا يف حبثنا هو الطهارة فقط، االحتياط 
 :االحتياط وهي كالتايلقواعد يف سبع وذكر يف حبثه 

 (1).بناالحتياط حليازةاملصاحل بالفعل والجتناب املفاسد بال -
ال مدخل لالحتياط يف إجياب شيء مل يوجبه اهلل تعاىل يف ذمة بريعة بل االحتياط الكف عن إجياب  -

 (2).ما مل يأذن اهلل بإجيابه
  (3).إذا استوى اجلانب املفسد وا وز؛ فيغلب جانب املفسد احتياطًا للعبادة -
  (4).بن احتياطًايما تردد ب  بدعة وسنة  -
  (5).كن ما ال حيتاط للسنةحيتاط للر  -
  (6).الواجبات ال تثبت احتياطًا بالشك -
  (7).االحتياط لطلب السالمة  كد من الطمع يف الزيادة -
لذلك هي أعم من   حبث عام يف النظرية  - حممد عمر مساعي دار ابن حزم :الفقهي  االحتياطنظرية  -3

دكتوراه من اجلامعة األردنية أجاد وأفاد الباحث فيها وهي رسالة  -الفقهية عليها القاعدة إطالق 

                                 
 (. 1/43)قواعد األحكام ( 1)

 (. 9/33)التمهيد ( 2)
 (. 1/129)املبسوط   (3)

 (.9/191)البحر الرائق  (4)

 (. 4/24)حتفة احملتاج   (5)

 (. 992، 9/941)املغين   (6)

 (. 2/392)نيل األوطار   (7)
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إجادة تامة يف تناول االحتياط كنظرية فقهية أصولية؛ وقد أفدت منها فائدة عظيمة اقتباسا وتقريبا 
 .للمو،وع فجزاه اهلل عين وعن طالب العلم خري اجلزاء

كلية دار العلوم ب أبو خشريف رسالة دكتوراه للدكتور تيسري : اإلسالمياألخذ باألحوط يف الفقه  -9
حفظه اهلل تعاىل ووفقه هشام يسري العر  / داملشرف  سعادة أفاد  هبا. م9003سنة جامعة القاهرة 

 . ، ومل أطلع عليهالكل خري
إعداد الباحث إبراهيم بن جامع أوتويو وهي رسالة دكتوراه أشرف عليها  :االحتياط يف الفقه اإلسالمي -1

الغديان رمحه اهلل تعاىل بقسم الفقه املقارن باملعهد العايل للقضاء جامعة اإلمام حممد بن الشيخ عبداهلل 
وهو حبث عام يف القاعدة وليس يف كتاب الطهارة خباصة  - غري منشورة -هـ 1414سعود اإلسالمية 

 . 
 :الباحث إىل مخسة أبواب هاقسمو 

 .التمهيد للرسالة: الباب األول
 . (  تعريفه وحكم األخذ به وأدلة مشروعيته) : طاالحتيا: الفصل األول
 . مكانة االحتياط عند األصولي  والفقهاء: الفصل الثا 
 . عالقة االحتياط مبقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: الفصل الثالث
 . االحتياط أقسامه و،وابطه وبواعثه وطرق حتقيقه عند الفقهاء: الفصل الرابع

 :وذكر فيه أربعة فصول. االحتياط يف الطهارةتطبيق : الباب الثا 
 . االحتياط عند اشتباه الطاهر بغريه: الفصل األول
 . االحتياط عند االشتباه يف إصابة النجاسة: الفصل الثا 
 . االحتياط يف الو،وء والغسل: الفصل الثالث
 . االحتياط يف احليض والنفاس: الفصل الرابع

 :وذكر فيه مخسة فصول. ط يف العباداتتطبيق االحتيا: الباب الثالث
 . الصالة: الفصل األول
 . الزكاة: الفصل الثا 
 . الصوم: الفصل الثالث
 . احلج: الفصل الرابع

 . الذبائ  والصيد: الفصل اخلامس
 : وذكر فيه ستة فصول. تطبيق االحتياط يف املعامالت: الباب الرابع
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 . اشتباه احلالل باحلرام يف العقود: الفصل األول
 . االحتياط يف النكاح: الفصل الثا 
 . االحتياط يف الطالق: الفصل الثالث
 . االحتياط يف العدة والر،اع: الفصل الرابع

 . االحتياط يف املرياث: الفصل اخلامس
 . االحتياط يف الشهادة والدعاوى والبينات: الفصل السادس

 : وذكر فيه ثالثة فصول. تطبيق االحتياط يف احلدود واجلنايات والقضايا املعاصرة: خلامسالباب ا
 . االحتياط بدرء احلدود بالشبهات: الفصل األول
 . االحتياط يف اجلنايات: الفصل الثا 
 . االحتياط يف القضايا املعاصرة: الفصل الثالث

على مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل  والوسوسة االحتياطالتبصرة يف ترتيب أبواب التمييز ب   -2
أل  حممد عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل اجلويين الشافعي، والد إمام احلرم  أبو املعايل املتويف 

حتقيق حممد بن عبد العزيز بن عبد اهلل  –م مدسسة قرطبة 1223هـ1413، الطبعة األوىل (431)
  .السديس
حــذر فيهــا مــن مكائــد "قــارن وفــرق بــ  االحتيــاط والوسوســة فبــدأ مبقدمــة  –تعــاىل رمحــه اهلل  –املدلــف 

ومل . مث ذكــر كتــاب الطهــارة بــدًءا ببــاب امليــاه" الشــيطان وســرد بعــض اآليــات واألحاديــث احملــذرة مــن ذلــك 
ملسـائل يسلك يف هذا الباب وال يف غريه الطريقة املعتادة من ذكر مسائل الباب مرتبـة بـل يـذكر يف كـل بـاب ا

 . األمر فيها ويب الدائرة ب  االحتياط والوسوسة، 
و لة ما ذكر يف هذا الكتاب من أربعة أبـواب ،  وأكثر مسائل الطهارة اليت أوردها هي مسائل افبا،ية

 : 
 . باب الفصد واحلجامة -
 . باب االستنجاء  والو،وء والغسل -
 . باب املس  على اخلفاف والتيمم -
 . وساسة الكالب وغريهاباب احليض  -

ــــيت يســــتدل هبــــا يف  ــــر األحاديــــث ال ــــاملعىن، وال يــــذكر مصــــدر احلــــديث، وأكث ــــه للحــــديث ب ــــر روايت وأكث
 . الصحيح 
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نصــوص اإلمــام  -يف الغالــب  - يــذكر فيهــا ، وقــد اشــتمل كتــاب الطهــارة علــى أكثــر مــن  ــان  مســألة
 .الشافعي وما ورد فيها من اخلالف ب  األصحاب

والشـــك أن هـــذه اجلهـــود جمتمعـــة كـــان هلـــا أثـــر يف نشـــوء مثـــل هـــذه  ؛ ن الكتابـــات والبحـــوثوغريهـــا مـــ
منهـــا  يعـــاً وكـــان مـــاكتبوه منطلقـــا ملواصـــلة  م مـــين جزيـــل الشـــكر والعرفـــان فقـــد أفـــاد الباحـــثفلهـــ، الدراســـة 

ة البشر يف  املشوار يف هذا املو،وع لذلك فهو عمل تراكمي يكمل الالحق فيه ما أنتجه السابق، وهذه طبيع
 .كل زمان ومكان يعبيهم الضعف ونشدان الكمال وهيهات إدراكه
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 أسباب اختيار البحث 
 . أمهيته الكربى كما سبق ذكره -1
 . فيما أعلم؛  كونه مل يسبق حبثه بشكل مستقل وموسع من قبل -9

 . وتقليلهم ألمهيته ، وتساهلهم،  االحتياطما نراه من قلة اهتمام واكباث بعض الناس ب -3

ومفتاح الصالة وشطرها، ولعموم احلاجة  ألهنا مبدأ الفقه؛ ةاإلسالميأمهية كتاب الطهارة يف الشريعة  -4
  .إليها

 ائژ : لقوله تعاىل اوالورع وهذا مندوب شرعً  االحتياطملا فيه من ؛ تناوله من اإلعانة على الرب والتقوى -2

 (1).ژ ائ ائ ائ

 : خطوات البحث -د
 . ومن مثَّ حتريرها وبيان صحتها؛ و،ع املسائل املتشاهبة يف األبواب املختلفة حتت باب واحد  -1
 .ما أمكن ومراجعها املتقدمة واملتأخرة، استقراء مصادر املسألة ما أمكن  -9
 .االعتماد عند الكتابة على املصادر األصلية يف كل مسألة حبسبها -3
 .مبا يو،حها إن احتاج املقام لذلك ؛ التمهيد للمسألة -4
 :املنهج يف حبث املسائل اخلالفية -2

 .حترير حمل النزاع( أ
 .ذكر األدلة لكل قول، بعد ذكر األقوال، مع بيان وجه الداللة من الدليل( ب
 .ذكر ما يرد على الدليل من مناقشات واعبا،ات، واجلواب عنها بعد ذكر الدليل مباشرة( جـ
على سالمة أدلة القول أو بعضها، وبطـالن أدلـة األقـوال  ايظهر رجحانه، ويكون ذلك مبنيً  ترجي  ما( د

 .األخرى أو ،عفها
 . عزو اآليات الواردة يف البحث إىل مكان وجودها يف املصحف الشريف -3
احلديث أكتفي بالصحيح  إذا كان  ومنهجي يف ذلك أنينمن مصادرها األصلية،  األحاديثختريج  -9

إن مل يكن يف أي منهما فإ  أخرجه من املصادر األخرى املعتمدة، مع ذكر ما فيف أحدمها، ما أو فيه
 . قاله أهل احلديث فيه

عليَّ الرجوع عزو نصوص العلماء و رائهم لكتبهم مباشرة، وال أجلأ إىل العزو بالواسطة إال إذا تعذر  -1

                                 
 (.9: )سورة املائدة( 1)
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 . اسطة يف توثيق املذهب أو الرأيألصل، ويف هذه احلالة أذكر أقدم الكتب اليت تعد و ل
فخري الكالم ما قل ودل ومل َيُطْل ؛ واالكتفاء مبا خيدم البحث واملو،وع، االختصار وعدم اإلطالة  -2

 . فـَُيملْ 
 . الرجوع إىل ترجيحات بعض الفقهاء املعاصرين -10

 :خطة البحث
 .يليها املصادر واملراجع مث الفهارساقتضت طبيعة البحث أن يأيت يف مقدمة، ومتهيد، وفصل ، وخامتة، 

 .وفيها أسباب اختيار املو،وع وأمهيته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث وخطته: المقدمة
 .( القواعد الفقهية تعريفها ونبذة عنها)التمهيد 

 : وفيه أربعة مباحث
 . تعريف القواعد الفقهية: املبحث األول
         .والضابط والنظريةالفرق ب  القاعدة : املبحث الثا 
 .أمهية القواعد الفقهية والفائدة من دراستها:املبحث الثالث
 مصادر القواعد الفقهية وحجيتها: املبحث الرابع
 .(تعريفها وحجيتها وشروطها وأقسامها)الفقهية  االحتياطقاعدة : الفصل األول

 : وفيه أربعة مباحث
 . االحتياطتعريف : املبحث األول

 .حجية االحتياط وشروطه: الثا  املبحث
 . االحتياطأقسام : املبحث الثالث
 . الواردة يف االحتياطبعض القواعد الفقهية : املبحث الرابع
 :الفقهية في الطهارة الشرعية االحتياطأثر قاعدة : الفصل الثاني

 :وفيه أحد عشر مبحثا
 :الفقهية في باب المياه االحتياطأثر قاعدة : المبحث األول

 : وفيه عشرة مطالب
 . أقسام املياه: املطلب األول
 .بغري  ازج، كقطع كافور أو دهن املاءتغري : املطلب الثا 
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 . تسخ  املاء بنجس: املطلب الثالث
 . ةجماورة املاء مليت: املطلب الرابع

 . املرأةتطهر الرجل بفضل طهور : املطلب اخلامس
 . املاء الذي رفع بقليله حدث: املطلب السادس
 . قام من نومه املاء الذي غمس فيه يد رجل  : املطلب السابع
 . املاء إن القى النجاسة، وهو دون القلت : املطلب الثامن
 . تغري املاء النجس: املطلب التاسع
 . بأقل النجاسةمن املائعات ساسة غري املاء : املطلب العاشر

 :الفقهية في باب اآلنية االحتياطأثر قاعدة : ثانيالمبحث ال
 : مطالبثالثة وفيه 

 . اختاذ واستعمال  نية الذهب والفضة يف غري األكل والشرب: املطلب األول
 . مباشرة الضبة أثناء الشرب: املطلب الثا 
 . طهارة جلد امليتة بالدباغ: املطلب الثالث
 :فقيهة في باب االستنجاءال االحتياطأثر قاعدة : المبحث الثالث
 : وفيه مخسة مطالب
 .االعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء احلاجة: املطلب األول
 . مس  الذكر ونبه بعد الفراغ من البول: املطلب الثا 
 . استقبال أحد النريين: املطلب الثالث
 . استدبار القبلة يف البنيان: املطلب الرابع

 .  االستجماراإليتار يف: املطلب اخلامس
 :الفقهية في باب السواك وسنن الوضوء االحتياطأثر قاعدة : المبحث الرابع

 : وفيه ثالثة مطالب
 . السوان بعد الزوال: املطلب األول
 . حكم اخلتان للرجال والنساء: املطلب الثا 
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 . أخذ ماء جديد لألذن : املطلب الثالث
 :الفقهية في باب الوضوء االحتياطأثر قاعدة : المبحث الخامس

 : مطالب مخسةوفيه 
 . مسألة النطق بالنية: املطلب األول
 . مسألة حكم البسملة قبل الو،وء: املطلب الثا 
 . مس  الرأس واستيعابه: املطلب الثالث
 . البتيب يف الو،وء: املطلب الرابع

 . املضمضة واالستنشاق واالستنثار واملبالغة فيهما: املطلب اخلامس
 :الفقهية في باب المسح على الخفين والحوائل االحتياطأثر قاعدة : المبحث السادس

 : مطالب تسعةوفيه 
 . بداية وقت املس  من احلدث أم من املس : املطلب األول
 .بنفسه للمفروض ويثبت اكون اخلف ساترً : املطلب الثا 
 . اجلمع ب  املس  والتيمم، على ما زاد عن احلاجة يف اجلبرية: املطلب الثالث
 . املس  على اللفافة: املطلب الرابع

 .أو برء ما حتت اجلبرية: خلع اخلف  أو أحدمها أو متام املدة: املطلب اخلامس
 . املس  على العمامة: املطلب السادس
 .  املس  على اجلورب: املطلب السابع
 . املس  على اجلبرية: املطلب الثامن
 . املس  على اخلف أو اجلورب املخرق: املطلب التاسع
 :الفقهية في باب نواقض الوضوء االحتياطأثر قاعدة : المبحث السابع
 : وفيه أربعة مطالب
 . س الذكرنقض الو،وء مب: املطلب األول
 أوجب الو،وء؟  الهل كل ما أوجب غس: املطلب الثا 
 . النومنقض الو،وء ب: املطلب الثالث
 .الو،وء من أكل حلم اإلبل: املطلب الرابع
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 :الفقهية في باب الغسل االحتياطأثر قاعدة : المبحث الثامن
 : وفيه أربعة مطالب
 إذا أحس بانتقال املين عن مكانه ومل خيرج، فهل عليه غسل؟ : املطلب األول
 . قراءة احلائض للقر ن: املطلب الثا 

 . حكم تأخري غسل الرجل  على غسل اجلسد: املطلب الثالث

 هل جيب الغسل مطلًقا خبروج املين؟ : املطلب الرابع

 :الفقهية في باب التيمم االحتياطأثر قاعدة : المبحث التاسع
 : وفيه عشرة مطالب
 . التيمم مبي  أو رافع للحدث: املطلب األول
 .فقط، أو عن ساسة البدن والثوب التيمم عن ساسة احلدث: املطلب الثا 
 ، فهل يعدل إىل التيمم؟اجدً  اإذا صار  ن املاء كثريً : املطلب الثالث
  هل يشبط للتيمم الباب؟: املطلب الرابع

  ؟هل يف الباب قسم طاهر غري مطهر كما يف املاء: املطلب اخلامس
 . لراجي املاءوالصالة تأخري التيمم : املطلب السادس

 ونوافل؟  اهل يتيمم لكل صالة أم يصلي بتيممه فرو،ً : السابع املطلب
 . استعمال املاء مع التيمم عند عدم كفاية املاء: املطلب الثامن

 .اشباط الغبار يف الباب املتيمم به :التاسع املطلب
 ماذا يفعل إذا وجد املاء بعد الصالة؟ : العاشر املطلب

 :الفقهية في باب إزالة النجاسة االحتياطأثر قاعدة : المبحث العاشر
 : وفيه أربعة مطالب
 . ساسة اخلنزير وساسة الكلب: املطلب األول
 . شنان عن الباب يف ساسة الكلبجزاء األُ إ: املطلب الثا 
 . عدد غسالت ساسة غري الكلب واخلنزير: املطلب الثالث
 . ساسة اخلمر: املطلب الرابع
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 :الفقهية في باب الحيض والنفاس االحتياطأثر قاعدة : المبحث الحادي عشر
 : وفيه تسعة مطالب
  .حكم الدم النازل من احلامل: املطلب األول
 . أقل احليض وأكثره: املطلب الثا 
 . أقل الطهر ب  احليضت : املطلب الثالث
 .ادهاوالعدد الذي تثبت به ع املبتدأةمدة جلوس : املطلب الرابع

 .خره أول احليض و : املطلب اخلامس
 . وطء املستحا،ة: املطلب السادس
 . مدة النفاس: املطلب السابع
 . النفساء قبل األربع  إذا طهرت املرأةوطء حكم : املطلب الثامن
 . اليت عاد إليها الدم بعد طهرها يف األربع  املرأةحكم : املطلب التاسع

 .التوصياتنتائج البحث، و  وفيها: الخاتمة
 .المصادر والمراجع

 :وتشمل: الفهارس
 .فهرس اآليات( أ

 .واآلثار األحاديثفهرس ( ب
 .فهرس املو،وعات( ج

هـذا ومـا  عتــه إوـا هــو جهـد مــن أقـر بــالعجز والتقصـري ابتـداء وانتهــاء؛ فمـا كــان فيـه مــن صـواب؛ فتوفيــق 
لــل؛ فمــين ومــن الشـيطان؛ وأعــوذ بــاهلل مــن مهــزه ونفخــه خـالص مــن اهلل تعــاىل ومــا كــان فيــه مـن نقــص ومــن خ

 .ونفثه وعذري يف ذلك أ  بذلت اجلهد املستطاع؛ واهلل املستعان وعليه التكالن
علــى سـيد األولــ  واآلخـرين نبينــا حممـد وعلـى  لــه الطـاهرين وخلفائــه الراشـدين وصــحبه  وسـلم اهلل وصـلى

 .املر،ي ، والتابع  هلم بإحسان، وسلم تسليما كثريا طيبا مباركا فيه دائما إىل يوم الدين 
 

 إعداد 
 الفقير إلى عفو ربه القدير 

 زبير بن موسى بن بكر الهوساوي 
 ائخه ولجميع المسلمينغفر اهلل له ولوالديه ولمش
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 التمهيـــــد

 وفيه بيان مصطلحات القاعدة وأهميتها
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 .والنظرية الفقهية الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: المبحث الثاني

 .والفائدة من دراستهاأهمية القواعد الفقهية : المبحث الثالث

 .مصادر القواعد الفقهية وحجيتها: المبحث الرابع
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 المبحث األول

 تعريف القواعد الفقهية

 :القاعدة لغة
 ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱژ : ومنـه قولـه تعـاىل (1)األساس فقواعد البيـت أساسـههي 

 .(3) ژ ائ ائ ائ ائ ائ  ائ ائ ائ ائ ائژ وقوله  (2) ژ ٺ
 .تدعمه البناء اليت  (5) القواعد أساط : (4)قال الزجاج

 ةيف القاعــد اقواعــد الســحاب أصــوهلا املعب،ــة يف  فــاق الســماء، مث اســتعملت جمــازً  (6) وقــال أبــو عبيــد
 .(7)بىن أمره على قاعدة وقواعد، وقاعدة أمرن واهية: املعنوية فيقال

 .للقاعدة الفقهية "قاعدة"ستعماالت ورد استعمال الفقهاء لكلمة االومن هذه 
 : الفقه لغة
ـــه تعـــاىلهـــو  ژ  چ ڃ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄژ  :الفهـــم ســـواًء كـــان ألشـــياء وا،ـــحة أم خفيـــة لقول

ومعلـــوم أن  (8)
 .ااألنبياء عليهم الصالة السالم إوا يتكلمون بالوا،  اجللي ليفهمه الناس، وقد مساه اهلل فقهً 

 ژ ٹ ٹ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ : وقولـه تعـاىل
اجلمـادات واحليوانـات ال نفهـم كالمهـا وتسـبيحها فهـذه  (9)

 .(10)ومع ذلك جاز استخدام لفظة الفقه معها
 : االفقه اصطالح  و 

                                 
 . مادة قعد، الصحاحيف  –اجلوهري ( 1)
 (. 199) أية:سورة البقرة( 2)
 ( 93) أية:سورة النحل( 3)
وله تآليف  ة، لزم املربِّد فكـان يعطيـه " معا  القر ن: "حنوي زمانه مصنف كتاب –أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن السري البغدادي : الزجاج ( 4)

 (.  119 – 111)، وطبقات النحوي  (14/330)سري أعالم النبالء : ، راجع تر ته يف(311 -)من عمل الزجاج كل يوم درمهًا 

موطــدة راجــع : الســارية ، معــرب ، أســتون أ فعوالــه أو فعلوانــه وقــوائم الدابــه واأليــر وأســاط  مســطنه  –أســاط  مــأخوذة مــن األســطوانة بالضــم  (5)
 ( . 1902) القاموس احمليط ، مادة سطن 

ن ذا دين القاسم بن سالم اإلمام احلافظ ا تهد ذو الفنون كان أبوه عبًدا رومًيا اشتغل أبو عبيد بعلم احلديث واألدب والفقه وكا: أبو عبيد (6)
 (.  9/992)، ووفيات األعيان (1/922)طبقات احلنابلة : ، راجع تر ته يف(994 -)وسرية حسنة، له كتاب األموال واإلميان وغري ذلك ت 

 (. 9/490)الزبيدي، تاج العروس، مادة قعد ( 7)
 (. 21: ) ية:سورة هود  (8)
 (. 44) أية:سورة اإلسراء( 9)
 .(449/ 4)، معجم مقاييس اللغة ابن فارس(4/921)الفريوز  بادي  –القاموس احمليط ( 10)
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 .(1)هو العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية
 :للفقهاء رمحهم اهلل تعاىل يف تعريف القاعدة الفقهية مسلكان ظاهران

 (.اجلمهور)من يرى أهنا كلية  :المسلك األول
 .(2)حكم كلي ينطق على  يع جزئياته لتعرف أحكامها منه هناإ:قالوا 

 :المسلك الثاني
 .(3) (حكم أغل  ينطبق على معظم جزئياته) هناإ:قالوا 

الـيت  هنا أكثرية نظروا إىل الفـروعإهنا كلية نظروا إىل أصل القاعدة ومعناها اللغوي ومن قال إ:الذين قالوا 
 .خرجت عن القاعدة وشذت عنها فأصبحت مستثناة منها

 :ولعل الصواب مع الجمهور للحجج التالية
 .(4)أن القواعد من شأهنا أن تكون كلية -1
 .(5)إذا أمعنا النظر يف الفروع املستثناة من القاعدة سد أهنا داخلة حتت قاعدة أخرى -9
 .مبىن عمومها وكليتها على العموم العادي العقليوهو أقوى احلجج أن هذه القواعد الفقهية  -3

وإن اسـتثىن منـه خبـالف العمـوم  اومن املعلوم أن العموم العادي ال يقدح االستثناء يف عمومـه فيظـل عاًمـ
 .(6)العقلي فهو الذي يقدح فيه االستثناء

األحكام عليها، ألن املتقرر يف الشريعة  استثناءأن ختلف بعض الفروع عن القاعدة ال يقدح يف كليتها  -4
 .(7)أن الغالب األكثري، ينزل منزلة الكلي املطرد

 :وبناء على ما سبق فلعل أقرب وأو،  تعريف للقاعدة واألقرب للصواب أن يقال
 .(8)هي قضية كلية فقهية منطبقة على أكثر من فرع من أكثر من باب

                                 
 (.1/112)، نزهة اخلاطر العاطر، لعبد القادر بدران 1/12، اإلهباج للسبكي 1/4، املستصفى للغزايل 1/3إحكام األحكام، لآلمدي  (1)
، جمــامع احلقــائق للخــادمي (1/91) ــع اجلوامــع للمحلــى ، شــرح (1/44)، الكوكــب املنــري البــن النجــار (1/11)األشــباه والنظــائر، للســبكي ( 2)

(302 .) 
 (.  91ق /1)، التحقيق الباهر للتاجي (1/21)غمز عيون البصائر، للحموي ( 3)
 (. 1/42)الكوكب املنري البن النجار شرح ( 4)
 (.9/23)املوافقات للشاط  ( 5)
 (40/  93)، موسوعة القواعد الفقهية للدكتور حممد صدقي البورنو (11/ 19)الوجيز أل  حامد الغزايل  (6)
 (. 122)حممد الزحيلي / النظريات الفقهية، د(. 1/12)، درر احلكام علي حيدر ( 9/23)املوافقات للشاط  ( 7)
 . مع تعديل يسري يف الصياغة( 1/29)والضوابط الفقهية عند ابن تيمية القواعد الفقهية : حممد الصواط يف كتابه/ مستمد من تعريف د( 8)
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ومسيــت بــذلك  -لذاتــه  - الــذي حيتمــل الصــدق والكــذب القــول: القضــية عنــد املنطقيــ  هــي(: قضــية)
 ؛ عليــه (1)واحملكــوم،  فــإن القضـية اســم يتنــاول احلكـم؛ الشـتماهلا علــى احلكــم الـذي هــو أهــم أجـزاء القضــية 

 .وهذه الثالثة هي أركان القضية. واحملكوم به
 .(2)(احلكم على كل فرد، حبيث ال يبقى فرد)هي (: كلية)

 .خيرج القضايا اجلزئية اليت هي من شأن الفروع:( قضيه كلية)فقوله 
كالقواعـد األصـولية   ،هذا القيد خُمرٌِج جلميع القواعد اليت ال تعلق هلا بالفقـه مـن العلـوم األخـرى: (فقهية)

 .وحنوها ، واحلسابية، واهلندسية ، والنحوية ، 
متهــا هلــا، وذلــك ألن الفــروع  مبوافقتهــا ومــالء ؛ أي أن القاعــدة الفقهيــة تنطبــق علــى فروعهــا(: منطقيــة)

الفقهيــة ســابقة علــى القواعــد، وإوــا اســتنتجت القواعــد مــن تلــك الفــروع املتشــاهبة املوجــودة قبلهــا، وهــذا هــو 
 .(3)معىن االنطباق

وحمـــل ، بـــ  حمـــل عمــل القاعـــدة الفقهيـــة ؛ يــد  خـــر قأي فرعـــان فـــأكثر، وهـــذا (: علــى أكثـــر مـــن فــرع)
درجــة حتــت القواعــد الكليــة ومــدى انطبــاق القاعــدة نالفــروع الفقهيــة املتشــاهبة واملوهــو البحــث يف ؛ االنطبــاق 

 .على تلك الفروع
مـن بــاب  األن الضــابط الفقهـي يشـمل فروًعـ؛ قيـد خمـرج للضـابط الفقهـيالوهــذا (: مـن أكثـر مـن بـاب)

 .(4)واحد فقط

                                 
 (. 1/21)املصدر السابق( 1)
 (. 91ص)شرح تنقي  الفصول للقرايف ( 2)
 (. 1/213)العطار على شرح  ع اجلوامع حاشية ( 3)
 (. 199ص)امليمان  / د –القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف كتاب الطهارة والصالة ( 4)
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 المبحث الثاني

 الفقهيةالفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والنظرية 

 : الفقهي والضابطالفقهية الفرق بين القاعدة  :أوال
 :ألن كال منها يندرج حتته أحكام فقهية غري أن الفقهاء فرقوا بينهما فقالوا؛ تلتبس القاعدة بالضابط،

 "زول بالشـكيـاليقـ  ال "من أبواب شىت فقاعدة  اإن الضابط أخص من القاعدة، فالقاعدة جتمع فروعً 
 .(1)إخل...كالطهارة والزكاة والصالة والصيام واحلج والنكاح والطالق: تدخل يف أبواب فقهية متعددة

 :أما الضابط فيجمعها من باب واحد مثاله
إذ هـو ؛ لتعلقـه ببـاب واحـد وهـو الـذبائ  افقهيًـ ايعد ،ـابطً  "كل ميتة سسة إال السمك واجلراد": قوهلم

 .الذبائ  والصيدقد يتعلق بباب النجاسات، وبباب 
، يف مشوليتهــا واتسـاعها حبكــم دخوهلــا يف أبــواب متعـددة، فهنــان قواعــد تــدخل ةن القواعــد متفاوتــأعلـى 

هنـا تـدخل إ" –رمحه اهلل تعـاىل  -الشافعي  اإلمامفقد قال  "األمور مبقاصدها"يف معظم أبواب الفقه كقاعدة 
 ."ايف سبع  بابً 

حيـــث مل يـــذكر الفقهـــاء مـــن  "الـــدفع أقـــوى مـــن الرفـــع"كقاعـــدة  ايف حـــ  أن هنـــان قواعـــد أقـــل اتســـاعً 
 .فروعها إال مسائل يف الطهارة واحلج والنكاح خبالف القاعدة األوىل

 :الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: ثاني ا
والشـروط هي القاعدة الكربى اليت مو،وعها كلي حتته مو،ـوعات متشـاهبة يف األركـان : النظرية الفقهية

 .(2)واألحكام العامة، كنظرية امللك، ونظرية العقد، ونظرية البطالن
يف أن كــالً  منهمــا يشــتمل علــى مســائل مــن أبــواب متفرقــة،  ةوهــذه النظريــة تشــبن مــع القاعــدة الفقهيــ

 :وختتلفان يف األمور األتية
منه القاعدة ينتقل إىل الفروع يف ذاها، وهذا احلكم الذي تتض افقهيً  اتتضمن حكمً : الفقهيةالقاعدة  -1

يف كل مسألة اجتمع فيها،  افقهيً  ا، تضمنت حكمً "الشكباليق  ال يزول "املندرجة حتتها، فقاعدة 
كنظرية امللك والفسخ والبطالن وملزيد من   افقهيً  اوهذا خبالف النظرية الفقهية فإهنا ال تتضمن حكمً 

، وهو اعتبار املقاصد  اهيه ألهنا تضمنت حكمً قاعدة فق "األمور مبقاصدها"إن : اإليضاح نقول

                                 
 .للسبكي (. 131 - 93 – 20 – 2)األشباه والنظائر ص ( 1)
 (. 44)ص  امحد فهمي أبو سنة/ ة اإلسالمية دالنظريات العامة للمعامالت يف الشريع( 2)
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 .ونظرية العرف( العادة حمكمة)وكقاعدة ( نظرية املقاصد)خبالف 

 .(1)القاعدة الفقهية ال تشتمل على شروط وأركان خبالف النظرية الفقهية فالبد هلا من ذلك -9

وذلـك أن النظريـات الفقهيـة تعـد أعـم وأوسـع مـن القواعـد ؛  اوجهيًـ اوخصوًصـ ان بينهما عموًمـإلذلك ف
تعــد أعــم مــن النظريــة مــن جهــة أن القاعــدة ال تتقيــد مبو،ــوع وال بــاب  الفقهيــةالفقهيــة مــن جهــة أن القواعــد 

معــ ، أمــا النظريــة فــال بــد فيهــا أن تكــون متعلقــة مبو،ــوع معــ  كالعقــد، أو امللكيــة، فــال تــدخل حينعــذ يف 
 .الالعبادات مث

                                 
 .  (44)أمحد فهمي أبو سنة، ص/ النظريات العامة للمعامالت املالية يف الشريعة د( 1)
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 المبحث الثالث

 والفائدة من دراستها الفقهيةأهمية القواعد 

للقواعد الفقهيـة أمهيـة كـربى؛ إذ هـي الـيت تـرد إليهـا األحكـام وتفـرع عليهـا وهـي أصـول الفقـه يف احلقيقـة 
  (1).وهبا يرتقي الفقيه إىل درجة االجتهاد ولو يف الفتوى

 : ا يليوميكن أن سمل الفوائد من دراسة القواعد الفقهية فيم
 ع الفروع واجلزئيات الفقهية املتعددة واملتناثرة حتت أصل واحد، وهذا اجلمـع يفيـد يف : الفائدة األولى

 :أمرين
 .هذه الفروع واجلزئيات املتناثرة يف األبواب املختلفة الصفات اجلامعة ب  إدران -1
 .أحكام الفروع وحفظها بطريق أيسر إدرانتسهيل  -9

اســتغىن عــن حفـظ أكثــر اجلزئيــات النــدراجها يف  هومــن ،ــبط الفقــَه بقواعـد: اهلل تعـاىل قـال القــرايف رمحــه
 .(2)الكليات

تنظم لـه منثـور املسـائل يف سـلك واحـد، وتقيـد لـه الشـوارد وتقـرب عليـه  : وقال ابن رجب رمحه اهلل تعاىل
 .(3) كل متباعد

واالطــالع علــى مآخــذ الفقــه مــن جهــة أخــرى تكــوين امللكــة الفقهيــة للــدارس مــن جهــة : الفائدددة الثانيددة
 .فيعينه على ختريج الفروع على األصول بطريقة سليمة واستنباط األحكام املناسبة للوقائع املتجددة

اعلــم أن فــن األشـباه والنظــائر فــن عظـيم، بــه يطلــع علـى حقــائق الفقــه، ": قـال الســيوطي رمحــه اهلل تعـاىل
فهمـه واستحضـاره، ويقتـدر علــى اإلحلـاق والتخـريج، ومعرفـة أحكــام ومداركـه، ومآخـذه، وأسـراره، ويتمهــر يف 

 .(4)"املسائل اليت ليست مبسطوره، واحلوادث والوقائع اليت ال تنقضي على عمر الزمان
القاعـــدة الفقهيـــة الكليـــة ومـــا  إدرانوذلـــك أن ؛ مقاصـــد الشـــريعة علــى إدراناملســـاعدة : الفائددددة الثالثدددة

دراسـة : الالـيت دعـت اليهـا أحكـام تلـك الفـروع فمـث؛  فهـم املقاصـد الشـرعيةيندرج حتتهـا مـن مسـائل تفيـد يف
لدى الدارس بأن دفع احلـرج ورفعـه مـن  اوما يندرج حتتها من فروع تعطي تصورً  "املشقة جتلب التيسري"قاعدة 

 .مقاصد الشريعة
                                 

 (.10)األشباه والنظائر، البن سيم، ص   (1)

 (. 1/3)أنواء الربوق، للقرايف ( 2)
 (. 30ص)تقرير القواعد وحترير الفوائد، البن رجب ( 3)
 (. 31ص)االشباه والنظائر، للسيوطي( 4)



 

93 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 .بأيسر طريقتيسري اطالع غري املتخصص  يف علوم الشريعة على مسائل الفقه : الفائدة الرابعة
 .اإلملام بالقواعد الفقهية وفهمها يفيد يف املقارنة ب  املذاهب الفقهية: الفائدة الخامسة
كمــا   اإلســالميطــالع غــري املتخصصــ  يف علــوم الشــريعة علــى مــدى مشــول الفقــه ا: الفائدددة السادسددة

 .تتضمن الرد على من يتهمونه باجلمود
د يتعارض ظاهرها، ويبدو التناقض بـ  عللهـا، فيقـع الطالـب أو أن األحكام اجلزئية ق: الفائدة السابعة

الباحــث يف االرتبــان واخللــط وتشــتبه عليــه األمــور، فتــأيت القاعــدة الفقهيــة فتضــبط لــه املســائل الفقهيــة وتنســق 
 (1).ب  األحكام املتشاهبة وترد الفروع إىل أصوهلا، وتسهل على الطالب أخذها

                                 
 (39)املمتع يف القواعد الفقهية، ملسلم الدوسري ص  –راجع   (1)
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 المبحث الرابع

 وحجيتها القواعد الفقهيةمصادر 

 : مصادر القواعد الفقهية
هــي مــن و،ــع وصــياغة وترتيــب الفقهــاء علــى مــر العصــور، أمــا أصــلها  اإلســالميإن القواعــد يف الفقــه 

 :ونشأها فكانت مستقاة من ثالثة مصادر هي
  :القرآن الكريم -4

وهدايـة لعلمـاء األمـة يف و،ـع  اارً جاء القر ن الكرمي مببادئ عامة وقواعد كلية و،وابط شرعية لتكـون منـ
التفاصــيل الــيت حتقــق أهــداف الشــريعة وأغرا،ــها العامــة، وتتفــق مــع مصــاحل النــاس وتطــور األزمــان واخــتالف 

 .البيعات

 :وقد حققت هذه المبادئ العامة هدفين أساسيين
ژ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چژ : تأكيد الكمال يف دين اهلل تعاىل الذي ورد يف قوله تعاىل :األول

 (1). 
للتطبيـق يف   املسـايرة  يـع العصـور والبيعـات، ليبقـى صـاحلً  اإلسـالميبيان ميـزة املرونـة يف التشـريع : الثا 

 .كل زمان ومكان

لالئمة والفقهاء يف صياغة القواعد الكليـة يف  امباشرً  اوهذه املبادئ العامة يف القر ن الكرمي كانت مصدرً 
 ژ ڻ ں ںژ  هبــا لتشــمل  يـع الفــروع الــيت تـدخل حتتهــا مثــل قولـه تعــاىلواالسـتعانة  اإلســالميالفقـه 

فهــي  (2)
 ...كانت عائلية أو اجتماعية أو إدارية أو سياسية أو حربية تصف املدمن  بالتشاور يف  يع األمور، سواءً 

 ژ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳژ : ومثـــل قولـــه تعــــاىل
الـــيت تعتــــرب قاعـــدة عامــــة لتحديـــد احلقــــوق والوجبـــات بــــ   (3)

 .(4)الزوج 

 :السنة النبوية -3

الشريفة اجلامعة اليت جرت جمرى القواعد إىل جانب مهمتها التشـريعية ألنـه عليـه الصـالة  األحاديثمن 

                                 
 (. 1)سورة املائدة  ية ( 1)
 (. 31)سورة الشورى  ية ( 2)
 (. 991)سورة البقرة  ية ( 3)
 .حملمد مصطفى شل (. 1/929)املدخل لدراسة التشريع اإلسالمي ( 4)



 

92 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 .اوالسالم أويت جوامع الكلم واختصر له الكالم اختصارً 
: قوله صلى اهلل عليه وعلى  له وسلم وقد سعل عن حكم أنواع من األشربة فقـال عليـه الصـالة والسـالم

فدل هذا احلديث على حتـرمي كـل مسـكر مـن عنـب أو غـري مـائع أو جامـد، نبـايت أو  .(1) "كل مسكر حرام"
 .حيوا  أو مصنوع

القاعـدة الكليـة الكـربى فهـذا احلـديث نـص يف  (2)"ال ،رر وال ،رار": ومنها قوله عليه الصالة والسالم
لكنه يف معـىن النهـي فيصـري  األن ال النافية تفيد استغراق اجلنس فاحلديث وإن كان خربً ؛ حترمي الضرر بأنواعه

 ."اتركوا كل ،رر وكل ،رار"املعىن 
 .اشرةال من النصوص مب السنةاملستند إىل الكتاب و  اإل اعومن القواعد الفقهية اليت مصدرها 

فهــذه القاعــدة تفيــد يف حتــرمي االجتهــاد يف حكــم مســألة ورد فيهــا نــص  (3)"ال اجتهــاد مــع الــنص"قــوهلم 
ألن االجتهاد ال يكون وال حيتاج إليه إال مع عـدم وجـوده فـال اجتهـاد إال  ؛ اإل اعأو  السنةمن الكتاب أو 

 .بعدم فهم النص وداللته
الجتهـــاد وهـــذا فيـــه إ ـــاع واملـــراد أن األحكـــام االجتهاديـــة إذا أوبا "االجتهـــاد ال يـــنقض مبثلـــه": وقـــوهلم

 .فصلت هبا الدعوى على الوجه الشرعي نفذت
 .ألن االجتهاد الثا  ليس أوىل من االجتهاد األول؛ ال جيوز نقضها مبثله

 .فال ميكن بذلك أن تستقر األحكام، وألنه إذا نقض األول جاز نقض الثا  بثالث والثالث بغريه 
كـــن إذا تبـــ  خمالفـــة االجتهـــاد للـــنص الشـــرعي أو خمالفـــة طريقـــة االجتهـــاد الصـــحي ، أو وقـــوع خطـــأ ول

 .فاحش، فينقض حينعذ  
 : االجتهاد -4

وذلك باستنباط القواعد الكلية من األصول الشرعية ومبادئ اللغة العربية ومسلمات املنطق ومقتضـيات 
 .العقول

هــده فيهــا وجيمــع بــ  األحكــام املتشــاهبة، واملســائل املتنــاظرة، فالعــامل يرجــع إىل هــذه املصــادر، ويبــذل ج

                                 
 (.1222/9009ح /3ج )باب بيان ان كل  مسكر حرام  -كتاب األشربة   -مسلم  (1)
 (. 13ص  3ج)وصححه األلبا  يف اإلرواء (. 41ص1ج)أخرجه الطربا  يف األوسط ( 2)
 901ص ) ، األشـباه والنظـائر للسـيوطي ( . 191) راجـع أصـول الكرخـي ص . ال مساغ لالجتهاد يف موارد النص  أو –ال اجتهاد مع النص ( 3)

– 910  . ) 
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ويستخرج قاعدة كلية منها تشمل كل ما يدخل حتتها أو أغلبه، كما فصل علمـاء األصـول يف و،ـع القاعـدة 
 .األصولية

 :حجية القاعدة الفقهية
املعاصـرين قليـل، والـذين نقـل مل يتكلم العلماء عن هذا املو،وع، ومن تكلـم عنـه مـن املتـأخرين وخاصـًة 

هلم كالم عنه يف املسألة من املتقدم  إوا هو من قبيل العمومات اليت قـد ال ختـتص هبـذه املسـألة بعينهـا، ويف 
 .(1)اجلملة فإنه ميكن حصر االجتاهات العامة يف حجية القاعدة يف اجتاه 

 .كالم بعض أهل العلم  عدم االحتجاج بالقاعدة الفقهية وهذا يفهم من: االتجاه األول
 :من ذلك

وغر،ي بإيرادمها : قاعديت اإلباحة وبراءة الذمة، حيث قال عليما ورد عن إمام احلرم  عندما تكلم  -1
عن التفاريع والتفاصيل مل يستند  افإن الزمان إذا فرض خاليً ؛ تنبيه القراء ولست أقصد االستدالل هبما

 .(2)أهل الزمان إال إىل مقطوع به
ا نقل عن ابن دقيق العيد يف موقفه من استنباط أحكام الفروع من القواعد، ووصفه هلذه الطريقة بأهنا م -9

 .(3)غري خملِّصة وأن الفروع ال يطرد خترجيها على القواعد األصولية
ألهنا ليست كلية، بل أغلبية، ؛ ما نقل عن ابن سيم أنه صرح بأنه ال جيوز الفتوى مبا تقتضيه الضوابط -3

 .(4)خ من كالمه، بل استخرجها املشاياإلماموأهنا مل تثبت عن  اخصوصً 
ال  -مـامل يقفـوا علـى نقـل صـري   - أن حكـام الشـرع: ورد يف تقريـر هلـم ةووا،ـعو جملـة األحكـام العدليـ

 .(5)اد إىل واحدة من هذه القواعدتنحيكمون مبجرد االس
 
 :أدلتهم
واملستثنيات فيها كثرية، فمن احملتمل أن يكون  -يف نظرهم–أن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية  -1

                                 
_ 932ص)يعقـوب الباحسـ  / البن محيد، القواعد الفقهية للشيخ الـدكتور( 111_ 1/113)مقدمة التحقيق لكتاب القواعد للمقري : انظر( 1)

919 .) 
 (. 930ص)غياث األمم ( 2)
 .  العصر والذي يظهر أن مقصده من القواعد، قواعد الفقه نفسها؛ نظًرا لشيوع هذا اإلطالق يف ذلك( 1/19)الديباج املذهب ( 3)
 (. 939ص)الباحس  / القواعد الفقهية، د( 4)
 (. 1/10)درر احلكام شرح جملة األحكام ( 5)
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 .الفرع املراد إحلاقه بالقاعدة  ا يستثىن منها
استقراء غري تام، فال حتصل به  -يف اجلملة–من القواعد الفقهية كان مصدرها االستقراء وهو  اأن كثريً  -9

 .غلبة الظن، وال تطمعن إليه النفس
على الفروع  الرة حيصل هبا ،بط جمموعة من الفروع، وال يعقل أن جتعل الثمرة دليأن القواعد الفقهية   -3

 .اليت جاءت لضبط أحكامها
 : االتجاه الثاني

 .لالستنباط والبجي  اصاحلً  الاالحتجاج بالقاعدة الفقهية، وجعلها دلي
 :وهذا يفهم من كالم بعض العلماء، ومن ذلك

قض حكم القا،ي إذا خالف قاعدة من القواعد الساملة عن املعارض بن (1)ما ورد عن الشهاب القرايف -1
ألنه خيالف ؛ فإنه ينقض (2)ومثَّل لذلك مبا لو حكم القا،ي بعدم وقوع الطالق يف املسألة السرجيية

القاعدة املعروفة أن من شرط الشرط امكان اجتماعه مع مشروطه وشرط السرجيية ال جيتمع مع 
 .(3)الثالث مينع لزوم الطالق بعدها ، ألن تقدمامشروطه أبدً 

إن كانــت القاعــدة الفقهيــة هلــا أصــل مــن الكتــاب أو : ولعــل الــراج  يف هــذه املســألة واهلل أعلــم أن يقــال
 الذلك حجـة معتـربة، وتصـل  أن تكـون دلـيبـفهـي  ؛ الصحي  أو القيـاس املسـتول لشـروطه اإل اعالسنة أو 

نابع من االحتجاج بأصلها، أما إذا كانـت القاعـدة الفقهيـة ترجـع إىل تبىن عليه األحكام، ألن االحتجاج هبا 
حيتاج إىل نظر وتأمـل فحينعـذ جيـب أن ختضـع ملـدى اتفـاق العلمـاء  ااستنباط الفقهاء لنصوص الشرع استنباطً 

 .على صحة االستنباط من عدمه
حتجـــاج هبـــا يف إثبـــات وأمـــا إن كانـــت القاعـــدة الفقهيـــة مســـتمدة مـــن اســـتقراء الفـــروع، فإنـــه ال جيـــوز اال

وذلــك ألن غالــب القواعــد االســتقرائية مبنيــة علــى اســتقراء نــاقص، ال ســيما وأن غالبيــة القواعــد ال ؛ األحكـام
 .واهلل أعلم. وقد تكون املسألة املراد االستدالل هلا بالقاعدة من الفروع املستثناة ، ختلو من املستثنيات

                                 
رمحـه اهلل  -شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أ  العالء إدريس بـن عبـد الـرمحن الصـنهاجي انتهـت إليـه رئاسـة الفقـه علـى مـذهب مالـك : القرايف( 1)

لب العلم، فبلغ الغاية القصوى، فكان إماًما بارًعا يف الفقه واألصول والعلوم العقلية، ولـه معرفـة بالتفاسـري، ولـه يف مصر ورحل كثريًا يف ط –تعاىل 
، الــديباج البــن (2/112)، الــوايف 32، راجــع تر تــه يف تــاريخ اإلســالم ج(314 –ت )يف الفقــه وغــريه، " الــذخرية"مدلفــات كثــرية منهــا كتــاب 

 (.39 – 39)فرحون 

، وهـي مـا لـو قـال (303: ت)املسألة السرجيية مسألة مشهورة ب  الفقهاء مسيت بذلك نسبة إىل أ  العبـاس أمحـد بـن عمـر بـن سـريج الشـافعي  (2)
 .إن طلقتك فأنت طالق قبله ثالثًا، وقد أفىت ابن سريج بعدم وقوع الطالق واحلالة هذه:لزوجته 

 (. 92_ 1/94)، و4/40الفروق ( 3)
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لهــا يف درجــة احلجــج القويــة الــيت يــنقض هلــا حكــم القا،ــي إذا وإذا تأملنــا رأي القــرايف هــذا وجــدناه جيع
ويف هـذا رفـع مـن درجـة  -بشرط سالمتها عن املعـارض–والقياس اجللي  اإل اعحكم خبالفها، وهي النص و 

 .(1)االحتجاج هبا
مـن القاعـدة الفقهيـة،  ا، جواز نسـبة القـول إىل املـذهب اسـتنباطً (2)أ  عبد اهلل بن عرفة اإلمامونقل عن 
بـأن مـن لـه :سعل ابن عرفة هل جيوز أن يقال يف طريقة من الطرق هذا مذهب مالك؟ فأجـاب: قال احلطاب

معرفـــة بقواعـــد املـــذهب ومشـــهور أقوالـــه والبجـــي  والقيـــاس جيـــوز لـــه ذلـــك بعـــد بـــذل جهـــده يف تـــذكره قواعـــد 
 .(3) ...املذهب، ومن مل يكن كذلك ال جيوز له ذلك

، فـإذا جـاز نسـبة القـول إىل الفقهيـةإىل القاعـدة  ايـرى صـحة احلكـم اسـتنادً  ةل على أن ابن عرفوهذا يد
 .(4)املذهب بناًء على القاعدة جاز احلكم هبذا

  

                                 
 .  البن محيد( 111ص)يق القواعد الفقهية للقرايف مقدمة حتق( 1)
حممـد بـن حممـد بـن عرفـة التونسـي املـالكي، فقيـه أصـويل ولـد يف تـونس وويل خطابـة جـامع الزيتونـة وإمامتهـا، مـن تآليفـه،  –أبـو عبـد اهلل بـن عرفـة ( 9)

، (9/31)، راجـع تر تـه يف شـذرات الـذهب (103)ذهب أسفار، واملختصر يف املنطق، وخمتصـر املـنهج، جـامع ملسـائل املـ 2املبسوط يف الفقه 
 (.  9/311)، الديباج املذهَّب البن فرحون (3/313)معجم املدلف  

 (. 1/31)مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل ( 3)
 .  ، حتقيق ابن محيد(111ص)مقدمة القواعد الفقهية للمقري ( 4)
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 المبحث األول
 تعريف االحتياط

 : لغةتعريف االحتياط :أوال 
، واحلَــوط هـــو الشــيء يطيـــف بالشــيء، يقـــال "َحــَوطَ "حتـــاط، وأصــل اشـــتقاقه مــن الثالثـــي اافتعــال مــن 

ألنـه ؛ ويطلـق علـى اجلـدار حقيقـة؛ واسـم الفاعـل منـه حـائط؛ وحيطة مبعىن واحدوحياطة  احيوطه حوطً حاطه 
 .إذا كان عليه جدار وجيمع على حوائطا؛ وعلى البستان من النخيل وحنوه جمازً ، حيوط ما فيه 
 :ومنه قوله 

 . (2)يعين البسات ، وهو عام فيها؛ (1) "على أهل احلوائط حفظها بالنهار"
؛ طالقــات ا ازيــة، وهلــا يف لســان العــرب  لــه مــن اإليءاحلســية بالشــ اإلحاطــةومــادة َحــَوَط، أصــل يف 
 .(3)ولعل من أظهرها ما يأيت ذكره

ومنه قوله ؛ أي أحرزه كله، وبلغ علمه به أقصاه؛ حاط بهأ: يقال؛ وبلوغ الغاية يف العلم به ئإحراز الش -1
ژ ى   ى  ې  ېژ تعاىل 

 ژ   ائ ائ ائ ائ ائژ: وقوله تعاىل على لسان اهلدهد (4)
أي علمته من  يع  (5)

ژچ چ چژ جهاته وقوله تعاىل 
فال يفوته شيء ؛ ألن علمه قد أحاط هبم؛ أي جامعهم يوم القيامة (6)

 . منهم يف ذلك اليوم
ژ  ائ  ائ  ائ ىژ ومنه قوله تعاىل . حداق بالشيء من كل جوانبهاإل -9

أي حمدق هبم، ال يعجزه أحد  (7)
 .فال مناص هلم منه؛ أحد منهم، قد اشتملت قدرته عليهم

: أي أدور حوله، وقوهلم؛ أنا أحوط حول ذلك األمر: ومنه قوهلم –الدوران وااللتفات حول الشيء  -3
ومن ذلك ؛ منهما حيوط صاحبه الكأن ك - أي داوره يف أمر يريده منه، وهو يأباها؛ حاوط فالن فالنً 
 :قول ابن مقبل

 .(8)على مدبر العلباء ريان كاهله      وحاوطين حىت ثنيت عنانه

                                 
 . 1432كتاب األقضية، باب القضاء يف الضواري واحلريسة ح /  جزء من حديث رواه اإلمام مالك يف املوطأ عن الرباء ر،ي  اهلل عنه ( 1)
 (.499/ 1( )السلسلة الصحيحة)واأللبا  يف ( 11/19)وهو حديث مشهور صحي  انظر التمهيد البن عبد الرب ( 2)
 (. 9/190)، ابن فارس معجم مقاييس اللغة 1029/  9ابن منظور لسان العرب  123ص القاموس احمليط،، –الفريوز  بادي ( 3)
 (. 110)سورة طه اآلية ( 4)
 (. 99)سورة النمل اآلية ( 5)
 (. 12)سورة البقرة اآلية ( 6)
 (. 90)سورة الربوج اآلية ( 7)
. ي، أدرن االســالم ، عـاي نيفــا ومائـة ســنه وعـد مــن املخضــرم وابـن مقبــل هـو متــام بـن ُأ  شــاعر جـاهل. 92/ 13( لسـان العــرب)ابـن منظــور ( 8)

 (. 120/ 1)طبقات فحول الشعراء، : انظر ابن سالم راجع تر ته يف
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أي حفظه وتعهده وكأله، وصانه وذب عنه، وتوفر على ؛ حاطه: يقال –احلفظ والتعهد والصيانة  -4
 .ورعايته أي ُدمت يف حفظ اهلل ؛ الزلت يف حياطة اهلل: مصاحله، ومنه قوهلم على سبيل الدعاء

أي ؛ احتاط فالن يف أمره: ذرة من الوقوع يف املهالك وطلب السالمة واحلماية منها، ومنه قوهلماحملا -2
 اومنه أيضً ؛ وسلَّ  نفسه وأحاطها مبا يدفع عنها األمر املكروه؛ أخذ فيه باألحزم، وهيأ ملا قد حيدث

 .للحذر الأي أكثرُه حتصي (1)(االحتياطأوسط الرأي : )املثل السائر

املعنويــة بالشــيء، واألخــري منهــا أقرهبــا ملو،ــوع  اإلحاطــةوهــو ؛ ا  كلهــا ترجــع إىل معــىن واحــدوهــذه املعــ
طلـب األحـوط : ومعنـاه؛ (احتـاط للشـيء)أصـله يف اللغـة افتعـال مـن  االحتيـاطفا؛ دراستنا وأشدها به التصاقً 

 . له، وأخذ فيه مبا يرعاه ويصونه عن أوجه السوء، ومسالك اخلطر
إفعـــل : قـــوهلم: (2)قـــال الفيـــومي؛ علـــى غـــري قيـــاس االحتيـــاطو لغـــة اســـم تفضـــيل مـــن فهـــ: وأمـــا األحـــوط

مــن  افعــل مــا هــو أ ــع ألصــول األحكــام، وأبعــد عــن شــوائب التــأويالت، ولــيس مــأخوذً إ: واملعــىن.. األحــوط
  (3)ألن أفعل التفضيل ال يبين من مخاسياالحتياط؛ 

بثبـوت  قا،ـياً وإن كـان البنـاء اللغـوي ؛ بـ  اللفظـ والظاهر من اسـتعمال أكثـر الفقهـاء أهنـم ال يفرقـون 
هـذا : وقـوهلم: بقولـه (4)وذلـك مـا قـرره املطـرزي؛ ألن الزيادة يف املبىن ال تكون إال ملعىن مقصود؛ الفرق بينهما

: بقولـــه (6)واملعـــىن عينـــه أكـــده الربكـــيت(5)أخصـــر مـــن االختصـــار: ونظـــريه.. االحتيـــاطأي أدخـــل يف ؛ أحـــوط
 .(7)االحتياطالصحي ، واألحوط أكد من  واألص   كد من

 :ااصطالح   االحتياطتعريف : ثاني ا
هـو أن أكثـر : والسـبب يف ذلـك؛ والكشـف عـن مـا هيتـه االحتيـاطيف تعريـف الفقهـاء اختلفت عبارات 

وإوــا أشــار إليــه اشــارة يف معــرض التوجيــه ال؛ مل يقصــد تعريفــه اســتقال االحتيــاطمــن عــين مــنهم باحلــديث عــن 

                                 
 (. 13/920( : )لسان العرب)ابن منظور، ( 1)
ــا باللغــة والفقــه نشــأ بــالفيوم ومهــر يف اللغــة العربيــة والفقــه مــن مصــنفاته : الفيــومي( 2)

ً
أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن علــي احلمــوي، كــان فا،ــال عامل

 (.  1910)، وحاجي خليفة (1/314)الدرر الكامنة البن حجر : راجع تر ته يف(. هـ990 -ت)املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، 
 129ص( املصباح املنري)فيومي ال( 3)
أبــو الفتــوح ناصــر بــن أ  املكــارم عبــد الســيد بــن علــي اخلــوارزمي فقيــه حنفــي مــن شــيوأل املعتزلــة كــان رأًســا يف فنــون األدب داعًيــا إىل : املطــرزي( 4)

 (. 99/91)سري أعالم النبالء : راجع تر ته يف( 310 -ت)االعتزال 
 . 134ص(( املغرب شرح املعرب)املطرزي ( 5)
ت )حممد عميم اإلحسان بن عبد املنان ا ـددي، احملـدث الفقيـه املفـيت مـن علمـاء بـنغالديش، كـان مفتًيـا ومدرًسـا باملدرسـة العاليـة بـدكا : الربكيت( 6)

 (. 4 – 9ص)أدب املفيت له : ، راجع تر ته يف(هـ1409
 .  ، من  خر كتب احلنفية يف القواعد299ص( قواعد الفقه)الربكيت ( 7)
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وســـارت يف ا؛ ملحوظًـــ اولـــذلك جـــاءت تعريفـــاهم متباينـــة تبايًنـــ؛ والتعليـــل، أو يف معـــرض املناقشـــة واالعـــباض
، االحتيــاطإىل العمــل ب ئوهــو الســبب امللجـ؛ فـالبعض راعــى يف تعريفــه معـىن الــبدد والشـك؛ اجتاهـات خمتلفــة

والـبعض  االحتيـاطَرجَّـى مـن العمـل بوالبعض راعى معىن التحفظ والتحـرز مـن الوقـوع يف احملـذور وهـو األثـر امل
وفيمـا يـأيت ذكـر ألهـم التعريفـات الـيت مـن شـأهنا أن حتـدد حقيقـة هـذا املصـطل  وتكشـف ا؛ راعى املعني  معً 

  (1).مصنفة وفق ذلك التباين املذكور؛ عن ما هيته
 : االتجاه األول

  :ومن أبرزها؛ وهو ميثل التعريفات اليت روعى فيها معىن البدد والشك
ومن أهم ما يالحظ على هذا التعريف (3)فعل ما يتمكن به من إزالة الشك، :وهو (2)تعريف الكفوي -1

فإن الشكون أ،رب متفاوته، منها ما يشرع التحوط من أجله ؛ ومل يقيده باملعترب منه؛ أنه أطلق الشك
 االحتياطاألخذ بوباإل،افة إىل ذلك فإن رفع الشك عن النفس قد حيصل بغري ؛ ال يشرع ومنها ما

  .(4)من دخول غريه فيه افال يكون التعريف هبذا االعتبار مانعً ؛ من سائر األصول املقررة
ويدخذ على هذا التعريف حنو  ا  (6)ترن ما يريب املكلف إىل ماال يريبه: وهو(5)تعريف ابن عبد السالم -9

على معىن  اليس متوقفً  ا أخذ على سابقه وذلك ألن الريب مرادف للشك وقد و،  أن رفعه 
 . للحكم فقد حيصل بأكثر من مسلك اجتهادي االحتياط

فإنه قصر ؛ ويدخذ على هذا التعريف عدم اجلمع (8)العمل بأقوى الدليل  :وهو (7)تعريف ابن اهلمام -3
 االحتياطيف كون ذلك من صنوف ؛ و وهي األخذ باألقوى عند التعارض ؛ على بعض صورة االحتياط

                                 
 (. 13)نظرية االحتياط الفقهي حممد عمر مساعي ص ( 1)
يف القـرم وإليهـا نسـب ونشـأ فيهـا وتفقـه علـى مـذهب أ  حنيفـة مث ( كفـا)أبو البقـاء أيـوب بـن موسـى احلسـيين احلنفـي رمحـه اهلل ولـد يف : الكفوي( 2)

، مــن (1024)اســتدعي إىل إســطنبول وعــ  قا،ــًيا فيهــا مث عــاد إىل كفــا وويل القضــاء فيهــا مث يف بغــداد والقــدس وعــاد إىل إســطنبول وتــويف فيهــا 
 (.  3/31)، معجم املدلف  (9/31)األعالم للزركلي : لفاته الكليات، راجع تر ته يفمد 

 (. 32ص)املناوي التعاريف  -190ص( الكليات)الكفوي ( 3)
 . (43 )شاكر العمل باالحتياط ص( 4)
أبو حممد عز الدين عبد العزيز امللقب بسلطان العلمـاء فقيـه مشـارن يف األصـول والعربيـة والتفسـري، ولـد بدمشـق وتـويف يف مصـر : ابن عبد السالم( 5)

 (. 13/932)و البداية والنهاية (  922 – 902/  1) طبقات الشافعية  راجع تر ته يف  –من أكابر فقهاء الشافعية ( 330)
 ( 9/310)الم قواعد األحكام ابن عبد الس( 6)
قـرأ علـى العـز ( هــ 131 – 920)كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي األصل مث القاهري احلنفي املعروف بـابن اهلمـام ولـد : ابن اهلمام( 7)

والتحريـر يف أصــول الفقـه ودفـن بالقرافــة،  بـن عبـد الســالم والوليـد العراقـي وتتلمــذ عليـه الشـمين واملنــاوي كـان فقيهـاً أصــولياً جـدلياً لـه شــرح اهلدايـة
 ( .   901/  9) و البدر الطالع ( 1/199)، الضوء الالمع  (9/921)شذرات الذهب ابن العماد : راجع تر ته يف

 (1/122)احلموي  9/39( التقرير والتحبري)ابن أمري احلجاج ( 8)
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املقتضي حبكم و،عه  االحتياطوال يظهر فيه مدلول لفظ  ، االعمل باألقوى واجب اتفاقً  ألن؛ نظر
قد يكون يف  االحتياطأ،ف إىل ذلك أن مقتضى  ، (1)اللغوي وجود ما يبعث على البدد واالحتمال

على  االحتياطفليس األخذ باألقوى من األدلة هو مقتضى ؛ العمل باأل،عف يف كثري من املسائل
 .(2)واالطراد وجه العموم

 : االتجاه الثاني
 : وهو ميثل التعريفات اليت روعي فيها معىن التحفظ والتحرز، ومن أبرزها

ويالحظ عليه أنه قصر املقصود من  (4)الوقوع يف املآمث منحفظ النفس :وهو  (3)تعريف اجلرجا  -1
قد سلك  ةألمور الديان االحتياطع أن م. على حفظ النفس عن الوقوع يف املآمث االحتياطالعمل ب

 . لتحصيل فضل عمل مندوب إليه، أو التقاء معرة فعل مكروه
ويالحظ  (6)فعل ما هو أ ع ألصول األحكام، وأبعد عن شوائب التأويالت:وهو  (5)تعريف الفيومي -9

فإن فعل ما هو أ ع ألصول األحكام ليس  ا يتميز ؛ ويالحظ على هذا التعريف العموم وعدم املنع
وينضاف إىل  (7)بل كل منها ال خيرج عن ذلك املعىن ةعن غريه من سائر املسالك التشريعي االحتياطبه 

 ( 8).يف فروع األحكام، ال يف أصوهلا االحتياطأن جل موارد : إىل ذلك

اتقاء ما غريه  املرء أن يكون غري جائز، أو اجتناب ما يتقي :وهو رمحه اهلل تعاىل (9)تعريف ابن حزم -3

                                 
م واجلــواز فيكــون الزًمــا ومبعــىن اصــطالًحا يســتعمل مبعــىن الــوه. احلســيات وحنــو ذلــك العفــو واإلغضــاء وإتعــاب الــنفس يف/ تعريفــه لغــة : االحتمـال( 1)

 ( 1/93( )التعريفات)حيتمل أن يكون كذا واحتمل احلال وجوًها كثرية، انظر اجلرجا  : قتضاء والتضم  فيكون متعديًا حنواإل
 . 19حممد عمر مساعي ص. نظرية االحتياط( 2)
كتابًــا وقيــل زادت علــى مخســ    44احلســن علــي بــن حممــد بــن علــي احلســيين احلنفــي ألــف كتًبــا عربيــة كثــرية تقــرب مــن  الشــريف أبــو: اجلرجــا ( 3)

، والبــدر (330 – 2/391)الضــوء الالمــع : ، راجــع تر تــه يف(113 -ت)مصــنًفا، عــاي وتعلــم يف هــراة وتــويف بشــرياز وقيــل مل يبلــغ األربعــ  
 (.  420 – 1/411)الطالع 

 (. 93ص( )التعريفات)ا  اجلرج( 4)
ــا باللغــة والفقــه مــن مدلفاتــه املصــباح املنــري يف غريــب الشــرح الكبــري، شــرح : الفيــومي( 5)

ً
أمحــد بــن حممــد بــن علــي احلمــوي أبــو العبــاس كــان فا،ــال عامل

 (. 9/921)، وشذرات الذهب (1/399)الدرر الكامنة البن حجر : ، راجع تر ته يف(990 -ت)عروض ابن احلاجب 
 (300ص( )املصباح املنري)الفيومي، ( 6)
 (.42ص( )العمل باالحتياط)شاكر ( 7)
 (.331ص( )رفع احلرج)ابن محيد ( 8)
، روى عـن حيـب بـن مسـعود، نشـأ يف تـنعم ورفاهيـة ورزق 314أبو حممد علي بن أمحد بـن سـعيد الفارسـي األندلسـي ولـد بقرطبـة سـنة : ابن حزم( 9)

 (. 11/114)سري أعالم النبالء : ، راجع تر ته يف(423 -ت)من أشهر مدلفاته احمللى  ذكاًء مفرطًا وذهًنا سّياال،
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 .(1)تاطخري منه عند ذلك احمل

وذلك ال يعدو أن يكون صورة من ؛ يف اخلروج من اخلالف االحتياطألنه حصر ؛ وهذا التعريف غري جامع
: وهو قوله؛ ، وكذلك يدخذ عليه أنه اشتمل على ما يتوقف تصوره على تصور احملدودةالكثري  االحتياطصور 

، وذلك دور االحتياطحقيقة  إدرانتتم على الوجه املراد إال ب حقيقة احملتاط ال إدرانو  (عند ذلك احملتاط)
 . نوع يذهب بقيمة التعريف، وجيعله من قبيل ماال ميكن التعويل عليه يف فهم حقيقة احملدود

 : االتجاه الثالث
 : ومن أبرز هذه التعريفاتا؛ وهو ميثل التعريفات اليت روعى فيها املعنيان معً 

للذم والعقاب عند عدم املعارض  اتقان ما خياف أن يكون سببً إ: وهو تعريف ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل -1
يف  االحتياطغري أنه حصر سبب األخذ ب؛ الشرعي االحتياطف به وهو من أحسن ما عرِّ . (2)الراج 

إليه هو الرغبة يف  ئفإن السبب امللج؛ املندوب االحتياطيف خمالفة الذم والعقاب قد يقعد به عن مشول 
 .حتصيل فضائل األعمال فقط، وليس يف تركه ذم، وال عقاب

االستقصاء واملبالغة يف اتباع السنة وما كان عليه )هو  االحتياط: وعرفه ابن القيم رمحه اهلل تعاىل بقوله  -9
  (3)(.من غري غلو وجماوزة، وال تقصري وال تفريط رسول اهلل 

مـن غـري غلـو وجمـاوزة،  االستقصاء واملبالغة يف اتباع السـنة ومـا كـان عليـه الرسـول قوله ويدخذ عليه 
 . وإن كان حدها من غري مبالغة وال غلو وهو عام ومل يب  أو يو،  مىت يُلجأ إليه

 :بالصوابهو واهلل أعلم . التعريف املختار من  لة التعاريف بعد املناقشات اليت أثريت حوهلا
  (4).وظيفة شرعية حتول دون خمالفة أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمه

 .جنس يعم العلمية والعملية( وظيفة)قوله 
 .ليخرج الرأي والتخم  واحلدث( شرعية)قوله 
 .بيان للغاية منه –( حتول دون خمالفة أمر الشارع)قوله 

                                 
 (1/200( )اإلحكام يف أصول األحكام)ابن حزم ( 1)
 ( 30/131)ابن تيمية جمموع الفتاوى ( 2)
 (. 923)الروح، ص   (3)

 (.90)راجع نظرية االحتياط حممد عمر مساعي ص ( 4)
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 : العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي: ثالث ا
إذ املعـىن اللغـوي فيـه شـيوع والفقهـاء رمحهـم اهلل ؛ االصطالحي أخص من معناه اللغـوي االحتياطومعىن 

 .تعاىل قللوا ذلك الشيوع بالتقييد املناسب لتحديد معناه يف الشرع
 : االحتياطاأللفاظ ذات الصلة ب: رابع ا

 االحتياطاعم من معنى  رك معه في بعض المعنىمشت االحتياطأخص من معنى 
 التحرز -3 التوقف -4

 الورع -4
 أو التورع -1

 االستظهار -5
 التحري -6
 التوخي -7

  (1)االجتهاد -8
 . وهاك بيان معاني هذه األلفاظ باختصار

 : التوقف -4
 (2).توقف عن األمر أمسك عنه

  (3).وعليه التثبُّت، وفيه أيًضا الوقّاف املتأ ، ويف القاموس التوقف يف الشيء كالتلوُّم 
.. تــرن األخـذ بـاألول والثــا  والنفـي واإلثبــات "فهـو  –أو أكثـر  –وقـف هـو تــردد العـامل بـ  قــول  توال

 ". لتعارض األدلة 
؛ وتــروى "ال أدري: "ومـن املعــروف أن التوقـف يف العلمــاء كثـري، واشــتهر عــن مالـك رمحــه اهلل تعـاىل قولــه

  (5).رمحه اهلل تعاىل" شيخ الواقفية"بسببها يص  عّده  (4)توقفات كثرية عنه
 : التحرز -3

 –ومنــه حــديث عائشــة ر،ــي اهلل عنهــا " التحــرز: الــتحفظ: " (6)أعــم مــن معــىن االحتيــاط قــال الفيــومي
                                 

 . بتصرف( 93ص )إىل ( 91ص )حممد عمر مساعي من  –راجع نظرية االحتياط الفقهي ( 1)
 (. 929)املصباح املنري ص( 2)

 (. 903 – 3/902)القاموس احمليط ( 3)

 (. 42)ترتيب املدارن أل  العباس اهلاليل ص( 4)

 (. 110)االحتياط إللياس بلكا ص( 5)

 ( .22)صاملصباح املنري للفيومي، مادة حفظ، ( 6)
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يتحفظ من شعبان ما ال يتحفظ مـن غـريه، مث يصـوم لرؤيـة رمضـان فـإن ُغـمَّ عليـه  كان رسول اهلل : "قالت
 (1)".عد ثالث  يوًما مث صام

 :الورع أو التورع -4
، وتــورع مــن كــذا أي حتــرج والـــورع اجلبــان، والصــغري الضــعيف ال غنــاء عنــده: لغــة : واملصـــدر. ورع كــفَّ

 . الرعة: الورع، ويقال أيًضا
 . يوجب اجتنابه، خوفًا أن يكون ذلك فيه ما جتنب ما ال يظهر فيه الورع: قال ابن حزم
  (2).الورع هو االحتياط نفسه: وقال أيًضا
  (3).وله غاية وبينهما درجات يف االحتياط.. والتحقيق فيه أن الورع له أول : قال الغزايل

 : االستظهار -5
 . ثاقياالحتياط واالست: معىن االستظهار يف كالمهم: قال األزهري

أيامهــا للحــيض، فــإذا  تقعــدواســتمر هبــا الــدم فإهنــا  ةاملــرأ إذا استحيضــت: قــال بعــض الفقهــاء احلجــازي 
 . وال تصلي مث تغتسل وتصلي ضانقضت أيامها استظهرت بثالثة أيام تقعد فيها للحي

 : التحري -6
 . الطلب والقصد: يف اللغة

 . قوف على احلقيقةتغليب الظن على أمر عند تعذر الو : ويف االصطالح
طلــب الصــواب، والتفتــيش عــن املقصــود، والتحــري واالجتهــاد والتــوخي مبعــىن : وعلــى هــذا فــالتحري هــو

  (4).واحد كما قال النووي رمحه اهلل تعاىل

 : التوخي -7
طلـــب شـــيء مـــن العبـــادات بغالـــب الـــرأي عنـــد تعـــذر : بعـــض الفقهـــاء كاحلنفيـــة، يطلقـــون التحـــري علـــى

                                 
 ( .  1/  4) لبا  يف اإلرواء صححه االْ  و( 9392)كتاب الصوم، باب إذا أغمي  الشهر، ح  –أبو داود ( 1)

 (. 21، 1/42)اإلحكام ( 2)

 (.9/111)اإلحياء ( 3)

 (. 990ص )ا موع ( 4)
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  (1).وأما يف املعامالت فيطلقون لفظ التوخي. ةالوقوف على احلقيق

 : االجتهاد -8
 (2).مصدر اجتهد يف األمر، إذا بذل وسعه وطاقته يف طلبه ليبلغ جمهوده، ويصل إىل هنايته: يف اللغة

 (3)(.عند الفقهاء)بذل الوسع والطاقة للتخلص من الشك والوصول إىل غالب الظن : ويف االصطالح

                                 
 (. 329/ 9)كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي ( 1)

 (. 1/119)املصباح املنري، للفيومي ( 2)

 (. 43ص)معجم لغة الفقهاء للقلعجي، ( 3)
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 المبحث الثاني

 حجية االحتياط وشروطه

 : االحتياطحجية : المطلب األول
 :قد دل على مشروعيته وحجيته وتسويغ العمل به أدلة كثرية منها

 ژڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋژ قوله تعاىل  -1
(1 ) 

لـعال يتوصـل  احتياطـايقصد به السب والشتم عنـد اليهـود، هنـى اهلل تعـاىل عـن الـتلفظ بـه ( راعنا)ملا كان قول 

 .به إىل سبه 

يــة دليــل علـــى جتنــب األلفـــا  احملتملــة الــيت فيهـــا التعــريض للنقـــيض يف هـــذه اآل: قــال القــرط  رمحـــه اهلل تعــاىل

 .(2)والَغْض 

 ( 3) ژ ڀ ڀ پ         پ پ پ    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ قوله تعاىل  -9
 پ    ٻ ٻچ  :بقولـه تعـاىل – االحتيـاطأي قاعـدة  –  وقـد عضـدت القـول هبـا: (4)قال ابن السبكي

 ( 5) . چ ڀ ڀ پ         پ پ

من األسس اليت يقوم  اهذه اآلية تعترب أساسً  (6) ژ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے    ے ھ ھژ قوله تعاىل  -3
 . ي يف الشريعة كلهااالحتياطعليها املسلك 

 :رمحه اهلل تعاىل (7)قال ابن العر 
وألجل هـذا تعلـق علماؤنـا هبـذه ؛ يددي إىل حمظور اجائزً  الأن يفعل فع افمنع اهلل تعاىل يف كتابة أحدً 

                                 
 (104)سورة البقرة أية ( 1)
 (.  9/23)اجلامع ألحكام القر ن ( 2)
 ( 19)احلجرات اآلية سورة ( 3)
تاج الدين أبو نصر، عبد الوهاب بن علي بن عبـد الكـايف اشـتغل بالقضـاء، لـه مصـنفات منهـا اإلهبـاج وقـد أكملـه بعـد أبيـه، و ـع : ابن السبكي( 4)

 (. 3/991)شذرات الذهب : ، راجع تر ته يف(991 -ت)اجلوامع، وطبقات الشافعية الكربى، 
 (91/134)مفاتي  الغيب ( 5)
 (. 102)األنعام اآلية  سورة( 6)
أحكـام : القا،ي أبو بكر حممد بن عبد اهلل بن حممد املـالكي تـوىل قضـاء أشـبيليه، كـان فصـيًحا بليًغـا ثاقـب الـذهن، لـه مدلفـات منهـا: ابن العر ( 7)

بقـات ، ط(4/141)شـذرات الـذهب البـن العمـاد : ، راجع تر ته يف(243 -ت)وغريها، .. القر ن، العواصم من القواصم، عار،ة األحوذي 
 (.  110)املفسرين للداودي 
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 ..اآلية يف سد الذرائع، وهو كل عقد جائز يف الظاهر يدول أو ميكن أن يتوصل به إىل حمظور
  .(1)إذا أدى ذلك إىل ،رر يكون يف الدين ؛ وهذا يدل على أن للمحق أن يكف عن حق يكون له

 : قوله تعاىل
ژ ۀ ۀ   ٹ ٹ ڻ ڻ   ں ں ڱژ  -4

وخيشـــــى مـــــن  ىملـــــا يتـــــوق االحتيـــــاطاآليـــــة تـــــدل علـــــى وجـــــوب التـــــوخي و  (2) 
 .املفاسد

وتدل على وجوب املبادرة إىل منع املفاسـد وهـي يف مهـدها أو يف مراحلهـا األوىل، وهـذا يفـرض علـى 
 (3)والوقايــة واملبــادرة  االحتيــاطهبــذا الطــابع، وهــو طــابع اليقظــة و  ااملســلم  أن يكــون ســلوكهم العــام مطبوًعــ

 .وحيذرهم من مغبة الغفلة وسوء النظر يف العواقب
إن احلالل ب  وإن احلرام ب  وبينهما أمور : "قال عن النعمان بن بشري ر،ي اهلل عنهما أن الن   -2

فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعر،ه ومن وقع يف ؛ مشتبهات، ال يعلمهن كثري من الناس
أال وإن لكل ملك ؛ كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه؛  فقد وقع يف احلرام؛ اتالشبه
إذا صلحت صل  اجلسد كله، وإذا فسدت ؛ أال وأن يف اجلسد مضغة؛ أال وإن محى اهلل حمارمه؛ محى

 .( 4)"فسد اجلسد كله أال وهي القلب
وهــو أن مــا اشــتبه علــى الرجــل أمــره يف  هــذا احلــديث أصــل يف الــورع،: "رمحــه اهلل تعــاىل(5)قــال البغــوي

فالورع أن جيتنبه ويبكه، فإنه إذا مل جيتنبه، واستمر عليه، واعتـاده جـره ؛ التحليل والتحرمي، وال يعرف له أصل
 (.6)" ذلك إىل الوقوع يف احلرام

ال دع ما يريبك إىل ما " : حفظت من رسول اهلل : عن احلسن بن علي ر،ي اهلل عنهما أنه قال -3
 .( 7) " يريبك

جتنــاب مــا يرتــاب املكلــف يف أمــره وتضــطرب نفســه بشــأنه، واالستعا،ــة عنــه مبــا اب فقــد أمــر النــ  

                                 
  . 3/932ابن العر  أحكام القر ن ( 1)
 . 21سورة األنفال اآلية ( 2)
 . 411ص: نظرية التقريب والتغليب)الريسو  ( 3)
أخـذ احلـالل وتـرن كتـاب املسـاقاة، بـاب : ، ومسلم(902)كتاب البيوع، باب احلالل ب ِّ واحلرام ب ِّ وبينهما مشتبهات ح   1/193: البخاري( 4)

 (.1222)احلرام، ح 
احلافظ أبو حممد احلس  بن مسعود بن حممد البغوي ويعرف بـابن الفـراء ويلقـب مبحيـي السـنة، صـاحب التصـانيف كشـرح السـنة ومعـامل : البغوي( 5)

 (.  12/432)، سري أعالم النبالء (4/1929)راجع تر ته يف تذكرة احلّفا  ( 213ت)التنزيل واجلمع ب  الصحيح  
 . 1/13( شرح السنة)البغوي يف ( 6)
 (. 1/44)رواء الغليل وصححه األلبا  يف إ( 4/331)، 9211كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب رقم   –البمذي ( 7)
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يتعــاملون بــه مــع كــل مــا يشــكل  اقــد رســم أمــام املتــورع  منهًجــ وبــذلك يكــون النــ  ؛ هــو حــالل خــالص
 .عليهم، وال يستطيعون الوقوف على حقيقة حكم الشرع فيه، وهو

إذا أشــكل علــى املكلــف، ومل يتبــ  لــه أنــه مــن أي القبيلــ  هــو، فليتأمــل فيــه إن كــان مــن  أن الشــيء
أهــل االجتهــاد، وليســأل إن كــان مــن املقلــدين فــإن وجــد مــا تســكن إليــه نفســه، ويطمــعن بــه قلبــه وينشــرح بــه 

 االحتياطق الورع و هذا طري؛ صدره فليأخذ به، وليخبه لنفسه، وإال فليدعه، وليأخذ مبا ال شبهة فيه وال ريبة
(1.) 
ال يبلغ العبد أن يكون من املتق ،  " : قال رسول اهلل: عن عطية السعدي ر،ي اهلل عنه أنه قال -9

 " (2). ا به بأس اال بأس به حذرً  حىت يدع ما
 جيــــر إىل احلــــرام وحمــــض؛ فيــــه االشــــتغال بفضــــول احلــــالل واالهنمــــان": رمحــــه اهلل تعــــاىل(3)قــــال الغــــزايل

اجتنـــب اخلطـــر، ؛ لشـــره الـــنفس وطغياهنـــا ومتـــرد اهلـــوى وطغيانـــه، فمـــن أراد أن يـــأمن الضـــرر يف دينـــه العصـــيان
 "( 4).أن جيره إىل حمض احلرام احذرً ؛ فامتنع عن فضول احلالل

إال بــبن  االحتيــاطاحلــديث صــرح بــأن أحــد املبوكــ  هــو حــالل مــن غــري شــك، وحينعــذ ال يتحقــق 
 .(5)احلالل  ا يزيد املبوكات

: قال؛ أخرب  مبا حيل يل، وما حيرم علي! قلت يا رسول اهلل : عن أ  ثعلبة اخلشين ر،ي اهلل عنه قال -1
الرب ما سكنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، وإالمث ما مل ":فقال؛ وصوَّب يفَّ البصر فصعَّد الن  

 ".(6) تسكن إليه النفس، ومل يطمعن إليه القلب وإن أفتان املفتون
أي خــذ بـــاحلزم واحلــذر وجتنـــب مــا حـــان يف صــدرن، وارجـــع إىل االجتهـــاد  ":رمحــه اهلل تعـــاىل(7)قــال البـــاقال 

                                 
 (.3/91الكاشف عن حقائق السنن  –الطي  ( 1)
، 4912الـــورع والتقـــوى رقـــم : ، ابـــن ماجــه كتـــاب الزهـــد، بــاب4/334، 9421رقـــم : كتـــاب صـــفة القيامــة والرقـــائق والـــورع، بــاب: البمــذي( 2)

 (. هذا حديث حسن غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه)وقال عنه البمذي ( 9/1402)
 (. 1/12)ختريج أحاديث اإلحياء ))أخرجه البمذي وحسنه، وابن ماجه واحلاكم وصححه؛ انظر العراقي : وقال العراقي

د حممد بن حممد بن حممد الطوسي الشافعي الغزايل امللقب حبجة اإلسالم برع يف الفقه وأصوله والفلسفة واملنطق وسـلك مسـلك أبو حام: الغزايل( 3)
ــــــه ــــــاس يف  خــــــر حياتــــــه مــــــن مدلفات ــــــزل الن ــــــوجيز، الوســــــيط، البســــــيط، املستصــــــفى : التصــــــوف والزهــــــد اعت ــــــاء علــــــوم الــــــدين، ال  وغريهــــــا.. إحي

 (.9/99)م األعال: راجع تر ته يف( 202 -ت)
 . أجده يف اإلحياء ومل أجده أنا كذلكمل( صاحب نظرية االحتياط: )وقال( 3/443)كذا نقله عنه املناوي يف فيض القدير ( 4)
 (. 9/192: )حتفة األحوذي)املباركفوري ( 120/ص( رفع احلرج)الباحس  ( 5)
 (. 1/290: )وهو حديث صحي  صححه األلبا  يف صحي  اجلامع( 124/ 4)، 19949رقم ( املسند)أمحد ( 6)
أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد القا،ي انتهت  البغدادي صاحب التصانيف كان يضرب به املثل يف الفهـم والـذكاء كـان ثقـة إماًمـا : الباقال  (7)

 رافضــــــــــــــــة واخلـــــــــــــــــوارج واجلهميــــــــــــــــة والكراميــــــــــــــــة وإليــــــــــــــــه رياســــــــــــــــة املــــــــــــــــالكي  يف وقتـــــــــــــــــه بارًعــــــــــــــــا صــــــــــــــــّنف يف الــــــــــــــــرد علــــــــــــــــى املعتزلــــــــــــــــة وال
 (. 19/120)، سري أعالم النبالء (4/932)وفيات األعيان : هـ، راجع تر ته يف( 403-)
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 ".(1)للعامل اوالنظر واعدل عن التقليد، وهذا ال يكون إال خطابً 
واألخـذ بـه يف كـل مـا قـد يشـكل حكمـه ويلتـبس أمـره علـى  االحتيـاطويف ذلك تلـوي  بأمهيـة العمـل ب 

 .باملتشاهبات واملشكالت ةقع حياته الزاخر املكلف يف وا
ا احلدود عن املسلم  ما استطعتم، فإن ءو ادر  ":قال عن أم املدمن  عائشة ر،ي اهلل عنها أن الن   -2

أن خيطئ يف العفو خري له من أن خيطئ يف  اإلمامفإن ؛ فخلوا سبيلها؛ وجدى للمسلم خمرجً 
 ".(2)العقوبة

واألخـــذ بــاحلزم يف تطبيـــق  االحتيــاطإىل لــزوم العمـــل ب ةتنبيـــه احلكــام والقضـــاوهــذا احلـــديث أصــل يف 
 .أحكام الشريعة

فقــد أ ــع الفقهــاء علــى القــول مبضــمونه، وجــرى مضــمونه لــديهم جمــرى  اومــع كــون احلــديث ،ــعيفً 
 (احلدود تدرأ بالشبهات:)القواعد املقرره وعربوا عنها بقوهلم

 . (3)صل الرباءة ا مع عليهاأوالظاهر أن مستند وفاقهم راجع إىل 
 

 :األدلة النقلية الخاصة
فليغسل يديه قبل ؛ إذا استيقظ أحدكم من نومه" : قال عن أ  هريرة ر،ي اهلل عنه أن رسول اهلل  -1

 " .(4) (فإن أحدكم ال يدري أين باتت يدها؛ أن يدخلهما يف االناء ثالثً 
خرج رجالن يف سفر فحضرت الصالة وليس معهما ماء، : عن أ  سعيد اخلدري ر،ي اهلل عنه قال -9

فصليا مث وجدا املاء يف الوقت فأعاد أحدمها الصالة والو،وء، ومل يعد اآلخر، مث  اطيبً  افتيمما صعيدً 
وقال للذي ؛ أصبت السنة، وأجزأتك صالتك" : فذكرا ذلك له، فقال للذي مل يعد أتيا رسول اهلل 
 ( 5) ." لك األجر مرت : تو،أ وأعاد

أقبل ! يا رسول اهلل : فجاء شاب فقال كنا عند الن  : عن عبد اهلل بن عمرو ر،ي اهلل عنهما قال -3
؛ فنظر بعضنا إىل بعض: قال نعم: أُقبل وأنا صائم ؟ قال: ، فقالال فجاء شيخ" : وأنا صائم ؟ قال
 ". (6) نفسه إن الشيخ ميلك؛ قد علمت مل نظر بعضكم إىل بعض: " فقال رسول اهلل 

                                 
 (. 301ص)، (رشاد الصغريالتقريب واإل)الباقال  ا: راجع( 1)
 ( .  9312) ح (  943/  9)  ءااللبا  يف اإلروا و،عفه( 1494)البمذي كتاب احلدود باب درء احلدود رقم ( 2)
 (.  921 – 199ص)، األشباه والنظائر البن سيم (199ص)األشباه والنظائر للسيوطي ( 3)
 (. 130)ستجمار وتًرا ح البخاري، كتاب الو،وء باب اإل( 4)
 . مرسل : و،عفه بقوله ( 331)ح . . باب يف املتيمم جيد املاء –أبو داود، كتاب الطهارة ( 5)
 ( 9003)أخرجه البيهقي يف السنن الكربى و،عفه األلبا  يف املشكاة  (6)
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لوال أن تكون من : " بتمره مسقوطه، فقال مر الن  : عن أنس بن مالك ر،ي اهلل عنه أنه قال -4
 ( 1) "ألكلتها؛ الصدقة

فمـا مينعـه مـن ؛ (2)العـائرة ةكان ميـر بـالتمر "  وروى أبو داود عن أنس بن مالك ر،ي اهلل عنه أن الن  
 ( 3) ."أخذها إال خمافة أن تكون من الصدقة

إذا أصاب " : فقال له الن  ؛ (4)عن املعراض سألت الن  : عن َعدي بن حاى ر،ي عنه قال -1
! أرسل كل ، وأمسي عليه ! قلت يا رسول اهلل ؛ فإنه وقيذ؛ وإذا أصاب بعرِ،ِه فال تأكل؛ فكل؛ حبده

إوا ؛ ال تأكل له الن  فقال !  خر مل أسم عليه وال أدري أيهما أخذ ؟  افأجد معه على الصيد كلبً 
 . (5) "مسيت على كلبك، ومل تسم على اآلخر

فإن ؛ فاذكر اسم اهلل؛ إذا رميَت سهَمكَ  : " قال له أن الن   اعن َعدُى بن حاى ر،ي اهلل عنه أيضً  -9
 . (6)" إال أن جتده قد وقع يف ماء، فإنك ال تدري املاء قتله أو سهمك؛ فكل؛ وجدت قد قتل

أو  – عدل   افليُشهد ذ؛ من وجد لَُقَطة ":قال رسول اهلل : عن عياض بن مِحار ر،ي اهلل عنه قال -3
فلريدها عليه، وإالَّ فهو مال اهلل عز وجل يدتيه من ؛ فإن وجد صاحبها؛ وال يكتم ويغيِّبذوي عدل  

 .(7)"  يشاء

؛ فجاءت أمٌة سوداء: ب، قالعن عقبة بن احلارث ر،ي اهلل عنه أنه تزوج أم حيي بنت أ  إها -4
" : قال؛ فتنحيت، فذكرت ذلك له: قال؛ فَأعرض عين فذكرت ذلك للن  ؛ قد أر،عُتُكما: فقالت
 ( 8) ." فنهاه عنها؛ ،،!وقد زَعَمْت أن قد أر،عتكما ؟؛ وكيف

؛ يف ابن أمة زمعة عن عائشة ر،ي اهلل عنها أن سعد بن أ  وقاص وعبد بن زمعه اختصما إىل الن   -2
 ىفرأ: هذا ابن أخي، انظر إىل شبهه بعتبه، قالت عائشة! يا رسول اهلل : فقال سعد بن أ  وقاص

هو أخي، ! يا رسول اهلل : فقال عبد اهلل بن زمعه؛ أب  منه بعتبه امل ير الناس شبهً  اشبهً  رسول اهلل 
                                 

 ( 922)ح . باب ما يتنزه من الشبهات –البخاري كتاب البيوع ( 1)
 . مربطه ماًرا على وجهه_ إذا انطلق من املعراض باملهملة أي الساقطة ال يعرف هلا مالك من عار الفرس يعري  –العائرة ( 2)
 . صحي  أ  داوديف ( 1423)، وصححه األلبا  (1329)باب الصدقة على بين هاشم، ح  –كتاب الزكاة   –رواه أبو داود ( 3)
غلـيظ الوسـط؛ إذا رمـي بـه ذهـب  هو عود دقيق الطـرف : ثقيلة أو عصا وقيل: ،د املطوال، وهو سهم الريش عليه، وفيه خشبة؛ وقيل: املعراض( 4)

 مستويًا،
 (. 924)تفسري املشبهات : البخاري، كتاب البيوع، باب( 5)
 (. 1292)مسلم، كتاب الصيد والذبائ ، باب الصيد بالكالب املعلمة، ح ( 6)
 (  11013) شراف وصححه يف حتفه األ( 1902)طة، رقم ، باب التعريف باللقأبو داود، كتاب اللقطة( 7)
 (. 9213)البخاري، كتاب الشهادات، باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء،  ح ( 8)
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للفراي، وللعاهر احلجر، واحتج  منه يا  الولد"  فقال رسول اهلل ؛ ولد على فراي أ  من جاريته
 .(1) " سودة

 :األدلة الواردة عن الصحابة رضي اهلل عنهم -3
؛ يف الـدين االحتيـاطالصـحابة ر،ـي اهلل عـنهم عملـوا علـى هـذا : رمحـه اهلل تعـاىل(2)الشـاط  اإلماميقول 

ليبينـوا أن تركهـا غـري ؛ وأظهـروا ذلـكفبكـوا أشـياء ؛ ملا فهمـوا هـذا األصـل مـن الشـريعة وكـانوا أئمـة يقتـدي هبـم
 :ومن ذلك. (3)ةقادح، وإن كانت مطلوب

بلغ عائشة ر،ي اهلل عنها أن عبد اهلل بن عمرو ر،ي اهلل عنه يأمر النساء إذا : عن أ  الزبري قال -1
يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن ! البن عمر هذا  ايا عجبً : " فقالت؛ اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن

ناء واحد، وال أزيد إمن  لقد كنت أغتسل أنا ورسول اهلل ؛ أفال يأمرُهن أن حيلقن رؤسهن! سهن رؤو 
 .(4)" فراغاتإعلى أن أفرغ على رأسي ثالث 

يغسل :" : فال يعرف مو،عها؛ عن عبد اهلل بن عمر ر،ي اهلل عنهما أنه قال الثوب تصيبه ساسة -9
 . (5)" الثوب كله

: فـال يعـرف مو،ـعها؛ مر وأبو هريرة ر،ي اهلل عنهما يف الثـوب تصـيبه اجلنابـةقال ابن ع: وقال سحنون
 (.6)" يغسل الثوب كله" 
 اكان عبد اهلل بن عمر ر،ي اهلل عنهما إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يومً : عن نافع أنه قال -3

 .(7)اأصب  صائمً ؛ وإن مل ير، ومل حَيُْل دون منظره سحاب وال قب؛ فإن رأى فذان؛ يبعث من ينظر
" : فقالت؛ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ر،ي اهلل عنها أهنا سألت عن أكل الصيد للمحرم -4

                                 
 (.9924)ح . . . . . . . . . . . ( باب قول املوصي لوصيه تعاهد ولدي –كتاب الوصايا   –البخاري ( 1)
 (. 920 -ت)أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي : الشاط ( 2)
 (. 3/394(( )تاملوافقا)لشاط  ا( 3)
 (. 421)مسلم، كتاب احليض، باب حكم ،فائر املغتسلة ح ( 4)
أبو سعيد عبد السالم بن سعيد التنوخي املالكي فقيـه املغـرب وانتهـى إليـه رئاسـة العلـم بـه، وتـوىل قضـاء القـريوان، صـاحب املدونـة روايـة : سحنون( 5)

 -ت)" حمـب الـدنيا أعمـى مل ينـوره العلـم: "ما وجـدت مـن بـاع  خرتـه بـدنيا غـريه إال املفـيت، وكـذلك"عن ابن القاسم، توسع يف الفروع من أقواله 
 (.   11 – 4/42)ترتيب املدارن ( 90 – 32)، شجرة النور الزكية (9/13)وفيات األعيان : راجع تر ته يف( هـ940

 . -رمحه اهلل تعاىل  –مالك  عن_ ( 1/192) –املدونة ( 6)
 . وقال إسناده على شرطهما (  203/  4) رواء وصححه األلبا  يف اإل( 411)ح ( داملسن)أمحد ( 7)
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 . (1)"  فإن ختلَّج يف نفسك شيُء فدعه؛ إوا هي عشر ليال! يا ابن أخي 
 اصب  حمرمً سألت عبد اهلل بن عمر ر،ي اهلل عنهما عن الرجل يتطيب مث ي: قال عن حممد بن املنتشر -2

 ؛ " أحب إىل من أن أفعل ذلك؛ ، ألن أطلي بقطراناانض  طيبً  اما ُأِحُب أن أصب  حمرمً " : فقال
 أنـا طيبـت رسـول اهلل: عائشة ر،ي اهلل عنها :فقالت؛ عائشة ر،ي اهلل عنهما فأخربها علىفدخلت 

 . (2)اعند احرامه، مث طاف على نسائه، مث أصب  حمرمً 
فإ  مسعت ا؛ إ  أخاف أن يكون نعيً ؛ فال تدذنوا  ؛ إذا متُ " : هلل عنه أنه قالعن حذيفة ر،ي ا -3

 . (3)" ينهي عن النعي رسول اهلل 
ال تدذنوا به ": قال؛ كان حذيفة بن اليمان ر،ي اهلل عنه إذا مات له امليت: أنه قال عن بالل بن حيب -9

 .(4)" ينهي عن النعي: بأذ  هات  إ  مسعت رسول اهلل ا؛ إ  أخاف أن يكون نعيً ا؛ أحدً 
رأيت أبا بكر وعمر ر،ي اهلل عنهما وما يضحيان خمافه : عن حذيفة بن أسيد ر،ي اهلل عنه أنه قال -1

 .(5)حىت إ  ال ،حي عن كل؛ فحملين أهلي على اجلفاء بعد أن علمت من السنة؛ أن يسنت هبما
؛ من سألك ":بدرمه  يوم األ،حى، ويقول ملواله اهما أنه كان يشبي حلمً عن ابن عباس ر،ي اهلل عن -2

 .(6)" هذه أ،حية ابن عباس: فقل
إذا تزوجها الرجل أنه إذا  املرأةعن سعيد بن املسيب أن عمر بن اخلطاب ر،ي اهلل عنه قضى يف  -10

 .(7)فقد وجب الصداق ؛ أرخيت الستور
، فقد وجب ا، وأرخى سبً ااخللفاء الراشدين املهدي  أنه من أغلق بابً  عن زرارة بن أ  أول قال قضاء -11

 .(8)الصداق والعدة
                                 

 (. 14499)يف املصنف كتاب احلج باب يف احملرم يأكل ما صاد احلالل ح  وابن أ  شيبة( 1/324) 919ج رقم كتاب احل( املوطأ)الك م( 1)
 (. 3/192)، 92430رقم ( املسند)، أمحد (9/142)، 1129مسلم، كتاب احلج، باب الطيب للمحرم عند االحرام رقم  (2)
وحســنه ( 10/ص) 1/941جلنــائز واأللبــا  يف تلخــيص أحكــام ا( 3/313) 213اء يف كراهيــة النعــي ح البمــذي كتــاب اجلنــائز، بــاب مــا جــ( 3)

ي ومن ذلك ما أخرجه ابن سعد يف الطبقات عن عمرو بن شرحبيل ر،ي اهلل عنه أنه أوصى أخاه األرقم عند موته، فقال لـه، مـا أرا  إال البمذ
 (. 3/101(( : )الطبقات الكربى))ابن سعد : وال تدذنوا   أحًدا فإهنا دعوى اجلاهلية انظرمقبوً،ا من ليليت هذه؛ فإذا أصبحت فأخرجو ، 

وصححه األلبا  يف صحي  ابـن ماجـه وقـال صـاحب التحفـه حسـن ( 1493)ابن ماجه، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف النهي عن النعي، رقم ( 4)
 (3303  . ) 

 ( .  1132/  4) رواء وصححه االلبا  يف اإل(  3021)ح ( املعجم الكبري)الطربا  ( 5)
 ( .  1132/  4) رواء و صححه األلبا  يف اإل( 1143)ك ح كتاب املناس( املصنف)عبد الرزاق ( 6)
 هْ ، وقال إسناده صحي  ال غبار علي(3/329( )رواء الغليلإ)راجع األلبا  ( 9/291)، ( 1100)املوطأ كتاب النكاح باب إرخاء الستور ( 7)
 ( .  9293)  والصغرى( 14931)ح ( السنن الكربى)البيهقي ( 8)
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ـــــيهم بوهـــــذه اآل ـــــار مبجموعهـــــا تدكـــــد عمـــــل الصـــــحابة ر،ـــــوان اهلل عل قـــــال ؛ (األحـــــوط) االحتيـــــاطث
 ( 2).االحتياطمذهب ابن عمر ر،ي اهلل عنهما الورع، وكان أكثر مذاهبه : رمحه اهلل تعاىل(1)اخلطا 

علــى اســتحباب األخــذ بــاألحوط يف   فيــه داللــة:  - رمحــه اهلل تعــاىل -(3)ومــن ذلــك قــول ابــن امللقــن
 .العبادات وغريها عند االشتباه والشك ما مل خيرج إىل حد الوسوسة

اآلنفـــة الـــذكر عـــن  األحاديـــثوهـــو مـــذهب  لـــة مـــن الصـــحابة ر،ـــي اهلل عـــنهم وقـــد ورد يف هـــذه  
 .أ ع  بعضهم فر،ي اهلل عنهم وعن صحابة رسول اهلل 

 :األدلة العقلية
 -قال ابن تيمية .معىن  يل مُيدح من لزمه ويعاب من فرَّط فيه وأمهله االحتياطالعقالء ال خيتلفون أن  -1

س وهذا القسم عرب مسان عن فضول الطعام واللباوكذلك الورع املشبن فعل اإل:  -رمحه اهلل تعاىل
ألن مصلحة دنياهم ال تتم إال به وكذلك مصلحة دينهم سواًء كان  ؛ أهل العقل باستحسانه ووجوبه

 .(4)اأو فاسدً  اصاحلً  ادينً 
واألخذ بالثقة أصل كبري من أصول الفقه وهو  االحتياطواعتبار ":-رمحه اهلل تعاىل- (5)قال اجلصاص -9

كان الواجب عليه األخذ ا؛  أو لصوصً  سباعاً إن يف طريقك : ألن من قيل لها؛ العقل كذلك أيضً  من
 .(6)"باحلزم، وترن اإلقدام على سلوكها حىت يتب  أمرها

                                 
أبــو ســليمان محــد بــن حممــد بــن إبــراهيم بــن خطــاب البســيت صــاحب التصــانيف ولــد ســنة بضــع عشــرة وثال ائــة مســع مــن أ  ســعيد بــن : اخلطــا ( 1)

مـن . ردهالعرا  مبكة وحّدث عنه أبو عبد اهلل احلاكم، من وقف على مصنفاته واطّلع علـى بـديع تصـرفاته يف مدلفاتـه حتقـق إمامتـه وديانتـه فيمـا يـو 
 (.  19/93)سري أعالم النبالء : ، راجع تر ته يف(311 -ت)شرح سنن أ  داود : تهمصنفا

 (. 3/344)اخلطا  معامل السنن ( 2)
أبو حفص بن النحوي عمر بن علي بـن أمحـد األنصـاري الشـافعي كـان فقيًهـا أصـولًيا حمـدثًا ومدرًخـا للرجـال ولـد بالقـاهرة وتـول والـده : ابن امللقن( 3)

مر سنة واحدة فأوصى والده به إىل الشيخ شرف الدين عيسـى املغـر  امللقـن لكتـاب اهلل وكـان صـاحلًا فتـزوج بوالـدة سـراج الـدين وربـاه وله من الع
فُعرف سراج بـابن امللقـن ومل يكـن يكتـب هـذا اللقـب خبطـه يغضـب حـ  ندائـه بـابن امللقـن زادت تصـانيفه علـى ثال ائـة منهـا هـذيب الكمـال يف 

 (. 2/911)األعالم للزركلي : ، راجع تر ته يف(3/100)الضوء الالمع : ، السخاوي(هـ104-)ال، وغريه أمساء الرج
 (. 90/31)جمموع الفتاوى  –ابن تيمية ( 4)
: فاتــهأبـو بكـر أمحــد بـن علـي الرا،ـي احلنفــي شـيخ احلنفيـة ببغـداد يف زمانــه، درس الفقـه علـى أ  احلسـن الكرخــي وختـرج عليـه مـن مدل: اجلصـاص( 5)

، تــاريخ بغــداد (1/191)األعــالم  :راجــع تر تــه يف . (390 -ت)أحكــام القــر ن، وشــرح خمتصــر الكرخــي يف الفقــه وشــرح خمتصــر الطحــاوي 
 (.  144)، طبقات الفقهاء للشريازي (4/314)

 (. 9/22(( )الفصول يف األصول))اجلصاص، ( 6)
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يتضمن دفع ،رر اخلوف عن النفس بالكلية، ودفع الضرر  االحتياط": -رمحه اهلل تعاىل-(1)قال الرازي -3
 .(2)"عن النفس واجب

وجب عليه أن يرفع كل  اإذا عرف العاقل أن اهلوى يصري غالبً ": -ه اهلل تعاىلرمح-(3)قول ابن اجلوزي -4
باستعمال حادثة إىل حاكم العقل فإنه سيشري عليه بالنظر يف املصاحل اآلجلة ويأمره عند وقوع الشبهه 

 .(4)"األحوط يف كف اهلوى إىل أن يتيقن السالمة من الشر يف العاقبة

حيتاط الشرع يف اخلروج من احلرمة إىل اإلباحة أكثر من اخلروج من ": -اهلل تعاىلرمحه  -(5)قول القرايف -2
اإلباحة إىل احلرمة، ألن التحرمي يعتمد املفاسد؛ فيتع  االحتياط له؛ فال يقدم على حمل فيه مفسدة 

 .(6)" بأيسر األسباب، دفًعا للمفسدة حبسب اإلمكان

متاًمـا مـع هـذا  يـتالئم أن العقـل: عنـه تصـدر وإليـه تعـود وهـووهـذه املعـا  كلهـا تلتقـي حـول معـىن واحـد 
املسلك التشريعي اهلام؛ ويديد العمل به يف شدون الدين والدنيا ويقـرر أن مقتضـى اجلـري وراء نيـل املنـافع هـو 

وهـذا مـا جعـل اإلمـام ابـن تيميـة . العمل باألحوط يف كل احتمال ترددت فيه تلك املنافع ب  الثبوت والـزوال
 .(7)ة اهلل تعاىل يقرر بأن االحتياط يف الفعل كاألمر ا مع على حسنه ب  العقالء يف اجلملةرمح

                                 
اشـتغل علـى والـده وهـو إمـام وقـيت يف العلـوم العقليـة صـنف ( ابـن خطيـب الـري)التيمي فخر الدين أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلس  : الرازي( 1)

ا التصانيف املشهورة يف عدة علوم وبرع يف علم أصول الفقه خاصة مـن مصـنفاته مفـاتي  الغيـب يف تفسـري القـر ن واحملصـول، ومصـنفاته كثـرية جـدً 
 (. 91/200)سري أعالم النبالء  :راجع تر ته يف (303ت)

 (. 3/329( )احملصول)الرازي ( 2)
أبو الفرج  ال الدين عبد الرمحن بن علي بن حممد القرشي حمدث حافظ مفسر فقيه أصويل واعظ، أديب، مدرأل، مشـارن يف علـوم : ابن اجلوزي( 3)

 -1/322)الـذيل علـى طبقـات احلنابلـة  تـه يفتر  راجع .(229)زاد املسري يف علم التفسري وغريه : مدلًفا منها. 34شىت له مدلفات تزيد على 
 (. 3/140)وفيات األعيان  و،(433

 (. 13/ص( )ذم اهلوى)ابن اجلوزي ( 4)
 (.99)ص . سبق تعريفه: القرايف( 5)
 (. 3/93(. )3/142: )الفروق)القرايف ( 6)
 (. 939/ 90( : )جمموع الفتاوى)ابن تيمية ( 7)
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 :المعتبر االحتياطشروط : المطلب الثاني
 :قوة الشبهة: الشرط األول

" الــورع عنــد بعــد االحتمــال ،ــرب مــن الوســواس" : خــرج بــذلك الشــبهة الضــعيفة قــال ابــن عبــد الســالم
.(1 ) 

 :(2)اإلبيارييقول 
ولـيس هـذا مرادنـا وإوـا املـراد ماشـتبه علـى .. وهو من جنس األوهـام؛ الشبهة تطلق على ما ال حقيقة له
 .الناظر حكمه ومل ينكشف له حقيقة أمره

 : -رمحه اهلل تعاىل -(3)يقول اجلويين
علـى التعلـق فعنـد ذلـك تأسـيس الشـرع ؛ وإن تقدم يق  وطرأ شك ولـيس ملـا فيـه عالمـة جليـه وال خفيـة

 (.4)حبكم ما تقدم، وهذا نوع من االستصحاب صحي ، وسببه ارتفاع العالمات 
أن  –مهمـــا الح لـــه مـــا يــوهم جعـــل الـــوهم مـــدرن شـــرعي  –ومـــن حــق الفقيـــه " : (5)وقــال ابـــن عاشـــور

رنـه هـو منـاط التشـريع قـد قا ايتعمق يف التأمل عسى أن يظفر مبا يزيل ذلك الوهم، ويـرى أن  ـة معـىن حقيقيًـ
 .(6)" ألهنم ألفوا املصري إىل األوهام ؛ أمر ومهي، فغطى عليه يف نظر عموم الناس

 .عدم مخالفة المنصوص عليه :الشرط الثاني
 : - رمحه اهلل تعاىل -قال ابن القيم 

يف موافقـــة الســـنة وتـــرن  ؛ االحتيـــاطاهلل عليـــه ويثيبــه؛ الـــذي ينفـــع صـــاحبه االحتيـــاطوينبغــي أن يعلـــم أن 
يف ذلـــك وإال فمـــا احتـــاط لنفســه مـــن خـــرج عـــن الســنة بـــل تـــرن حقيقـــة  االحتيــاطكـــل   االحتيـــاطخمالفتهــا، ف

                                 
 (.339)ص( ألحوالشجرة املعارف وا)ابن عبد السالم ( 1)
الفقــه )كــان مــن العلمــاء وأئمــة اإلســالم بارًعــا يف علــوم شــىت ( 292)أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل بــن علــي بــن حســن املــالكي ولــد : اإلبيــاري( 2)

 . 193 -191ص 9راجع تر ته يف الديباج املذهب ج( 313 -ت)من مدلفاته سفينة النجاة وشرح الربهان ( وأصوله وعلم الكالم
أصــويل، أديــب فقيــه شــافعي تفقــه علــى والــده الشــيخ أ  حممــد ( إمــام احلــرم )أبــو املعــايل عبــد امللــك بــن عبــد اهلل بــن يوســف الشــافعي : اجلــويين( 3)

لفقـه النهايـة يف الفقـه والربهـان يف أصـول ا: اجلويين ومسع احلديث عليه وغريه، سـافر يف الطلـب إىل بغـداد واحلجـاز وروى عـن علمائهـا مـن مدلفاتـه
 (.911)رقم  –( 1/933)طبقات فقهاء الشافعية البن قا،ي شهبه  :راجع تر ته يف،(491ت)وغريه كثري 

 (. 9/931( : )الربهان)اجلويين ( 4)
هــ وتلقـى علومـه بعـد حفـظ القـر ن وقـراءة بعـض املتـون الســائدة يف  1923حممـد بـن الطـاهر بـن حممـد بـن حممـد الطـاهر، ولـد سـنة : ابـن عاشـور( 5)

هــ وهـو أول مـن لقــب بشـيخ اإلسـالم بتـونس ومل يكــن لـدى املالكيـة بتـونس هــذا اللقـب، مـن مدلفاتـه الكثــرية 1310وقتـه يف جـامع الزيتونـة ســنة 
  .بلقاسم الغايل /دشيخ اجلامع األعظم و ثاره  :كتاب   سنة راجع تر ته يف 21عن ( هـ1324 -ت)التحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة، 

 (. 923ص( )مقاصد الشريعة)شور ابن عا( 6)
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 .(1)يف ذلك االحتياط
وحييـل إىل العمـل بـه، مـع خمالفتـه لظـاهر املنقـول مـا  االحتيـاطومن أمثلة ما قد حيسِّنه العقل من صنوف 

 .(2)احتياطاامل املتول عنها زوجها تعتد بأبعد األجل  ذهب إليه بعض الفقهاء من أن احل
 ژ ڀ  پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ اجلمـع بـ  قولـه تعـاىل : يف ذلـك  االحتياطووجه 

 ائ ائ ائ ائژ وقولـه (3)

 ژ ائ ائ
 .وإن كان النص خيالفه  .(4)

 :انتفاء البديل الشرعي :الشرط الثالث
 : عباد بن متيم عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم املاز  ر،ي اهلل عنه قالويدل عليه حديث 
ال ينصــرف حــىت يســمع : )الرجــل خييــل إليــه أنــه جيــد الشــيء يف الصــالة، فقــال شــكي إىل رســول اهلل 

املتطهــر إذا طــرأ عليــه الشــك يف انتقــاض طهارتــه أن يعتمــد علــى  فقــد أرشــد النــ  (5) ( اأو جيــد رحًيــ اصــوتً 
الـــذي هـــو إعـــادة  االحتيـــاطوا،ـــحة ظـــاهرة وهـــي مســـاع الصـــوت أو وجـــدان الـــري ، ومل يـــأمره مبقتضـــى أمـــارة 
 . الطهارة

 .أن ال يوقع العمل به في الحرج :الشرط الرابع
؛ الشراء واألكل مـن األسـواق ال يلزمه ترن االدنيا خالطه حرام قطعً  مالمن علم أن ": (6)اإلبيارييقول 
 . (7)"فإن ذلك حرج عظيم؛ األسواق

 :أن ال يوقع العمل به في الوساوس :الشرط الخامس
  .من أظهر شواهد قصد الشارع إىل سد منافذ باب الوساوس، قول اهلل عز وجل

ژ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 
إيـــاكم والغلـــو يف " : قـــال عـــن ابـــن عبـــاس ر،ـــي اهلل عنهمـــا أن النـــ   (8)

واملوسـوس يعتقـد يف أكثـر األحيـان أنـه يأخـذ بـاحلزم  .(9)" فإوا أهلـك مـن كـان قـبلكم الغلـو يف الـدين؛ الدين

                                 
 (. 1/139)اغاثة اللهفان )ابن القيم ( 1)
 (. 1/22( )املغين)ابن قدامة ( 2)
 (. 949: )سورة البقرة، اآلية( 3)
 (. 4: )اآلية: سورة الطالق( 4)
 (. 139)البخاري، كتاب الو،وء،  باب من ال يتو،أ من الشك حىت يستيقن ح ( 5)
 (.  49)سبق التعريف به ص: اإلبياري( 6)
 (. 32ص ( )الورع)اإلبياري ( 7)
 (. 99)سورة املائدة، اآلية ( 8)
 .وقال صحي  على شرط الشيخ ( 991/ 3( )يحةحالسلسلة الص)، واأللبا  يف (1/912)، 1121رقم ( املسند)أمحد ( 9)
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 .وحيتاط للدين وهو يف الواقع قد خالف الصواب من حيث أراده
وأمـا شـك املوسـوس فـال مسـتند لـه ؛ وذلك ألن الشك امللجئ إىل التحوط هو املنبين على عالمة ظاهرة

واملبالغــة فيـــه أحســن، ولكــن إىل حـــد والـــورع حســن، : " –رمحــه اهلل تعــاىل  -قــال الغـــزايل . ســوى االحتمــال
 .(2)"هلك املتنطعون ":فقد قال الن   (1)"معلوم

 :والوسواس االحتياطوالفرق بين 
مـع اتبـاع ظـاهر ملـا ورد عـن  حذر من الوقوع يف املخالفة من غري غلو وال تقصري وال جماوزة االحتياطأن 
وال ؛ ، وال أحـد مـن الصـحابةمل يفعلـه رسـول اهلل فهـي ابتـداع مـا مل تـأت بـه السـنة و ؛ أمـا الوسوسـة النـ  

عــن  اوبعــدً ؛ للفعــل املشــروع اليف ذلــك حتصــي بــأنمــع الــزعم الكــاذب ؛  ــن يعتــد بــه بــأقواهلم مــن أهــل العلــم
 .(3)مالبسه املمنوع
 : وهو براءة الذمة اأن يتحقق المقصود من العمل به بغلبة الظن حقيقة أو حكم   :الشرط السادس
يف حقـه ال يـتم املقصـود منـه  االحتيـاطفـإن ؛ أن من خفي عليه مو،ع النجاسة من الثوب :ومثال ذلك

مل يكــن علــى يقـ  وال ظــن مــن أنــه أصــاب مو،ــع ؛ منــه دون بعــض افلــو غســل بعًضـ؛ إال بغسـل الثــوب كلــه
 . النجاسة

 : رمحه اهلل تعاىل (4)قال احلطاب
 له، وإن مل يعرف مو،ـع النجاسـة مـع حتققـهمن حتقق إصابة النجاسة حملل، فإن عرف مو،عها منه غس

فإنه يغسل  يع ما شك يف اصابة النجاسة له، ألنه ملا حتقق إصـابة النجاسـة وجـب غسـلها وملـا مل ؛ اإلصابة
 .(5)ألنه ال يتحقق زواهلا إال بذلك؛ يتميز مو،عها تع  غسل اجلميع

 . تقديم األقوى عند التعارض :الشرط السابع
فـإن الشـيء قـد تكـون جهـة فسـاده تقتضـي تركـه فيلحظـه املتـورع،  ": -رمحـه اهلل تعـاىل -قال ابـن تيميـة 

                                 
 (. 9/111( )اإلحياء)الغزايل يف ( 1)
 (. 939)باب هلك املتنطعون، ح  ،(كتاب العلم)مسلم ( 2)
 (.  923ص( )الروح)ابن القيم يف ( 3)
مبكـة مث رحـل إىل ( هــ209)حممد بن حممد احلطاب الرعيين املالكي من أئمة املالكية وكبار احملقق  صـاحب مواهـب اجلليـل، ولـد سـنة : احلطاب( 4)

 (.990ص)شجرة النور الزكية : راجع تر ته يف( 224 -ت. )املغرب ومات بطرابلس، وله حترير الكالم يف مسائل االلتزام
 (. 1/192)املدونة الكربى يف مالك  عن(1/130( )مواهب اجلليل)احلطاب ( 5)
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 . (1)"وال يلحظ ما يعار،ه من الصالح الراج  وبالعكس
ومــن األمثلــة اجلاريــة علــى ذلــك املعــىن اخــتالفهم يف وقــوع الطــالق بالشــك يف عــدده فقــد ذهــب مالــك 

غـريه،  اومل يدركم مـرة طلقهـا، فإهنـا حتـرم عليـه حـىت تـنك  زوًجـرمحه اهلل تعاىل واتباعه إىل أن من طلق زوجته، 
  .(2)للفروج  االحتياطللعدد املشكون منه منزلة الثالث من باب  التنزي

وهـو أن حترميهـا ؛  خـر احتيـاطالذي عول عليـه املالكيـة يف هـذا البـاب معـارض ب االحتياطغري أن ذلك 
القا،ي بـأن الفـروج ال  االحتياطك وذلك جار على خالف على األول بالشك، يقتضي اباحتها لغريه بالش

 . تستحل إال باليق  وما يقوم مقامه
للفـــروج فقـــد تـــرن معـــىن  احتياطـــاإذا أوقعـــه املفـــيت وقـــال ذلـــك  ": -رمحـــه اهلل تعـــاىل -(3)قـــال ابـــن قدامـــة

 . " ههنا االحتياطفإنه حيرِّم الفرج على هذا، ويبيحه لغريه فأين  االحتياط
والـذي ال يـأمر بـالطالق، فإوـا اتـى خصـلة واحـدة، والـذي يـأمر  ": -رمحه اهلل تعـاىل -أمحد  اإلمامقال 

 (4) ."بالطالق، فقد اتى خصلت  حرمها عليه وأحلها لغريه
ألنه معتضد بأصل العدم املتفـق عليـه بـ  ؛ الذي عول عليه القائلون بعدم لزوم الثالث أقوى االحتياطو 
، ابـه رجعيًـاملأيت والقاطع له املزيل حلل الفرج مشكون فيه، فإنه حيتمل أن يكون ؛ ح متيقنفإن النكا ؛ الفقهاء

فيزيلــه فقــد تيقنـا يقــ  النكــاح، وشــككنا فيمـا يزيلــه، فاألصــل بقــاء  افـال يزيــل النكــاح، وحيتمــل أن يكـون بائًنــ
 .(5)النكاح حىت يتيقن مبا يرفعه

مرده يف األساس إىل املصلحة اليت يراد حتقيقهـا مـن األخـذ  و خر احتياطوالضابط العام يف البجي  ب  
 .به

للـدماء  االحتيـاطبشـرف احملتـاط لـه ف االحتيـاطيشرف : " -رمحه اهلل تعاىل  -قال العز بن عبد السالم 
                                 

 (. 149/ 90)جمموع الفتاوى )ابن تيمية ( 1)
 (. 9/39( )املدونة)مالك ( 2)
أبـو حممـد عبـداهلل بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة القرشـي املقدسـي شـيخ املـذهب، موفـق الـدين كـان إمـام زمانـه يف الفقـه : ابن قدامة رمحه اهلل تعاىل( 3)

 –ملقنــع ا –الكــايف  –املغــين : واألصـل  وغريمهــا،  ــع إىل ســعة العلــم حســن اخللـق فــال يكــاد يــرى إال مبتســًما لــه املدلفـات العظيمــة املباركــة منهــا
تسـهيل السـابلة ملريـد معرفـة و ، (939)الـذيل و ، (99/132)، راجع تر ته يف سـري أعـالم النـبالء (390 -ت. )رو،ة الناظر وغريها –العمدة 
 (.   9/933)احلنابلة 

 (. 39ص : )(ذم املوسوس )ابن قدامة ( 4)
 (.3/193)الكاسا  يف بدائع الصنائع و ( 992/ 2)والشافعي يف األم ( 1/134( )اغاثة اللهفان)ابن القيم ( 5)
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لنفــائس األمــوال  االحتيـاطلألعضــاء و  االحتيـاطلــألرواح أفضـل مــن  االحتيـاطلألمــوال و  االحتيـاطأفضـل مــن 
 .(1). "خلسيسها حتياطاالأفضل من 

                                 
 (. 399/ 1نيل األوطار )وانظر الشوكا  ( 909ص )شجرة املعارف واألحوال )ابن عبد السالم ( 1)
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 :خالل بالنظام العامعدم اإل: الشرط الثامن
فــإن ؛ صــم وأفطــر وقــم وم" : قــال لــه عــن عبــد اهلل بــن عمــرو بــن العــاص ر،ــي اهلل عنهمــا أن النــ  

 ( 1)"  ان لزورن عليك حقً إ، و ان لزوجك عليك حقً إ، و اجلسدن عليك حقً 

: " علــى هــذه الوصــية النبويــة لعبــد اهلل بــن عمــرو ر،ــي اهلل عنهمــا  ارمحــه اهلل تعــاىل معلًقــ قــال ابــن تيميــة
واجبة من حق النفس واألهل والزائـرين، فلـيس لـك أن تفعـل مـا يشـغلك عـن  اأن عليك أمورً  فب  له الن  

 .(2)"  أداء هذه احلقوق الواجبة، بل  ت كل ذي حق حقه

                                 
، ومســلم، كتـاب الصــوم، بـاب النهــي عـن صــوم الـدهر ملــن تـربر بــه أو فـوت بــه (  1292)كتـاب الصــوم، حـق اجلســم يف الصـوم ح   –البخـاري ( 1)

 (. 1122)طر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ح حًقا أو مل يف
 ( 9/442( )مدارج السالك )يفابن القيم و (. 994/ 92( )جمموع الفتاوى)ابن تيمية ( 2)
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 المبحث الثالث

 أقسام االحتياط

 :اعتبارات، أذكرها مجملة ينقسم االحتياط بعدة
 :إلى باعتبار الحاكم به -4

 .(اجتهادي –توقيفي )شرعي  -ب  .عقلي -أ
 : االحتياط العقلي

 . (1)هو حكم العقل بلزوم اخلروج عن عهدة التكليف املنجز إذا كان  كناً 
إثباهـا فـال مـدخل والعقل عند أهل السنة إوا يصل  االعتماد عليه يف جمال نفي األحكام الشـرعية، أمـا 

 (2).للعقول البشرية فيه مطلقاً؛ إال على وجه التبع لألدلة املنصوبة من قبل الشارع
 . لذلك ستكون دراستنا مقصورة على االحتياط الشرعي دون العقلي

 : االحتياط الشرعي
حتصـيل  هو حكم الشرع بلزوم اإلتيان جبميع حمتمالت التكليف أو اجتناهبا عند الشك هبا والعجـز عـن

 (3).واقعها؛ شريطة التمكن من اجلمع بينها يف الفعل أو البن
 . توقيفي واجتهادي: ويتنوع االحتياط الشرعي باعتبار من يقوم به إىل قسم  أيضاً 

 : القسم التوقيفي
قــال  ؛املقصــود بــه النصــوص الشــرعية الــيت أفــادت أحكامــاً عمليــة مبنيــة علــى مراعــاة االحتيــاط والتحــرز

احلـــالل واحلـــرام مـــن كــل نـــوع قـــد بينـــه القــر ن وجـــاءت بينهمـــا أمـــور ملتبســة؛ ألخـــذها بطـــرف مـــن : الشــاط 
 (4).من ذلك على اجلملة والتفصيل احلالل واحلرام؛ فب  صاحب السنة 

للنكاح املتيقن بشهادة أمة على أخـوة الـزوج  مـن الر،ـاعة؛  رفع الن  ؛  و ا ميكن التمثيل به لذلك
قـد أر،ـعتكما : فجـاءت أمـة سـوداء؛ فقالـت: أنه تزوج أم حيب بنت أ  إهاب؛ قال حلارث عن عقبة بن ا

كيــف وقــد زعمــت أن قــد : "فتنحيــت؛ فــذكرت ذلــك لــه؛ قــال: لقــا. فــأعرض عــين فــذكرت ذلــك للنــ  

                                 
 (. 291)تقي احلكيم ص  –األصول العامة للفقه املقارن   (1)
 (.  1/14)البحر احمليط  يف، والزركشي (3/29" )احملصول"يفوالرازي ( 130)الغزايل ص  –املستصفى   (2)
 (. 422)تقي احلكيم ص  –األصول العامة للفقه املقارن   (3)
 (. 4/32)املوافقات للشاط    (4)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 (2).؛ فقد أعمل الشارع ظاهر الشهادة وقدمه على أصل بقاء النكاح احتياطاً (1)فنهاه عنها!" أر،عتكما؟
 : أما القسم االجتهادي

فاملقصــود بــه الفتــاوى الصــادرة عــن بعــض ا تهــدين واملبنيــة علــى النظــر يف مــآالت األفعــال واالحتيـــاط 
 . لألحكام؛ و ا ميكن التمثيل به لذلك من اجتهادات الفقهاء

ـــل شخصـــاً بتـــزو : مســألة الســـابق ج ابنتـــه؛ واتفــق أن مـــات املوكـــل ووقـــع النكـــاح؛ دون أن يعـــرف يمـــن وكَّ
وعنـدي أنـه ال يصـ ؛ :  منهما؛ فقد صرح بعض الفقهاء ببطالن النكاح احتياطـاً ألصـل التحـرمي يف األبضـاع

 (3).ألن األصل التحرمي فال يستباح بالشك

 :إلى باعتبار متعلقه -3
 (.توقف)تركي  -3   سل  -9   فعلي -1

 : صور االحتياط الفعلي أربعة
 . فعل الواجب احتياطاً إذا تعارض الواجب مع الندب -1
 . فعل الواجب احتياطاً إذا تعارض الواجب مع الكراهة -9
 . الواجب احتياطاً إذا تعارض الواجب مع اإلباحة لفع -3
 . فعل املندوب احتياطاً إذا تعارض الواجب مع اإلباحة -4

 : االحتياط السلبي
 – يف املسـألة الـيت يريـد اسـتنباط حكـم هلـا، أو جيـد دلـيالً لكنـه معـارض يكون ح  ال جيد الفقيـه دلـيالً 

بغريه مـن األدلـة ومل يظهـر لـه تـرجي  ومل يتبـ  لـه كيـف يقـدم دلـيالً علـى  خـر؛ فهنـا يلجـأ الفقيـه إىل  –عنده 
يـاط السـل  نوع من االحتياط وهو عدم اجلـواب واإلفتـاء، ولكنـه ملـا كـان احتياطـاً عـدمياً جـاز تسـميته باالحت

 (. توقف)وهو نفسه املسمى 
 : صور االحتياط التركي ستة

 . دليل التحرمي مع دليل اإلباحة ترن األمر الذي تعارض فيه -1
 . ترن األمر الذي تعارض فيه دليل التحرمي مع دليل الندب -9

                                 
 (. 9213)البخاري، كتاب الشهادات؛ باب شهادة اإلماء والعبيد، ح   (1)
 (. 1/922)ابن القيم  –إعالم املوقع   (2)
 (. 1/412)التمهيد لإلسنوي   (3)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 . ترن األمر الذي تعارض فيه دليل التحرمي مع دليل الكراهة -3
 . ترن األمر الذي تعارض فيه دليل الكراهة مع دليل اإلباحة -4
 . ترن األمر الذي تعارض فيه دليل الكراهة مع دليل الندب -2
 (1) .ترن األمر الذي تعارض فيه دليل التحرمي مع دليل الوجوب -3
 : إلى باعتبار حكمه -4

 . ل الوقوع، أو التوقفمن اخلالف، أو مراعاة للخالف قب اخروجً : للحكم  االحتياط -أ
 . وهو املعروف بسد الذرائع: ملآل احلكم االحتياط -ب
فيجب واحلالة هذه جتنب حمصورات بأجنبيات  اختالط حمرم جمهولة)مثاله : احلكمملناط  االحتياط -ج

 : ولذلك قد يكون (2)(.وهذا من االحتياط الختالط احلالل باحلرام الزواج منهن كلهن

 ( 3) .امندوبً  -جـ  .اذمومً م -ب  .اواجبً  -أ
 : الخروج من الخالف -أ

 . إذ سببه تعارض األدلة الحتمال أن يكون الصواب يف دليل اخلصم فيحتاط باخلروج من اخلالف
 : مراعاة الخالف قبل الوقوع -ب

واحتمـــال  معينــهألن الفقيــه إذا كــان اجتهــاده أن الشــيء حــالل لكنــه رأى يف دليــل القائــل باحلرمــة قــوة 
االلتبـاس، لكنـه احتيـاط  ألجـلفحكم بناًء على ذلك بالكراهة فإنـه يأخـذ باالحتيـاط، ألنـه إوـا كـره  ، إصابة

 . خيص احلكم بالذات
 : التوقف -جد

  (4).سببه تعارض األدلة فال يظهر احلكم وال يب  فيكون االحتياط بالتوقف: احتياط سل 
 (5).غــري جـائز، فاألصــل علــى املشـروعية لكــن مآلـه غــري مشــروعفـإن غالبهــا تـذرع بفعــل جــائز إىل عمـل 

 . باعتبار املآل ال بالنظر إىل احلكم وال إىل مناطهفُيمنع احتياطاً 
 : أما بالنسبة إىل احلكم فألن يف سد الذرائع طرفان

                                 
 (. 919 – 4/910)راجع الفروق للقرايف   (1)
 (. 339 – 332)ص. إلياس بلكا –االحتياط  ( 2)
 (.  93ص)والعمل باالحتياط ملنيب شاكر  31إىل ص 99راجع نظرية االحتياط الفقهي من ص( 3)
 (. 339)االحتياط إلياس بلكا   (4)
 (. 4/143)املوافقات   (5)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 . الفعل أو الذريعة وهلذا يف األصل حكم اإلباحة واجلواز -1
سه أمر غري مشروع وال جائز، فالبيع يف األصل حالل ب ِّ ألن اهلل تعاىل املآل وهو بالنظر إليه يف نف -9

باألصل أم  تعلقألن اهلل تعاىل حرَّم الربا فاحلكم هنا سواًء ؛   والربا يف األصل حراٌم ب ؛ أحلَّ البيع 
 . باملآل وا،  الئ  وكذلك املناطق ال التباس فيه
تفضــي يف غالــب  –حبســب األصــل  –رائع املشــروعة لكــن االشــتباه هنــا وقــع مــن حيــث إن بعــض الــذ

فكان من املناسب سد هذه الـذرائع احتياطـاً ال للحكـم وال  ؛ األحوال أو يف كثريها إىل مآالت غري مشروعة
 .  فهو احتياط يراعى احتمال الوقوع الفعلي يف املآل املمنوع ، ملناطه، بل ملآله

 



 

29 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 المبحث الرابع 

 االحتياطالواردة في  الفقهيةالقواعد بعض 

وقــد .هنــان قواعــد عديــدة متعلقــة باالحتيــاط، وقــد تصــنف علــى أهنــا عامــة أو خاصــة أو ،ــابطًا أو كليــة
  : وردت بألفا  عديدة متقاربة فمن ذلك 

 .(1)يف أن يدخذ باليق : االحتياط -1
 .(2)يف الربا واجب االحتياطاألخذ ب -9
  .(3)يف العبادات االحتياطاألصل  -3

 .(4)االحتياطاحلرمة تنبين على  -4
 .(5)فالشبهة تعمل فيه االحتياطالربا مبين على  -2
 .(6)االحتياطمبين العبادة على  -3
 .(7)االحتياطالشبهة تعمل عمل احلقيقة فيما هو مبىن على  -9
 .(8)االحتياطعند حتقق املعار،ة لعدم البجي  جيب األخذ ب -1
 .(9)االحتياطغالب الرأي مبنزلة اليق  فيما يبىن أمره على  -2
 .(10)االحتياطإذا استند الشك إىل أصل أُمر ب -10
 .(11)االحتياطأكرب الرأي مبنزلة اليق  فيما يبىن أمره على  -11
 .(12)االحتياطبيع املراحبة مبين على  -19
 .(13)بالشك احتياطاالواجبات ال تثبت  -13

                                 
 (. 32ص/3ج)املبسوط للسرخسي ( 1)
 (. 42ص/ 14ج)املصدر السابق ( 2)
 (. 42ص/ 1ج)املصدر السابق ( 3)
 . 909ص 4املبسوط ج( 4)
 . 23القواعد النورانية ص( 5)
 . 23القواعد النورانية ص( 6)
 . 13ص 14املبسوط ج( 7)
 (. 100 -22ص) 19املبسوط ج( 8)
 . 1433شرح الكبري صال( 9)
 . فما بعدها 922واملنثور للزركشي ص 23، القاعدة924ص 1قواعد املقري ج( 10)
 . 91ص 3املبسوط ج( 11)
 . 124ص 3، رو،ة الطالب  ج399ص 91املبسوط السرخسي ج( 12)
 . 931، 901، 223ص 9املغين ج( 13)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 .(1)االحتياطالعبادة بيدخذ يف  -14
 .(2)االحتياطظ و فالنائب ال جيوز له التصرف إال على وجه احل -12
 .(3)احتياطاإذا اجتمع مبي  وحاظر غلب جانب احلظر  -13
 .(4)النسب حيتاط إلثباته -19
 .(5)االحتياطكتحققه فيما يبىن أمره على   -أي الزيادة–توهم الفضل  -11
 .(6)قبل ظهور السبب حتياطال معىن لال -12
 .(7)السلف يف احلكم بالتحليل والتحرمي احتياط -90
 : في االحتياط( عامة)قواعد كلية  -4

 : من هذه القواعد ميكن صياغة القواعد الكلية التالية
 . االحتياط يف أن يدخذ باليق  -1
 . االحتياط يف باب العبادات واجب -9
 . لك احللاالحتياط يف باب احلرمة واجب وكذ -3
 . املوهوم فيما يبىن على االحتياط كاملتحقق -4
 . أفضلية االحتياط يف العبادات عند وجود ما حيتاط فيه -2
 : ضوابط فقهية في االحتياط -3
 . بيع املراحبة مبين على االحتياط -1
 . النسب حيتاط إلثباته -9
 . يف املعامالتالنائب ال جيوز له التصرف إال على وجه احلفظ واالحتياط  -3
 . الربا مبين على االحتياط فالشبهة تعمل فيه -4

 . أمثلة على القواعد الكلية العامة في االحتياط 

                                 
  (. 131)شرح السري ص( 1)
 . (340، 23، 29، 42، 43،  41)ص 2املغين ج( 2)
 . (102) وطيياالشباه والنظائر للس ،2/922املغين( 3)
 . 903ص 2املغين ج( 4)
 . 31ص 14املبسوط ج( 5)
 . (   43)ص 3املبسوط ج( 6)
 . ( 324) ص –ابن محيد  -قواعد املقري مقدمة ( 7)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

  (1).االحتياط يف أن يدخذ باليق : القاعدة األوىل -1
 : معناها ومدلولها

 . معناه احلفظ يف اللغة واألخذ بالثقة: االحتياط
 . معناه حفظ النفس عن الوقوع يف املأمث: واصطالًحا

واالحتياط يف العبادة األخذ بـالعزائم الـيت يتـيقن هبـا بـراءة الذمـة فتـدل هـذه القاعـدة علـى أن املكلـف يف 
 . األمور املشتبهة أن يأخذ باألحوط لدينه حىت يتيقن أنه قد أبرأ ذمته

 : ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
رأة خــرب وفــاة زوجهــا وشــكت يف وقــت وفاتــه فعليهــا أن تعتــد مــن الوقــت الــذي تســتيقن فيــه إذا أتــى املــ

مبوتــه؛ ألن العــدة يدخــذ فيهــا باالحتيــاط، ومــن االحتيــاط هنــا أن تعتــد مــن الوقــت األقــرب لتــيقن الوفــاة فيــه 
 . واألبعد مشكون فيه

  (2):االحتياط في باب العبادات واجب -3
 : معناها ومدلولها

ر يف العبــادات أداؤهــا بكماهلــا ولــذلك جيــب علــى املكلــف األخــذ بــاألحزم واألوثــق واألحــوط يف املســتق
دينـه وبـراءة ذمتـه، حيـث إن ذمـة املكلـف مشـغولة بالعبـادة املطلوبـة يقينًـا فيجـب أن تـددى العبـادة علـى وجــه 

 .تربأ إال بيق  مثلهيتيقن املكلف أو يغلب على ظنه أنه قد برأت ذمته ألن الذمة إذا أشغلت بيق  فال 
 : ومن أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

أي يصــلي . مــن تــذكر فائتــة ال يــدري أميــا هــي مــن صــلوات اليــوم والليلــة فعليــه صــالة يــوم وليلــة احتياطًــا
 . مخس صلوات حىت يتيقن من براءة ذمته

ر الــواردة يف مقــدار إخــراج صــاع مــن احلنطــة يف زكــاة الفطــر أخــًذا باالحتيــاط لالخــتالف يف اآلثــا: ومنهــا
 . املخرج هل هو صاع أو نصف صاع

  (3):االحتياط في باب الحرمة واجب وكذلك الحل -4
 : معنى القاعدة

                                 
 (. 3/32)املبسوط ( 1)

 (. 3/124)املبسوط ( 2)

 (.9/19)املبسوط ( 3)
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احلـل واحلرمـة حكمـان شــرعيان، فـال حـالل إال مـا أحلــه الشـرع وقـام الـدليل علــى حلـه، وال حـرام إال مــا 
 . حرمه الشرع وقام الدليل على حترميه

فاألصـل التوقـف، والبنـاء علـى األحـوط  –واشـتبه األمـر  –الراج  على احلل واحلرمـة فما مل يقم الدليل 
 . للدين، واألصل تغليب جانب احلرمة

وأما إذا مل يقم دليل على حل الشئ أو حرمته، فهـو مـن املسـكوت عنـه واألرجـ  فيـه احلـل مـا مل يثبـت 
 . ،رره

 : من أمثلة القاعدة
يــد الــزواج منهــا قــد ر،ــعت معــه، فــاألحوط للــدين تركهــا، والــزواج مــن إذا شــك يف أن هــذه املــرأة الــيت ير 

 . غريها
 : من مستثنيات القاعدة

 –إذا اشتبهت أخته بنساء أهل مصر جاز له اإلقدام على النكاح مـن نسـاء ذلـك املصـر واملـراد باملصـر 
اشــتباه حــرام قليــل مببــاح   ألنــه مــن تعــارض األصــل والظــاهر وألنــه مــن (1)وال حيتــاج التحــري -املدينــة الكبــرية  

 .كثري 
 : الموهوم فيما يبنى على االحتياط كالمتحقق -1

هـذه القاعـدة مـن قواعـد التقـديرات الشـرعية، وهـي إعطـاء املوجـود حكـم املعـدوم وإعطـاء املعـدوم حكــم 
املوجود وحيتاج إىل هذه القاعدة إذا دل دليل على ثبـوت حكـم مـع عـدم سـببه أو شـرطه أو قيـام مانعـه، وإذا 

 .ألنه خالف األصل؛ جيوز التقدير حينعذ إليه فال مل تدع الضرورة 
 : هاومن أمثلت

كثــري مــن أحكــام اخلنثــى املشــكل واملنــافع املعقــود عليهــا يف اإلجــارة فإهنــا جتعــل كــاملوجودة ويــورد عليهــا 
 . العقد

 : أفضلية االحتياط في العبادات عند وجود ما يحتاط فيه -5
 : معنى القاعدة ومدلولها

 . ما تردد ب  البدعة مثال والسنية يبن احتياطًا

                                 
 . ( 434)ص ( 923/ 103)قواعد ابن رجب ق ( 1)
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 . من االحتياط لألموال واالحتياط لألرواح أفضل من االحتياط لألعضاء واالحتياط للدماء أفضل
لــذلك االحتيــاط يعظــم ويكــرب ويتأكــد بشــرف احملتــاط لــه وعظــم املصــلحة احلاصــلة أو املفســدة املندفعــة 

 . على ذلك
 : ومن فروعها وأمثلتها

 . إدخال املرفق  والكعب  يف الو،وء خروًجا من اخلالف يف ذلك -1
  (1).عارض تأخري الوتر إىل  خر الليل احتمال تفويته فاألفضل تقدميه احتياطًا لتحصيل األصل إذا -9

 : ضوابط في االحتياط
 (2):بيع المرابحة مبني على االحتياط -4

 : معنى القاعدة ومدلولها
  (3).هو البيع مبا اشبى وبزيادة رب  معلوم عليه: بيع املراحبة

  (4).األول بالثمن األول مع زيادة رب  نقل ما ملكه بالعقد: أو هو
وملــا كـــان بيــع املراحبـــة مبنًيـــا علــى األمانـــة فاالحتيــاط فيـــه واجـــب وعلــى البـــائع الصــدق يف اإلخبـــار عمـــا 

 . اشبى به وعما قام عليه إن باع بلفظ القيام
 : من أمثلتها ومسائلها

ســيارة فهــو جــائز،  يبيعــهعلــى أن إذا ادعــى رجــل علــى  خــر ألــف ا فأنكرهــا املــدعى عليــه مث صــاحله 
صــاحلتك مــن : وجيــوز أن يبيــع املــدعي الســيارة مراحبــة؛ ألن هــذا إقــرار مــن املــدعى عليــه بالــدين، أمــا إذا قــال

دينك على أن لك هذا العبـد وقبضـه املـدعي مل يكـن لـه أن يبيعـه مراحبـة علـى الـدين؛ ألن مبـىن الصـل  علـى 
والشـبهة فيمـا هـو مبـين علـى االحتيـاط تعمـل علـى  ، شـبهة احلـط فيـه فتتمكناإلغماض والتجوز بدون احلق 

 .(5).عمل احلقيقة
 
 

                                 
 ( .1/311،312)إحكام األحكام ( 1)

 (. 3/124)، رو،ة الطالب  (1/39ج)املبسوط ( 2)

 (. 931ص)طلبة الطلبة ( 3)

 (. 911)أنيس الفقهاء ص ( 4)

 (.2/903)املغين   (5)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 (1):النسب يحتاط إلثباته -3
 : معنى القاعدة ومدلوالتها

، أو هـو اشـبان وإلـيهم نسـب هـذا الرجـل يف قـريش أي هـو مـنهم : هو العـزو واالنتمـاء، يقـال: النسب
 . من جهة أحد األبوين

والنســبة إىل األب أو األم أو البلــد أو احلــي أو القبيلــة أو الصــناعة وغــري ذلــك يكــون بإحلــاق يــاء النســبة 
 . هو قرشي أو جبلي أو قبلي أو دمشقي: إىل املنسوب إليه فيقال

 :ومن أمثلة القاعدة ومسائلها
باف األب فـاع. إذا ثبت نسب شـخص مـن  خـر فإنـه يكـون حجـة علـى كافـة النـاس كاحلريـة إذا ثبتـت

 . ببنوة ابنه ال يكون ذلك خاًصا باألب، بل يتعدى إىل العموم
 . أي االعباف بالبنوة والنسب فيلزم كل متعامل مع هذا االبن معاملته على أنه فالن بن فالن

ثبت حبجـة  النسبإذا ثبت النسب باإلقرار، مث أنكر املقر ورجع عن إقراره مل يقبل إنكاره؛ ألن : ومنها
  .شرعية

 (2):النائب ال يجوز له التصرف إال على وجه الحظ واالحتياط في المعامالت -4
 . اسم فاعل من ناب عنه ينوب إذا قام مقام غريه يف أداء واجب أو تصرف ما: النائب

فالنائب عن غريه يف أمر ما مقيد بالتصرف مبا فيه مصلحة املنوب عنه وحظه، والعمل مبا فيـه االحتيـاط 
 . وب عنه عند التباس املصلحةملصلحة املن

 :ومن أمثلتها ومسائلها
خـالف، فعنـد   -أي بالـدين  -إذا أطلق رب املال للمضارب التصرف فهل له التصرف بالبيع نسـيعة؟ 

ليس له ذلـك؛ ألنـه نائـب يف البيـع، فلـم جيـز لـه البيـع نسـيعة بغـري  –رمحهم اهلل  –مالك وابن حزم والشافعي 
 (3).حنيفة رمحه اهلل تعاىل، والراج  عند احلنابلة، كما رجحه ابن قدامة خالفًا أل . إذن صري 

 : الربا مبني على االحتياط فالشبهة تعمل فيه -1
 : معنى القاعدة وداللتها

                                 
 (. 2/903ج)قواعد البورنو ( 1)

 (. 42 – 43 – 2/41)املغين ( 2)

 (. 2/340)املصدر السابق ( 3)
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فأميـــا شـــبهة وجـــدت يف تلـــك  ؛ املعـــامالت الربويـــة جيـــب فيهـــا متـــام الو،ـــوح وحتقـــق املماثلـــة بـــ  البـــدل 
 . صحة العقد وتبطله املعامالت الربوية فهي متنع

الربـا فعنـد وجـود للمتعـامل  بألن باب الربا مبين على االحتياط وذلك لشدة الوعيد يف الكتـاب والسـنة 
 . أدىن شك يف املماثلة أو وقوع املفا،لة فيجب إبطال العقد احتياطًا للدين

 :ومن أمثلتها ومسائلها
بصــربة  –أي كومـة  –التفا،ـل كبيـع صــربة متـر  بيـع ربـوي جبنسـه دون حتقــق املماثلـة يبطـل العقــد لشـبهة

 متر مثلها يف نظـر النـاظر، فهـذا غـري جـائز الحتمـال املفا،ـلة، فالبـد مـن الكيـل لتحقـق املماثلـة ومنهـا مبادلـة
  (1).جنس واحدمن يًدا بيد؛ ألهنما ؛  مبثل إال مثالً  جيوز احلنطة بدقيقها ال

  

                                 
 (.32)النورانية صالقواعد ( 1)
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 الثانيالفصــــل 
 

 الفقهية في الطهارة الشرعيةأثر قاعدة االحتياط 

 
 :وفيه أحد عشر مبحثًا 

 .أثر قاعدة االحتياط الفقهية في باب المياه: المبحث األول

 .الفقهية في باب اآلنية أثر قاعدة االحتياط: المبحث الثاني

 .الفقهية في باب االستنجاء أثر قاعدة االحتياط: المبحث الثالث

السثثواك وسثثنن  الفقهيثثة فثثي بثثاب أثثثر قاعثثدة االحتيثثاط: المبحثثث الرابثثع

 .الوضوء

 .الفقهية في باب الوضوء أثر قاعدة االحتياط: المبحث الخامس

الفقهيثثة فثثي بثثاب المسثث  علثثى  أثثثر قاعثثدة االحتيثثاط: المبحثثث السثثاد 

 .الخفين والحوائل

 . الفقهية في باب نواقض الوضوء أثر قاعدة االحتياط: المبحث السابع

 .الغسل الفقهية في باب  ة االحتياطأثر قاعد: المبحث الثامن

 .الفقهية في باب التيمم أثر قاعدة االحتياط: المبحث التاسع

 .إزالة النجاسة  الفقهية في باب أثر قاعدة االحتياط: المبحث العاشر

الفقهيثثة فثثي بثثاب الحثثيض  أثثثر قاعثثدة االحتيثثاط: المبحثثث الحثثادي عشثثر

 .والنفا 
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 المبحث األول

 االحتياط الفقهية في باب المياهأثر قاعدة 

 :عشرة مطالبيشمل و 
 .أقسام المياه: المطلب األول
 : تصوير المسألة

 : اختلف العلماء يف تقسيم املياه اختالفًا كثريًا لكنها عند التحقيق تدول إىل اجتاه 
 . طهور وسس: أن املياه تنقسم إىل قسم  -أ

 . أن املياه تنقسم إىل ثالثة أقسام طهور وطاهر وسس -ب
 : تحرير محل النزاع

واختلفوا يف املاء الذي خالطه شيء مـن الطـاهرات الـيت ميكـن صـوهنا  ؛اتفقوا على معىن الطهور والنجس
مطلًقـا أو  عنه من غري أن يغلب على  يع أجزائه فتغري عيًنا؛ كماء النبيذ وماء الزعفران والورد هل يبقـى مـاءً 

 ؟  ال؟ واملاء الذي خالطته ساسة فلم تغريه، هل يُلحق بالنجس أم بالطهور
 : األقوال

 : أقسام اختلفوا على ثالثة 
يف  (3)وأمحد (2)والشافعي (1)مالك: طهور، وطاهر، وسس، وبه قال: هنا ثالثة أقسامإ:قالوا: اجلمهور -1

 . وهو املشهور واملعتمد يف مذاهبهمرواية 
 . طهور وطاهر وسس ومشكون فيه: هنا أربعة أقسامإ:قالوا – (5)وبعض احلنابلة (4)بعض احلنفية -9
 .طهوٌر مطهر، وسس منجس، يف رواية اختارها ابن تيمية: هنا قسمانإ:قالوا: (7)وأمحد (6)أبو حنيفة -3

 : أدلة كل قول
 : أدلة القول األول

                                 
 (.1/11)املقدمات   (1)

 (. 1 - 3 -1)املهذب   (2)

 (. 1/91)اإلنصاف ( 3)
 (. 42، 1/43)املبسوط   (4)

 (. 1/91)اإلنصاف   (5)

 (. 23، 1/43)املبسوط   (6)

 (. 31، 1/91)املغين   (7)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

نوقش بأن هذا ماء سواًء   (1) .ژ ائ ائ ائ  ى ى ېژ : قوله تعاىلفال يدخل يف  اً الطاهر ليس مباء مطلق -1
 . ، وإذا كان ماًء مل جيز التيمم عند وجوده إال إذا كان سًسااً كان مطلًقا أو مقيد

املاء ال خيلو إما أن جيوز الو،وء به فهو الطهور، أو ال جيوز الو،وء به وجيوز شربه : دليل االستقراء -9
 . فهو الطاهر، أو ال جيوز الو،وء به وال شربه فهو النجس

 : أدلة القول الثاني
يء أطعم أهلي أصابتنا سنة فلم يكن يف مايل ش: ا رواه غالب ابن أجبر ر،ي اهلل عنه قالمب –استدلوا  -1

: يا رسول اهلل: حرم حلوم احلمر األهلية فأتيت الن  فقلت إال شيء من محر، وقد كان رسول اهلل 
: أصابتنا السنة ومل يكن يف مايل ما أطعم أهلي إال مسان احلمر، وأنك حرمت حلوم احلمر األهلية فقال

  (2)".أطعم أهلك من مس  محرن، فإوا حرمتها من أجل جوال القرية"
 (3)".يوم خيرب عن أكل حلوم احلمر األهلية  هنى الن  : "ما رواه جابر ر،ي اهلل عنه قال -9

 : وجه الداللة من الحديثين
 .فصار مشكوًكا يف سدره غري متيقن بطهارته وال ساسته؛ التعارض يف حل احلمار األهلي ويف حرمته  

ـــص لـــه عنـــد  بـــأن نـــوقش احلـــديث األول ،ـــعيف ال،ـــطراب ســـنده ومتنـــه وعلـــى فـــرض صـــحته فإوـــا ُرخِّ
 . الضرورة كما تباح امليتة

احلديث الثا  حل احلمار األهلي كان يف أول اإلسالم مث نسخ وحرم يوم خيـرب فُأكفعـت القـدور وهلـذا و 
 . فال تعارض بينه وب  حديث جابر فسدره سس كلحمه بال شك

 : قال ابن هبرية رمحه اهلل تعاىل
 دلـه لقولـه تعـاىلبفب مَ دِ فـإن ُعـ؛ أ عوا على أن الطهارة جتب باملاء على كل من لزمته الصالة مع وجـوده 

 ژ ائ ائ ائ  ى ى ېژ 
(4 ) 

 ژ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃژ ولقوله تعاىل 
 املاء يف اآليت  نكرة يف سياق النفي فيعم (5)

                                 
 (. 43: )سورة النساء( 1)
هي اليت تأكل اجللة كما قالـه اخلطـا  يف املعـامل  اجلاللة( .  119) و،عفه األلبا  (  3111) رواه أبو داود باب يف أكل حلوم احلمر األهلية   (2)

 (4  /133  . ) 

 ( . 1241) مسلم كتاب الصيد والذبائ  باب حلوم اخليل حديث   (3)

 (.43( سورة النساء( 4)
 (. 11 ):سورة االنفال( 5)
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 ( 1).التنزه عن األدناس واألقذار: الطهارة: قال أهل اللغة
مل  – عنــه املــاء غالبــاً  بطــاهر يغلــب علــى أجزائـه  ــا يســتغينخلقتــه علــى أنــه إذا تغــري املــاء عـن أصــل : وأ عـوا

 .(2)فإنه جوز الو،وء باملاء املتغري بالزعفران وحنوه جيز الو،وء به، إال أبا حنيفة رمحه اهلل تعاىل
 : أدلة القول الثالث

 : من السنة
 (.3)هو الطهور ماؤه احلل ميتته: سعل عن ماء البحر فقال أن الن   - ر،ي اهلل عنه - ما رواه أبو هريرة -1
 (.4)(أمر بغسل احملرم الذي وقصته دابته مباء وسدر) ما ثبت أن الن   -9
 .(5) (بغسل ابنته مباء وسدر) وأمر  -3
 (6) .اغتسل وميمونة من إناء واحد يف قصعة فيها أثر العج  أن الن  -ر،ي اهلل عنها -ما روته أم ها ء  -4
بــذلك، ال ســيما يف  خــر األمــر، إذا قــل املــاء واحنــل  ومــن املعلــوم أنــه ال بــد يف العــادة مــن تغــري املــاء 

 .(7)العج 
 : ثمرة الخالف

عند فقد املاء الطهور ووجود املاء الطاهر هل جيوز التيمم به أم ال جيوز؟ هل يُتو،أ مباء القهوة أو املـرق 
 أو اخلل وحنوه؟ 
 : االحتياط

لداللــة اآليتــ  الســابقت  علــى أن الطهــارة باملــاء املطلــق فــإن عــدم عــدل إىل  ؛ القــول بــأن املــاء قســمان
 . التيمم
 
 :االحتياطوجه 

طهور وسس فما تغري بنجاسة فهـو سـس ومـامل يتغـري بنجاسـة فهـو طهـور، : املاء قسمان فقطن إ:قالوا 

                                 
 (. 1ج) 33ص ( االفصاح)ابن هبرية ( 1)
 . نقل ذلك عن غريه 1ج  33االفصاح ص  – ابن هبرية( 2)
( العلـل الكبـري للبمـذي) هو حديث صـحي  : مام البخاري يف التاريخ قال اإل( 13)و،وء مباء البحر، رقم باب ال –كتاب الطهارة   –أبو داود ( 3)

 .وقال حسن صحي  ( 32)حر أنه طهور حباب ما جاء يف ماء الب –البمذي كتاب الطهارة (   33) 
 (. 1903)، ومسلم، كتاب احلج، باب ما يفعل احملرم إذا مات ح 1932)البخاري، كتاب اجلنائز، باب الكفن يف ثوب ، ح ( 4)
 (. 232)نائز، باب يف غسل امليت ح، ومسلم، كتاب اجل(1923)البخاري، كتاب اجلنائز، باب غسل امليت وو،وءه باملاء والسدر، ح ( 5)
 34ص (  99/  1) رواء وصححه األلبا  يف اإل( 391)د، ح باب الرجل واملرأة يغتسالن من إناء واح –رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة ( 6)
 ( 31)ترجيحات  الشيخ ابن عثيم  رمحه اهلل تعاىل يف كتاب الطهارة ص ( 7)
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 اإذ لـو كـان قسـم الطـاهر موجـودً  ؛ قسم ال وجود لـه يف الشـريعة، والـدليل علـى هـذا عـدم الـدليل وأن الطاهر
إىل التــيمم فلمــا مل حلاجــة النــاس إىل معرفتــه وألنــه يبتــب عليــه إمــا أن يتطهــر بــه أو يعــدل و ؛ يف الشــرع لعلــم

 ( 1) .تأت به األخبار دل على عدم وجوده واهلل أعلم
 (4) .للمشهور اخالفً  (3)عن أمحد ورواية (2)هو اختيار شيخ اإلسالم( القول) االحتياطوهذا 

 : تغير الماء بغير ممازج كقطع كافور أو دهن وغيره. المطلب الثاني
 : صورة المسألة

دة جامــدة وغــريت إحــدى أوصــافه فمــا حكــم هــذا املــاء؟ هــل يبقــى علــى لــو ســقط يف املــاء الطهــور مــا
 طهوريته أو يكره استعماله؟ 

 : تحرير محل النزاع
واختلفـوا يف تغـري الطعـم واللـون علـى ؛ اتفقوا على أن املاء إذا تغري رحيه مبمازج يكره استعماله للمجاورة 

 .ثالثة أقوال
 .(7)، ورجحه ابن حزم(6)، والشافعية(5)املاء طهور بال كراهة، احلنفية :القول األول
 . (9)ووجٌه عند الشافعية (8)اختاره ابن عرفة من املالكية –يكون طاهرًا  :القول الثاني
 (10).يصب  طهورًا مكروًها عند احلنابلة :القول الثالث

 
  :الراجح

 . إن كان األحوط ترن استعماله خروًجا من اخلالفو ؛  جواز استعمال املاء حىت لو تغري بغري  ازج

                                 
 (. 33 -39)املصدر السابق  (1)
 (.91/92)الفتاوى   (2)
 (. 1/99)اإلنصاف   (3)
  (. 1/91)املغين  (4)
 (. 1/99)البحر الرائق   (5)

 (1/22)ا موع   (6)

 (. 194)احمللى، مسألة   (7)

 (1/3)اإلكليل  (8)

 (. 1/424)ا موع  (9)

 (.1/93)اإلنصاف  (10)
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 :سبب الخالف
خفاء تناول اسم املاء املطلق للماء الذي خالطه أمثـال هـذه األشـياء هـل تقيـد هبـذه اإل،ـافة فخـرج عـن 

 .اطالقه
 : االحتياطوجه 
 . إال بدليل وال دليل يدل على ذلك ن احلكم ال يثبتإ -1
 . ن هذا التغري تغري جماورة وليس تغري  ازجة فال يسلب املاء صفتهإ -9

 . (1)األصل طهارة املاء وعدم كراهه استعماله فيبقى ما كان على ما كان حىت يأيت ما يغريه -3

وإوـا السـبب هـو احتمـال األدلـة  ، واخلروج من اخلالف فيـه احتيـاط ولـيس السـبب اخلـروج مـن اخلـالف
 ". دع ما يريبك إىل ما ال يريبك"فهو من باب 
 .اتسخين الماء بالنجس إذا كان االناء محكم  : المطلب الثالث
 : صورة المسألة

مــن كـان يف الــرب واإلنـاء املســخن فيــه  كحـاللـو ســخن املـاء الطهــور بـروث حيوانــات غـري مأكولــة اللحــم  
 احلكم؟  املاء حمكم اإلغالق فما
 : تحرير محل النزاع

اتفقــوا علــى أن املــاء إذا وصــلت إليــه النجاســة وحتقــق وصــوهلا أثنــاء التســخ  تتــنجس حيكــم بنجاســتها، 
 .واخلالف يف وصول شئ من الدخان أو الرماد إىل املاء

 : األقوال
 . ، طهور بال كراهة(3)، والشافعية(2)احلنفية -1
 . ، يكره استعماله(4)املالكية -9
 : على أحوال (5)احلنابلة -3
 . إذا حتقق وصول شئ من الدخان أو الرماد إىل املاء فهو سس تغري أو مل يتغري -
الحتمال  االستعمال ؛ وحتقق عدم وصول شيء من الدخان فهو طهور مكروه اإذا كان احلائل حصينً  -

                                 
 ( 1/21)للسيوطي ( شباه والنظائراأل)وانظر القاعدة يف . سابق بتصرفاملصدر ال( 1)
 (. 1/10)حاشية ابن عابدين   (2)

 (. 1/112)رو،ة الطالب    (3)

 (. 1/10)مواهب اجلليل   (4)

 (. 1/92)املغين   (5)



 

90 
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 . إليه وصول النجاسة
  . استعماله النجاسة إليه فهو طهور مكروهإذا كان احلائل غري حص  ومل يعلم وصول  -

 وصول النجاسة إليهوإن كان األحوط ترن استعماله الحتمال ؛  جواز استعماله وعدم كراهية ذلك :الراجح
 . من اخلالف خروجاً 
 :االحتياطوجه 

ألن الغالب على الظن عدم وصول النجاسـة إليـه وإن دخـل فيـه دخـان وغـريه فإنـه يبـين علـى القـول بـإن 
 .(2) عندهم ومذهب احلنفية أهنا تطهر وهذا هو الصواب املقطوع به(1)ااالستحالة تصري النجس طاهرً 

 .ةمجاورة الماء لميت: المطلب الرابع
املقصــــود إذا تغــــريت رائحــــة املــــاء فقــــط :التغــــري مبجــــاورة ساســــة فقيــــل  اختلـــف العلمــــاء يف املقصــــود مــــن

،واليشمل تغري الطعم واللون؛ ألنه لو تغري لونـه أو طعمـه مبجـاورة النجاسـة لعلمنـا علًمـا مدكـًدا بـأن النجاسـة 
 (3).حلت فيه وبالتايل يكون التغري عن  ازجة وليس عن جماورة

 : األقوال
املاء طهور إذا تغريت رائحته ن إ:قالوا، (7)احلنابلةو ، (6)الشافعيةو ، (5)املالكيةو ، (4)اجلمهور من احلنفية -1

  (8).رائحته مبجاورة النجاسة قوال واحًدا ونقلوا اإل اع يف ذلك
لو تغري مبجاورة فاملراد به تغري رحيه فقط حبسب الصورة؛ برائحة كريهة كاجليفة : "قال اخلرشي يف شرحه -9

 (9).إخل كالمه.. فال يضر ذلك  أو طيبه كنبت جماور له
 .عند اجلمهور عن استعمال هذا املاء إن أمكن خالفا للمشهور التنـزه: األحوط
 :االحتياطوجه 

                                 
 (. 1/32)عن الشرح املمتع ( 39)ترجيحات ابن عثيم  يف كتاب الطهارة ( 1)
 (.1/12)بدائع الصنائع  (2)

 (. 3/440)أحكام القر ن للجصاص  (3)
  (. 1/10)حاشية ابن عابدين  (4)

 (. 1/10)مواهب اجلليل   (5)

 (. 1/112)رو،ة الطالب  ( 6)
 (. 1/92)املغين   (7)

، ابــن مفلــ  الصــغري يف املبــدع، شــرح املقنــع مــن (1/122)، النــووي مــن الشــافعية يف ا مــوع (1/24)احلطــاب مــن املالكيــة يف مواهــب اجلليــل (8)
 (. 1/31، صاحب الشرح الكبري من احلنابلة (1/39)احلنابلة 

 (. 1/39).على خمتصر اخلرقياخلرشي يف شرحه ( 9)
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 . حتل يف هذا املاء (1)كروباتيفقد حتمل هذه الروائ  م اخبث رائحة املاء و،رره طبيً  -1
أمرنا حبفظ أرواحنا والشريعة ال  املكلف، واهللألن ذلك من اختاذ وسائل السالمة املعينة على سالمة  -9

 . تقر الضرر بل تدفعه
ژ ۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھژ قال تعاىل 

(2) . 
وأفضــل مــىت  (4)، إال أن التنـزه عنــه أوىلاإل ــاعب اومــع كـون املــاء َطهــورً  (3) (ال ،ــرر وال ِ،ــرَار) وقولـه 

 .واهلل أعلم.وجد غريه؛ ألن املاء قد اليسلم من بعض امليكروبات اليت قد تضر بعض الناس 
 (.املاء املستعمل)  المرأةتطهر الرجل بفضل طهور :المطلب الخامس

 متى يكون الماء مستعمال ؟ 
وأمـا إذا غمـس يـده يف مـاء بنيـة رفـع  ، الو،وء يف رفع احلدث مسـتعمل باتفـاق أعضاءاملاء املتقاطر من 

 .واختلفوا يف حد القليل ، إذا كان قليال كان مستعمال:احلدث، فهل يكون مستعمال ؟  قالوا 
  :تحرير محل النزاع

وعلـى جـواز اغتسـاهلما مـن إنـاء واحـد مشـبن بينهمـا  ، امًعـ املرأةو،وء الرجل و  اتفق العلماء على جواز
 .يف و،وء الرجل مبا خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث: لعدم اخللوة، واالختالف

 : األقوال
 : اختلف العلماء يف هذه املسألة على مخسة أقوال

 (6)واملالكية (5)اجلمهور من احلنفية –صحة طهارة الرجل بفضل طهور املرأة مطلًقا بال كراهة  -1
  (9) .اختارها ابن تيمية (8)وهو رواية عن أمحد (7)والشافعية

وهي  (1)وبه قال أمحد (10)وهو قول الظاهرية ،ال تص  طهارة الرجل بفضل طهور املرأة إن خلت به  -9

                                 
 .(  11/  2) ة فتاوي اللجنة الدائم: الدرويش  (1)
 (. 91: )سورة احلج  (2)
، (3/32)بــاب ال ،ــرر وال ،ــرار : ، كتــاب األقضــية، بــاب القضــاء يف املرفــق والبيهقــي يف الســنن الكــربى، كتــاب احلجــررواه مالــك يف املوطــأ  (3)

هـذا حـديث صـحي  اإلسـناد علـى شـرط مسـلم عـن أ  سـعيد اخلـدري : ، وقـال(9/33)، واحلاكم يف املسـتدرن (4/999)والدارقطين يف سننه 
 . 

 (. 1/40)الشرح املمتع   (4)
  (. 39، 1/31)بسوط امل (5)

 (. 1/14)املدونة الكربى  (6)

 (. 9/121)ا موع  (7)

 (. 1/913)املغين  (8)

 (. 92ص)االختيارات البن قيم اجلوزية  (9)

  (. 1/911)احمللى  (10)
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 . الرواية املشهورة عنه
  (2).وبه قال بعض احلنابلة ،ال تص  طهارة الرجل بفضل طهور املرأة وال املرأة بفضل طهور الرجل  -3
 (4).واألوزاعي (3)وهو قول الشع  ،ال تص  طهارة الرجل بفضل طهور املرأة من حدث أكرب  -4
يف رواية  (6)، وأمحد(5)وبه قال بعض احلنفية ،صحة طهارة الرجل بفضل طهور املرأة مع الكراهة  -2

 . (8)، ومال إليها جمد الدين أبو الربكات(7)اختارها ابن عقيل
 : األحوط

للمشـــهور والـــراج  عنـــد فقهـــاء احلنابلـــة  ايرفـــع حـــدث الرجــل خالفًـــ املـــرأةفضـــل و،ـــوء  جــواز ذلـــك وأن
 .رحم اهلل اجلميع(10)وابن عثيم (9)وهو اختيار ابن باز. رمحهم اهلل تعاىل

والذي نقول بـه الرخصـة يف أن يغتسـل كـل واحـد منهمـا ويتو،ـأ بفضـل طهـور صـاحبه، : قال ابن املنذر
أو كانت املرأة حائًضا وسـواًء ذلـك خلـت بـه، أو مل ختـل بـه لثبـوت األخبـار عـن  وإن كانا جنب ، أو أحدمها

 (11).الدالة على صحة ذلك رسول اهلل 
 : األدلة
 فجاء الن   (12)ةيف جفن غتسل بعض أزواج الن  ا: ما رواه ابن عباس ر،ي اهلل عنهما قال -1

 .(13)(ال جينبإن املاء : )، فقالاإ  كنت جنبً : ليغتسل منها، فقالت
 .(14) (ةغتسل بفضل ميمونكان ي: )ما روي عنه  -9

                                                                                                           
 (. 12، 1/11املسائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه   (1)

 (. 1/23)اإلنصاف  (2)

 (. 1/924)األوسط  (3)

 (. 1/924)األوسط  (4)

 (. 141،  1/20)رد احملتار  (5)

 (. 9/14)مسائل اإلمام أمحد برواية ابنه صاحل  (6)

 (. 1/301)شرح الزركشي  (7)

 (. 1/19)املنتقى  (8)

 (.1/93)اختيارات ابن باز الفقهية (  9)

 (.1/29)الشرح املمتع (  10)

 (1/922)األوسط البن املنذر ( 11)

 . القصعة الكبرية: جفنة( 12)
 . ، وقال حسن صحي (32)البمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف الرخصة يف ذلك ح ( 13)
رواه مسلم، كتاب احليض، باب القدر املستحب من املاء يف غسل اجلنابة، وغسل الرجل واملرأة يف إناء واحد يف حالـة واحـدة، وغسـل أحـدمها ( 14)

 (.  399)ماجه، كتاب الطهارة وسننها،  باب الرخصة يف الو،وء بفضل و،وء املرأة ح، وابن (393)بفضل اآلخر ح 
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 ن رسول اهلل اكان الرجال والنساء، يتو،دون يف زم: ما رواه ابن عمر ر،ي اهلل عنهما، قال -3
 .(1)ا عً 

أن  هنــي رســول اهلل : "  -ر،ــي اهلل عنــه  -والنهــي الــوارد يف احلــديث عــن احلكــم بــن عمــرو الغفــاري 
"  ابفضـل الرجـل وليغبفـا  يًعـ املـرأةو  املـرأةميتشط أحدنا كل يوم أو يبول يف مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل 

(2). 

  (3)األحاديثب   احيمل على الكراهة التنـزيهية واألفضل تركه عند وجود غريه  عً 

لوا بــه علــى أن الرجــل ال هنــم اســتدإ: وهــذا مــن غرائــب العلــم: قــال الشــيخ ابــن عثيمــ  رمحــه اهلل تعــاىل
 املــرأةجيــوز أن تغتســل : وقــالوا (4)ال تتو،ــأ بفضــل الرجــل  املــرأة، ومل يســتدلوا بــه علــى أن املــرأةيتو،ــأ بفضــل 

، فمــا بالنــا نأخــذ بقســم وال اتقســيمً  اواحلــديث مقســمً  اواحلكــم واحــدً  ابفضــل الرجــل فمــا دام الــدليل واحــدً 
وهـو أنـه اغتسـل بفضـل  -الثا  قد ورد يف السنة ما يدل على جـوازهنأخذ بالقسم الثا  مع العلم أن القسم 

 .(5)بفضل الرجل وهذه غريبة ثانية املرأةومل يرد يف القسم األول ما يدل على جواز أن تغتسل  - ميمونة

 (:الماء الذي رفع بقليله حدث)المطلب السادس 
 : صورة المسألة

املــاء املســتعمل يف إزالــة النجاســة إذا انفصــل عــن احملــل ال خيلــو، إمــا أن يتغــري بالنجاســة أو ال؛ فــإن تغــري 
 . املاء بنجاسة فهو سس باإل اع، وإن كان املنفصل مل يتغري ففيه خالف

 :سبب الخالف
املطلــق أو خــرج  طالقــه فيتناولــه اســم املــاءإتبــاين وجهــات نظــر العلمــاء يف املــاء املســتعمل هــل بقــي علــى 

 .باالستعمال اعن إطالقه فأصب  ماًء مقيدً 

                                 
 (. 123)البخاري، كتاب الو،وء، باب و،وء الرجل مع امرأته، وفضل و،وء املرأة وتو،أ عمر باحلميم من بيت نصرانية ح( 1)
 .حديث حسن :وقال(.34)،ح، كتاب الطهارة ، باب ماجاءيف كراهية فضل طهور املرأة  البمذي( 2)
 (. 93)واختيارات ابن باز الفقهية ( 1/29)الشرح املمتع ( 3)
 (. 1/13( )املرداوي)اإلنصاف ( 4)
 (. 1/21)راجع الشرح املمتع ( 5)
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 : األقوال
  (1).املاء املنفصل من غسل النجاسة احلقيقية من الغسلة األوىل حىت الثالثة سس، وهذا مذهب احلنفية -1
 (2).املاء املنفصل طهور ما مل يتغري بالنجاسة وهو مذهب املالكية -9

 (3) .هر إذا كان دون القلت ، وهو األص  عند الشافعيةاملاء املنفصل طاهر غري مط -3
املاء املنفصل من الغسلة األوىل حىت الغسلة السادسة سس حىت ولو زالت ع  النجاسة، واملنفصل من  -4

الغسلة السابعة طاهٌر غري مطهر، واملنفصل من الغسلة الثامنة طهوٌر وهذا املشهور من مذهب 
 (4).احلنابلة

 : األول والرابعأدلة القول 
والــراج  مــن . كمــا هــو قــول احلنابلــة   ، قــوهلم مبــين علــى وجــوب غســل النجاســة ثــالث مــرات أو أكثــر

أقـوال أهـل العلـم أن النجاسـة ال يشــبط يف إزالتهـا عـدد معـ  وإوـا يغســلها حـىت تـذهب عينهـا، فـإذا ذهبــت 
باب، ويف االسـتجمار باحلجـارة البـد فقد زال حكمها إال يف طهارة الكلب فيجـب غسـلها سـبًعا أوالهـن بـال

 . واهلل أعلم.. من ثالثة أحجار مع اإلنقاء 
أرأيـت إحـدانا حتـيض يف الثـوب، كيـف تصـنع، : فقالـت جاءت امرأة إىل النـ  : وحلديث أمساء قالت

  (5).حتته، مث تقرصه باملاء وتنضحه، وتصلي فيه: قال
 : وجه الداللة

مل يــذكر عــدًدا يف غســل ساســة دم احلــيض، واملقــام مقــام بيــان وجــواب عــن ســدال كيــف  أن الرســول 
إىل حتِّــه وقرصــه وغســله مــع أن احلــتَّ لــيس بواجــب مــع الغســل، فــدل  يطهــر الثــوب؟ وقــد أرشــد الرســول 

 .على أن التكرار ليس بواجب
 : دليل الشافعية على كون الماء طاهر ا
ال يغتســل أحــدكم يف املــاء الــدائم وهــو جنـــب : "قــال رســـول اهلل  :عــن أ  هريــرة ر،ــي اهلل عنــه قــال

                                 
  (. 1/33)بدائع الصنائع  (1)

 (. 1/43)هذيب املسالك يف نصرة مذهب مالك   (2)

 (.  1/34)، رو،ة الطالب  (9/244)ا موع   (3)

 (. 1/412)، االنتصار (1/313)اإلنصاف   (4)

 (. 999)رواه البخاري، كتاب الو،وء، باب غسل الدم، ح  (5)
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 (1)".يتناوله تناوال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: فقال
 : وجه الداللة

ولـو  ؛ عن االغتسال يف املاء الدائم دل ذلـك علـى أن االغتسـال يـدثر يف املـاء قالوا ملا هنى رسول اهلل 
 . من هنيه حىت ال يصري املاء مستعمالكان ال يدثر ملا هنى عنه، فاملراد 

أن احلــديث نــص يف املــاء الــدائم وهــو يشــمل مــا فــوق القلتــ  ومــا دون القلتــ  وأنــتم قلــتم : وجيــاب عنــه
 . بأنه ال يكون مستعمال إذا كان دون القلت  وهذه خمالفة للحديث

 :بالتفريق بين القليل والكثير لمذهبهم القائلوناستدل 
عن املاء وما ينوبه من الدواب والسـباع فقـال  سعل رسول اهلل : ،ي اهلل عنهما قالحبديث ابن عمر ر 

 " :(2)".إذا كان املاء قلت  مل حيمل اخلبث 
 : وجه الداللة

وحتديــده بــالقلت  يــدل علــى أن مــا دوهنمــا يــنجس إذ لــو اســتوى حكــم القلتــ  ومــا : "قــال ابــن قدامــة
احلـــديث مبنطوقـــه علـــى أن املـــاء إذا كـــان قلتـــ  فـــأكثر مل يـــنجس إال دوهنمـــا مل يكـــن التحديـــد مفيـــًدا، فـــدل 

بـــالتغري، ودل مبفهومـــه علـــى أنـــه إذا كـــان أقـــل مـــن ذلـــك، فإنـــه يـــنجس مبجـــرد مالقـــاة النجاســـة حـــىت ولـــو مل 
 (3).يتغري

 .وهو مذهب املالكية أنه ماء طهور باق على أصل خلقته طاهر يف نفسه مطهر لغريه :الراج 
   . واز ذلك جعدم : األحوطوأن كان 
 : أدلة الترجيح

 .(4) (املاء ال جينب) قوله  -1
 . ألن األصل بقاء الطهورية، وال يعدل عنه إال بدليل شرعي -9

، فجاز اأدى به فر،ً : ألنه ماء طاهر غسل به عضو طاهر، أشبه لو تربد أو غسل به الثوب، أو يقال -3
 .، وجيوز للجماعة التيمم من مو،ع واحداارً أن يددي به غريه كالثوب يصلي فيه مر 

                                 
 (. 913)رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن االغتسال يف املاء الراكد ح   (1)

 (. 33)أبو داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس من املاء رقم   (2)

 (. 1/39)املغين   (3)

 (. 91)سبق خترجيه ص ( 4)
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    ژ ڃ  ڃ  ڃ  چ ژأمر الشارع احلكيم بالعدول إىل التيمم حال فقد املاء بقوله تعاىل  -4
ومبا أن املاء 1

 .واهلل تعاىل أعلى وأعلم (2) .موجود فال يعدل عنه إال بدليل صري 

 ( الليل الماء الذي غمس فيه يد رجل قام من نوم) :المطلب السابع
عنـد كـل  ابل على استحباب ذلـك مطلًقـ ؛ اتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل
القـائم مـن النـوم عـن  ىمـن النـوم، ولكـن ينهـ او،وء، كمـا اتفقـوا علـى أنـه ال جيـب غسـلهما إذا مل يكـن قائًمـ

هو للتحرمي أو التنزيه وهـل يسـلب ذلـك واختلفوا يف النهي هل  اا خارجه ثالثً مغمسهما يف اإلناء قبل غسله
 .املاء طهوريته أم ال؟

 :اختلفوا في الماء الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل
ابن  وقول (7)وهو مذهب الظاهرية (6)ورواية عن أمحد (5)والشافعية (4)واملالكية (3)اجلمهور من احلنفية -1

 . ن املاء طهور وال يكون مستعمال بذلكإ:قالوا : (9)وهو قول أكثر الفقهاء ورجحه ابن القيم (8)تيمية
 . بذلك

 .ن املاء ينجس إذا كان قليالإ:،قالوا(11)، وإسحاق بن راهويه(10)رواية عن أمحد -9
 .أن املاء يكون طاهرًا غري مطهر:( وهو مفردات احلنابلة)مذهب أمحد  (12)مشهور -3

 : أدلة األقوال
اجلمهور محلوا حديث أ  هريرة ر،ي اهلل عنه على االستحباب وعللوا ذلك بأن طهارة اليد متيقنة،  -1

والشك ال يقضي على اليق  وكون " فإنه ال يدري أين باتت يده: "وساسة اليد مشكون فيها لقوله 
سل ليس بواجب، أرشد إىل غسل اليد ثالث مرات قبل غمسها يف اإلناء قرينة على أن الغ الرسول 

                                 
 (  3) سورة املائدة اآلية ( 1)

 . بتصرف( 12/19)ترجيحات ابن عثيم  يف كتاب الطهارة ( 2)
 (. 429، 9/423)أحكام القر ن للجصاص   (3)

 (. 1/49)املنتقى   (4)

 (. 1/32)األم   (5)

 (. 1/92)الفروع   (6)

 (. 1/22)احمللى   (7)

 (. 91/44)جمموع الفتاوى   (8)

 (.1/32)هذيب السنن   (9)

 (. 1/31)اإلنصاف   (10)

 (.  321، 1/320)، وا موع (3/931)شرح النووي   (11)

 (.2)صل اإلمام أمحد، برواية أ  داود مسائ  (12)
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إذ لو كان واجًبا لكفى فيها غسلة واحدة قياًسا على دم احليض، وإذا كان الغسل ليس واجًبا مل يكن 
 .غمسها مدثرًا يف املاء فيبقى املاء على طهوريته حىت يأيت دليل صحي  وصري  ينقله عن الطهورية

ارة فال ينجس بالشك وقواعد الشريعة ال دليل هلم على ساسة املاء ألن األصل يف اليد واملاء الطه -9
 (1)".القول بنجاسته من أشذ الشاذ: "متظاهرة على هذا، وقال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده : "قال استدلوا حبديث أ  هريرة ر،ي اهلل عنه أن الن   -3
 .وهو يف البخاري دون قوله ثالثًا (2)"باتت يدهيف اإلناء حىت يغسلها ثالثًا فإنه ال يدري أين 

احلــديث هنــى عــن غمــس اليــد يف اإلنــاء قبــل غســلها ولــوال أن غســلها يــدثر يف املــاء مل ينهــى عنــه، : قــالوا
مل يتعـرض حلكـم  فإذا هنى عنه دلَّ ذلك على أن املاء يتحـول إىل طـاهر غـري مطهـر، وأجيـب بـأن الرسـول 

د فيه بعد القيام من النوم وقد سـبق أن املـاء قسـمان طهـور وسـس وال دليـل علـى املاء وإوا هنى عن غمس الي
 . قسم ثالث
 .أنه من املاء الطهور املطهر وغمس اليدين ال يسلبه الطهورية ويرتفع به احلدث ويزول به اخلبث: الراج 

أحــدكم مــن نومــه فــال إذا اســتيقظ "  : واحلــديث الــوارد فيــه النهــي عــن ذلــك مــن قولــه عليــه الصــالة والســالم
 .(3) " فإنه ال يدري أين باتت يد ايغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثً 

للتنزيـه ال التحـرمي فلـو  احتياطـايـدل علـى النهـي عـن غمـس اليـدين  من رواية أ  هريـرة ر،ـي اهلل عنـه 
 .(4)خالف وغمس مل يفسد املاء ومل يأمث الغامس

 . خروجاً من اخلالف  عدم الطهارة به: واألحوط
 : حكم الماء إن القى النجاسة وهو دون القلتين: المطلب الثامن

، ولكــن اختلفــوا يف املــاء (5)أ ــع العلمــاء علــى أن املــاء الكثــري والقليــل إذا تغــري بالنجاســة حــرم اســتعماله
 : القليل إذا خالطته ساسة ومل تغريه هل ينجس أم يبقى على طهارته على قول 

، اختارها شيخ اإلسالم (1)، ورواية عند احلنابلة(6)ينجس كثريه وقليله إال بالتغري وهو مذهب املالكية ال -1

                                 
 (. 1/32)هذيب السنن البن القيم ( 1)
 . (139)البخاري، كتاب الو،وء، باب االستجمار وتًرا ح  (2)

، ومسـلم، كتـاب الطهـارة، بـاب كراهـة غمـس املتو،ـأ وغـريه يـده املشـكون يف ساسـتها (139)البخاري، كتاب الو،وء باب االسـتجمار وتـًرا ح ( 3)
 (.991)يف اإلناء قبل غسلها ثالثًا ح 

 (. 1/29)ومغىن احملتاج (. 9/124)مسلم بشرح النووي ( 4)
 (. 4)اإل اع  (5)

 (. 1/399)التمهيد  (6)
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 (2) .اإلسالم ابن تيميه
التفريق ب  القليل والكثري، فالقليل عندهم ينجس مبجرد مالقاة النجاسة خبالف الكثري فال ينجس إال  -9

 .(6)يف املشهور وهو رواية عند املالكية (5)ابلةواحلن (4)والشافعية (3)بالتغري، وهو مذهب احلنفية
 : األدلة
  (7).ژ ڃ ڃ ڃژ : استدل أصحاب القول األول بالعموم يف قوله تعاىل -1

 : وجه الداللة
أبـاح اهلل تعــاىل التــيمم، وشـرط لــذلك عــدم املـاء، وقــد جــاءت لفظـة مــاء نكــرة يف سـياق النفــي فــتعم أي 

وجدنا املاء مل ننتقل عنه إىل التيمم إال بنص صري  أو إ ـاع صـحي  وهـذا املـاء أو كثريًا، فإذا كان ماء قليال  
باق على خلقته مل يتغري بـورود النجاسـة عليـه فهـو داخـل يف هـذا العمـوم، فـال يعـدل إىل التـيمم مـع ( القليل)

 (8).وجوده
ضاعة وهي بعر يطرح أنتو،أ من بعر ب قيل لرسول اهلل : حديث أ  سعيد اخلدري ر،ي اهلل عنه قال -9

 (9)".املاء طهور ال ينجسه شيء: "فيها احليض وحلم الكالب والننت فقال رسول اهلل 
 : وجه الداللة
دليــل علـــى أن األصــل يف املـــاء الطهــارة وأنـــه ال يتــأثر بالنجاســـة وخــصَّ بـــذلك " ال ينجســه شـــئ: "قولــه

 (10).املتغري بالنجاسة باإل اع
 . تيسريًا بطهارته إذا مل يتغري يف لون أو طعم أو رائحةالقول  واهلل أعلم :الراج 

 .  عدم الطهارة به خروًجا من اخلالف: واألحوط
 :وجه الترجيح

                                                                                                           
 (. 1/23)اإلنصاف  (1)

 (. 91/30)جمموع الفتاوى  (2)

 (. 1/91)فت  القدير  (3)

 (. 1/134)ا موع  (4)

 (. 1/39)املغين  (5)

  (. 1/393)التمهيد  (6)

 (. 3)سورة املائدة، اآلية ( 7)
 (. 91/33)الفتاوى   (8)

 ( .1/391)وصححه ابن امللقن يف البدر املنري (.33)حأخرجه أبو داود، باب ما جاء يف بعر بضاعة ( 9)
 (. 4ص)اإل اع البن املنذر   (10)
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األصل طهورية املاء، وال يعدل عن هذا األصل إال بدليل من كتاب أو سنة أو إ اع أو قول صحا   -1
أما إذا مل توجد فاألصل   يحكم عليه هباواملاء ميتاز بصفات متيزه عن غريه ف،  ال يعلم له خمالف

 .(1)طهورية املاء
من ماء، فإوا بعثتم  امن ماء أو ذنوبً  الدعوه وأهريقوا على بوله سج: )يف قصة بول األعرا  قوله  -9

 .(2) (ميسرين ومل تبعثوا معسرين

إن : وهـو حجـة علـى أ  حنيفـة والشـافعي رمحهمـا اهلل وغريمهـا يف قـوهلم: )رمحه اهلل تعـاىل (3)قال الباجي
الــيت جيــب تطهريهــا  وهــو أرفــع املوا،ــع قليــل املــاء ينجســه قليــل النجاســة، وإن مل تغــريه وهــذا مســجد النــ  

 . (4)للمصل  فيه بصب دلو من ماء على ما سس بالبول، وال معىن له إال تطهريه  فيه وقد حكم الن  

 :تغير الماء النجس –المطلب التاسع 
 : صورة المسألة

أ ــع العلمــاء علـــى أن التطهــري تـــارة يكــون باإل،ــافة وتـــارة يكــون بنفســـه وتــارة يكــون بـــالنزح فــإن كـــان 
 : التطهري باإل،افة فيشبط له شروط

 (7) . للشافعيةخالفًا  (6)واحلنابلة  (5)أن يكون املاء طهوًرا عند املالكية -1
 (10) .والشافعية (9)خالفًا للمالكية (8)عند احلنابلة. أن يكون املضاف كثريًا -9
 (2).خالفًا للمالكية (1) أن يبلغ املاء قلت  بعد اإل،افة عند احلنابلة -3

                                 
 . بتصرف( 32 – 91)الفتاوى ( 1)
 (. 990)البخاري كتاب الو،وء، باب صب املاء على البول يف املسجد ح ( 2)
القضـاء يف بعـض بـالد األنـدلس وكـان نظَـّاًرا قـوي احلجـة، وتـوىل  –من علمـاء األنـدلس . سليمان بن خلف بن سعد املالكي األندلسي: الباجي  (3)

مل يكــن للمــذهب املــالكي بعــد القا،ــي عبــد الوهــاب إال أبــا الوليــد البــاجي، ولــه منــاظرات مطبوعــة بينــه وبــ  ابــن حــزم : حــىت قــال ابــن حــزم فيــه
ـــا مـــن أشـــهرها املنتهـــى، وإحكـــام الفصـــول يف أحكـــام األصـــول،  ســـري أعـــالم النـــبالء   راجـــع تر تـــه يف (494ت )الظـــاهري لـــه حنـــو ثالثـــ  مدلًف

  (.494ت ) (.1/312)وفيات األعيان و ، ( 11/232)

 (. 1/192)املنتقى ( 4)
  (. 91،  1/90)، وشرح الزرقا  على خمتصر خليل (11، 10/ 1)اخلرشي  (5)

 (. 1/33)اإلنصاف  (6)

 (. 121 – 1/113)ا موع  (7)

 (. 1/33)اإلنصاف  (8)

 (.91، 1/90)الزرقا  شرح  (9)

 (. 121 – 1/113)ا موع   (10)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 : األقوال
ويشــبطون أن يكـون املــاء كثــريًا،  (5)واحلنابلــة (4)والشـافعية (3)تطهـري املــاء بـزوال تغــريه بنفســه عنـد املالكيــة

 . ونه بالقلت دلكن احلنابلة والشافعية حيد
 . يشبطون أن يبقى بعد النزح ماء كثري غري متغري (7)واحلنابلة (6)أما التغري بالنزح فالشافعية

 . األحوط تركهن كان إ، و أن املاء النجس إذا زالت ساسته بأي طريقة طهر وجاز استعماله :األيسر
 :االحتياطجه و 

 .ألن احلكم مىت ثبت بعلة زال بزواهلا -1
 ( 8)افالعلة واحدة مىت زالت النجاسة فإنه يكون طهورً  اأو يسريً  اال فرق ب  كون املاء كثريً  -9

 : نجاسة غير الماء من المائعات بأقل النجاسة:المطلب العاشر
 : صورة المسألة

، واخلــالف يف ساســة غــري املــاء مــن املائعــات بأقــل النجاســة اســةه ستــاتفقــوا علــى ساســة املــاء إذا خالط
 . الزيت إذا سقطت فيه فأرة: مثل

إذا خالطـت النجاسـة مائًعـا غـري املـاء فإنـه " (12)واحلنابلـة (11)والشـافعية (10)واملالكيـة (9)احلنفية"اجلمهور 
 . يتنجس مبالقاة النجاسة من غري فرق ب  القليل والكثري وب  املتغري وغري املتغري

التفرقــة بــ  املــائع املــائي كاخلــل وحنــوه، وغــريه فاملــائع الــذي يشــبه املــاء حكمـــه : "(13)احلنابلــةعنــد قــول 

                                                                                                           
 (. 1/33)اإلنصاف  (1)

 (. 91، 1/90)شرح الزرقا   (2)

 (.49، 1/41)حاشية الصاوي على الشرح الصغري   (3)

 (. 121 – 1/113)ا موع   (4)

 (. 1/33)اإلنصاف  (5)

 (. 121 – 1/113)ا موع   (6)

 .وما بعده( 1/33)اإلنصاف   (7)

 ( .29_  21)ترجيحات ابن عثيم  ص ( 8)
 (. 10/121)املبسود  (9)

 (. 2/43)التمهيد   (10)

 (. 9/390)ا موع  (11)

 (. 1/391)اإلنصاف   (12)

 (. 1/33)املغين   (13)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 .  يتغريحكم املاء وغري املاء كالزيوت واألدهان فتنجس مبالقاة النجاسة قل أو كثر، تغري أو مل
املائعـات إذا وقعـت فيهــا ساسـة ال تــنجس إال بـالتغري طعًمـا أو لونًــا أو رحيًـا بســبب " (1)اختيـار ابـن حــزم

 ".النجاسة إال السمن الذائب تقع فيه الفأرة، فإنه يتنجس مطلًقا سواًء ماتت فيه أو خرجت وهي حية
 : دليل الجمهور

إن كـان : "اهلل عـن فـأرة وقعـت يف مسـن فماتـت، قـالسـعل رسـول : حديث أ  هريرة ر،ـي اهلل عنـه قـال
 (2)".جامًدا فخذوها وما حوهلا مث كلوا ما بقي، وإن كان مائًعا فال تأكلوه

احلديث أخطأ فيه معمر سنًدا ومتًنا والصحي  حديث الزهري عن عبيد اهلل عن ابـن عبـاس عـن ميمونـة 
 (3).أعله ابن القيمو ر،ي اهلل عنها عند البمذي 

واألحوط القول بنجاستها احتياطًا وخروًجا من اخلالف  القول بعدم النجاسة إال بالتغري كاملاء :راأليس
 . ومراعاًة لطبائع النفوس البشرية استقذارًا

سـعل عـن فـأرة  ، أن رسـول اهلل ميمونـة ر،ـي اهلل عنهـاملـا رواه ابـن عبـاس ر،ـي اهلل عنهمـا عـن  -1
 .(4)فاطرحوه، وكلوا مسنكمسقطت يف مسن، فقال، ألقوها وما حوهلا، 

إن غري املاء حكمه حكم املاء ال حيكم بنجاسته إال بالتغري فكـذلك غـريه مـن املائعـات ال حيكـم  -9
 .(5)بنجاسته إال بالتغري

إن اهلل تعــاىل أحــل لنــا الطيبــات وحــرم علينــا اخلبائــث، واألطعمــة واألشــربة مــن األدهــان واأللبــان  -3
وال  ااهلل تعــاىل، فــإذا مل تظهــر منهــا صــفة اخلبــث، ال طعًمــ والزيــوت هــي مــن الطيبــات الــيت أحلهــا

عـل مـن اخلبيـث احملـرم، مـع أن صـفاته جتب، فال جيوز أن ، كانت على حاهلا من الطيِّ اوال رحيً  الونً 
 .(6)صفات الطيب ال صفات اخلبيث فإن الفرق ب  الطيبات واخلبائث بالصفات املميزة بينهما 

(6). 

والنجاســــة بغــــري املــــاء أشــــد اســــتحالة منهــــا يف املــــاء،  ،جاســــة مــــن امللــــ بالن ان املــــاء أســــرع تغــــريً أ -4

                                 
 (. 1/149)احمللى  (1)

 (. 9/939)املسند   (2)

 (. 339،  2/333)هذيب السنن   (3)

 ( .  932) كتاب الو،وء باب ما يقع من النجاسات يف السمن واملاء ح (. 932)برقم ( 1/23)البخاري ( 4)
 (. 33/ 1)الشرح املمتع ( 5)
 (. 214/  91)الفتاوى  ( 6)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 (.1)، وحيث ال ينجس املاء أوىل أن ال تنجساوشرعً  افاملائعات أبعد عن قبول التنجس حسً 

 :االحتياطوجه 

وإن كـــان ذلـــك مـــن بـــاب  ،(2)يوجـــب ساســـتها شـــرعي وال نظـــري القـــول بـــاملنع حـــرج ومشـــقة بـــال دليـــل 
 . واهلل تعاىل أعلى وأعلم.. التيسري ورفع احلرج 

واالحتياط مبجـرد الشـك يف أمـور " :  -رمحه اهلل تعاىل -خنتم هذا الباب بقول شيخ اإلسالم ابن تيميه 
 (3) ." املياه ليس مستحباً وال مشروعاً، بل املستحب بناء األمر على االستصحاب

                                 
 (. 91/212)الفتاوى ( 1)
 ( . 22)ترجيحات ابن عثيم  يف كتاب الطهارة ص ( 2)
 (. 13)الفتاوى املصرية ص   (3)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 المبحث الثاني

 الفقهية في باب اآلنية االحتياطأثر قاعدة 

 :يشمل ثالثة مطالبو 
 .اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة في غير األكل والشرب –المطلب األول 
 : صورة المسألة

اتفقوا على حترمي استعمال  نية الذهب والفضة واختلفوا يف استعماهلا يف غري األكـل والشـرب كاالدهـان 
 : واالكتحال والتطيب والو،وء واختاذ األقالم وأدوات املكتب، وحنوها من الذهب والفضة على أقوال

 (4) .ةواحلنابل (3)والشافعية (2)واملالكية (1)حيرم وهو مذهب احلنفية: اجلمهور -1

 .من احلنابلة (5)وهو اختيار أبو احلسن التميمي: الكراهة -9
رحم اهلل  (8)والشوكا  (7)وهو اختيار الصنعا  (6)ال حيرم إال األكل والشرب خاصة، أشار إليه القرط  -3

 . اهلل اجلميع
 : أدلة الجمهور
ن اهلل ســبحانه وتعــاىل إوــا حــرم األكــل والشــرب ألنــه نــوع مــن االســتعمال واالنتفــاع هبــا، وذكــر إ: قــالوا 

 . األكل والشرب ال يدل على التخصيص، ألنه خرج خمرج الغالب
  (9).چک ک کک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ : قال تعاىل

 (10).چ ائ ائ  ائ ائ ائائ ائ ائ ائ ائ ائى ى   چ : تعاىل وقال
 . مع أن احملرم أعم من جمرد األكل وكذلك احلال بالنسبة للذهب والفضة

                                 
 (. 3/10)احلقائق  تبي   (1)

 (.4/921)املنتقى شرح املوطأ   (2)

 (. 1/302)ا موع   (3)

 (. 1/10)اإلنصاف   (4)

هــو عبــد العزيــز بــن احلــارث بــن أســد أبــو احلســن التميمــي حــدث عــن أ  بكــر النيســابوري ونفطويــه : ،وأبــو احلســن التميمــي ( 1/29)الفــروع   (5)
سـنة ولـد  93إنـه حـج :قيـل . والقا،ي احملاملي وغريهم وصحب أبا القاسم اخلرقي وأبا بكر عبـد العزيـز ، صـنف يف األصـول والفـروع والفـرائض 

 ( .  132/  9) راجع تر ته يف طبقات احلنابلة (  391) يف وتو (  319) 

 (. 10/100)نقله ابن حجر عن القرط  يف الفت    (6)

 (. 1/33)سبل السالم   (7)

 (. 1/39)نيل األوطار   (8)

 (. 10: )سورة النساء  (9)

 (. 130)سورة  ل عمران  (10)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 . واألصل فيما عدامها احلل بأن األحاديث نص يف حترمي األكل والشرب: نوقش
فــإن علــة النهــي عــن األكــل والشــرب هــي . وقيــاس االســتعمال علــى األكــل والشــرب قيــاس مــع الفــارق

 (2).وذلك مناٌط معترب بالشرع (1).چڻ  ٹ ٹ   ۀ       ۀ  ہ ں ں ڻ  چ : التشبه بأهل اجلنة قال تعاىل
ال تلبسـوا احلريـر وال الـديباج، وال تشـربوا يف  نيـة : "يقول مسعت الن  : عن حذيفة ر،ي اهلل عنه قال

 (3)".هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة االذهب والفضة وال تأكلوا يف صحافهما فإهن
 .وإن كان االحتياط تركه، واهلل أعلم ،ذلك  لإل اع املنقول يف  جواز ذلك وأنه ليس حبرام :الراجح

  :ترجيح القول بالجواز وجه
ولــو كــان احملــرم غريمهــا لبينــه وختصيصــه هلمــا ، عــن شــيء خمصــوص وهــو األكــل والشــرب  هنيــه  -1

 . وألن الناس ينتفعون هبما يف غري ذلك ؛  دليل على أن ما عدا مها جائز
فيــه تصـاوير إال كسـره أو هتكــه  اال يـدع شـيعً  ا كمــا كـان ألمـر بتكسـريمه امطلًقــ احراًمـ الـو كانتـ -9

(4). 

 .(5)وألهنا لو كانت حمرمة يف كل احلاالت، ما كان لبقائها فائدة  -3

ن عنــدها جلجــل مــن وكــذلك يــدل علــى اجلــواز أن أم ســلمة ر،ــي اهلل عنهــا راويــة احلــديث، كــا -4
فكـون أم سـلمة ر،ـي  (6)فكـان النـاس يستشـفون هبـا  فضة جعلت فيه شعرات من شعر الن  

، ةالفضــإنــاء اهلل عنهمــا تســتعملها يف غــري الشــرب وهــي أحــد مــن روى التحــذير عــن الشــرب يف 
 . (7)دليل على أهنا فهمت أن النهي خاص باألكل والشرب

 .(8)ه اقتىن اآلنية مع كونه يرى حترمي الشرب فيهاما روي عن حذيفة ر،ي اهلل عنه أن -2

فكما أنه حيرم على الرجل لبسها . على اختاذ ثياب احلرير اجواز اختاذ أوا  الذهب والفضة قياسً  -3
 ( 9) .إال أنه جيوز له أن يتخذها

 ژ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ  ائژ األصل يف األشياء االباحة لقوله تعاىل  -9
(10). 

                                 
 (. 12)سورة اإلنسان   (1)

 (. 1/39)نيل األوطار ( 2)
كتـاب اللبـاس، بـاب حتـرمي اسـتعمال إنـاء الـذهب والفضـة، ح : ومسـلم( 2493)كتاب األطعمة، بـاب األكـل يف إنـاء مفضـض، ح : البخاري  (3)

(9039 .) 

 (. 13/ 1)الشرح املمتع ( 4)
، ومسـلم، كتـاب اللبـاس والزينـة بـاب حتـرمي (2334)واحلـديث يف البخـاري، كتـاب األشـربة بـاب  نيـة الفضـة ح ( 109)ترجيحات ابن عثيمـ  ( 5)

 (. 9032)استعمال أوا  الذهب والفضة يف الشرب وغريه على الرجال والنساء ح 
 . ياتهواهلل أعلم وهو من التربن املشروع يف ح( الرقية)يطلبون الشفاء ( 6)
 (. 1/24)فت  ذي اجلالل بشرح بلوغ املرام ( 7)
 (. 1/444)أحكام الطهارة ( 8)
 (. 1/103)املغين ( 9)
 (. 93)سورة البقرة اآلية ( 10)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 . فما دام أن األصل احلل فال حياد عنه إال بدليل قوي خيرجنا عنه
 . واهلل تعاىل أعلى وأعلم

 .مباشرة الضبة أثناء الشرب لغير حاجة: المطلب الثاني
  (1).قطعة تسمر يف اإلناء وحنوه: الضبة هي

أو غريهـا، أي شق، فسويت له كتيفة عريضة من الفضـة : هو الذي أصابه صدعٌ : واملضبب من األقداح
  (2).،بات: ،بة،و عها: فة يقال هلايتوأحكم الصدع هبا، فالك

 .إذا عرفنا التضبيب بقي علينا معرفة حكم األكل والشرب باإلناء املضبب بالذهب والفضة
حيــرم التضــبيب بالــذهب مطلًقــا ســواًء كثــرت الضــبة أو قلــت حلاجــة أو لزينــة يف مو،ــع : اجلمهــور قــالوا
 (6)خالفًـا أل  حنيفـة (5)، واحلنابلـة(4)، والشـافعية(3)ه، وهو املشهور مـن مـذهب املالكيـةاالستعمال أو يف غري 

 .رمحه اهلل تعاىل فأجاز األكل والشرب باإلناء املضبب بالذهب (6)حنيفة
 . رمحه اهلل تعاىل ب  الرجال والنساء فأباحه للنساء دون الرجال (7)وفرَّق ابن حزم
 : دليل الجمهور

وجــاء الــدليل جبــواز التضــبيب  ، حتــرمي الضــبة مطلًقــا ســواًء كانــت مــن ذهــب أو فضــةن األصــل إ: قــالوا 
 . فبقي الذهب على أصله يف التحرمي حلديث أنس ر،ي اهلل عنه، وسيأيت، بالفضة 

ملـا اســتوت الفضـة بالــذهب يف التحــرمي يف بـاب اآلنيــة فيحــرم : قــالوا –رمحهـم اهلل تعــاىل  -دليـل احلنفيــة 
رم إنـاء الــذهب فكـذلك ينبغــي أن يسـتويا يف الضــبة، فـإذا كانــت الضـبة مــن الفضـة جــائزة إنـاء الفضــة كمـا حيــ

 .فكذلك الضبة من الذهب
 .وأجيب بأنه ال يص  القياس على الفضة ألن باب الفضة أوسع ولذلك أبي  منه اخلاى وقبيعة السيف

رمحـه اهلل  – (3)خالفًـا ملالـك (2)بلـةواحلنا (1)والشافعية (8)أما التضبيب بالفضة فجوزه اجلمهور من احلنفية

                                 
 (.33ص)حترير ألفا  التنبيه (  1)

 (. 1/93)املغين يف اإلنباء عن غريب املهذب واألمساء (  2)

 (. 9/933)املنتقى للباجي (  3)

 (. 319، 311)ا موع (  4)

 (. 1/92)اإلنصاف (  5)

 (. 2/139)بدائع الصنائع (  6)

 (. 1/499)احمللى (  7)

 (.1/919)البحر الرائق (  8)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 . فلم جيوز ذلك مطلًقا يسرية كانت الضبة أم ال، حلاجة أو لغري حاجة –رمحه اهلل تعاىل 
جوازه لغري حاجة وال يكـره ذلـك ألن الكراهيـة حكـم شـرعي يفتقـر إىل دليـل إلثباتـه ومباشـرة املبـاح  والراجح
 .األحوط عدم الجواز، وإن كان (4)مباح

 :الجوازترجيح وجه 
  (5).نكسر فاختذ مكان الشعب سلسلة من فضةا حلديث أنس ر،ي اهلل عنه أن قدح الن  

ال كراهيـة ومباشـرة املبـاح مبـاح   هأنه كان يتوقى جهـة الفضـة مـن قدحـه فالصـحي  أنـ وألنه مل يرد عنه 
 .كما سبق

 . بالدباغ الميتةطهارة جلد : المطلب الثالث
 : تحرير محل النزاع

. كاةذ علــى إباحــة جلــد احليــوان املزكــى إذا كــان مــأكول اللحــم ولــو مل يــدبغ إذا تــوفرت شــروط الــ اتفقــوا
 (6) وأ عوا على ساسة جلد امليتة قبل الدبغ واختلفوا يف حكـم جلـد امليتـة بعـد دبغـه، هـل يطهـر بـذلك أو ال

 ؟ 
 : سبب الخالف

 .اب لغة، وهل الدباغ كاحلياة أو كالذكاةاختالفهم يف فهم األحاديث املتعار،ة وتنازعهم يف معىن اإله
 :صورة المسألة

وبالتايل هل نسـتعمل جلـود الثعـاب  وفـراء الثعالـب أو  - مل تدبغ أمدبغت  اهل تطهر جلود امليتة مطلقً 
  مأكول اللحم فقط ؟ال جيوز إال يف
 : على ستة أقوال

                                                                                                           
 (. 1/42)رو،ة الطالب  (  1)

 (. 1/13)اإلنصاف  (  2)

 (. 13/111)التمهيد (  3)

 (. 1/23)الشرح املمتع ( 4)
 (. 3102)وعصاه وسيفه وقدحه وخامته  البخاري، كتاب فرض اخلمس، باب ما ذكر من درع الن  ( 5)
 (. 93ص)مراتب اإل اع مع اإل اع البن حزم (  6)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 . شهور عنهمايف امل (2)وأمحد (1)ال يطهر جلد امليتة مطلًقا وبه قال مالك -1
 .(4)وأبو يوسف (3)يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلًقا، وبه قال داود -9
 .يف رواية (5)يطهر به جلد ميتة ما كان طاهرًا يف احلياة سواء كان مأكوال أو ال وبه، قال أمحد -3
 . (6)يطهر به جلد كل ميتة إال اخلنزير، وبه قال أبو حنيفة -4
  (7).الكلب واخلنزير وما تولد من أحدمها، وبه قال اإلمام الشافعييطهر جلد كل ميتة إال  -2
 . رمحه اهلل (9)يف رواية وابن تيمية (8)يطهر به جلد مأكول اللحم دون غريه وبه قال اإلمام أمحد -3

 : ثمرة الخالف
نـــده مل جيـــز ع-دبغــت أو مل تـــدبغ، مأكولـــة اللحــم أو غريهـــا  –ال تطهـــر جلــود امليتـــة مطلًقـــا : مــن قـــال

 .كذبائ  الشيوعي  وكفراء الثعالب، وجلود الثعاب   –حقيقة أو حكًما  –استعمال جلود امليتة 
 . تطهر مطلًقا بالدباغ أباح استعماهلا مطلًقا: ومن قال

 . ومن قال بالتفصيل فعلى ما فصل واختار
ك وحــرم مــا قصــر الطهــارة علــى ذلــ؛ يطهــر جلــد ميتــة مــأكول اللحــم بعــد دبغــه دون غــريه : فمــن قــال

 .عداه
 ( 10) .مأكول اللحم فقط ويستدل لذلك بالسنة واملعقول جلد ميتة القول بطهارة :واألحوط
 :من السنة
 .(11) (إذا دبغ اإلهاب فقد طهر) قوله 
 .(1)( دباغه طهوره)وقوله 

                                 
 (.93ص)القوان  الفقهية البن جزي (  1)

 (. 1/13)اإلنصاف (  2)

 (.4/199)التمهيد (  3)

 (. 1/909)املبسوط (  4)

 . (1/13)اإلنصاف (  5)

 (. 1/13)بدائع الصنائع (  6)

 (. 1/919)ا موع ( 7)

 (. 19، 1/13)اإلنصاف ( 8)

 (. 92رقم  – 99ص)اختيارات شيخ اإلسالم لربهان الدين ابن قيم اجلوزية ( 9)

 (. 19)اختيارات ابن باز الفقهية ص ( 10)
 (. 333)مسلم، كتاب احليض، باب طهارة جلد امليتة بالدباغ، ح ( 11)



 

11 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

خـــذوا أهـــال : ر،ـــي اهلل عنهـــا ميمونـــةقـــال يف شـــاة  أن النـــ  : وحبـــديث ابـــن عبـــاس ر،ـــي اهلل عنهمـــا
 .(2)إوا حرم أكلها : يا رسول اهلل إهنا ميتة قال: إهاهبا فدبغوه فانتفعوا به قالوا
 .(3)( هنى عن جلود السباع) أن رسول اهلل : وخصوه مبأكول اللحم حبديث

  –رأي الشيخ ابن باز رمحه اهلل تعاىل  (4)( هنى عن جلود السباع أن تفبي)ويف رواية 
أمــا جلــد : كالكلــب واخلنـــزير إذا دبــغ فقــد قــال مــا نصــه: عــدم اجلــزم بنجاســة جلــد غــري مــأكول اللحــم

 اخلنزير والكلب وحنومها  ا ال حيل بالذكاة ففي طهارته خالف ب  أهل العلم واألحوط ترن استعماله، 
غـري املـذكاة كاحلمـار املأكولة اللحم وليس يف غـريه، و  امليتةالنص يف جلد )وقال يف مو،ع  خر ما نصه 

 .(5)وخروجا من اخلالف االحتياطفاألحوط تركه وبالتايل فهو ال يقول بتحرميه، ولكنه يرى تركه من باب 
 :في ذلك االحتياطوجه 

 . ما نص عليه الشارع احلكيم علىاخلروج من اخلالف والوقوف 

                                                                                                           
 . املصدر السابق (1)
 (. 1429)ح  البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موايل أزواج الن  ( 2)
 ( .  203)  وصححه األلبا  يف املشكاة( 4139)رواه أبو داود يف كتاب اللباس، باب يف جلود النمور والسباع ح ( 3)
 ( .  39) وصححه صاحب التحفة ( 1990)البمذي يف كتاب اللباس، باب النهي عن جلود السباع أن تفبي ح ( 4)
 . (94/  4و  944/ 1) –ابن باز  –فتاوى إسالمية ( 5)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 المبحث الثالث

 الفقهية في باب االستنجاء االحتياطأثر قاعدة 

 :مخسة مطالبوفيه 
 .االعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة :المطلب األول
 :صورة المسألة

ألن ذلــك مفيــد ومبعــد للضــرر عــن  ؟ عنــد قضــاء احلاجــة هــل يســتحب االعتمــاد علــى الرجــل اليســرى
 . ، خالف!!! (القا،ي حلاجته)املتخلي 

 :الجمهور على االستحباب
 .عدم االستحباب (5)واختار الشوكا  (4)واحلنابلة (3)والشافعية (2)واملالكية (1)احلنفية

وهــو مسلســل . اســتدل اجلمهــور حبــديث ســراقة ر،ــي اهلل عنــه كمــا ســيأيت وال يصــ  كمــا قالــه احلــازمي
 . با اهيل

ال مـن جهــة أنـه مــن الســنة،  اصـار مطلوبًــ امفيــدً  وإن كـان االعتمـاد علــى الرجـل اليســرىعــدم  :األحـوط
 .والشرع يأمر بكل مصلحة؛ ملصلحةمن ا أنهلكن من جهة 

 :االحتياطوجه 
احلديث املنقول يف ذلك ،عيف السـند وال ميكـن اثبـات احلكـم الشـرعي بـه ألن ثبـوت األحكـام يعتمـد 

 .(6) .يف األمور اليت ال تدرن إال بالشرع اعلى صحة املنقول خصوصً 
إذا دخـل أحــدنا اخلــالء،  اهلل علمنـا رســول : )واحلـديث مــن روايـة ســراقة بـن مالــك ر،ــي اهلل عنـه قــال

                                 
 (.1/99)تبي  احلقائق ( 1)

 (.1/141)اخلرشي ( 2)

 (. 9/104)ا موع للنووي ( 3)

 (.1/114)الفروع ( 4)

والشوكا  هو حممد بن علي بن حممـد بـن عبـد اهلل الشـوكا  مث الصـنعا  ولـد يف هجـرة شـوكان ونشـأ يف صـنعاء ( 1/34)للشوكا   السيل اجلرار( 5)
حفظ القر ن وجوده وحفظ عددا كبرياً من املتون قبل الطلب وبعـد العاشـرة إتصـل باملشـايخ الكبـار وكـان كثـري االشـتغال باملطالعـة ( هـ  1993) 
دعـا إىل .تبلغ يف اليوم والليلة حنو ثالثة عشر درساً منهـا مـا يأخـذه عـن مشـاخيه أو يلقيـة علـى تالميذتـه واسـتمر علـى ذلـك مـدة  كانت دروسه. 

ويل القضاء مدة طويلة ومل يعزل حـىت وافتـه املنيـة لـه مدلفـات كثـرية جـداً .االجتهاد ونبذ التقليد وحماربة كل ما خيل بالعقيدة ويضاد عقيدة السلف 
 ( . 914/  9) ا نيل األوطار والسيل اجلرار وغريها رجع تر ته يف البدر الطالع منه

 .( 1/192)ترجيحات ابن عثيم  عن الشرح املمتع ( 6)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 ( 1) (.أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمىن
 .مسح الذكر ونتره بعد الفراغ من البول: المطلب الثاني

بعــد البــول لكــي خيــرج مــا عســاه أن  االــذكر مــن أصــله أو رأســه مث جذبــه ثالثًــ تهــل جيــب مســ  أو ســل
 يكون بقي من قطرات البول أو هو من قبيل املستحب؟

 :الخالف سبب
وأخـــذ باحلـــديث  طلـــب االســـترباء مـــن البـــول واجـــب لكـــن دون وسوســـة وابتـــداع وغلـــو فمـــن غـــال وزاد

 .الضعيف أوجب ذلك ومن توسط استحب ومن احتاط منع
 . على استحبابه (5)واحلنابلة (4)على وجوب االسترباء والشافعية (3)واملالكية (2)احلنفية

 . "  التحرمي ال التنزيه "على الكراهة   - (7)يموابن الق (6)ابن تيمية -بعض احلنابلة 
عـدم سـنية ذلـك وعـدم جـوازه لضـعف احلــديث الـوارد يف ذلـك وهـو بدعـة كمـا قـرر ذلـك ابــن  :األحـوط

 .(9)ومن قبله شيخ اإلسالم إبن تيمية رمحه اهلل تعاىل (8)عثيم 
 : االحتياطوجه 
 . بل هو بدعة لضعف احلديث وأنه ال أصل له امشروعً  الأنه ليس فع -1
 .ألنه مضر بالصحة وما ،ر بالصحة حرم فعله -9

ن تركته قرَّ إبأن الذكر كالضرع )ألنه سبب يف إدرار البول كما ذكر ذلك شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل  -3
 .(10)لذا فإن القول بعدم املس  أحوط وأسعد بالدليل( وإن حلبته در

لنب من أسباب السلس والوسواس مث إن وجد من ال ينقطع بوله إال بذلك فهو نادر والنادر السلت وا -4
ال حكم له، واالسترباء يكون بالتحرز من ارتداده عليه مث االستنجاء باملاء أو االستجمار باحلجارة أو 

                                 
. النعلم يف الباب غريه ويف إسـناده مـن اليعـرف : وقال احلازمي (.9/131)من رواية الطربا  يف الكبري ( 331)،عفه النووي يف اخلالصة برقم ( 1)

 ( .   1/12تلخيص احلبري )
 (. 1/414)رد احملتار ( 2)

 (. 92ص)القوان  الفقهية (  3)

 (. 21، 9/20)ا موع (  4)

  (.1/109)اإلنصاف (  5)

 (. 91/103)جمموع الفتاوى (  6)

 (. 144، 1/143)إغاثة اللهفان (  7)

 (.191 – 199)ترجيحات ابن عثيم  عن الشرح املمتع ص   (8)

 (. 91/103)جمموع الفتاوى (  9)

      .بتصرف     ( .191 – 199)ترجيحات ابن عثيم  يف كتاب الطهارة ص( 10)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 .اجلمع بينهما

 :(1)ستقبال أحد النيرينا: المطلب الثالث
 :صورة المسألة
 .للمتخلي أن يستقبل الشمس أو القمر وهو يقضي حاجته يف الربازهل جيوز 

 .(2)ملن قال بالكراهة  ااألحوط جواز ذلك خالفً 
ففيــــه اإلذن باســــتقبال الشــــرق أو الغــــرب  (3)(ولكــــن شــــرقوا أو غربــــوا): بــــل جــــاء اإلذن بــــذلك يف قولــــه

 . مواهلل أعل. الشرق أو الغرب، فالبد أن يكون أحدمها يف (4)واستدبارمها
 (8)واحلنابلـــة (7)وعليـــه  هـــور الشـــافعية (6)وقـــوٌل يف مـــذهب مالـــك (5)كـــره  هـــور الفقهـــاء مـــن احلنفيـــة

 . استقبال ع  الشمس والقمر
 .كراهية استقباهلما واستدبارمها  (10)والشافعية (9)واختار بعض احلنفية
 .(14)واحلنابلة (13)والشافعية (12)عدم الكراهة مطلًقا ورجحه الشوكا  (11)واختار بعض املالكية

أدلــة مــن قــال بالكراهــة كلهــا ،ــعيفة وال يقــوى االســتدالل هبــا ومــن ذلــك مــا رواه احلكــيم البمــذي يف  
هنــى أن  يزيــد بعضــهم علــى بعــض يف احلــديث أن النــ   كتــاب املنــاهي، عــن ســبعة مــن أصــحاب النــ  

                                 
 . الشمس والقمر –ن النريا( 1)
واســتدلوا مبــا رواه حممــد بــن علــي احلكــيم البمــذي يف كتــاب املنــاهي كمــا يف تلخــيص ( 1/909)اإلنصــاف ( 1/999)املغــين  –فقهــاء احلنابلــة ( 2)

أن النـ  : )صـ  يزيـد بعضـهم علـى بعـض يف احلـديثبر وعبد اهلل بن عمرو وعمـران بـن حاجلبري من طريق عدد من الصحابة منهم ابو هربرة وجا
  يبال يف املغتسل وهنى  عن البول يف املاء الراكد وهني عن البـول يف املشـارع وهنـى أن يبـول الرجـل وفرجـه بـاد إىل الشـمس والقمـرهنى  أن . . .

وقـال احلـافظ ابـن حجـر يف . حديث باطل ال يعرف( 1/114)قال النووي يف ا موع . وذكر حديثًا طويال يف حنو مخسة أوراق. . . . . . . ( 
 . وهو حديث باطل ال أصل له بل هو من اختالق عباد( 1/103)بري تلخيص اجل

 (. 20)كتاب الو،وء، باب ال تستقبل القبلة، ص : البخاري (3)
 . املصدر السابق (4)
 (.1/923)البحر الرائق (  5)

 (. 1/409)التاج واإلكليل (  6)

 (. 1/43)أسىن املطالب (  7)

 (. 1/100)اإلنصاف (  8)

 (. 1/349)ابن عابدين يف حاشيته (  9)

 (. 9/110)ا موع للنووي (  10)

 . عن ابن هارون واملواق اجلزويل( 1/102)الشرح الكبري (  11)

 (. 9/110)ا موع للنووي (  12)

 (. 1/100)اإلنصاف (  13)

 (. 1/90)السيل اجلرار (  14)
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عــن البــول يف املشــارع، وهنــى أن يبــول الرجــل وفرجــه يبــال يف املغتســل، وهنــى عــن البــول يف املــاء الراكــد، وهنــى 
 . باد إىل الشمس والقمر وذكر حديثًا طويال يف حنو مخسة أوراق

 :االحتياطوجه 
 .عدم ورود دليل صحي  يدل على الكراهية

ال : )لعــدم ورود دليــل صــحي  يــدل علــى ذلــك وثبــوت الــدليل الصــحي  الــدال علــى اجلــواز مــن قولــه 
 ( 1) (وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربواتستقبلوا القبلة 

أن مــن شـــّرق أو غـــّرب والشــمس طالعـــة فإنـــه يســتقبلها وكـــذا لـــو غــرب والشـــمس عنـــد  –وجــه الداللـــة 
 .(2)إال أن تكون الشمس والقمر ب  أيديكم فال تفعلوا: مل يقل الغروب والرسول 
 : استقبال القبلة واستدبارها: المطلب الرابع
 :صورة المسألة

 للقبلة دون ،رورة أو حاجة؟ لٌ أو مستقب هل جيوز للمكلف قضاء حاجته وهو مستدبرٌ 
 : خالف على ثالثة أقوال يف ذلك

ورواية عند احلنابلة  (4)ابن حزمعند وقول  (3)التحرمي مطلًقا يف الصحراء والبنيان، وهو مذهب احلنفية -1
 .(7)الشوكا ، ورجحه (6)، وتلميذه ابن القيم(5)اختارها شيخ اإلسالم

 (8)جواز االستقبال واالستدبار يف البنيان وعدم جوازمها يف الفضاء وهذا مذهب اجلمهور من املالكية -9
 . (10)واحلنابلة (9)والشافعية

 . الظاهري (11)اجلواز يف البنيان والفضاء وهذا مذهب داود -3

                                 
سـتطابة، ح ، ومسـلم، كتـاب الطهـارة، بـاب اإل(144)بـول إال عنـد البنـاء أو حنـوه، حالبخاري، كتاب الو،وء، باب ال تستقبل القبلة بغائط أو ( 1)

 . واللفظ له( 934)
 (. 1/141)الشرح املمتع البن عثيم  ( 2)
 (. 1/139)تبي  احلقائق ( 3)

 (.1/123)احمللى ( 4)

 (. 1/100)اإلنصاف للمرداوي ( 5)

 (. 1/42)زاد املعاد ( 6)

 (. 1/139)الرو،ة الندية ( 7)

 (. 9/443)االستذكار ( 8)

 (. 9/23)ا موع ( 9)

 (. 1/109)املغين ( 10)

 (. 9/442)االستذكار ( 11)
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إذا أتيــتم : قـال أن النـ   حبــديث أ  أيـوب األنصـاري ر،ـي اهلل عنــه،: اسـتدل أصـحاب القـول األول
الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مـراحيض 

  (1) .بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر اهلل تعاىل
 .يف الصحراء والبنيان االقول بالتحرمي مطلقً  واهلل أعلم والصواب األحوط

وحقيقـة النهـي التحـرمي، وال يصـرف ذلـك مـا : قال فيه (2)نتهى إليه الشوكا  رمحه اهلل تعاىلوهذا الذي ا
ال يعارض القول اخلـاص باألمـة، إآل أن يـدل دليـل علـى أنـه أراد  روي أنه فعل ذلك، فقد عرَّفنان أن فعله 
 .به ااالقتداء به يف ذلك وإال كان فعله خاصً 
حمــررة أبلـغ حتريــر وذلــك هــو احلــق كمـا ال خيفــى علــى كــل منصــف، ولــو وهـذه املســألة مقــررة يف األصــول 

بــالعمران، فإنـه ر ه وهـو يف بيــت  اقـدَّرنا أن مثـل هـذا الفعــل قـد قـام مـا يــدل علـى التأسـي بــه فيـه لكـان خاًصـ
 ( 3)أهـ ...حفصة كذلك ب  لبنت  

جلــس أحـدكم حلاجتـه فــال إذا ": قـال حبــديث أ  هريـرة ر،ـي اهلل عنــه أن رسـول اهلل  ويسـتدل لـذلك
 ( 4) ."يستقبل القبلة وال يستدبرها

بيـــت  ارقيـــت يوًمـــ: ثبـــت عـــن ابـــن عمــر ر،ـــي اهلل عنهمـــا أنـــه قـــالمبـــا : واســتدل أصـــحاب القـــول الثـــا 
  (5)على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه حفصة فرأيت الن  

التحـرمي يف الصـحراء واالباحـة يف البنيـان  إن: النهي على الكراهة أو بـالقولاجلمهور وهبذا احلديث محل 
رأيـت ابـن عمـر أنـاأل : وهذا القول رجحه الشيخ سـيد سـابق و ـا يقـوي هـذا مـا جـاء عـن مـروان األصـغر قـال

إوــا ... بلـى: ألـيس قــد هنـى عـن ذلـك ؟ قـال... أبـا عبـد الـرمحنيـا : راحلتـه مسـتقبل القبلـة يبـول إليهـا فقلــت
  (6)ن بينك وب  القبلة شيء يسبن فال بأسهنى عن هذا يف الفضاء فإذا كا

 :ق على هذا األثر بقولهولكن الشيخ األلبا  رمحه اهلل تعاىل علَّ 
إوـا هنـى عــن : وأمـا قـول ابـن عمـر يف حـديث مـروان األصـغر الـذي ذكـره املدلـف عقـب احلـديث السـابق

                                 
 (. 141)أخرجه البخاري، كتاب الو،وء، باب ال تستقبل القبلة بغائط أو بول عند البناء جدار أو حنوه، ح ( 1)

 (. 1/139)، الرو،ة الندية (1/32)نيل األوطار والسيل اجلرار : انظر (2)
 (. 32ص)االختيارات الفقهية لأللبا  ( 3)
 (. 932)مسلم، كتاب الطهارة، باب االستطابة، ح (4)
 (.  933)ستطابة حرواه مسلم، كتاب الطهارة، باب اإل، (141)رواه  البخاري، كتاب الو،وء، باب التربز يف البيوت ح( 5)
 (. 1/100)وحسن إسناده األلبا  يف اإلرواء ( 11)رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة ح( 6)
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يف بيــت حفصــه فلــم  لفعلــه منــه  ايف الرفــع، بــل ميكــن أن يكــون ذلــك فهًمــ اهــذا يف الفضــاء فلــيس صــرحيً 
 . رمحه اهلل تعاىل – (1)للتخصيص بالصحراء كما بينه الشوكا  الينهض دلي

وبــــه قـــــال (2)وقــــد جــــزم النــــووي بـــــاملنع يف كــــل حالــــة، داخـــــل الصــــالة وخارجهــــا، ويف املســـــجد أو غــــريه
مـن  اأفال يكون البول والغـائط جتاههـا حمرًمـ اعنه حمرمً  افإذا كان البصق جتاه القبلة يف البنيان منهيً  (3)الصنعا 

 (4)!!باب أوىل؟ فاعتربوا يا أويل األبصار
 :االحتياطوجه 

كمـا يف حـديث ابـن عمـر   ذلك خاص بهوحيمل على أن  ؛ال يعارض قوله وأن فعله  األحاديثاجلمع ب  
 . ر،ي اهلل عنهما
 :اإليتار في االستجمار: المطلب الخامس
 :صورة المسألة

جيب على املستجمر قطع االستجمار على وتر أو هو مـن بـاب االسـتحباب؟ وهـل جيـزئ أم ال إذا هل 
 . خالف حصل االنقاء بواحدة؟
 . ال جيب العدد بل املعترب اإلنقاء فكيف حصل أجزأ: (6)واملالكية (5)مذهب احلنفية
 . فأكثر البد من ثالثة أحجار: (9)واختيار ابن حزم (8)واحلنابلة (7)مذهب الشافعية

 .استدل احلنفية واملالكية بالسنة
الغـــائط، فـــأمر  أن  تيـــه بثالثـــة أحجـــار،  أتـــى النـــ  : عـــن عبـــد اهلل بـــن مســـعود ر،ـــي اهلل عنـــه قـــال

: فوجدت حجـرين والتمسـت الثالـث فلـم أجـده، فأخـذت روثـة فأتيتـه هبـا فأخـذ حجـرين، وألقـى الروثـة وقـال

                                 
 (. 1/93)ونيل األوطار  ( 123ص)السيل اجلرار ( 1)
 (. 23ص 9ج)النووي  –ا موع ( 2)
 (. 301ص 1ج)سبل السالم ( 3)
 (. 40ص)لبا  رمحه اهلل تعاىل الفقهية لألاالختيارات ( 4)
 (. 1/12)بدائع الصنائع للكاسا  ( 5)

 (. 1/31)املنتقى ( 6)

 (. 9/190)ا موع ( 7)

 (. 1/109)املغين ( 8)

 (. 1/101)احمللى ( 9)
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 .(1)هذا ركس
وجياب عنه بأنه اكتفى بطرف أحدمها عن الثالث ألن املقصود بالثالث أن ميسـ  هبـا ثـالث مسـحات، 

 . وذلك حاصل ولو حبجر واحد
كـل شـيء حـىت   قيل له قد علمكم نبيكم أنه استدل الشافعية واحلنابلة حبديث سلمان ر،ي اهلل عنه 

بول، أو أن نستنجي بـاليم ، أو أن نسـتنجي بأقـل غائط أو بأجل، لقد هنانا أن نستقبل القبلة : اخلراءة قال
 (2) .من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم

 :سبب الخالف
فمــن كــان املفهــوم ؛ الــيت ذكــر فيهــا العــدد األحاديــثتعــارض املفهــوم مــن هــذه العبــادة لظــاهر اللفــظ يف 

 .ار أوجب العددومن صار إىل ظاهر اآلث؛ العدد  عنده إزالة ع  النجاسة مل يشبط

 وجوب اإليتار بثالث أحجار منقية وإذا مل حيصل هبا فيزاد حىت ينقي ويستحب حينعذ اإليتار : األحوط
: إن صــاحبكم لــيعلمكم حــىت اخلــراءة، قــال: قــال لــه رجــل: يف حــديث ســلمان ر،ــي اهلل عنــه قــال لقولــه 

 ( 3) .، أو نكتفي بأقل من ثالثة أحجارأجل، هنانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي بأمياننا
إذا تو،أ أحدكم فليجعل يف أنفه ماًء، مث لينتثر ومـن : قال وحلديث أ  هريرة ر،ي اهلل عنه أن رسول اهلل 

اســتجمر فليــوتر وإذا اســتيقظ أحــدكم مــن نومــه فليغســل يــده قبــل أن يــدخلهما يف و،ــوئه، فــإن احــدكم ال 
 .(4)يدري أين باتت يده

إذا ذهــب أحـــدكم إىل الغــائط فليــذهب معــه بثالثـــة : قــال وحــديث عائشــة ر،ــي اهلل عنهـــا أن رســول اهلل 
 .(5)، فإهنا جتزي عنه أحجار فليستطب هبا

اجلمهور أحلقوا بـاحلجر مـا يقـوم مقامـه مـن كـل جامـد طـاهر، مزيـل للعـ ، ولـيس لـه حرمـة وال هـو جـزء 
 .من حيوان

                                 
 (.123)البخاري، كتاب الو،وء باب ال يستنجي بروث ح( 1)

 (.  13)كتاب الطهارة، باب االستنجاء باحلجارة، ح : ، والبمذي(939)مسلم، كتاب الطهارة، باب االستطابة، ح ( 2)

 (. 939)مسلم، كتاب الطهارة، باب اإليتار يف االستنثار واالستجمار، ح (3)
 (. 139)البخاري، كتاب الو،وء، باب االستجمار وتًرا ح (4)
 . ( 41 -44) ح (  14/  1) رواء صححه األلبا  يف اإل( 40)ارة، ح اب االستنجاء باحلجأبو داود، كتاب الطهارة، ب( 5)
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 :االحتياطوجه 
ومحــل احلــديث علــى االســتحباب ، وال صــارف لــه ، حــىت يصــرفه صــارف  النهــي التحــرميألن األصــل يف 

 .خالف األصل
وشــبهه فإوــا نــص علــى األحجــار ( وليســتنج بثالثــة أحجــار) وأمــا قولــه : قــال النــووي رمحــه اهلل تعــاىل

ذا حنــو قولــه لكوهنــا الغالــب املوجــود للمســتنجي بالفضــاء، مــع أنــه ال مشــقة فيهــا وال كلفــة، يف حتصــيلها وهــ
ژ ې  ې ې ۉ ۉژ تعاىل 

 چ  ائ   ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائ ائچ وقوله  (1)
(2) 

 .ونظائر ذلك، فكل هذا  ا ليس له مفهوم يعمل به، خلروجه على الغالب
أن اشباط العدد يف حديث سلمان ر،ي اهلل عنه ال معىن له وهـذا باطـل  . يكفي االنقاء ويرد على من قال

 . (3)ألنه ينسب اللغو إىل كالم املصطفى عليه الصالة والسالم
 

                                 
 (.121) ية : نعامسورة األ( 1)
 (. 101) ية : سورة النساء( 2)
 (. 114)ص – 1ا موع ج( 3)
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 المبحث الرابع

 الفقهية في باب السواك وسنن الوضوء  االحتياطأثر قاعدة 

 :مطالب ةوفيه ثالث

 : في رمضان للصائم السواك بعد الزوال: المطلب األول

 :صورة المسألة -4
هــل جيـوز اسـتعمال الصـائم للسـوان بعـد زوال الشـمس إىل بعــد اتفقـوا علـى سـنية السـوان املدكـدة ولكـن 

 (.خالف)الظهرية والعصر 
 . ال يكره مطلًقا قبل الزوال وبعده: (1)مذهب احلنفية

 . يكره بعد الزوال: (3)واحلنابلة (2)الشافعية
وجيـوز اليـابس مطلًقـا قبـل  ؛يكره السوان الرطـب مطلًقـا قبـل الـزوال وبعـده: (5)ورواية عن أمحد (4)املالكية
 . الزوال وبعده

 :سبب الخالف -3
 .اختالفهم يف املفهوم من حديث طيب خلوف فم الصائم عند اهلل عز وجل 

 : أدلة األقوال
كــل عمــل ابــن  دم لـــه إال : "قــال  عــن أ  هريــرة ر،ــي اهلل عنــه، عــن النــ : دليــل القــائل  بالكراهــة

 (6)".فم الصائم أطيب عند اهلل من ري  املسك الصوم فإنه يل وأنا أجزي به، وخللوف
 

                                 
 . املعروف باملبسوط( 9/944)األصل ( 1)

 (. 1/339)ا موع ( 2)

 (. 1/192)الفروع ( 3)

 (.12/21) التمهيد( 4)

 (. 1/119)اإلنصاف ( 5)

 (. 1204)إ  صائم إذا ُشتم ح : البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول( 6)
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 : وجه الداللة
فـال ينبغـي إزالتـه قياًسـا علـى ، وهـو أثـر عبـادة ال تظهـر غالبًـا إال يف  خـر النهـار  ، السوان يزيل اخللـوف

 .دم الشهيد
وإوــا ألنــه يبعــث يــوم القيامــة، ؛ تــرن دم الشــهيد لــيس ألنــه أثــر عــن عبــادة  وجيــاب علــيهم بــأن العلــة يف

 . وجرحه يثعب دًما، اللون لون الدم والري  ري  املسك
 : دليل القائلين بعدم الكراهة مطلق ا

 (1)".لـوال أن أشـق علـى أمـيت ألمـرهم بالسـوان مـع كـل صـالة: "حديث أبو هريـرة ر،ـي اهلل عنـه مرفوًعـا
  (2)".مع كل و،وء: "واحلديث اآلخر

 (3) .تسون وهو صائم أن الن  : حديث ابن عباس ر،ي اهلل عنهما قال
لألدلـة النقليـة والعقليـة الصـحيحة الدالـة بعمومهـا  . القول بسنية السوان يف أول النهـار و خـره: األحوط

 .على اجلواز ولعدم ورود املخصص
 : ىلقال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل تعا

تزامحت فضيله اخللوف مع فضيلة السوان وال ميكن اجلمـع بينهمـا، فتقـدمي فضـيلة السـوان أوىل مـن : فإن قيل
 .(4)يف تقدميه افضيلة اخللوف، وكون اخللوف أطيب عند اهلل من رائحة املسك ليس كافيً 

مــع بينهمــا، فــإن الســوان وهــذا مــن بــاب تــزاحم املصــلحت  اللتــ  ال ميكــن اجل: قــال الشــوكا  رمحــه اهلل تعــاىل
ألن خماطبـة العظمـاء مــع طهـارة األفـواه، تعظـيم ال شـك فيــه و نـوع مـن التطهـر املشـروع ألجــل الـرب سـبحانه، 

إن فضـــيلة اخللـــوف تـــر  علـــى : )وألجلـــه شـــرع الســـوان ولـــيس يف اخللـــوف تعظـــيم وال إجـــالل، فكيـــف يقـــال
 .(5) (تعظيم ذي اجلالل، بتطييب األفواه

فىت هبذا القول، اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة واالفتـاء باململكـة العربيـة السـعودية يف الفتـوى رقـم أوقد 
(1333 )(6). 

                                 
 (.  119)البخاري، كتاب اجلمعة، باب السوان يوم اجلمعة، ح ( 1)

 . ( 90)ح (  101/  1) رواء وصححه األلبا  ل اإل(. 112)رواه مالك يف املوطأ، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف السوان ح( 2)

 . إسناده حسن: وقال( 1012)املطالب العالية ( 3)

 (. 1/39)تلخيص احلبري ( 4)
 (. 1/319)وانظر أحكام الطهارة، سنن الفطرة ( 1/131)نيل األوطار ( 5)
 (. 111 – 2/110)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء، فقه الطهارة ( 6)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 :االحتياطوجه 
واحلديث  (1).السوان مطهرة للفم مر،اه للرب : " قال رسول اهلل : عن عائشة ر،ي اهلل عنها قالت -1

 .(2)"  أطلق ومل يقيد
لو ال أن أشق على أميت ألمرهم بالسوان عند  "  : قال رسول اهلل : عن أ  هريرة ر،ي اهلل عنه قال -9

  .(4)احلديث عام ومل يرد ما خيصصه (3) " كل صالة

بالسوان للصائم أول النهار  اما روي عن ابن عمر ر،ي اهلل عنهما، أنه كان ال يري بأسً  من اآلثار -3
 ( 5) .و خره

ومراد  .تطهري للفم فال يكره كاملضمضة، والسوان ال يزيل اخللوف، إوا يزيل الرائحة الكريهةالسوان  -4
 .(6)احلديث بيان درجة الصائم، ال ع  اخللوف

 :حكم الختان للرجال والنساء: المطلب الثاني
 : تحرير محل النزاع

 : ، واختلفوا يف حكمه على أقوال اتفقوا على مشروعية اخلتان يف حق الرجال والنساء
لكنهم جعلوه سنة  (8)ورواية عن أمحد (7)وهو وجه عند الشافعية، أنه سنة يف حق الرجال والنساء  -1

 . مدكدة يف حق الرجال مستحب يف حق النساء
وهو الظاهر من اختيار شيخ  (10)واحلنابلة (9)وهو قول الشافعية ، أنه واجب يف حق الرجال والنساء -9

 .رمحه اهلل تعاىل (11)اإلسالم ابن تيميه
 (2)ورواية عن أمحد (1)واملالكية (12)وهو قول احلنفية، أنه واجب يف حق الرجال سنة يف حق النساء  -3

                                 
 (. 1233)رقم ( 1/311)رواه البخاري تعليًقا بصيغة اجلزم ( 1)
 (. 1/132)الشرح املمتع ( 2)
 . واللفظ له( 929)الطهارة باب السوان برقم  –ومسلم ( 911)باب السوان يوم اجلمعة برقم : البخاري، كتاب اجلمعة( 3)
 (. 1/199)الشرح املمتع ( 4)
 (. 1/311)اغتسال الصائم : ب الصومرواه البخاري تعليًقا جازًما به، كتا( 5)
 (. 3/22)املبسوط ( 6)
 (. 342، 1/341)ا موع شرح املهذب للنووي ( 7)

 (. 194، 1/193)اإلنصاف ( 8)

 (.342، 1/341)ا موع ( 9)

 (. 194، 193)اإلنصاف ( 10)

 (. 114، 91/113)جمموع الفتاوى ( 11)

 (. 10/123)املبسوط ( 12)
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 . يف املغين (3)اختارها ابن قدامة
 : األدلة

  (4)".اخلتان سنة للرجال مكرمة للنساء" قوله : من السنة القول األول
ولـو سـلمنا صـحته فالسـنة املـراد هبـا هنـا الطريقـة، أجيـب بأنـه املعهـود الشـرعي مـن  ؛ نوقش بأنه ،ـعيف

 . أن السنة غري الطريقة وهذا لفظ شرعي فيحمل على معناه الشرعي
الفطـــرة مخـــس أو مخــــس مـــن الفطـــرة اخلتــــان واالســـتحداد وتقلـــيم األظفــــار ونتـــف اإلبـــط وقــــص : وقولـــه
 (5)".الشارب

ال نســلم أن اخلتــان ســنة مبوجــب هــذا ، صــود بــالفطرة يف هــذا احلــديث الســنة أكثـر العلمــاء قــد فســر املق
 ے ۓ ۓ ڭ   ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇچ : احلـديث بــل هـو واجــب فـامتنع أن يُــذكر الواجـب مــع السـنة لقولــه تعــاىل

 (6).چ
 : استدلوا بالسنة واإل اع القول الثاني

  (7)".ألق عنك شعر الكفر واختنت: "لرجل أسلم قوله 
أنـه أمــر باخلتـان واألصـل يف األمــر الوجـوب وهـذا عـام يف الرجــال والنسـاء ألن األصـل هــو : وجـه الداللـة

 . العموم ما مل يوجد خمصص
 .نوقش بأن احلافظ ابن حجر أعله باالنقطاع ويف سنده جمهوالن فال يص  أن يكون حجة

  (8)".تنهكياخفضي وال : "قال ألم عطية ر،ي اهلل عنها وكانت خافضة أن الن  
 . احلديث أمر باخلفض للنساء واألصل يف األمر الوجوب فدل على وجوبه يف حق النساء

لــيس يف اخلتــان خــرب : نــوقش بــأن احلــديث ال يثبــت وقــد ،ــعفه احلــافظ يف التلخــيص وقــال ابــن املنــذر

                                                                                                           
 (. 13/992)الذخرية للقرايف ( 1)

 (. 194، 1/193)اإلنصاف ( 2)

 . سبق التعريف به: ابن قدامة( 3)

يف لبــا  اهلل عنهمــا واملوقــوف أصــ  و،ــعفه األأبــن عبــاس ر،ــي  اً وموقوفــاً عــنوقــال احلــديث ،ــعيف مرفوعــ( 19343)ح 1ســنن البيهقــي ج( 4)
 .(4/409)السلسلة الضعيفة 

 (. 929)اب خصال الفطرة ح مسلم، كتاب الطهارة، ب( 5)

 (. 141)سورة األنعام ( 6)
 (  92) ح (  190/  1) رواء يدجر بالغسل ،حسنه األلبا  يف اإلأبو داود، كتاب الطهارة، باب يف الرجل يسلم ف (7)

 ( . 392/  9)  لبا  بشواهدة يف السلسلة الصحيحةححه األصو (. 2991)أبو داود، كتاب األدب، باب ما جاء يف اخلتان، ح ( 8)
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 : أجيب عنه بأن هذا الضعف يتقوى مبا جاء يف الصحي  (1) .يرجع إليه وال سند يتبع
 (2)".إذا جلس ب  شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل" وله من ق

 .وقع على حترمي النظر إىل العورة؛ فلوال أن اخلتان فرض ملا أبي  النظر إليها من املختون: اإل اع

بــأن كشــفها ال : بــأن هــذا منقــوض جبــواز نظــر الطبيــب ولــيس الطــب واجًبــا إ اًعــا وأجيــب عنــه:نــوقش 
ن املصــلحة يف املــداواة راجحــة علــى املصــلحة يف إ:  ل مــداواة، إوــا جيــوز يف مو،ــع يقــول أهــل احلرفــةجيـوز لكــ

 . احملافظة على املروءة وصيانة العورة، فلو كان اخلتان سنة ملا كشفت العورة احملرم كشفها له

 .رمحهم اهلل (5)وبعض املالكية (4)واحلنابلة (3)وهو مذهب الشافعية االقول بالوجوب مطلقً  :األحوط

 ژ ھ  ہ  ہ  ہ  ہ ۀژ ويستدل له بقوله تعاىل 
(6). 

كمـا صـ  ذلـك عـن ابـن عبـاس  قال ابن عباس ر،ي اهلل عنهما اخلتان من تلك الكلمات الـيت ابـتاله اهلل هبـا
 .ما ر،ي اهلل عنه

 .مبا هو واجب اواالبتالء إوا يقع غالبً 

 ژ ڑ    ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌژ وقوله تعاىل 
(7). 

 . إذا تقرر أن اخلتان من ملته فيكون من عموم املأمور به واألمر للوجوب حىت يقوم الدليل على صرفه
 :ومن السنة

ألــق "  :لـه فقــال. قــد أسـلمت:  فقـال حـديث عثـيم بــن كليـب عــن أبيـه عـن جــده أنـه جــاء إىل رسـول اهلل 

                                 
 (. 4/13)التلخيص احلبري ( 1)

 (. 342)مسلم، كتاب احليض، باب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل بالتقاء اخلتان ، ح ( 2)

 ( 1/300)النووي  –ا موع ( 3)
 (. 1/112)واملغين ( 1/193)اإلنصاف ( 4)
املــالكي، قا،ــي القــريوان وصــاحب املدونــة يلقــب بســحنون باســم طــائر حلدتــه يف ســحنون، فقيــه املغــرب عبــد الســالم بــن حبيــب املغــر  التنــوخي ( 5)

، (1/332)ترتيــب املــدارن : أنظــر تر تــه يف( 940) حتريــر مــذهب مالــك مــات املســائل، الزم ابــن وهــب وابــن القاســم، وســاد أهــل املغــرب يف
 (.139)والقوان  البن جزي ص

 (. 194)سورة البقرة اآلية ( 6)
 (. 193)سورة النحل  ية ( 7)
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 .(1) "عنك شعر الكفر واختنت
واسـتدلوا . وخطابـه للواحـد يشـمل غـريه حـىت يقـوم دليـل اخلصوصـية، أمر واألمر للوجوب ( اختنت)قوله 

 .(2) " امن أسلم فليختنت وإن كان كبريً  ":قال رسول اهلل : مبا روي عن الزهري قال اأيضً 
بلفــظ عــام فيشــمل الرجــال ( مــن أســلم)أمــر واألمــر للوجــوب وقــد وقعــت صــيغة الشــرط ( فليختــنت)قولـه 
 .والنساء

  :وعقال  
ً
على النفس وهو ال يشرع إال يف أحد ثالث خصـال ملصـلحة، أو  اعظيمً  ايقال أن يف اخلتان أمل

الثالث  .عقوبة، أو وجوب وقد أنتفى األوالن فبقي  
وجتــويز كشــف العــورة يــدل علــى وجوبــه وإليــالم الصــ  وتعريضــه للتلــف بالســراية وإخــراج املــال وأجــرة اخلــاتن 

 . (3)ملا جاز ذلك ابالتلف فلو مل يكن واجبً  و ن الدواء وعدم ،مان سرايته
 :  وقياس ا    
 .(4)كقطع يد السارق  اأنه قطع شرعه اهلل تعاىل ال تدمن سرايته فكان واجبً  -1
 .(5)كسائر شعائرهم  اأنه من شعار املسلم  فكان واجبً  -9

 : كما قال الدكتور البار  ا،ررً  املرأةواالطباء يرون أن يف عدم اختتان 

وال  امـا يقابـل القضـيب عنـد الرجـل، إال أن حجمـه صـغري جـدً  املـرأةوالبظـر عنـد .... ويقطع شيء من البظـر
ختبقــه قنــاة جمــرى البــول وعلــى البظــرة قلفــة وإن كانــت صــغرية، وهلــا عيــوب القلفــة يف الرجــل، إذ جتتمــع فيهــا 

وهــو عضــو ... يب يف الرجــلمثــل حشــفة القضــ اوالبظــر عضــو حســاس جــدً ... فـرازات، وتنمــو امليكروبــاتاإل
وال شك أنه  ا يزيد الغلمة والشبق ولكن الواقع امللموس يدكد أن تضـرر النسـاء مـن عـدم ... انتصا  كذلك
مل خيتـنت ويعشـن حيـاة طبيعيـة، وهـذا أمـر معلـوم عنـد  اإلسالمي، فكثري من النساء يف العامل ااخلتان قليل جدً 

 .(6)عامة الناس

                                 
 .(101)صسبق خترجيه و ( 1/141)وأبو داود يف سننه ( 3/412)رواه أمحد ( 1)
 . أ هـ( ن كان مرسال فهو يصل  لالعتضادوهذا وإ: )يف إحكام املولود وقال ذكره ابن القيم يف حتفة املودود( 2)
واملـاوردي عـن ابــن ( 131 – 130)زاه البـن القـيم رمحـه اهلل تعـاىل يف حتفتـه ص ذكـره الشـيخ حممـد املختـار يف رسـالته أحكـام اجلراحـة الطبيـة وعــ( 3)

 (. 349/ 1)حجر رمحه اهلل تعاىل يف فت  الباري 
 (. 130، 192)ص ( ابن القيم)حتفة املودود (. 1/12)املغين البن قدامة ( 4)
 (.1/349)بتصرف يسري وفت  الباري البن حجر . 13حتفة املودود ص ( 5)
 . حممد على البار( 93)ق االنسان ب  الطب والقر ن ص خل( 6)



 

103 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

اخلتــان فواجــب علــى الرجــال ومكرمـة يف حــق النســاء ولــيس بواجــب علــيهن هــذا قــول   فأمــا (1)ةقـال ابــن قدامــ
 .كثري من أهل العلم

أحاديـث : وذكر الشيخ األلبا  رمحه اهلل تعاىل يف تعليقه على فقه السنة للسيد سـابق رمحـه اهلل تعـاىل يف قولـه
لـــبعض  قـــه، فقـــد صـــ  قولـــه لــيس هـــذا علـــى إطال: فقـــال. ،ـــعيفة مل يصـــ  منهـــا شـــيء املـــرأةاألمــر خبتـــان 

 .(2)"  للزوج ىأنضر للوجه وأحظ نهإأخفضي وال تنهكي ف" :  اخلاتنات يف املدينة
أال تــدع  هلــن مــن يلهــيهن ؟ ! وعــن أم علقمــة أن بنــات أخــيت عائشــة ر،ــي اهلل عنهــا ُخــنتَّ، فقيــل لعائشــة" 

، وكــان ذا ا، وحيــرن رأســه طربًــيتغــىنبلــى، فأرســلت إىل عــدي، فأتــاهن، فمــرت عائشــة يف البيـت فرأتــه : قالـت
 .(3) "ُأْف، شيطان، أخرجوه، أخرجوه: شعر كثري، فقالت
 .(4)" إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل" وإن  ا يدكد ذلك كله احلديث املشهور : وقال يف متام املنة

 . ويف هذا دليل على أن النساء كن خينت: أمحد رمحه اهلل تعاىل اإلمامقال 
وهـو مـذهب اجلمهـور كمالـك والشـافعي وأمحـد علـى الرجـال وأما حكـم اخلتـان فـالراج  عنـدنا وجوبـه : وقال

وهــي وإن كانــت مفرداهــا ال تــنهض علــى  اواختــاره ابــن القــيم وســاق يف الــدليل علــى ذلــك مخســة عشــر وجًهــ
 ذلك، فال شك أن جمموعها ينهض به، وال يتسع ا ال لسوقها  يعها هاهنا،

 :منها بوجه  فأكتفي
 (5)چ  ڑ    ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌچ قوله تعاىل  -1

ر،ي اهلل عنـه وهـذا الوجـه أحسـن احلجـج كمـا قالـه البيهقـي ونقلـه  هريرةواخلتان من ملته كما يف حديث أ  
 .(6)احلافظ
بـ  املســلم والنصـرا  حـىت أن املسـلم  ال يكــادون   أن اخلتـان مـن أظهـر الشـعائر الــيت يفـرق هبـا -9

                                 
 (1/12)املغين  ( 1)
وقـــال يف هنايـــة حبثـــه ( 321 -9/323)وخرجـــه األلبـــا  يف الصـــحيحيه (. 2991)كتـــاب األدب، بـــاب مـــا جـــاء يف اخلتـــان ح : رواه أبــو داود( 2)

 . وباجلملة فاحلديث هبذه الطرق والشواهد صحي  واهلل أعلم
 (. باب اللهو يف اخلتان. )، وقال األلبا  حسن يف السلسلة الصحيحة حلال أم علقمة(1949)ح ( األدب املفرد)ي يف البخار ( 3)
 ( . 10)لبا  يف إرواء الغليل ح صححه األ (4)
 (.٣٢١): النحلسورة ( 5)

 (10/911)فت  الباري،   (6)
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 . (1). يعدون األقلف منهم
واملذهب الصحي  الذي نص عليه الشـافعي وقطـع بـه اجلمهـور أنـه واجـب علـى الرجـال  (2)وقال النووي

دائـــر بــــ  الوجـــوب واالســـتحباب ومل يقــــل أحـــد مـــن أهــــل العلـــم املعتـــد هبــــم  املـــرأةأهــــ فختــــان . دون النســـاء
 .حرميبالت

 :أثر أخذ ماء جديد لألذنين: المطلب الثالث
 : صورة المسألة

 .  اتفقوا على مس  الرأس واخلالف يف سنية مس  األذن  مع الرأس أو عدم ذلك
 :سبب الخالف

 ؟أو مستقالن؛ أو من الوجه ؛ هل األذنان من الرأس 
 . اختالف األحاديث الواردة يف ذلك

 : األقوال
 .(4)ورواية عن أمحد (3)وهو مذهب احلنفية  وميسحان مباء الرأس جديد لألذنال يسن أخذ ماء  -1
 .(7)واحلنابلة (6)والشافعية (5)يسن أخذ ماء جديد لألذن  غري ماء الرأس وهو مذهب املالكية -9

 :أدلة األقوال ومناقشتها
 : استدل أصحاب القول األول بالسنة

 .(8)"األذنان من الرأس: "قال مبا روي أن الن  
 : وجه االستدالل

وإذا كـــان األمـــر كـــذلك فـــال يصـــ  إفرادمهـــا عنـــه مبـــاء ، يف احلـــديث داللـــة علـــى أن األذنـــ  مـــن الـــرأس 
 . جديد

                                 
 .(30 -23)حتفة املودود ص  (1)
 .(1/301)ا موع   (2)

 (. 1/191)، وحاشية ابن عابدين (1/93)والبحر الرائق ( 1/99)فت  القدير (  3)

 (. 1/121)، وشرح العمدة (1/132)اإلنصاف (  4)

 (. 1/194)املدونة ( 5)

 (. 1/441ا موع ( 6)

 (. 1/132)اإلنصاف ( 7)

ح          (  94/  1) لبــا  يف اإلرواء وصــححه األ( 442 – 444 – 443)ســنن ابــن ماجــه، كتــاب الطهــارة وســننها، بــاب األذنــان مــن الــرأس ح( 8)
 (14  ). 
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أنـه حيتمـل اإلدراج  (1):  بأن احلديث ال يثبت، قال البمذي إسناده ليس بالقـائم، وقـال البيهقـي: نوقش
 . (2)وأعله الدارقطين

إن مـا أعلـه بـه الـدارقطين لـيس بعلـة، وصـرَّح بأنـه إمـا صـحي  : قـال (3)أجيب بأن أبا احلسن ابن القطان
  (4) .أو حسن

مســـ  برأســـه وأذنيـــه ظاهرمهـــا " واســـتدلوا كـــذلك مبـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس ر،ـــي اهلل عنهمـــا أن النـــ  
  (5) ".وباطنهما

يتو،ــأ مث  أحتبــون أن أريكــم كيــف كــان رســول اهلل : "ومبــا روي عــن ابــن عبــاس ر،ــي اهلل عنهمــا قــال
 (6)".قبض قبضة من املاء مث نفض يده مث مس  هبا رأسه وأذنيه

أن هــذا نــص يف حمــل النــزاع فلــم يفــرد األذنــ  مبــاء جديــد فــدل علــى عــدم : وجــه الداللــة مــن احلــديث 
 . مشروعيته
 .األحاديث ال تثبت، وقد وجد ما يعار،ها بأن هذه: نوقش

ال نسلم بذلك فإن هـذه األحاديـث يعضـد بعضـها بعًضـا ويشـهد هلـا أنـه مل يثبـت يف : أجيب عن ذلك
 .األحاديث الصحيحة أنه أفرد هلما ماًء جديًدا

ر،ـي اهلل  مل يثبت أنه أخذ هلما ماًء جديًدا وإوا ص  من فعل ابن عمـر: "قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل
 (7)".عنهما

 . أن األذن  من الرأس، والفرض يف الرأس املس  بالنص فال تفردان مباء جديد: ومن املعقول
 

                                 
هـــ، أبـرز مصــنفاته األمسـاء والصــفات والسـنن الصــغرى والكــربى، (314)هـو احلــافظ أبـو بكــر أمحـد بــن احلسـ  بــن علـي بــن موسـى البيهقــي ولـد ( 1)

 (. 119ت /  990ص/9ج)هـ، راجع تر ته يف طبقات الشافعية (421)تويف 

صــار الــدارقطين أوحــد عصــره يف احلفــظ والفهــم : هـــ، قــال احلــاكم(303)هــو علــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي البغــدادي املقــرئ احملــدث ولــد ( 2)
 (. 292)ت ( 3/221)هـ، راجع تر ته يف تذكرة احلفا  ج(312)والورع، تويف 

هــ، (391 -)الشهري بابن القطـان، مـات وهـو علـى قضـاء سجلباسـه  أبو احلسن علي بن حممد بن عبد امللك بن حيب احلمريي الكتامي الفاسي( 3)
 (.  1130ت /  4/409)راجع تر ته يف تذكرة احلفا  ج

 (. 1/900)نيل األوطار : انظر( 4)

 ( .  20) ج (  92/  1) وصححه األلبا  يف اإلرواء ( 449)ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء يف مس  األذن ، ح ( 5)

(  92/  1) وصـححه األلبـا  يف اإلرواء ( 33)باب ما جاء يف مسـ  األذنـ  ظاهرمهـا وباطنهمـا ح  البمذي، كتاب الطهارة عن رسول اهلل ( 6)
 (.  21)ح 

 (.122ص / 1ج)زاد املعاد البن قيم اجلوزية ( 7)
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 : أدلة القول الثاني
فهـذا صـري   (1)".تو،أ فمسـ  أذنيـه مبـاء غـري الـذي مسـ  بـه الـرأس" ما روي أن الرسول : من السنة

 . ا أخذ هلما ماًء جديًدا وهو صري  يف أخذ ماء  جديديف أهنما ليستا من الرأس إذ لو كانتا منه مل
ومل يذكر األذنـ  وهـو  (2)بأن احلديث جاء من طريق  خر بلفظ مس  برأسه مباء غري فضل يده: نوقش

والثابــت أنــه مــن فعــل ابــن عمــر وقــد ُعلــم شــدة  (3)، كمــا ذكــر ذلــك احلــافظ ابــن حجــراحملفــو  عــن النــ  
 .حرصه على التأسي به

 .أو تقريره ، أو قوله، بأن السنة ال تثبت إال بفعله  :نوقش
 . ألن األذن مع الرأس كالفم واألنف مع الوجه فإهنما يفردان مباء جديد: املعقول
 .بأنه قياس مع الفارق: نوقش
 :األحوط

 .عدم سنية أخذ ماء جديد لألذن 
 : قال ابن املنذر رمحه اهلل تعاىل
عنهمـا أنــه كــان يــدخل أصــبعيه بعـد مــا ميســ  برأســه يف املــاء يــدخلهما يف روينـا عــن ابــن عمــر ر،ــي اهلل 

 .ألذنيه وكذا قال أمحد رحم اهلل اجلميع االصماأل وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ املتو،ئ ماًء جديدً 
أخــذه ألذنيــه مــاء  وغــري موجــود يف األخبــار الثابتــة الــيت فيهــا صــفة و،ــوء رســول اهلل : قــال ابــن املنــذر

ــــدً  ــــه غــــرف غرفــــه فمســــ  برأســــه وأذنيــــه داخلهمــــا  (4)اجدي بــــل يف حــــديث ابــــن عبــــاس ر،ــــي اهلل عنهمــــا أن
 ( 5) .بالسبابت ، وخالف بإهباميه إىل ظاهر أذنيه، فمس  ظاهرمها وباطنهما
 :سعلت اللجنه الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء فقالت السائلة

أم جيـب ( الشـيله) عملية مس  الرأس هل أقوم باملس  على غطاء الـرأس يف اأثناء الو،وء وخصوصً  :س
 .اعلى أن أقوم خبلعهما واملس  على الرأس مباشرة، أي على الشعر ؟ وجزاكم اهلل خريً 

                                 
 . ه السابقة صحي  بشواهد( 34)ن  مباء جديد ح السنن الكربى للبيهقي، باب مس  األذ (1)

 (.  932)ح  مسلم، كتاب الطهارة، باب يف و،وء الن  ( 2)

 (. 93ص)بلوغ املرام ( 3)

 . البن املنذر( 402/ 1) –األوسط ( 4)
رواء وصـححه األلبـا  يف اإل( 109)ح . أسبـاب مسـ  األذنـ  مـع الـرأس ومـا يسـتدل بـه علـى أهنمـا مـن الـر : أخرجه النسائي يف كتـاب الطهـارة( 5)

 ( .  20) ح 
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يف الو،وء مباء جديد غري فضـل اليـدين حيـث يبـل يديـه  ةً جيب مس  شعر الرأس مع األذن  مباشر  :ج
 چڀ  ٺ      چ: ر رأسه مع أذنيه، لقول اهلل تعاىل عند ذكره فروض الو،وءباملاء فيمس  هبما  يع شع

(1). 
لإللصـاق، فـال جيـزئ املسـ  والـرأس عليـه حائـل مـن  - (برؤسكم)يف قوله  -واألذنان من الرأس، فالباء 

  (2) .غطاء كالشيلة وحنوها

 : وسعل ابن عثيم  رمحه اهلل تعاىل
 : الألذنيه ؟ فأجاب رمحه اهلل تعاىل قائ ايأخذ ماًء جديدً هل يلزم املتو،ئ أن : فقال السائل

 ال يلزم أخذ ماء جديد لألذن ، بل وال يستحب على القول الصـحي ، ألن  يـع الواصـف  لو،ـوء النـ  
ألذنيــه، فاألفضـــل أن ميســـ  أذنيــه ببقيـــة البلــل الـــذي بقــي بعـــد مســـ   امل يــذكروا أنـــه كــان يأخـــذ مــاًء جديـــدً 

 .(3)رأسه
 :االحتياطوجه 

ألن األكثر على عـدم ذكـر األذنـ  وذكرمهـا يف احلـديث شـاذ، ذكـره  (اجديدً  فأخذ ماءً )شذوذ حديث 
 .(5)(مس  برأسه مباء غري فضل يديه أن الن  )ملخالفته حلديث مسلم و  (4)احلافظ

يف عدم إجزاء مس  األذن  عن مس  الرأس خبالف إجـزاء مسـ  الـرأس  (6)واإل اع املنقول عن النووي
 . الرأس أو جزء منه عن األذن  ألهنما تبع له كما يف احلديث

                                 
 (. 3)سورة املائدة أية ( 1)
 . هـ1493الطبعة األوىل ( 11 – 19)الطهارة ص  –( 4)ا لد  9مج  –فتاوى اللجنة الدائمة ( 2)
 ( .139)السدال ( 911)فتاوى أركان االسالم البن عثيم  رمحه اهلل تعاىل ص ( 3)
 (. 11/32)بلوغ املرام ح( 4)

 . من حديث عبد اهلل بن زيد ( 933)باب صفة الو،وء، برقم  :مسلم كتاب الطهارة( 5)
 (. 1/442)ا موع   (6)
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 المبحث الخامس

 الفقهية في باب الوضوء االحتياطأثر قاعدة 

 :مطالب خمسةوفيه 
 : النطق بالنية: المطلب األول 
 : تحرير محل النزاع

أن ينــوي الو،ــوء بقلبــه، وأنــه لــو نــواه بقلبــه ألجــزأه ذلــك، علــى املكلــف أ ــع العلمــاء علــى أن الواجــب 
، وأنـه ال جيـب نطقـه هبـا سـرًا، واختلفـوا (1)ولو مل يتلفظ بلسانه، كما اتفقوا علـى أن اجلهـر بالنيـة غـري مشـروع

 (2) .يف استحباب التلفظ هبا سرًا
 : األقوال في المسألة

 : ماء يف استحباب التلفظ بالنية سرًا على قول اختلف العل
 (5) .وهو املشهور عند احلنابلة (4)والشافعية (3)وبه قال احلنفية:يستحب ذلك  -1
وتلميذيه  (8)عنه وهو اختيار شيخ اإلسالم (7)وأمحد يف املنصوص (6)وبه قال اإلمام مالك :ال يستحب -9

 .(10)وابن رجب (9)وتلميذيه ابن القيم

 
 
 

                                 
 (. 1/914)الفتاوى الكربى ( 1)

 (. 1/99)كشاف القناع ( 2)

 (. 1/13)الدر املختار ( 3)

 (. 1/313)ا موع ( 4)

 (. 1/149)اإلنصاف ( 5)

 (. 1/12)بلغة السالك ( 6)

 (.1/149)اإلنصاف ( 7)

 (. 99/991)جمموع الفتاوى ( 8)

 (. 901، 1/123)زاد املعاد ( 9)

 (. 90ص)جامع العلوم واحلكم ( 10)
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 : األدلة
 (: داللة العقل)أدلة أصحاب القول األول 

 (1) .بالقلبألن التلفظ هبا أقوى من جمرد قصدها  النطق هبا أبلغ وأوكد؛ -1
، والعبـادات مبنيـة علـى االتبـاع ال علـى االبتـداع وخـري بأنه ولو كان أقوى وأبلغ مل يفعله الن  : نوقش

 .اهلدي هدي حممد 
 (2) .ب، وهذا أفضل، ألن فيه اجلمع ب  القصد والتلفظإن يف ذلك موافقة اللسان للقل -9

بأنه ليس للتلفظ بالنية مدخال يف حتصيل النية، ألن علم الفاعل مبا يفعلـه وقصـده لـه هـو النيـة، : نوقش
  (3) .فالتلفظ هبا عبث حمض ال فائدة فيه إذ حتصيل احلاصل حمال

 : أدلة القول الثاني
 .(4)."بالنيات وإوا لكل امرئ ما نوىإوا األعمال : "  قوله  -1
 ( 5).والقراءة باحلمد هلل رب العامل  ، ثبت أنه كان يستفت  صالته بالتكبري وملا ، لذلك عدم فعله  -9

والعقــل ألنــه مبنزلــة مــن يريــد أن ؛ الــدين ألنــه بدعــه تلفظ بالنيــة نقــص يف العقــل والــدين ؛ألن الــ : وعقددال  
نويت بو،ع يدي يف هذا اإلناء أ  أريد أن أخذ منه لقمة فأ،ـعها يف فمـي، فأمضـغها : فيقول ايأكل طعامً 

نويـت أصــلي فريضــة هـذه الصــالة املفرو،ــة علـى حا،ــر الوقــت : مثــل القائـل الــذي يقــولو . مث أبلعهـا ألشــبع
 .(6)فهذا كله محق وجهل. أربع ركعات يف  اعة أداًء هلل تعاىل

سـالم نية كما هو مذهب املالكية والرواية الثانيـة عنـد احلنابلـة واختيـار شـيخ اإلعدم التلفظ بال :األحوط
إذا " -ولفظــه -قــال يف الشــرح الكبــري ؛عنــد املالكيــة جــائز لكنــه خــالف األوىلو ابــن تيميــة رحــم اهلل اجلميــع، 
عـــىن أي جـــائز مب - واســـع –" النويـــت صـــالة فـــرض الظهـــر مـــث": كـــأن يقـــول"نيـــة تلفـــظ املصـــلي مبـــا يفيـــد ال

 (7) .خالف األوىل:
 .واألوىل أن ال نتلفظ ألن النية حملها القلب وال مدخل للِّسان فيها

                                 
 (. 11/933)جمموع الفتاوى ( 1)

 (. 1/119)شرح الزركشي ( 2)

 (. 1/139)إغاثة اللهفان ( 3)

 (. 1)البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي،  ح ( 4)
 (. 421)ب ما جيمع صفة الصالة وما يُفتت  به، وخيتتم به، حمسلم ، كتاب الصالة، با (5)
 (.23 -9/22)انظر الفتاوى الكربى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ( 6)
 -1/321)وا مـــوع ( 1/143)والفواكـــه الـــدوا  ( 1/334)رأي احلنفيـــة، حاشـــية الدســـوقي علـــى الشـــرح الكبـــري ( 1/122)بـــدائع الصـــنائع  (7)

 . رأي احلنابلة( 1/149)نصاف رأي الشافعية واإل( 322
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 : وجه االحتياط

وال فعله أصحابه وال اخللفـاء وال األئمـة األربعـة وإن نقـل عـن متـأخري الشـافعية   قوة األدلة وعدم فعله 
: ده املــاوردي والنــووي وقــال، ور (2)القلــب واللســانالبــد مــن اجلمــع بــ  نيــة : فقــال (1)كــأ  عبــد اهلل الــزبريي 

 . (3)"وأ،عف هو شاذ"
 . وعدم وجود نص يلزم بالتلفظ أو حىت على استحبابه

نية الطهـارة مـن و،ـوء أو غسـل أو تـيمم، والصـالة والصـيام : قال شيخ اإلسالم ابن تيميه رمحه اهلل تعاىل
 (4).إىل نطق اللسان باتفاق أئمة اإلسالم والزكاة والكفارات وغري ذلك من العبادات ال تفتقر

اقتصــر علــى النيــة بقلبــه أجــزأ، خبــالف مــا لــو نطــق واتفقــوا علــى أنــه لــو أن " : ونقــل اإل ــاع ابــن هبــرية وقــال
 (5)." بلسانه دون أن ينوي بقلبه

 :حكم البسملة قبل الوضوء: المطلب الثاني

 : صورة المسألة وتحرير محل النزاع
 :على ثالث أقوال املشروعية واختلفوا يف احلكم على الو،وءاتفقوا على 

 (8) .ورواية عن أمحد (7)والشافعية (6)أهنا سنة وهو مذهب احلنفية: القول األول
 .(9)أهنا مكروهة، وهو مذهب املالكية: القول الثا 
 (1) .النسيان وهو املشهور عند متأخري احلنابلةبأهنا واجبة وتسقط : القول الثالث

                                 
أيضـاً  ابو عبد اهلل الزبري بن أمحد بـن سـليمان البصـري املعـروف بـالزبريي مـن ولـد الـزبري بـن العـوام صـاحب رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم ويعـرف(1)

كـان شـيخ أصـحابنا يف : املاورديكان حافظاً للمذهب عارفاً باألدب خبرياً باالنساب قال   " التنبيه " فقه حنو بصاحب الكايف وهو خمتصر يف ال
/  1) شـافعية لإلسـنوي راجع تر تـه يف طبقـات ال( هـ  319 -)له تصانيف كثرية مليحه منها الكايف وكتاب النيه تويف عام  ،عصره وكان أعمي

 ( .  122/  1) طبقات الشافعية البن كثري و (  221)  تر ة(  303

 (. 1/103)احلاوي  (2)
 (. 9/322)ا موع  (3)
 (. 23 – 9/22)الفتاوى ( 4)

 (. 1/149)، واإلنصاف (1/129)، املغين (1/99)اإلفصاح ( 5)

 (. 1/90)بدائع الصنائع ( 6)

 (. 1/312)ا موع ( 7)

 (. 1/93)املغين ( 8)

 (. 119، 1/111)حاشية العدوي ( 9)
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لـو أن أحـدكم : "قـال استدل أصحاب القول األول حبديث ابن عباس ر،ي اهلل عنهما يبلغ بـه النـ  
 (2)".إذا أتى أهله قال بسم اهلل، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد مل يضره

أبعـــد حـــال مـــن ذكـــر اهلل تعـــاىل، ومـــع ذلـــك ُتســـن  الوقـــاعملـــا كـــان حـــال : قـــال العيـــين: وجـــه االســـتدالل
التســــمية فيــــه، ففــــي ســــائر األحــــوال بطريــــق األوىل، فلــــذلك أورده البخــــاري يف كتــــاب الو،ــــوء للتنبيــــه علــــى 

 (3).مشروعية التسمية عند الو،وء

بــأن التســمية ليســت مشــروعة عنــد كــل حــال، بــل ال تشــرع عنــد األذان واإلقامــة، وكــذلك عنــد : أجيــب
 . إلحرام وغريه فالبد من دليل صحي  صري  يف مشروعية التسمية وإال فاألصل عدم املشروعيةتكبرية ا

 :استدل أصحاب القول الثاني
 (4).چ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : باآلية؛ قال تعاىل -1

 : وجه االستدالل
 . عدم ذكر التسمية يف اآلية ولو كانت مشروعة لذكرت

وال يليق  مل يرد ذكر التسمية يف األحاديث الصحيحة اليت سيقت يف صفة و،وء الن   بالمعقول -9
أن يهملوا التسمية وهي واجبة كوجوب  بالصحابة ر،ي اهلل عنهم وهم ينقلون لنا صفة و،وء الن  

 . الو،وء للصالة
مــن اخلــالف وهــو قــول  االقــول بســنيتها والقــول بوجوهبــا فيــه نظــر واحملافظــة عليهــا أوىل خروًجــ :األحددوط

 .اجلمهور
 .(5)واألحوط له أن يسمى وتسقط بالنسيان كما هو مذهب احلنابلة؛ هنا جتب إوقال بعضهم 

 . األية چ پ  پ پ پ ٻ ٻچ : وقوله تعاىل: قال اجلصاص رمحه اهلل تعاىل
يــدل علــى أن التســمية علــى الو،ــوء ليســت بفــرض ألنــه أبــاح الصــالة بغســل األعضــاء مــن غــري شــرط 

 .التسمية

                                                                                                           
 (. 1/20)كشاف القناع ( 1)

 (. 41)البخاري، كتاب الو،وء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع ح( 2)

 (. 1434)مسلم، كتاب النكاح، باب ما يستحب أن يقوله عند اجلماع، ح( 3)

 (. 3)سورة املائدة ( 4)

، ومــــذهب 49/ 1األم  –، ومــــذهب الشــــافعية 912 – 1/914الــــذخرية  –، ومــــذهب املالكيــــة 1/22املبســــوط  –انظــــر مــــذهب احلنفيــــة   (5)
 بتصرف  149 – 141ص. ، واختيارات ابن باز الفقهية1/191اإلنصاف  –احلنابلة 
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يف  اوهـــو قـــول أصـــحابنا وســـائر فقهـــاء األمصـــار وحكـــي عـــن بعـــض أصـــحاب احلـــديث أنـــه ر هـــا فرً،ـــ
 .(1)أجزأه امل جيزأه، وأن تركها ناسيً  االو،وء فإن تركها عمدً 

وإحـــدى  هبــن راهويــ (2)ســحاقإيف أول الو،ــوء ( بســم اهلل)وقــد ذهــب إىل وجــوب أن يقــول املتو،ــيء 
 .(3)الروايت  عن أمحد وعليها املذهب

ال صـالة ملـن ال و،ـوء لـه وال ) اوحجة من ذهب إىل وجوهبا ما روى عن أ  هريرة ر،ي اهلل عنه مرفوًعـ
 .أي ال صحة لو،وء من مل يذكر اسم اهلل (4) ((و،وء ملن مل يذكر اسم اهلل عليه

 : ومن أدلتهموقد ذهب اجلمهور إىل عدم وجوب التسمية يف الو،وء 
 األحاديثوإوا يثبت الوجوب بالشرع، وال ذكر للتسمية يف  ية الو،وء أما . أن األصل عدم الوجوب -أ

 . فيها فهي ،عيفة
ما أغفلتها  اذكر للتسمية، ولو كانت فر،ً  الصحيحة اليت نقلت و،وء الن   األحاديثليس يف  -ب

 .األحاديثهذه 

وعلى صحة ما روي عن أ  هريرة ر،ي اهلل عنه يف ذلك، حيمل النفي فيه على نفي الكمال فيفيد  -ج
 . االستحباب

 .الو،وء إن كان طهارة فال يفتقر إىل التسمية كالطهارة من النجاسة -د
 .(5)ن كان عبادة فال جيب فيه التسمية كسائر العباداتإو 

ابن اهلمام من األحناف مال إىل أن حديث التسمية حديث حسن فيدخذ منـه  (6)و ا يذكر أن الكمال
والظاهر أن القول  (7)بالقاطع منه وجوب التسمية غري أن صحة الو،وء ال تتوقف عليها ألن الركن إوا يثبت

                                 
 . 9/329أحكام القر ن ( 1)
 . 1/93املغين ( 2)
 . 1/42شرح منتهى اإلرادات ( 3)
قـد روى احلـديث مـن طـرق عـن أ  هريـرة ر،ـي اهلل عنـه وأ  سـعيد أخرجـه البمـذي يف العلـل واحلـاكم وأمحـد وأ  داود وابـن ماجـه وفيـه ،ـعف و ( 4)

إن جممــوع األحاديــث تــدل علــى أن لــه أصــال، وقــد أطــال كالمــه عليــه يف التلخــيص : قــال احلــافظ ابــن حجــر –وعائشــة وكلهــا قــد ،ــعفت لكــن 
 (. 321_ 1/313)احلبري هبامش ا موع 

 (. 12 – 14/ 1)املغين مع الشرح الكبري ( 5)
قــرأ علــى العــز بــن عبــد ( هـــ920)حممــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد احلميــد السيواســي األصــل مث الســكندري احلنفــي ولــد ســنة : لكمــال بــن اهلمــاما( 6)

، راجــع (131-)، (شــرح اهلدايــة والتحريــر يف أصــول الفقــه)الســالم، والــويل العراقــي، وتتلمــذ علــى الشــمين واملنــاوي كــان فقيًهــا أصــولًيا جــدلًيا لــه 
 (.  9/921)شذرات الذهب ابن العماد و ( 9/901)البدر الطالع : ه يفتر ت

 . الركن إوا يثبت  بالقاطع: والقاعدة( 93 – 1/19)فت  القدير ( 7)
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مـن طريـق صـحي  هـو إجيـاب بـال موجـب،  علـى حـديث مل يثبـت االقول بوجوب التسمية يف الو،وء اعتمادً 
إىل مــا عــرف مــن  ا، فيعمــل بــه علــى وجــه االســتحباب، اســتنادً الة للحــديث تفيــد أن لــه أصــوالطــرق املختلفــ

 .التساهل يف أحاديث الفضائل
،ـــوء كمـــا رجـــ  ابـــن اهلمـــام بـــل يف صــحة الو  اومل يقــل احلنابلـــة بوجـــوب التســـمية دون اعتبارهـــا شـــرطً 

 يف صحة الو،وء يبطل و،وء العامد ببكها  اها شرطً اعترب 
وإن ذكرهـا يف أثنائـه مسـى  اوهـي واجبـة يف غسـل وو،ـوء وتـيمم وتسـقط سـهوً " : ع عن التسـميةقال يف االقنا 

 .( 1)" أو حىت غسل بعض أعضائه ومل يستأنف مل تص  طهارته اوبىن فإن تركها عمدً 

 :االحتياطوجه 
 . صفة الو،وء مل يذكروا التسمية يف الو،وء عن الن   واأن كل من رو  -1
 . أن يف ذلك  ًعا ب  أدلة القول  -9

 :هأثر مسح الرأس واستيعاب: المطلب الثالث
 : تحرير محل النزاع

اتفـق العلمــاء علــى أن السـنة مســ   يــع الـرأس وعلــى أن مســ   يـع الــرأس مــرة واحـدة أوىل مــن مســ  
 مــن مســ  بناصــيته بعضــه ثالثًــا، وعلــى صــحة و،ــوء مــن مســ  بناصــيته وعمامتــه بــال عــذر وإوــا اختلفــوا يف

  (2).وعمامته بال عذر أو مس  بعض رأسه دون عمامته
 : سبب الخالف

: هــل هــي لإللصــاق أو للتبعــيض فمــن قــال (3)،چڀ ٺ   چ : اخــتالفهم يف البــاء املــذكورة يف قولــه تعــاىل
 (4).إهنا لإللصاق أوجب مسحه كله: إهنا للتبعيض أوجب مس  بعض الرأس ال كله، ومن قال

 : األقوال في المسألة
 : اختلفوا على ثالثة أقوال

جيزئ مس  بعض الرأس مطلًقا، سواًء كان لعذر أو لغري عذر على اختالف بينهم يف حتديد هذا  -1
                                 

 (. 29 -21/ 10)كشاف القناع ( 1)
 (. 92، 9/92)االستذكار ( 2)

 (. 3)سورة املائدة  ( 3)

 (. 19، 1/11)بداية ا تهد (  4)
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 .(4)، وأمحد(3)، وهو قول يف مذهب مالك(2)، والشافعي(1)وبه قال أبو حنيفة. البعض
، اختاره (5)   يعه وهو قول يف مذهب أمحدجيزئ مس  بعضه للعذر، فإن مل يكن عذر وجب مس -9

 .رمحه اهلل تعاىل(6)ابن تيميه
 .(8)وأمحد (7)جيب مس   يعه، وال جيزئ مس  بعضه وهو املشهور املعتمد يف مذهب مالك -3

  :األحوط
: " للحنفيـة رمحهــم اهلل القــائل  بــأن  اوخالفًــ (9)ملــذهب مالـك وأمحــد ااسـتيعاب الــرأس كلــه باملسـ  وفاقًــ
صــحابنا بــثالث أصــابع مــن أربــع الــرأس ويف بعــض الروايــات قــدَّره بعــض  ياملفــروض مســ  مقــدار الناصــية وهــ

 . (10) "املس  ةأصابع اليد ألهنا أكثر ما هو األصل يف  ل
الواجـــب منـــه أن ميســـ  مـــا يقـــع عليـــه اســـم املســـ  وإن قـــل، وقـــال أبـــو العبـــاس بـــن : " وعنـــد الشـــافعية 

حرام، واملذهب أنه ال يتقدر ألن اهلل تعاىل أمر باملسـ ، شعرات كما يف احللق يف اإلأقله ثالث :   (11)القاص
 ( 12) ."  وذلك يقع على القليل والكثري

 ژ   ٺ ڀژ التأويل يف معىن الباء يف اآلية من قوله تعاىل : الختالف اومنشأ 
(13 ) 

كمـا جيـب اسـتيعاب املسـ  يف التـيمم كـذلك يف   ؛ حتج بـأن البـاء مدكـدهامن أوجب استيعاب الرأس باملس  
 . مس  الرأس وهو من باب أوىل

أنــه مســ  رأســه بيديــه فأقبــل هبمــا وأدبــر، بــدأ مبقــدم رأســه مث : " يف احلــديث الصــحي   قــد روي عــن النــ  
                                 

 (. 1/4)بدائع الصنائع (  1)
 (. 322، 1/321)ا موع (  2)
 (. 9/30)االستذكار (  3)
 (. 1/131)اإلنصاف (  4)
 (.1/139)املصدر السابق (  5)
 (. 11ص)االختيارات الفقهية (  6)
 (. 9/30)االستذكار (  7)
 (. 1/131)اإلنصاف (  8)
 43 -1/42شرح منتهى اإلرادات  140 – 1/131الدوا   لفواكها 9/239أحكام القر ن البن العر   3/19تفسري القرط  ( 9)
 . 12و 1/19انظر شرح فت  القدير على اهلداية  –هذا من كالم صاحب اهلداية ( 10)
القلـوب، وامـتالن اشتهر بقـوة وعظـه، وبليـغ تـأثريه علـى . أمحد بن أ  أمحد الطربي؛ كان من أخشع الناس قلًبا إذا قصَّ : أبو العباس ابن القاص (11)

( 3/22)طبقـات الشـافعية الكـربى : بطرسوس، من كتبـه، املفتـاح والتلخـيص، انظـر تر تـه يف( م243)، وتويف (هـ332)نفوس السامع ، ولد 
 (.9/213)وطبقات الشافعية لألسنوي 

 . (1/321)املهذب، انظر ا موع شرح املهذب ( 12)
 (  .3)املائدة  ية سورة( 13)
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 .(1) "ذهب هبما إىل قفاه مث ردها إىل املكان الذي بدأ منهو أدبر 

 .(2)بأن الباء للتبعيض واحتج من اقتصر على مس  بعض رأسه

إن جـاءت مـع  ازائـدً  اوقد رج  شيخ االسالم ابن تيميـة رمحـه اهلل تعـاىل أن البـاء لإللصـاق، إال أهنـا تفيـد قـدرً 

  (3) .فعل متعد حيث تدل على تضمن هذا الفعل معىن  خر، وهي ال تدخل إال لفائدة

 ( 5) ."اللغة مبا ال يعرفونه من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل: "  (4)قال ابن برهان

 :االحتياطوجه 
أن األمــر باملســ  يف القــر ن جممــل فريجــع يف بيانــه إىل الســنة الثابتــة يف الصــحيح  فــإذا مل جيــز االقتصــار يف 

 (6).التيمم على مس  بعض الوجه فكذلك الرأس
 

 : الترتيب في غسل أعضاء الوضوء: المطلب الرابع
 : تحرير محل النزاع

 . اتفق العلماء على مشروعية البتيب يف الو،وء واستحبابه واخلالف يف وجوبه
 :سبب الخالف

 .االشبان يف واو العطف يف اآلية -1
 .(7)هل هي حممولة على الوجوب أو الندب اختالفهم يف أفعاله -9

 : األقوال
                                 

ح  ، مســـلم، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب صـــفة و،ـــوء النـــ  (112)ح (ٺ  ڀ: )كتـــاب الو،ـــوء، بـــاب مســـ  الـــرأس كلـــه يف قولـــه تعـــاىلالبخـــاري،   (1)
(932 .) 

 . (1/11)بداية ا تهد ( 2)
 (. 1/92)الكايف ( 3)
أبــو الفــت  أمحــد بــن علــي بــن برهــان، ولــد ببغــداد وكــان حنبلــي املــذهب مث انتقــل إىل مــذهب الشــافعي تفقــه علــى الشاشــي والغــزايل : ابــن برهــان( 4)

ــا علــى العلــم حــىت ،ــرب بــه املثــل، كــان يُرحــل إليــه ويتــزاحم  واهلراســي، كــان حــاد الــذهن حافظًــا ال يكــاد يســمع شــيًعا إال حفظــه ومل يــزل مواظًب
 (. 12/423)راجع تر ته يف سري أعالم النبالء ( 211-)البسيط، والوسيط، وغريمها : على بابه، من مدلفاتهالطالب 

 . (194 -91/193 )الفتاوى( 5)
 (. 91/193)راجع جمموع الفتاوى  (6)

 .( 1/44)بداية ا تهد( 7)
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  (3).، واحلنابلة(2)، والشافعية(1)وهو قول عند املالكية: الوجوب -1
 (6) .يف املشهور عنهم وهو رواية عند احلنابلة (5)، واملالكية(4)وقال به احلنفية: السنية -9

 : أدلة األقوال
 (7).چپ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺچ : قوله تعاىل -1

 : وجه الداللة
  (8).إدخال املمسوح ب  املغسول ، وقطع حكم النظري عن النظري فدل على أنه قصد إجياب البتيب

 : فائدته استحباب البتيب فاجلواب من ثالثة أوجه: فإن قيل
 . أن األمر للوجوب وهو املختار وهو مذهب  هور الفقهاء -1
 . أن اآلية ما سيقت إال لبيان الواجب، وهلذا مل يذكر فيها شيء من السنن -9
ب، وال خيالفوا أن مذهب العرب إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ باألقرب فاألقر  -3

بالوجه، مث اليدين، مث الرأس، مث الرجل ، دل على أن األمر وتعاىل بدأ سبحانه ؛ فذلك إال ملقصود 
  (9).للبتيب

ــا مــع كثــرهم  األحاديــث املستفيضــة عــن  اعــات مــن الصــحابة يف صــفة و،ــوءه  وكلهــم وصــفوه مرتًب
ه يف مـــرة ومــرت  وثالثًــا وغــري ذلــك ومل يثبــت فيــه مـــع وكثــرة املــواطن الــيت رأوه فيهــا وكثــرة اخــتالفهم يف صــفات

  (10).اختالف أنواعه صفة غري مرتبة
 :أدلة القول الثاني ومناقشتها

 (11).چپ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺچ : قوله تعاىل -أ -9
ـــة أن اهلل تعـــاىل أمـــر بغســـل األعضـــاء، وعطـــف بعضـــها علـــى بعـــض بـــواو اجلمـــع، وهـــي ال : وجـــه الدالل

                                 
 (. 1/193)املدونة  (1)

 (. 1/942)ا موع  (2)

 (. 1/112)املغين  (3)

 (. 1/911)بدائع الصنائع  (4)

 (. 1/330)مواهب اجلليل  (5)

 (. 1/131)اإلنصاف  (6)

 (. 3)سورة املائدة ( 7)
 (. 1/13)املهذب ( 8)
 (. 1/120)، واملغين (1/949)ا موع ( 9)

 (. 1/120)، واملغين (1/941)ا موع ( 10)

 (.3)األية سورة املائدة ( 11)
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  (1).فكيفما غسل كان  تثالتقتضي البتيب 
قــوال وفعــال  بــأن الســنة جــاءت مبينــة ومفســرة للكيفيــة الواجبــة وقــد جــاء البتيــب عــن النــ  : ونــوقش

 .(2) .وكفى به بيانًا للوجوب، مث إن اآلية دليل على وجوب البتيب كما سبق
 (4) .فإن البتيب ال جيب فيها باإل اع (3)قياًسا على الطهارة الكربى -ب

بـــأن  يـــع بـــدن اجلنـــب شـــيء واحـــد، فلـــم جيـــب ترتيبـــه كالوجـــه خبـــالف أعضـــاء الو،ـــوء فإهنـــا : ونـــوقش
 . ، فلذلك وجب البتيب بينها(5)متغايرة متفا،لة

 :األحوط
 .القول بالوجوب –واهلل أعلم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ         ٿ ٹٹ  ٹ ٹ      ڤ چ ٹ ٹ لداللــة اآليــة 

چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک  ڤ  ڤ
(6). 

چ
(6). 

وجه الداللة أهنا ذكرت بـ  . (8)واحلنابلة (7)ذهب إىل وجوب البتيب يف غسل أعضاء الو،وء الشافعية
غريهــا،  بـ  مغسـوالت وعــادة العـرب إذا ذكـرت أشــياء متجانسـة وغــري متجانسـة  عـت املتناســقة مث عطفـت

. ملـا قطـع املغســول مـن األرجـل عــن نظـريه مـن املغســوالتللبتيــب فلـو مل يكـن  ،وال خيـالفون ذلـك إال لفائــدة
 .ن ذلك لبيان االستحباب ألن اآلية اقتصرت على الواجباتإوال يقال 

وكلهـم وصـفوه  واستدلوا على وجوب البتيب كذلك من السنة الصحيحة املستفيضـة يف صـفة و،ـوء النـ  
والصــــحي  أن االعتبــــار بعمـــوم اللفــــظ ال خبصــــوص  (9) " ابـــدءوا مبــــا بــــدء اهلل بـــه" يف احلــــج  وبقولــــه  امرتبًـــ

 .السبب

                                 
 (. 1/120)، واملغين (1/943)وا موع (  1)
 (. 949، 1/943)ا موع (  2)
 (. 1/949)ا موع (  3)
 (. 99ص)اإل اع البن عبد الرب (  4)
 (. 1/941)ا موع (  5)
 . (3)سورة املائدة اآلية رقم ( 6)
 . (1/442)ا موع( 7)
 . (1/191)املغين مع الشرح الكبري( 8)
 (.1911)ح مسلم، كتاب احلج، باب حجة الن   (9)
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س و،ـــوءه فـــاطرد الكتـــاب والســـنة علـــى وجـــوب نكـــ مل ينقـــل أحـــد قـــط أنـــه : قـــال إمـــام احلـــرم  
 .(1)البتيب

ومـــن زعـــم أنـــه جيـــزئ و،ـــوء غـــري مرتـــب علـــى ذلـــك البتيـــب فقـــد خـــالف اجلـــادة البيضـــاء والطريقـــة  
 (2) .يزيغ عنها إال زائغال الوا،حة اليت 

 :االحتياطوجه 
 .أنه الغالب يف و،وءه عليه الصالة والسالم كما حكاه من حكى و،وءه عليه الصالة والسالم -1
 ". نبدأ مبا بدأ اهلل به"أن فيه البداءة مبا بدأ اهلل تعاىل به، كما قال عليه الصالة والسالم  -9
 . (فإهنم كانوا يرتبون)إ اع السلف  -3
 . تشبيهه الو،وء بالصالة كما أن الصالة ال تص  منكسة فكذلك الو،وء -4
ولو جاز ترن البتيب لبكه يف بعض األحوال لبيان اجلواز كما  مواظبته عليه الصالة والسالم على ذلك -2

 (3).ترن التكرار يف أوقات

 :واالستنشاق واالستنثار والمبالغة فيها ةالمضمض: المطلب الخامس
 : تحرير محل النزاع

اتفق العلماء على مشروعية املضمضة واالستنشـاق يف الو،ـوء والغسـل واختلفـوا يف وجوهبمـا علـى ثالثـة 
 : قوالأ
املشهور من مذهب ، و  وجوهبما يف الطهارت  الصغرى والكربى على حد سواء وهذا هو املذهب -1

 (4) .احلنابلة
  (5) .وجوهبما يف الغسل واستحباهبما يف الو،وء وهو مذهب احلنفية -9
ورواية عند  (7)والشافعية (6)استحباب املضمضة واالستنشاق يف الطهارت  وهذا مذهب املالكية، -3

                                 
 (. 9/203)عمدة القاري ( 1)
 . (939)ص( السيل اجلرار)الشوكا  ( 2)
 (. 1/120)، واملغين (1/949)ا موع ( 3)

 (.1/129)اإلنصاف للمرداوي  (4)
 (. 1/39)املبسوط للسرخسي  (5)
 (. 1/939)الذخرية للقرايف ( 6)
 (. 1/494)ا موع  (7)
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 (1).احلنابلة
 : أدلة األقوال

 . استدلوا بالقر ن والسنة واملعقول -1
 (2).چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺچ : قوله تعاىل

علـــى  مبواظبـــة النـــ  : أن اهلل تعـــاىل أمـــر بغســـل الوجـــه والفـــم واألنـــف منـــه وأيـــدوا ذلـــك: وجـــه الداللـــة
 . بيان  مل القر ن، يف أن املضمضة واالستنشاق من الوجه املضمضة واالستنشاق، وأن فعله 

أن اآلية اشتملت على فروض الو،وء ومل تذكر فيها املضمضة واالستنشاق : استدلوا بآية الو،وء وقالوا -9
 . فدل ذلك على أهنا ليست من فروض الو،وء

 . ذلكعلى  ويرد عليهم مبا سبق من أن الوجه يتناول الفم واألنف ومواظبته 
عشر من الفطرة، قص الشارب، : "قال رسول اهلل : استدلوا حبديث عائشة ر،ي اهلل عنها قالت -3

وإعفاء اللحية، والسوان، واستنشاق املاء، وقص األظفار وغسل الرباجم، ونتف اإلبط وحلق العانة، 
  (3)".وانتقاص املاء، قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة

فدل " من سنن املرسل  "أهنا احلديث يف أن املراد بالفطرة هي السنة املقابلة للواجب وقد ورد : وجه الداللة
 (4).على أن املضمضة واالستنشاق من سنن الو،وء

 :سبب الخالف
فمـن قـال  ؛ ، وكذلك يف كـون األنـف والفـم مـن الوجـه أم ال(5)اختالفهم يف السنن الواردة يف الو،وء

 .أهنما منه قال بالوجوب
  :األحوط

القـائل  بـأن املضمضـة واالستنشـاق مل تتناوهلـا  يـة  (6)للجمهور اوجوب املضمضة واالستنشاق خالفً 
الو،ــوء فليســا مــن فرائضــه ألن الوجــه املــأمور بغســله ال يتنــاول داخــل الفــم وال داخــل األنــف، إذ ال حتصــل 

                                 
 (.1/123)اإلنصاف للمرداوي ( 1)
 (. 3)األيةسورة املائدة ( 2)
 (.931)مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة ح (3)

 (. 1/99)تلخيص احلبري ( 4)

 . 1/31بداية ا تهد ( 5)
 . 1/321األم – 1/129ا موع  –، الشافعية 1/992الذخرية –، املالكية 1/3املبسوط  –احلنفية ( 6)
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 . املواجهة هبما
املضمضـة  (1)أمحد وهو من مفردات احلنابلة ويف رواية عنه أن الواجب هو اإلستنشاق أمـا اإلماموهو مذهب 

 . فهي سنة
أي أهنمـا مـن متـام غسـل الوجـه  " وفرو،ه غسل وجه ومنـه فـم وأنـف" قال يف شرح منتهى اإلرادات  

وفيهــا  الصــحيحة يف وصــف و،ــوء النــ   األحاديــثاملــأمور بــه، و ــا اســتدل بــه هلــذا املــذهب مــا جــاء مــن 
كم إذا تو،ـــأ أحـــد "  (2)املضمضـــة واالستنشـــاق، ومـــا رواه أبـــو هريـــرة ر،ـــي اهلل عنـــه يف احلـــديث املتفـــق عليـــه

وبـالغ " ومـا رواه أصـحاب السـنن مـن حـديث لقـيط بـن صـربة ر،ـي اهلل عنـه  "فليجعل يف أنفـه مـاء مث لينتثـر 
 (3). " ايف االستنشاق إال أن تكون صائمً 

 . وهذا أمر، وهو يقتضي الوجوب
وذهب مالك والشافعي والليـث رمحهـم اهلل تعـاىل إىل أن املضمضـة واالستنشـاق غـري واجبـ  يف الو،ـوء 

مهـا : والغسل، وفرق أبـو حنيفـة وأصـحابه رمحهـم اهلل تعـاىل والثـوري بـ  الو،ـوء واالغتسـال مـن اجلنابـه فقـالوا
الو،ـوء، ألن الطهـارة الكـربى جيـب فيهـا غسـل كـل مـا أمكـن مـن البـدن كبـواطن فر،ان يف اجلنابة سـنتان يف 

 . وال ميس  فيهما على احلوائل فوجبا فيها خبالف الصغرى ةالشعور الكثيف

 االقـــول بوجـــوب املضمضـــة واالستنشـــاق واالســـتنثار يف الو،ـــوء والغســـل  يًعـــ: والصـــحي  واهلل أعلـــم 
ــ ة الو،ــوء جمملــه وفعلــه يــ لــورود األمــر بــذلك وألن الــراج  أن  إال لــدليل،   ابيــان هلــا فيكــون مــا فعلــه واجًب

 . كعدم وجوب التثليث وحنوه
فيه احلث علـى االعتنـاء بـتعلم : رمحه اهلل تعاىل بعد شرحه حلديث محران ر،ي اهلل عنه (4)قال النووي 

فيه، واحلـرص علـى أن يتو،ـأ علـى وجـه يصـ  عنـد  االحتياطبتعلم  داب الو،وء، وشروطه والعمل بذلك، و 
ــــة واملضمضــــة واالستنشــــاق   يــــع العلمــــاء، وال يــــبخص بــــاالختالف فينبغــــي أن حيــــرص علــــى التســــمية والني

لــك األعضــاء والتتــابع يف الو،ــوء وترتيبــه، وغــري دواالســتنثار، واســتيعاب مســ   يــع الــرأس ومســ  األذنــ  و 
                                 

 (. 1/13)واهلداية ( 1/14)وحتفة الفقهاء ( 13/29)رؤوس املسائل يف اخلالف للهامشي م ( 21 - 41/ 9)احمللي ( 1)
 (. 993)، ومسلم، كتاب الطهارة باب اإليتار يف االستنجاء واالستجمار ح(139)البخاري، كتاب الو،وء، باب االستجمار وتًرا، ح ( 2)
 ( . 93/  1) يف املغين  بن قدامةوا(  3/912) صححه ابن حزم و ( 143 – 149) االستنثار ح أبو داود ، كتاب الطهارة، باب يف  (3)

اإلمـام حميـي الـدين أبـو زكريـا حيـب بـن شـرف بـن مـري النـووي الفقيـه الشـافعي احملـدث مـن كبـار علمـاء الشـافعية، وعليـه املعتمـد يف حتقيـق : النووي( 4)
ســنوي فعية لإل، وطبقـات الشــا13/991البدايـة والنهايــة، ابـن كثــري : راجــع تر تــه يف –سـنة  42وعمــره ( 393-)املـذهب لــدى املتـأخرين ت 

(9/493  .) 
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  (1) .اإل اعطهور بذلك من املختلف فيه، وحتصيل ماء 
 .اخلروج من اخلالف واالحتياط جلانب العبادة وإبراًء للذمة :االحتياطوجه 

                                 
 . على مسلم( 3/111)شرح النووي ( 1)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 المبحث الساد 

 الفقهية في باب المس  على الخفين والحوائل االحتياطأثر قاعدة 

 :مطالب تسعةوفيه 
 وقت المسح من الحدث أم من المسح ؟  بداية :المطلب األول
 : صورة المسألة

لكـن اختلفـوا يف بدايـة وقـت املسـ ، هـل يكـون مـن احلـدث، ،  اتفقوا على مشروعية املس  على اخلف 
 :أم من املس  على قول 

 . وهو من مفردات املذهب (1)يبدأ وقت املس  من أول مس  بعد احلدث وهو مذهب احلنابلة -1
ومشهور  (3)والشافعية (2)نفيةيبدأ وقت املس  من أول حدث بعد اللبس وهبذا قال اجلمهور من احل -9

 (4) .احلنابلة
 : أدلة األقوال

ثالثة أيام  جعل رسول اهلل : حديث علي ر،ي اهلل عنه أنه سعل عن املس  على اخلف  فقال -1
 (5) .ولياليهن للمسافر ويوًما وليلة للمقيم

 : وجه الداللة
افر، ويوًمـا وليلـة للمقـيم، وال يكـون ذلـك أن احلديث فيه التصـري  بأنـه ميسـ  ثالثـة أيـام وليـاليهن للمسـ

 . إال إذا كانت املدة من املس 
حضرت سعًدا وابن عمر ر،ي اهلل عنهما خيتصمان إىل عمر ر،ي اهلل : "أثر أ  عثمان النهدي قال -9

 (6).ميس  عليهما إىل مثل ساعته من يومه وليلته: عنه يف املس  على اخلف ، فقال عمر ر،ي اهلل عنه
 

 : وجه الداللة

                                 
 (. 1/390)املغين ( 1)

 (. 1/22)املبسوط ( 2)

 (. 1/994)ا موع ( 3)

 (. 1/199)اإلنصاف ( 4)

 (. 339)أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املس  على اخلف  ح( 5)

 . إسناده على شرط الشيخ (: 21)ام النص  يف أحكام املس  ، وقال األلبا  يف مت(101)، برقم (1/902)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 6)
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  (1).أنه صري  يف أن املس  يبتدئ من ساعة إجرائه على اخلف إىل مثلها من اليوم والليلة
 ـن بعـده، وهـو أحـد  وال شك أن عمر ر،ي اهلل عنـه أعلـم مبعـىن قـول الرسـول : "وقد قال ابن املنذر

 (2).املس  على اخلف ، ومو،عه من الدين مو،عه من روى عن الن  
قبــــل هــــو قبــــل املســــ  مــــدة مل تــــب  الصــــالة مبســــ  اخلــــف فيهــــا، فلــــم حتســــب مــــن املــــدة كمــــا  وألن مــــا

  (3).احلدث
 : أدلة القول الثاني

 (4)".من احلدث إىل احلدث: "استدلوا مبا روي يف حديث صفوان بن عسال املرادي ر،ي اهلل عنه -1
 (5) .زيادة غريبة غري ثابتة ابأهن: ونوقش

 (6) .يستباح به املس ، فكان من وقته كبعد املس  وألن زمان احلدث زمان -9
 (7).بأنه قياس يف مقابل النص، والقياس يف مقابل النص فاسد االعتبار: ونوقش
  :األحوط

 .القول بأن بداية املس  تكون من املس  بعد احلدث
 :االحتياطوجه 
أو مسافرين أن ال ننزع  اإذا كنا سفرً  أمرنا رسول اهلل : حلديث صفوان بن عسال ر،ي اهلل عنه -1

 . (8)خفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابة ولكن ال ننزع من غائط وبول ونوم
للجمهور القائل  بأن ابتداءه من وقت احلدث ال من وقت  اخالفً  اتصرحيه بأنه ميس  ثالثً  :وجه الداللة  

 .(9)وهي رواية عن أمحد وصححها النووي. املس 

لبس اخلف  وهو مقيم، مث أحدث، مث سافر  القالوا لو أن رج –رمحهم اهلل تعاىل  –ء وألن الفقها -9

                                 
 (. 29)متام النص  يف أحكام املس  ( 1)

 (. 1/443)األوسط البن املنذر ( 2)

 (. 1/390)املغين ( 3)

 . وهي زيادة غريبة ليست ثابتة: ، وقال عنه(1/994)ذكره ابن قدامة يف املغين نقال عن القاسم بن زكريا املطرزي والنووي يف ا موع ( 4)

 (. 1/994)ا موع ( 5)

 (. 1/390)املغين ( 6)

 (. 21)متام النص  مع املس  على اجلورب  ص ( 7)

 ( 104) ح (  140/  1) وحسنه األلبا  يف اإلرواء  19ح/13ص/ 1ابن خزمية جصحي  ( 8)
 (. 1/94)االختيار ( 921 – 920)املغين ( 419_ 1/413)ا موع ( 9)
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ومس  يف السفر أول مرة فإنه يتم مس  مسافر فدل على أنه يعترب ابتداء املدة من املس  بعد احلدث، 
 .(1)وهو ظاهر 

وميس  إىل الساعة اليت ما روي عن عمر بن اخلطاب ر،ي اهلل عنه أنه قال يف املس  على اخلف   -3
 وعمر ر،ي اهلل عنه من رواه أحاديث املس  ومو،عه من الدين مو،عه وقد قال  (2)تو،أ فيها

 .(3)من بعدياملهدي  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين 
األخذ بالقول املرجوح فيه حرمان من هذه الرخصة اليت ما شرعت إال للتيسري على العباد فلو أحدث  -4

 ميس  حىت مضى من بعد احلدث يوم وليلة مل جيز له على هذا القول أن ميس  حىت يستأنف لبس ومل
 (4).اخلف  على طهارة

روايــة عــن أمحــد وداود وهــو  يوهــ؛ ابتــداء املــدة مــن حــ  ميســ  بعــد احلــدث : قــال األوزاعــي وأبــو ثــور
 (6)وهـو املختـار عنـد النـووي (5)اهلل عنـهابن املنذر وحكى حنـوه عـن عمـر ر،ـي  اواختاره الاملختار الراج  دلي

 . واأللبا  رحم اهلل اجلميع(9)وابن عثيم  (8) (7)وابن باز (6)النووي
 .في ذلك االحتياطبنفسه شرط أم ال؟ و  للمفروض ويثبت اهل كون الخف ساتر  : المطلب الثاني

 : تحرير محل النزاع
الــدين اإلســالمي ديــن الرفــق والرمحــة فــال يشــرع مــا ال يطــاق وال يلــزم املكلــف فــوق وســعه، ومــن حماســنه 

 . مشروعية املس  على اخلف ، ولكن هذا اخلف املمسوح عليه، اشبط الفقهاء له شروطًا منها
 . أن يكون ساترًا حملل الفرض -1
 . أن يثبت بنفسه، وخالف يف ذلك بعض العلماء -9

                                 
 (. 1/404)اإلنصاف ( 1)
 (. 1/443)األوسط ( 2)
 (. 4309رقم )  سنن أ  داود لبا  يف صحي، وصححه األ(4309) لزوم السنة، ح رواه أبو داود، كتاب السنة، باب يف( 3)
 (. 21)متام النص  يف أحكام املس  ( 4)

 . (219 -1/211)ا موع النووي ( 5)
 . املصدر السابق( 6)
 . (133 )اختيارات ابن باز ص( 7)
 . (134 )اختيارات ابن عثيم  ص( 8)
 . (33 -31 )اختيارات األلبا  ص( 9)
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 : وال في المسألةاألق
يف املشهور عنه واملعتمد  (1)وبه قال اإلمام أمحد؛  هال جيوز املس  على اخلف الذي ال يثبت إال بشد -1

 (2) .عند أصحابه وذهب إليه بعض احلنفية
، واختاره (5)وهو أحد الوجه  عند احلنابلة (4)والشافعي (3)أبو حنيفةكما هو مذهب جيوز املس  عليه   -9

 . اهلل اجلميع رحم (6)تيميةواختاره ابن 
 : أدلة القول األول

 .أن الرخصة وردت يف اخلف املعتاد، وهو ثابت بنفسه وماال يثبت بنفسه ليس يف معناه، فال يلحق به -1
(7) 
 . بأن احلكم يتعلق مبا يُلبس، وميَُْشى فيه، وليس لكونه خًفا معىن مدثر: نوقش
ملس  عليها كذلك ال جيوز املس  على اخلف الذي ال يثبت إال القياس على اللفافة، فكما ال جيوز ا -9

 . هبشد
 . بأن املس  على اللفافة فيه نزاع فكيف يقاس عليه: نوقش

 : أدلة القول الثاني
إذا كنا سفرًا أن ال ننزع خفافنا  أمرنا رسول اهلل : "حديث صفوان بن عسال ر،ي اهلل عنه قال -1

 (8)".لكن من غائط ونوم وبولو  ، نابةثالثة أيام ولياليهن إال من ج
 : وجه الداللة

أمـر باملسـ  علـى اخلفـ  وعـدم نزعهمـا، ومل يقيـد ذلـك بكـون اخلـف يثبـت بنفسـه أوال  أن رسـول اهلل 
 . يثبت
أن الشارع احلكيم علق املس  مبسمى اخلف وأطلق، ومل يفرق ب  خف وخف، ومل يشبط أن يثبت  -9

                                 
 (. 1/192)اإلنصاف ( 1)

 (. 1/312)رد احملتار ( 2)

 (. 1/102)فت  القدير ( 3)

 (. 1/421)ا موع ( 4)

 (. 1/192)اإلنصاف ( 5)

 (. 12/949)الفتاوى ( 6)

 (. 1/122)شرح الزركشي ( 7)

 ( . 104) ح(   140/  1) رواء وحسنه األلبا  يف اإل( 199)ف  حرواه النسائي يف كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املس  على اخل( 8)
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اخلف بنفسه، فمن فرق فقد فرق ب  ما  ع اهلل بينه فرقًا ال أصل له يف كتاب اهلل وال سنة رسوله، 
 . فاحلكم معلق مبسمى االسم املطلق

 :الراجح 
 ابنفســه وفاقًــ جلميــع املفــروض وحــىت لــو مل يكــن يثبــت ان ســاترً جــوازا املســ  علــى اخلــف حــىت لــو مل يكــ 

 ن كــان األحــوط خالفــهإللجمهــور و  اابــن تيميــة خالفًــ اإلســالمأل  حنيفــة رمحــه اهلل تعــاىل وهــو اختيــار شــيخ 
 .خروجاً من اخلالف 

 :الترجيح وجه 
 . (1)اشبطها الفقهاء رمحهم اهللالنصوص مطلقة يف املس  على اخلف  ومل تقيد ذلك هبذه الشروط اليت  -1
ختلو خفافهم من خروق وإذا   حال الصحابة ر،وان اهلل عليهم الفقر وهو الغالب لذلك ال ختلو ولن -9

 .(2)عليه دل على أنه ليس بشرط وعاصروه ومل ينبه  من قوم عهدوا الن   اأو كثريً  اكان هذا غالبً 

 .والرفق هبموألن احلكمة من ذلك مراعاة أحوال العباد 
( (3)إمتـــام النصـــ  يف أحكـــام املســـ ))حمـــدث العصـــر األلبـــا  رمحـــه اهلل تعـــاىل يف رســـالته  كتـــب العالمـــة

 ؛ نورده لتحقيق املسألة متام التحقيق احسنً  اكالمً 
علـى  ، فـأكثرهم مينـع منـهاكثـريً   اوأما املس  على اخلف، أو اجلورب املخرق فقد اختلفوا فيه اختالفًـ: قال
 وذهـب غـريهم إىل اجلـواز وهـو الـذي خنتــاره  مبسـوطات الكتـب الفقهيــة واحمللـىطويـل بيـنهم تـراه يفاخـتالف 

فهـو مـردود لقولـه  اوحجتنا يف ذلك أن األصل إالباحة فمن منع واشبط السالمه من اخلرق أو و،ـع لـه حـدً 
 (كل شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل) (4)امسـ  : فقـد صـ  عـن الثـوري رمحـه اهلل تعـاىل أنـه قـال اوأيًضـ

) وقـــال عليهــا مـــا تعلقـــت بـــه رجلـــك، هـــل كانـــت خفــاف املهـــاجرين واألنصـــار إال خمرقـــة، مشـــققه، مرقعـــه ؟ 
فـإن كـان يف اخلفـ    (5)أمس  ما دام يسمى خفاً ، وهل كانت خفاف املهاجرين واالنصار إال مشـققه  زقـة

فظهر منه شيء من القـدم، أقـل القـدم  اأو عر،ً  الخرق صغري أو كبري طو  اخلف  أو فيما يلبس على الرجل 
أو أكثرهــا، فكــل ذلــك ســواء، واملســ  علــى كــل ذلــك جــائز، مــا دام يتعلــق بــالرجل  منهمــا شــيء وهــو قــول 

                                 
 . بتصرف( 1/939)الشرح املمتع ( 1)
 . بتصرف( 1/939)الشرح املمتع ( 2)
 (. 13 – 14ص( ) املس  على اجلورب)امسي الرسالة مطبوعة مع رسالة العالمة  حممد  ال الدين الق( 3)
 . (9131) باب إذا اشبط شروطًا يف البيع ال حتل ح_ 93البخاري باب ( 4)
 ( .  109/  9) احمللي ( 1/913)ومن طريقه البيهقي (  912/  9) وتاريخ حيي بن مع  (  124/  1)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف  (5)
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سفيان الثورى وداود وأ  ثور واسحاق بن راهوية ويزيد بن هارون مث حكـى أقـوال املـانع  منـه علـى مـا بينهـا 
لكـن احلـق يف : اختالف وتعارض، مث رد عليها وب  أهنا  ا ال دليل عليها سوى الرأي وخـتم ذلـك بقولـهمن 

ذلك ما جاءت به السنة املبينه للقر ن من أن حكم القدم  اللتـ  لـيس عليهـا شـيء ملبـوس أن ميسـ  علـى 
باملســـ  علـــى  أمـــر عنـــدما وقـــد ِعلـــم رســـول اهلل  چمج مج   مج مجچ ذلـــك الشـــيء، هبـــذا جـــاءت الســـنة 

اخلفـــ  ومـــا يلـــبس يف الـــرجل  ومســـ  علـــى اجلـــورب  أن مـــن اخلفـــاف واجلـــوارب وغـــري ذلـــك  ـــا يلـــبس علـــى 
أو غري فـأحش، وغـري املخـرَّق واألمحـر واألسـود واألبـيض واجلديـد والتـالف، فمـا  افاحشً  االرجل  املخرق خرقً 

 ..خص عليه الصالة والسالم بعض ذلك دون بعض
املفـبض  ك يف الـدين خيتلـف ملـا أغفلـه اهلل تعـاىل أن يـوحي بـه وال أمهلـه رسـول اهلل ولو كـان حكـم ذلـ

عليـه البيــان حاشــاه مـن ذلــك فصــ  أن حكـم ذلــك املســ  علـى كــل حــال واملسـ  ال يقتضــي االســتيعاب يف 
 .خوطبنا  اللغة اليت هبا

 حكـاه ابـن متـيم وغـريه وعلـى وجيوز على اللفائف يف أحد الوجه  (1)وقال شيخ االسالم رمحه اهلل تعاىل
لقـول  (2)وهو قدمي قويل الشافعي واختيار أ  الربكـات وغـريه اواملشي عليه  كنً  امادام امسه باقيً  اخلف املخرق
ولقـد أصـاب رمحـه اهلل . ، واحتج له بأن القول بإمتناع املس  يضيِّق باب الرخصة فوجب أن ميس األكثر به 

 .أ هـ.... تعاىل
 (3) .المة األلبا  رمحه اهلل تعاىلكالم العمن  

 : وجه االحتياط 
 . اخلروج من اخلالف مستحب 

 
 

 :في الجبيرة الحاجة الجمع بين المسح والتيمم على ما زاد عن: المطلب الثالث
 :صورة المسألة

                                 
 (.13ص)اختيارات شيخ اإلسالم   (1)

 (. 9/390( )شرح الوجيز)الرافعي   (2)

 (. 23 -99)متام النص  يف أحكام املس  صرسالة إ( 3)
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مــن لــبس اجلبــرية بعــد أن تو،ــأ أو قبــل الو،ــوء، أو كانــت اجلبــرية تزيــد علــى حمــل احلاجــة، فهــل يكفــي 
 املس ، أم ال بد من التيمم مع املس ؟

 (3)ورواية عن أمحـد (2)واملالكية (1)ال جيمع ب  التيمم واملس  على اجلبرية وهو قول احلنفية: القول األول
 (4) .اختارها ابن قدامة، وهو قول الشافعي يف القدمي

 (5).ا وهو مذهب الشافعيةجيب اجلمع ب  التيمم واملس  عند املس  على اجلبرية مطلقً : القول الثا 
جيــب اجلمــع بــ  التــيمم واملســ  علــى اجلبــرية إذا زادت اجلبــرية عــن مو،ــع احلاجــة وهــو : القــول الثالــث
 . (6)مذهب احلنابلة

 : أدلة كل قول مع المناقشة
كاملسـ  علـى اخلـف . قـالوا ألنـه مسـ  علـى حائـل فـأجزأ مـن غـري تـيمم: استدلوا باملعقول: القول األول

 . بل أوىل؛ فإن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف
أن رجال أصابه حجٌر فشـجَّه " : من السنة، ما جاء يف احلديث ؛ استدلوا بالسنة واملعقول: القول الثا 

مــا ســد لــك رخصــة وأنــت تقــدر : هــل جتــدون يل رخصــة يف التــيمم؟ قــالوايف رأســه مث احــتلم فســأل أصــحابه 
إوــا كــان يكفيــه أن يتــيمم ويعصــب علــى رأســه خرقــة ميســ  عليهــا   علــى املــاء، فاغتســل فمــات فقــال النــ 

 .(7) "  ويغسل سائر جسده
 : وجه االستدالل

 .أنه ذكر التيمم مع املس  فدل على وجوبه
وقـد انفـرد أحـد الـرواة فيـه بـذكر التـيمم مـع  (8)ذكر ابن حجـر إلرسـالهبأن احلديث ،عيف كما : نوقش

 . املس ، وعليه فال حجة فيه
 . ألنه مو،ع خياف الضرر باستعمال املاء فيه فيتيمم له كاجلرح نفسه: ومن املعقول

                                 
 (. 1/24)تبي  احلقائق ( 1)

 (. 390 – 1/312)الذخرية ( 2)

 (. 199 – 1/191)املغين ( 3)

 (. 390 – 1/339)ا موع شرح املهذب ( 4)

 . املصدر السابق( 5)

 (. 1/119)اإلنصاف ( 6)

 ( . 102) ح (  149/  1) وهو ،عيف كما هو يف اإلرواء ( 333)رواه أبو داود، كتاب الطهارة باب يف ا روح يتيمم ح ( 7)

 (. 1/149)تلخيص احلبري ( 8)
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 . بأن اجلمع ب  املس  والتيمم  ع ب  البدل واملبدل فيمتنع ذلك: نوقش الدليالن
مــن لــبس اجلبــرية علــى غــري طهــارة أو تعــدى بلبســها مو،ــع : قــالوا  ؛ اســتدلوا بــاملعقول: ثالقــول الثالــ

 .احلاجة يكون مفرطًا يف ذلك فوجب عليه التيمم
 . بأن اجلرح يقع فجأة أو يف وقت ال يعلم املاس  وقوعه فلم يشبط تقدم الطهارة دفًعا للحرج: نوقش
 . اد عن احلاجة يف اجلبريةاجلمع ب  املس  والتيمم على ما ز : األحوط
 :االحتياطوجه 

فحينعــذ ال جيــب وهــو قــول الشــافعي يف  (1)أنــه ملــا كــان يتضــرر بنــزع الزائــد صــار اجلميــع مبنزلــة اجلبــرية
 . رمحه اهلل تعاىل قدامةاختارها ابن  (5)ورواية عند أمحد (4)واملالكية (3)واحلنفية  (2)القدمي

عــن غــري تــيمم، كاملســ  علــى اخلــف بــل أوىل، فــإَن صــاحب وكــذلك ألنــه مســٌ  علــى حائــل فــأجزأ  
 .الضرورة أحق بالتخفيف

وألن اجلمـع بـ  املسـ  والتـيمم  ـع بـ  البـدل واملبـدل، وألن التـيمم ال يكـون إال عنـد العجـز عـن اســتعمال 
 .على املاء فامتنع التيمم مع املس  ااملاء، وإذا مس  على اجلبرية كان قادرً 

 

 :(6)المسح على اللفافة  : المطلب الرابع
 :صورة المسألة

 هل جيوز للمصاب وعليه لفافة أن ميس  عليها؟
 : خالف على قول 

يف املشــــهور  (10)واحلنابلـــة (9)والشـــافعية (8)واملالكيـــة (7)وبـــه قـــال احلنفيـــة؛ ال جيـــوز املســـ  عليهـــا مطلًقـــا  -1
 . املعتمد من مذاهبهم

                                 
 (. 1/992)الشرح املمتع ( 1)
 (. 390 -1/339)ا موع شرح املهذب ( 2)
 (. 1/24)تبي  احلقائق ( 1/910)رد املختار ( 3)
 (. 390 – 1/312)والذخريه ( 339 -1/331)مواهب اجلليل ( 4)
 (. 199 -1/191)املغين ( 5)
 . هي ما يلفه االنسان على قدمية من قماي وحنوه: اللفافة( 6)
 (. 313 – 1/312)رد احملتار ( 7)

 (. 30ص)القوان  الفقهية ( 8)

 (. 209، 1/421)ا موع ( 9)

 (. 1/119)اإلنصاف ( 10)
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 .(2)اختاره ابن تيمية (1)بعض احلنفية وهو وجه عند احلنابلةوبه قال ؛ جيوز املس  عليها مطلًقا  -9
 : أدلة القول األول

 . أن اللفائف ال تثبت بنفسها وإوا تثبت بشدها -1
 . كاخلف السميكبأنه وإن كان األمر كذلك فإنه جيوز املس  عليها  : نوقش
 . أن اللفافة ال تسمى خًفا وليست يف معناه، فال تلحق به -9

بعــدم التســليم، بــل هــي يف معــىن اخلــف، إذ هــي ســاترة للمحــل واحلاجــة تــدعو إليهــا، وحتصـــل : نــوقش
 . املشقة بنزعها

 . أنه قد حكي اإل اع عن أهل العلم بعدم جواز املس  على اللفائف -3
  (3) .بأن اخلالف نقل عن أصحاب أمحد وغريه: نوقش

 : التيسير أدلة القول الثاني استدلوا بالمعقول والترخص ب
 . إمكان متابعة املشي عليها -1
 . املس  عليها يكون  ن احتاج إليه يف العادة -9
 . النزع فيه مشقة و،رر كالتأذي والربد ولذلك هي أوىل باملس  من اخلف واجلورب -3
 . القياس على اخلف واجلورب فإذا جاز املس  عليهما فعلى اللفائف بطريق األوىل -4

 (التأذي  -جرح  -برد ) لك للحاجة والضرر يف النزع جواز ذ: األحوط

 : االحتياطوجه 
ألن الذي خيلع اخلف مث يغسل الرجل مث يلبس ؛ ملشقة نزعها فإن اللفافه يعذر صاحبها أكثر من اخلف -1

اخلف أسهل من الذي حيل هذه اللفائف مرة أخرى فإذا كان الشرع أباح املس  على اخلف، فاللفافه 
 .(4)أوىلمن باب 

خشية الضرر على الرِجل، ألهنا لو خلعت اللفائف عن الرِجل وهي دافعة مث غسلت فقد تتأثر سيما يف  -9
  (5) .أيام الشتاء

( تساخ )أنه أمر السرية اليت بعثها، بأن ميسحوا على العصائب والتساخ  وكلمة  ملا روي عنه  -3
 .(6)هبا التسخ  ألنه حيصل؛ يدخذ منها جواز املس  على اللفافة

                                 
 (. 1/420)رد احملتار ( 1)

 (. 1/113)اإلنصاف ( 2)

 (. 91/114)الفتاوى ( 3)

 (. 4/131)جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيم  ( 1/933)، فت  ذي اجلالل واإلكرام بشرح بلوغ املرام ( 1/929)الشرح املمتع ( 4)
 (. 1/933)كرام فت  ذي اجلالل واإل ( 5)
 (. 1/929)الشرح املمتع ( 6)
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هل خلع الخفين أو أحدهما أو تمام المدة أو برء ما تحت الجبيرة ينقض الوضدوء  :المطلب الخامس
 ويجب عليه استئناف الوضوء؟

 : تحرير محل النزاع
وعلــى بطـالن طهـارة مــن ؛ اتفـق العلمـاء علــى صـحة طهـارة مــن نـزع خفيـه قبــل أن ميسـحهما أو حيـدث 

ابتــدأ املســ  عليهمــا أو مل يبتدئــه، واختلفــوا فــيمن خلعهمــا قبــل انقضــاء مــدة  نزعهمــا وهــو علــى حــدث ســواءً 
 (1).املس  وهو ال يزال على طهارة مس  فيها قبل اخللع

 : سبب الخالف
 . مبين على اخلالف يف حكم املواالة يف الو،وء -1
 مبين على اخلالف يف حكم املس  هل يرفع احلدث أم ال؟ -9
 (2)املس  هل هو أصل بذاته يف الطهارة أو بدل عن غسل الرجل ؟ مبين على اخلالف يف -3

 :األقوال أربعة
يف املعتمد من قوليه  (4)وأصحابه والشافعي (3)يبطل املس  ويلزمه غسل رجليه، وبه قال أبو حنيفة -1

 (5).وأمحد يف رواية
 (6) .يبطل املس  وجيزئه غسل رجليه إن مل يطل الفصل وبه قال مالك -9
  (8) .وابن تيمية (7)طهارته صحيحة وال شيء عليه وبه قال الظاهرية -3
 .يف أص  الروايت  عنه (10)يف القدمي وأمحد (9)تبطل طهارته وعليه استعناف الو،وء، وبه قال الشافعي -4

 :ومناقشتها أدلتهم 
 . إذا بطل برؤية املاء وجب ما ناب عنه –القياس على التيمم  -1
حيحة يف  يع األعضاء إىل ح  نزع اخلف ، فإذا بطلت يف القدم  فغسلهما الطهارة كانت ص -9

 . عقيب النزع على الفور مل تفت املواالة خبالف ما إذا تراخى يف غسلهما
                                 

 (. 293، 1/292)ا موع ( 1)

 (. 91، 1/90)بداية ا تهد ( 2)

 (.1/103)املبسوط  (3)

 (.293، 292، 1/293)ا موع  (4)

 (.1/120)اإلنصاف ( 5)

 (.1/90)بداية ا تهد  (6)

 (.9/102)احمللى  (7)

  (. 12ص)االختيارات الفقهية  (8)

 (.293، 1/293)ا موع  (9)

 (. 1/120)اإلنصاف ( 10)
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القياس على الشعر املمسوح والظفر املغسول فكما ال تبطل الطهارة حبلق الشعر وتقليم الظفر  -3
 . فكذلك

 . يم مقام غسل الرجل  وكذا العمامة فإذا ُخلع املمسوح بطلت الطهارةاملس  على اخلف  أق -4
 : الراجح

أنه ال شيء عليه وطهارته باقية ومل تنـتقض وال جيـب اسـتعناف الو،ـوء ويصـلي بطهارتـه مـا مل حيـدث  
، وإن  للمشـهور ارمحهم اهلل تعاىل وغـريهم خالفًـ (2)االسالم وابن عثيم  (1)كما لو مل خيلع وهو اختيار شيخ

 . وإن كان األحوط أهنا تنتقض لرباءة الذمة واخلروج من اخلالف
 :الترجيح وجه 

قيـاس مــن كــان عليــه شـعر كثــري مث مســ  شــعره حبيـث ال يصــل البلــل إىل بــاطن رأسـه مث حلــق شــعره بعــد 
  وإن  الو،ـوء فـال تنـتقض طهارتـه ألن األصـل بقـاء مـا كـان علـى مـا كـان ومـا ثبـت بيقـ  ال ينـتقض أال بيقــ
 .كان القول بالنقض أحوط وأبرء للذمة لكي يددي املكلف عبادته بيق  وخيرج من خالف العلماء

 :المسح على العمامة :المطلب السادس
 : صورة المسألة

مســ  العمامــة عــن مســ   ئهــل جيــز : اخلــالف يف هــذه املســألة فــرع عــن اخلــالف يف مســألة أخــرى هــي
عــن مســ  الــرأس فالبــد مــن مســ  الناصــية مــع  ئالــرأس؟ األئمــة الثالثــة علــى أن املســ  علــى العمامــة ال جيــز 

يف  أمحــد مبــا ثبــت اإلمــاملالمــام أمحــد فقــال جيــزئ املســ  علــى العمامــة دون الناصــية واســتدل  االعمامــة خالفًــ
 .(3) "  امةمس  بناصيته وعلى العم: "  الصحي  أن رسول اهلل 

 .(4)"  فأدخل يده من حتت العمامة فمس  مقدم رأسه ومل ينقض العمامة" ويف لفظ 
 يكتف باملس  على العمامة بل مس  معها الناصية، فـدل علـى مل أن رسول اهلل : وجه االستدالل

 .  مع العمامة وجوب مس  ما جرت العادة بكشفه
لـبعض أجزائـه،  سـاترة باملس ، فإذا مل تكـن العمامـةأن األصل وجوب استيعاب الرأس : ومن املعقول

                                 
 (. 91/110)الفتاوى  (1)

 (. 1/309)الشرح املمتع  (2)

 190 – 1/112وكشـاف القنـاع  119اإلنصـاف (. 930 -1/922)الـذخرية ( 134 – 1/133)حاشية الدسـوقي . راجع قول اجلمهور( 3)
ر،ـي اهلل عنـه يف مسـلم  من حديث املغـرية. ة هي مقدم الرأسوالناصي: 199ص/  3قال النووي رمحه اهلل تعاىل يف شرحه على صحي  مسلم ج

  ( .994ح 930)ص 1ج
 . (149ح/ 33 )ص/ 1داود جسنن أ  ( 4)
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 .ظهر من الرأس مع العمامة وجب مس  ما
 : األقوال
 . (4)اختاره ابن تيمية (3)ووجه عند احلنابلة (2)وبه قال الظاهرية (1)جواز املس  على العمامة الصماء -1

 : القول الثاني
وهو املشـهور املعتمـد يف مذهبـه وهـو مقتضـى قـول مـن منـع  (5)ال جيوز املس  عليها وبه قال اإلمام أمحد
أو منــــــع مــــــن االقتصــــــار يف املســــــ  علــــــى العمامــــــة   (7)ومالــــــك (6)مــــــن مســــــ  العمامــــــة مطلًقــــــا كــــــأ  حنيفــــــة

 . رحم اهلل اجلميع  (8).كالشافعي
 : أدلة كل قول
  علـى العمامـة الصـماء فإذا جاز املس  على القلنسوة جاز املس (9)القياس على القلنسوة املبطنة: األول

 . ألهنا يف السب ومشقة النزع ال تنقص عنها ، الصماء من باب أوىل
أن العمامة الصماء داخلة يف مسمى العمائم والعصائب اليت جاء اإلذن هبا وإباحتها لفعل أبنـاء : الثا 

ريه مــن وغــ (11)وتــرخيص بعــض الســلف يف لبســها بــال حتنيــك كإســحاق ابــن راهويــة (10) ،املهــاجرين واألنصــار
 . أهل العلم
 : الثاني
  (13).فأشبهت الطاقية (12)عدم مشقة نزعها كاحملنكة وعدم سبها كاحملنكة -1
 (14) .فليس من عمائم املسلم  وال تلحق هبا؛ أهنا تشبه عمائم أهل الذمة وقد هنينا عن التشبه هبم  -9

                                 
 (. 1/113)هي اليت ال حنك هلا وال ذؤابة، انظر اإلنصاف ( 1)
 (. 9/21)احمللى  ( 2)
 (. 1/119)اإلنصاف ( 3)
 (. 14ص)االختيارات ( 4)
 (. 3/1320)مسائل عبد اهلل ( 5)
 (. 1/2)بدائع الصنائع ( 6)
 (. 1/13)بداية ا تهد ( 7)
 (. 492، 1/1/409)ا موع ( 8)
 (.1/111)من مالبس الرؤوس معروفة، لسان العرب ( 9)
 (.1/133)الفروع  (10)

 (.91/119)جمموع الفتاوى  (11)

 .هي اليت أدير بعضها حتت احلنك( 12)

 (. 1/133)الفروع  (13)

 (. 1/939)شرح العمدة ( 14)
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 :ثمرة الخالف
اكتفــى مبســ  العمامــة فــإن و،ــوءه غــري مــن قــال بوجــوب مســ  مــا جــرت العــاده بكشــفه، فــإن مــن 

 .صحي 
 .ويبتب عليه بطالن صالته هبذا الو،وء

القول جبـواز  والراج وعلى القول بأن املس  على ما جرت العادة بكشفه مستحب فو،وءه صحي  
ــص ويقيــد نوًعــ املســ  علــى العمامــة الصــماء وذات الذؤابــة دون  خــر فــال  اواحملنكــة ألن الــنص عــام ومل خيصِّ

 .وز تقييد ما أطلقه الشرعجي
 :الترجيح وجه 

لذؤابـة للرخصـة العامـة فيجـوز املسـ  علـى الصـماء واحملنكـة وذات ا النص عام وال نقيده بـدون مقيـد 
 . يف احلديث وأن كان األحوط خالفه 

 : المسح على الجوربين –المطلب السابع 
 : تحرير محل النزاع

اجلورب  املنعل  أو ا لدين واختلفوا يف املسـ  عليهمـا إذا مل  اتفق األئمة األربعة على جواز املس  على
  (1).يكونا كذلك

 
 : سبب الخالف

علــى اجلــورب  والنعلــ ، وهــل يقــاس علــى اخلــف  االخــتالف يف صــحة اآلثــار الــواردة يف مســ  النــ  
  (2) .غريه أم هي عبادة مستقلة ال يقال عليها وال يتعدى هبا حملها

 :المسألةاألقوال في 
ومالك يف رواية اعتمدها  (3)أبو حنيفة: ال جيوز املس  عليهما إذا مل يكونا منعل  أو جملدين، وبه قال -1

 (5) .والشافعي (4)اعتمدها أصحابه

                                 
 (. 1/192)اإلفصاح عن معا  الصحاح البن هبرية ( 1)
 (. 1/11)اية ا تهد بد( 2)
 (. 1/10)بدائع الصنائع ( 3)
 (. 1/129)التمهيد ( 4)
 (. 1/91)املهذب ( 5)
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وهو املعتمد . وميكن متابعة املشي عليهما (1) (ثخين )جواز املس  عليهما بشرط أن يكونا صفيق   -9
 . (4)واحلنابلة(3)عتمد عند الشافعيةوهو املشهور امل (2)عند احلنفية

واختيار ابن  (6)وهو مذهب الظاهرية (5)جواز املس  على اجلورب  مطلًقا وبه قال مالك يف رواية -3
 (7).تيمية

 : استدل أصحاب القول األول
 (8).ميس  املسافر على اخلف  ثالث ليال، واملقيم يوًما وليلة"حبديث علي ر،ي اهلل عنه 

 : وجه الداللة
 . أن الرخصة يف املس  إوا وردت يف اخلف  خاصة فيقتصر على مورد النص وال يقاس عليه غريه

 . بأن الرخصة قد وردت أيًضا يف اجلورب  فال نسلم اختصاص اخلف  جبواز املس : نوقش
 : استدل أصحاب القول الثاني

  (9)".مس  على اجلورب  والنعل " حبديث املغرية بن شعبة ر،ي اهلل عنه أن الن  
 : وجه الداللة

 (10).مس  على اجلورب  املنعل : أنه دليل على أهنما مل يكونا منعل ؛ ألنه لو كان كذلك لقال
 (11). ًعا ب  األدلة عليهبأنه حديث ،عيف، ولو ص  حلمل على الذي ميكن متابعة املشي : نوقش
هـل العلـم، وهـو احلـق ومل يظهـر هلـم خمـالف يف عصـرهم فصـار بأنـه قـد صـححه غـري واحـد مـن أ: أجيب

 (12).إ اًعا
 : استدل أصحاب القول الثالث

                                 
 (. 1/101)الثخ  هو الذي ليس جملًدا وال منعال، بشرط أن يستمسك على الساق بال ربط وال يرى ما حتته انظر اهلداية ( 1)
 (. 1/110)بدائع الصنائع ( 2)
 (. 1/422)ا موع ( 3)
 (. 1/192)اإلنصاف ( 4)
 (. 1/40)املدونة ( 5)
 (. 9/10)احمللى ( 6)
 (. 14 – 13ص)االختيارات ( 7)
 (. 993)رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املس  على اخلف  ح( 8)

 ( . 22) ح (  133/  1) وصححه األلبا  يف اإلرواء ( 122)رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب املس  على اجلورب ، ح ( 9)
 (. 1/394)املغين ( 10)

 (. 1/200)ا موع ( 11)

 (. 1/394)املغين ( 12)
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 :باألحاديث والقياس ومن تلك األحاديث
 سرية فأصاهبم الربد فلما قدموا على الن   بعث رسول اهلل " : حديث ثوبان ر،ي اهلل عنه قال -1

كل ما : التساخ ) (1)"  شكوا إليه ما أصاهبم من الربد فأمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخ 
 .هي العمائم ألن الرأس يعصب هبا: العصائب.ما يسخن به القدم من خف وجورب وحنومها

  (2)تو،أ ومس  على اجلورب  والنعل  عنه أن رسول اهلل  : قال  عن املغريه ر،ي اهلل -9

رأيت أنس بن مالك ر،ي اهلل عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومس  على : األزرق بن قيس قال عن -3
  (3) .أمتس  عليهما ؟ فقال إهنما خفان ولكنهما من صوف: جورب  من صوف، فقلت

مـن غـري وجـه عـن أنـس أنـه مسـ   وقـد ثبـت... وهـذا اسـناد صـحي : قال الشيخ أمحد شاكر رمحـه اهلل تعـاىل
 (4) .على اجلورب 

قال األلبا  رمحه ( أنه كان ميس  على جورب  اسفلهما جلد وأعالمها خز)ر،ي اهلل عنه  اوعنه أيضً  -4
   .(5)جيدوإسناده اهلل تعاىل 

 .(6)تو،أ ومس  على نعليه مث قام إىل الصالة  رأيت رسول اهلل : وعن أوس ر،ي اهلل عنه قال -2
ويتو،أ فيها ( يعين النعال السبتية)يلبسها  رأيت رسول اهلل : وعن ابن عمر ر،ي اهلل عنهما قال -3

 .(7)وميس  عليها

  (8)تو،أ مرة مرة ومس  على نعليه وعن ابن عباس ر،ي اهلل عنهما أن رسول اهلل  -9

ومس  على نعليه، مث دخل  ، مث دعا مباء فتو،أار،ي اهلل عنه بال قائمً  اعن أ  ظبيان أنه ر ى عليً  -1
 .(9)املسجد فخلع نعليه مث صلى

 : وجه الداللة

                                 
مــن طريــق اإلمــام أمحــد وصــححه علــى شــرط مســلم ووافقــه ( 1/132)عــون املعبــود احلــاكم ( 1/23)أبــو داود ( 2/999)مســند اإلمــام أمحــد ( 1)

 .  سناد وصححه األلبا  أيًضاحديث متصل صحي  اإل ب  أنهأما هذا احلديث فقد ت: وقال الشيخ أمحد شاكر. الذه 
 ( . 101) وصححه األلبا  يف اإلرواء ح ( 39 -1/31)وأبو داود ( 4/929)مسند اإلمام أمحد ( 2)
 (. 1/111)رواه الدوال  يف الكىن واألمساء ( 3)
 .، حتقيق أمحد شاكر(12 -14ص 9ج)ابن حزم، احمللى   (4)

 (. 1/912)سنن البيهقي ( 1)
 (. 919 – 1/913)البيهقي ( 1/120)مصنف ابن أ  شيبة ( 1113)مسند الطيالسي ( 6)
 . سنده صحي : وقال األلبا ( 122رقم )صحي  ابن خزمية ( 1/919)سنن البيهقي الكربى ( 7)
 . وقال األلبا  وهذا اسناد صحي  غاية وهو على شرط الشيخ ( 1/913)البيهقي ( 913رقم )مصنف عبدالرزاق ( 8)
 . بسند صحي ( 29/ 1( )الطحاوي)شرح معا  اآلثار ( 9)
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 . أهنا صرحية يف جواز املس  على اجلورب 
 : والقياس

جاز املس  عليهما، فمن باب أوىل جيوز  –مع انفصاهلما عن بعضهما  –أنه إذا ثبت اجلوربان بالنعل   -
  (1).املس  على اجلورب  الذين ثبتا بشدمها خبيوطهما

الذي له ساق وعرى يدخل بعضها يف بعض فإذا جاز املس  عليه، جاز املس  على  اخلف القياس على  -
 (2).اجلورب املشدود خبيوط متصلة أو منفصلة

 : األحوط
  الطــاهرين الســاترين كمــا جيــوز املســ  علــى اخلفــ  وهــو املــذهب عنــد القــول جبــواز املســ  علــى اجلــورب

 .رمحهم اهلل تعاىل (4)لإلمام مالك والشافعي وأبو حنيفة اخالفً  (3)احلنابلة
وهــو مــن مفــردات احلنابلــة وهــو قــول الظاهريــة وقــول أبــو يوســف وحممــد صــاحبا أ  حنيفــة وســفيان 

 .(5)الثوري
 (6).اهلل تعاىلقال العالمة األلبا  رمحه 

 الأما املس  على النعل ، فقد اشتهر بـ  العلمـاء املتـأخرين أنـه ال جيـوز املسـ  عليهـا، وال نعلـم هلـم دلـي
 (7).على ذلك إال ما قاله البيهقي

واألصــل وجــوب غســل الــرجل  إال مــا خصــته ســنة ثابتــه أو ا ــاع ال خيتلــف فيــه ولــيس يف املســ  علــى 
مــن جتاهــل  –مــع األســف  –واهلل أعلــم كــذا قــال، وال خيفــى مــا فيــه ( واحــد منهمــا النعلــ  وال علــى اجلــورب 

 . لألحاديث املتقدمة يف اثبات املس  على اجلورب  والنعل 
باألسـانيد الصــحيحة جـواز املســ  علـى اجلــورب  والنعلـ  عــن علـي بــن أ  طالـب وابــن عمــر  وقـد ثبــت

وكثـري مـن أسـانيدها : مالك وعمر بن اخلطاب، وقـال األلبـا  والرباء بن عازب وأ  مسعود البدري وأنس بن
 . هـ وهم صحابة الن  . أ صحي  عنهم وبعضهم له أكثر من طريق واحد

عـــن ســـعيد بــن املســـيب وســـعيد بــن جبـــري ونـــافع وإبــراهيم النخعـــي وعطـــاء جــواز املســـ  علـــى  وثبــت
املســ  علــى اجلــورب  مبنزلــة : عطــاء قــال اخلفــ  واجلــورب  وهــم مــن كبــار التــابع  بــل جــاء بســند صــحي  عــن

                                 
 (. 114)91)جمموع الفتاوى ( 1)
 . املصدر السابق( 2)

 (.1/19)اإلنصاف ( 3)
 (. 394 – 1/393)، واحمللى (1/111)، واملغين (903 – 1/902)، وا موع (12 – 1/14)، وبداية ا تهد (1/100) طاملبسو ( 4)
 . 394 -1/393احمللى  – 1/190اإلنصاف  12 -1/14بداية ا تهد ( 5)
 ( .23 -19)يف أحكام املس  ص   (9)

 ( .1/911)سنن البيهقي   (3)
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 .(1)عن عبد اهلل بن عمر ر،ي اهلل عنهما بسند حسن ومثله ثبت. املس  على اخلف 
 :االحتياطوجه 

مث أن اهلــدف مــن املســ  عمومــاً الرخصــه يف  ، وقوهــا األحاديــثثبــوت املســ  علــى اجلــورب  لصــحة 
 .ورفعاً للحرج واملشقة وال وجه للتفريق ب  اجلورب واخلف ا لد ، ذلك حلاجة الناس وللتوسعة عليهم 

 :المسح على الجبيرة: المطلب الثامن
 : تحرير محل النزاع

اتفقــوا علــى جــواز املســ  علــى اجلبــرية إذا شــدَّها علــى طهــارة واخلــالف فيمــا لــو شــدت علــى غــري طهــارة 
 هل يشرع املس  عليها أو ال؟ 

 : على قولين
(4)والصنعا  (3)وهو مذهب ابن حزم (2)مشروعية املس  على اجلبرية مروي عن الشافعيعدم  -1

 

  (5).واأللبا 
  (9) .واحلنابلة (8)والشافعية (7)واملالكية (6)املس  على اجلبرية وهو مذهب احلنفية جواز -9

 : األدلة
 . استدل أصحاب القول األول ملذهبهم بالقر ن والنظر: القول األول

  (10). چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ : قوله تعاىل -1
 (11).چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ : وقوله تعاىل -9

 : وجه الداللة
أن اهلل تعــاىل أســقط عــن هــذه األمــة املشــقة والعنــت، ومــن أصــابته جراحــات ســقط عنــه الغســل ملكــان 

  (12).املشقة فيكفيه أن يغسل ما استطاع ويبن مو،ع اجلبرية
                                 

 . بتصرف( 21 -23)راجع االختيارات الفقهية لإلمام األلبا  رمحه اهلل تعاىل من ص ( 1)
 (.9/92)األوسط البن املنذر ( 2)
 (. 9/94)احمللى ( 3)
 (. 1/100)سبل السالم  ( 4)
 (. 131)متام املنة ( 5)
 (. 1/94)املبسوط ( 6)
 (. 1/319)الذخرية ( 7)
 (. 9/341)ا موع ( 8)
 (. 1/191)املغين ( 9)
 (. 913)سورة البقرة ( 10)
 (. 91)أيةسورة احلج   (11)
 (.9/94)احمللى  (12)
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ال : "قالوا بأن األصل يف العبادات التوقيف فال يقال باستحباب أمر إال بدليل قال احلافظ البيهقي -3
 (1)".يف هذا الباب شئ يثبت عن الن  

 :استدل أصحاب القول الثا  بالسنة واملعقول، فمن السنة: القول الثا 
فأمر  أن أمس  على   انكسرت إحدى زندي، فسألت الن : "عن علي ر،ي اهلل عنه قال -1

 (2)".اجلبائر
إوا كان جيزئه أن يعصب على جرحه ": حديث جابر ر،ي اهلل عنه يف الذي أصابته الشجه، فإنه قال -9

 (3) ."خرقة وميس  عليها
 :وجه الداللة

 . ملن ،عف احلديث اعدم اشباط سبق الطهارة يف شد العصابة خالفً 
  (4)فامس  حول العصابة اإذا كان اجلرح معصوبً : عنهما أنه قالعن ابن عمر ر،ي اهلل  ما ثبت -3
 

 :وجه الداللة
 .أنه أمر باملس  على العصابة ومل يشبط نزعها فدل على عدم اشباط الطهارة

 (5).ميس  على اجلبائر كان الن  : عن ابن عمر ر،ي اهلل عنهما قال -4
إذا تو،أ حل عن  يوم أحد رأيت الن   ملا رمى ابن قمعة الن  : عن أ  أمامة ر،ي اهلل عنه قال -2

 (6).عصابته، ومس  عليها بالو،وء
 :وجه الداللة
 .  فعله 
 : األحوط
وإن خالف بعضـهم، وخالفهـم علـى املس  على اجلبرية وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء  جواز

                                 
 (. 1/149)تلخيص احلبري : ، وانظر(1/991)سنن البيهقي الكربى  (1)
) انظـر اجلـرح والتعـديل . كـذاب وكـذا قـال أبـو حـاى: خالد بن يزيـد العمـري : ويف أسناده أبو الوليد، قال عنه أبن مع  ( 1/993)الدار قطين ( 2)

3  /330  ) 

صــححه ابــن الســكن ويف ســنده تفــرد : 149ص/ 1قــال يف تلخــيص احلبــري. بــاب يف ا ــروح يتــيمم( 333ح )ســنن أ  داود، كتــاب الطهــارة،  ( 3)
 (.  إوا كان يكفيه: دون قوله،حسن :أ  داود سنن وقال األلبا  يف صحي  . الزبري بن خريق وليس بالقوى كما قال الدار قطىن

 .(1013ح/ 999ص /1ج)سنن البيهقي الكربي ( 4)
 (. 1/902)أخرجه الدارقطين ( 5)

 (. 1/131)الطربا  يف املعجم الكبري ( 6)
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 : قول 
؛ ال ميس  عليها إال إذا لبسها على طهارة ليس معه إال قياسها على اخلف  وهو قياس فاسـد: الومن ق

 .ألن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه ومسحها كمس  اجللده ومس  الشعر ليس كمس  اخلف 
 .(1)نسان ال باخلف  اإل ةويف كالم أمحد رمحه اهلل تعاىل ما يب  ذلك وأهنا ملحقة عنده جبلد

 .(4)ورواية عن أمحد (3)واملالكية  (2)وهو قول احلنفية
 :االحتياطوجه 

 : من المعقول
ملشقة نزعها، ونزعها يشق إذا لبسها على غري طهارة، كمشقته إذا لبسها على  ااملس  عليها جاز دفعً  -1

 . طهارة
 اتقدم الطهارة دفعً أي )اجلرح يقع فجأة أو يف وقت ال يعلم املاس  وقوعه فيه فلم يشبط ذلك  -9

 (.للحرج

فيحتاج حينعذ أن يشده بعد  –وألنه قد جينب واملاء يضر جراحه ويضر العظم املكسور ويضر الفصاد  -3
 .(5)وهذه من أحسن املسائل. اجلنابة مث ميس  عليها

 :المسح على الخف أو الجورب المخرق: التاسعالمطلب 
 : تحرير محل النزاع

 . ا كان يف غري حمل الفرض فإنه ميس  عليهاتفقوا على أن اخلرق إذ
واختلفــوا يف املســ  علــى اخلــف املخــرق، إذا كــان اخلــرق يف حمــل الفــرض، هــل جيــوز املســ  عليــه أم ال؟ 

 : على قول 
وهو القول القدمي عند (8)والظاهرية (7)واملالكية (6)جيوز املس  على اخلف املخرق وهو مذهب احلنفية -1

                                 
 . بتصرف 23 – 24ص( فتاوى الطهارة واحكامها)ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ( 1)
 (. 1/24)، تبي  احلقائق ( 1/910)رد احملتار ( 2)
 (. 1/390)؛ الذخرية (1/134)حاشية الدسوقي ( 3)
 (. 1/114)، كشاف القناع (1/193)اإلنصاف ( 4)
 . بتصرف (23 )ص( ابن تيمية)فتاوى الطهارة وأحكامها ( 5)
 (. 121 – 1/120)، فت  القدير 1/100)املبسوط ( 6)

 (. 1/19)، املنتقى شرح املوطأ (144، 1/143)حاشية الدسوقي ( 7)

 (. 933، 1/932)احمللى ( 8)
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 (2).وهو اختيار شيخ اإلسالم (1)عند الشافعي
 (4).واحلنابلة (3)ال جيوز وهو مذهب الشافعية -9

 : األدلة
 . استدل أصحاب القول األول بالسنة

إذا كنا سفرًا أو مسافرين أن ال  أمرنا رسول اهلل : "حديث صفوان بن عسال ر،ي اهلل عنه مرفوًعا -1
 (5)".ننزع أخفافنا ثالثة أيام ولياليهن إال من جنابه، ولكن ال ننزع من غائط وبول ونوم

 (6)".أنه مس  على اخلف "ما استفاض عنه عليه الصالة والسالم  -9
 : وجه االستدالل

متها مـن العيـوب فوجـب محـل أن السنة قوال وفعـال يف هـذه األحاديـث أطلقـت ومل تقيـد ومل تشـبط سـال
 . أمره على اإلطالق

 . بأن هذا اإلطالق جيب أن حيمل على املعهود وهو اخلف الصحي : نوقش
أجيب بأن املعهود من اخلفاف أن كثريًا منها ال خيلو من فتق أو خرق ال سيما مع تقادم عهـدها، فـدل 

 . على أن املس  جائز على مثلها
 : المعقولاستدل أصحاب القول الثاني ب

ألن حكــم مـا ظهــر الغسـل، وحكــم مـا اســتقر املســ  فـإذا اجتمعــا، غلـب حكــم الغسـل، كمــا لــو : قـالوا
 . انكشفت إحدى الرجل  واستبت األخرى

بأننا ال نسلم بأن فرض ما ظهـر الغسـل؛ ومـا بطـن املسـ ؛ فهـذا خطـأ باإل ـاع، فإنـه لـيس كـل : نوقش
يالقيـه مـن اخلـف، بـل إذا مسـ  ظهـر القـدم أجـزأه، فلـيس عليـه ما بطن من القـدم ميسـ  علـى الظـاهر الـذي 

 . أن ميس   يع اخلف
  :الراجح

                                 
 (. 903، 1/902)، مغين احملتاج (1/299)ا موع شرح املهذب  ( 1)

 (. 311، 1/310)الفتاوى الكربى البن تيمية ( 2)

 (. 294، 1/299)ا موع شرح املهذب ( 3)

 (. 119، 111، 1/192)اإلنصاف  ( 4)

 ( . 104) وصححه األلبا  يف اإلرواء ح ( 199)اخلف  للمسافر، ح النسائي، كتاب الطهارة، باب التوقيت يف املس  على ( 5)

 (.  993، 999)، مسلم، كتاب الطهارة، باب املس  على اخلف  ح(903، 909)البخاري، كتاب الطهارة، باب املس  على اخلف  ح( 6)
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فـأكثرهم  اكثـريً   اواملسـألة اختلـف الفقهـاء فيهـا اختالفًـ ما دام يتعلق بـالرجل  منهمـا شـيء ،جواز املس  
كثــري اخلــروق دم املســ  علــى اخلــف  اخلــروج مــن اخلــالف وعــ:  واألحــوط علــى خــالف طويــل بيــنهم مينــع منــه

 . وليس قليلها 
 :الترجيح وجه 
أو مسـافرين أن  اإذا كنا سفرً  أمرنا رسول اهلل ) احديث صفوان بن عسال ر،ي اهلل عنه مرفوعً  -1

وجــه  (1)ولكــن ال ننــزع مـن غــائط وبــول ونــوم . ال ننـزع خفافنــا ثالثــة أيــام وليـاليهن إال مــن جنابــة
 .منه  الوفع الطالق قو اإل –الداللة 

 .(2) (كل شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل: )قوله  -9

امسـ  عليهـا مـا تعلقـت هبـا رجلـك، وهـل كانـت خفـاف املهـاجرين : ما ص  عن الثوري أنـه قـال -3
 .(3)؟ة، مرقعةواألنصار إال خمرَّقة، مشقق

 . باحة ومن منع خرج عن األصل بال دليل وال معول عليهاألصل هو اإل -4

 . وجود احلاجة لذلك تشد اجلبرية بقدر احلاجة وال يزيد عنها -2

 
 

                                 
 ( .  141) سبق خترجيه ص ( 123)، ح (1/132)صحي  ابن خزمية ( 1)
 (. 9131)باب إذا اشبط شروطًا يف البيع ال حتل ح( 93)البخاري باب ( 2)
 (. 1/913)ومن طريقه البيهقي (. 923)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ( 3)
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 المبحث السابع

 الفقهية في باب نواقض الوضوء  االحتياطأثر قاعدة 

 :وفيه أربعة مطالب
 (1)(.القبل للذكر واألنثى)المراد بالفرج ( الفرج)نقض الوضوء بمس الذكر : المطلب األول

 :تحرير محل النزاع
اتفـق األئمـة األربعـة رمحهـم اهلل تعــاىل علـى أن مـس الـذكر مــن وراء حائـل ال يـنقض الو،ـوء واختلفــوا يف 

 : مس الذكر مباشرة هل يوجب الو،وء أم ال؟ على أقوال
 .، وال جيب الو،وء(2)ال ينقض مطلًقا وهو مذهب احلنفية -1
 . وجيب الو،وء. يقيدونه بالباطن (4)والشافعية (3)ينقض مطلًقا بظاهره وباطنه عند احلنابلة -9
  (5) .يستحب الو،وء من مس الذكر وهو اختيار بعض املالكية -3
ينقض و،وءه وجيب إعادة الو،وء إذا مسه بعمد، وال ينقض و،وءه وال جيب إعادة الو،وء إذا مسه  -4

  (6).بغري عمد وهو اختيار بعض املالكية
 .وميكن  ع األقوال الثالثة األخرية يف قول واحد (7)املالكيةينقض و،وءه إن مسه بشهوة اختاره بعض  -2

 : األدلة
 : القول األول
يـا نـ  اهلل : )قـال رجـل: عن أبيـه قـالعنه عدم النقض حبديث طلق بن علي ر،ي اهلل ل وااستدل: احلنفية

 .(8) " هل هو إال بضعة منك" : ما ترى يف مس الرجل ذكره بعد ما يتو،أ ؟ فقال
 
 "إوا هو جزء منك: " عن مس الذكر فقال سعل رسول اهلل : ما رواه أبو أمامة ر،ي اهلل عنه قال -9

                                 
، واصـطالًحا، اسـم ملخـرج احلـدث ويتنـاول (9/433)العورة، ويطلق على القبل والدبر وأكثر استعماله يف العرف يف القبل، املصباح املنري : الفرج( 1)

 (. 12/332)، لسان العرب ( حرف هن املرأة) ،  والشفر كل شيء له حرف  ومنه (1/113)ر والدبر وقبل املرأة والشفر، املغين الذك

 (. 1/19)تبي  احلقائق ( 2)

 (. 1/193)كشاف القناع ( 3)

 (.90، 1/12)األم ( 4)

 (. 3/92)االستذكار ( 5)

 . املصدر السابق( 6)

 . املصدر السابق( 7)

 .هوأحسن من حديث بسرة ر،ي اهلل عنها :ابن املديين:حديث صحي ، وهوأحسن شيء يف الباب،وقال:ه أمحد اخلمسة ،وقال البمذيروا( 8)
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(1). 
 . قياس الذكر على سائر البدن: الدليل العقلي

 .جياب عليهم بأجوبة ملخصة من كالم ابن القيم
مــن حلــديث الــنقض مرجًحــا قــال العالمــة ابــن القــيم يف هــذيب الســنن بعــد الكــالم علــى حــديث بســرة وغــريه 

 : وجوه
  (2).،عفه :أحدها
 ؟"هل هو إال بضعة منك"قد اختلف عنه، فروي عنه  اأن طلقً  :الثاني

رواه الطــربا   "مـن مــس فرجـه فليتو،ـأ": اوروي أيـوب عـن عقبـة عــن قـيس بـن طلـق، عــن أبيـه مرفوًعـ 
مل يــروه عــن أيــوب بــن عتبــه إال محــاد بــن حممــد ومهــا عنــدي صــحيحان، يشــبه أن يكــون مســع احلــديث : وقــال

قبـــل هـــذا، مث مســـع هـــذا بعـــده، فوافـــق حـــديث بســـرة، وأم حبيبـــه وزيـــد بـــن خالـــد اجلهـــين،  األول مـــن النـــ  
 . وغريهم فسمع الناسخ واملنسوأل

 اعليــه ألن طلًقــ احــديث أ  هريــرة ر،ــي اهلل عنــه، ومــن معــه مقــدمً أن حــديث طلــق لــو صــ  لكــان  :الثالددث
أبـو هريـرة أسـلم عـام خبـري بعـد ذلـك بسـت سـن  و قدم املدينة وهم يبنون املسـجد، فـذكر قصـة مـس الـذكر، 

 .وإوا يدخذ باألحدث فاألحدث من أمره 
أن حديث طلق مبق على األصل، وحديث بسرة ناقل، والناقل مقدم، ألن أحكـام الشـرع ناقلـه عمـا   :الرابع

 . كانوا عليه
مــن روايــة بســرة وأم حبيبــه، وأ  هريــرة، وأ  أيــوب،  االــنقض أكثــر، وأحاديثــه أشــهر، فإهنــ ةأَن روا :الخددامس

  . وزيد بن خالد ر،ي اهلل عنه
نـه هنـى أن أ: "  عـن رسـول  ذكر وسائر اجلسد يف النظر واحلس، فثبتالفرق ب  ال أنه قد ثبت :السادس

 " . ميس الرجل ذكره بيمينه 
إنـه مبنزلـة اإلهبـام واليـد : فدل على أنه ليس مبنزلة األنف والفخـذ، والرجـل فلـو كـان كمـا قـال املـانعون 

 .والرجل، مل ينه عن مسه باليم 
أنه لو قدر تعارض احلديث  من كل وجه لكان البجي  حلديث النقض لقول أكثر الصحابة به  :السابع

منهم عمر وابنه وأبو أيوب وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد اهلل بن عمر و جابر وعائشة وأم حبيبة 

                                 
 .اختلفوا يف تصحيحه وتضعيفه ( 414)ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة يف الو،وء من مس الذكر ح( 1)
 . أن حديثه صحي  وإوا رج  عليه حديث بسرة لكثرة املرجحاتهذا الوجه أ،عف الوجوه ألن الصحي  ( 2)
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أ هـ   ...وعن سعد بن أ  وقاص روايتان وعن ابن عباس روايتان . وبسرة بنت صفوان ر،ي اهلل عنهم
 .(1)كالم ابن القيم

 : القول الثاني
إذا مس أحدكم ذكره : " يقول حديث بسرة بنت صفوان ر،ي اهلل عنها أهنا مسعت رسول اهلل  -1

 .(2) "فليتو،أ
إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذِكره، ليس دوهنا سب : " قال  وحديث أبو هريرة ر،ي اهلل عنه عن الن   -9

 .(3) " فقد وجب عليه الو،وء

 :األحوط
 اخالفًــ (6)واملالكيـة(5)واحلنابلـة  (4)وهـو مـذهب الشــافعية  االقـول بانتقـاض الو،ـوء مــن مـس الفـرج مطلًقــ

 .(7)ملن قال بعدم النقض وهم احلنفية
 : الترجيح

اإلنصـــاف يف هـــذا البحـــث أنـــه إن اختـــري طريـــق : قـــال العالمـــة عبـــد احلـــي اللكنـــوي رمحـــه اهلل تعـــاىل
 .أحاديث النقض كثرة وقوةالبجي  ففي 

ن أحاديــث الــنقض أكثــر وأقــوى مــن أحاديــث الرخصــة وقــال إ: قــال يف حاشــيته علــى شــرح الوقايــةو 
حـديث أ  هريــرة وغـريه مــن  جلـواز أن يكــون اوهــو وإن مل يكـن متيقًنــ أ،ـعف ،ن أحاديــث الرخصةوإ: اأيًضـ

، وهـو وإن كـان  ـا خيـالف القيـاس مـن كـل وجـه فاألخذ بدالنقض أحدوطلصحابة لكنه هو الظاهر، مراسيل ا
 . لكن ال جمال بعد ورود احلديث

                                 
 . (319 – 310 )ص 1هامش عون املعبود ج( 1)
 ( . 32/  9) وحسنه النووي (  92/  1) وصححه البمذي ( 492)رواه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الو،وء من مس الذكر ح  (2)
 (. 9/333)رواه أمحد ( 3)
 (. 1/92)رو،ة الطالب  (. 9/44)ا موع شرح املهذب ( 4)
 (. 1/191)كشاف القناع (. 910 – 1/902)اإلنصاف ( 5)
 (. 1/929)؛ مواهب اجلليل (1/994)الذخرية ( 6)
احلنفــي األنصــاري والعالمــة عبــداحلي اللكنــوي هوأبــو احلســنات حممــد عبــداحلي بــن موالنــا حممــد عبــد احللــيم اللكنــوي (. 30/ 1)بــدائع الصــنائع ( 7)

يف بلــدة بانــدا ،حــج مــرت  ،والتقــى علمــاء مكــة وأجــازوه بــذلك ،لقــب خبامتــة علمــاء اهلنــد وأكثــرهم تآليفــا وأمتهــم حتريــرا (1934)األيــو  ،ولــد 
الـدماغ وتـويف بعـدأمراض كثـرية دمهتـه وشـفي منهـا مث ابتلـي بضـعف (1304)ت. واطالعاوإنصافا ، ويعـد مـن جمـددي املائـة الثالثـة عشـرة اهلجريـة 

للـدكتور صـالح /راجـع تر تـه يف مقدمـة املـنهج الفقهـي لإلمـام اللكنـوي . سنة وأشهر ،وخلف إرثا علميا كثريا ينتفع به الناس 32عاي . بعدها 
 .حممد سامل أبو احلاج 
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بعـد ثبـوت  ، فـال يقـدح: وأما كون الصحابة كابن مسعود وابن عباس وعلي وحنـوهم قـائل  بالرخصـة
اآلثار املرفوعة والعذر من قبلهم أنه قد بلغهـم حـديث طلـق وأمثالـه، ومل يـبلغهم مـا ينسـخه، ولـو وصـل لقـالوا 
به، وهذا ليس مبسـتبعد، فقـد وقـع انتسـاأل التطبيـق يف الركـوع عنـد  ـع ومل يبلـغ ابـن مسـعود، وحـىت دام علـى 

  .أ هـ ... للرسول  اذلك مع كونه مالزمً 
 .(1)صاحب السعاية واهلل تعاىل أعلم: األمر عندي كما قال: قال العالمة املباركفوري

 ؟اأوجب وضوء   الهل كل ما أوجب غس: المطلب الثاني
 : تحرير محل النزاع

اتفقوا على أن من أحدث حدثًا أكرب واغتسل بعض الو،وء غسال كامال ارتفع حدثه، واخلـالف فـيمن 
 اغتسل دون أن يتو،أ أو ينوي رفع احلدث األصغر هل يرتفع حدثه أم ال؟ 

 :صورة المسألة
  طهارته؟  لتكتمل من أجنب هل جيب عليه الو،وء قبل االغتسال أم ال جيب

 (4) .والشافعية (3)واملالكية (2)يرتفع حدثه، وهو مذهب احلنفية: اجلمهور -1
ال يرتفع حدثه إال بالو،وء أو نية رفع احلدث األصغر ألن كل ما أوجب غسال أوجب : (5)احلنابلة -9

 . و،وًء إال املوت فالبد أن يتو،أ
 . الو،وء شرط يف صحة الغسل: (6)الظاهرية -3

إن أر،ـــنا " واســتدل اجلمهــور أيًضــا كــذلك حبــديث جــابر ر،ــي اهلل عنــه أن وفــد ثقيــف ســألوا النــ  
  (8)".ومل يقل غري ذلك"، وزاد أمحد (7)"أما أنا فأفرغ على رأسي ثالثًا: أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال

 : استدل الحنابلة
  (9).وأمره يف غسل امليت بالو،وء فعل الن   -1

                                 
 (.910 – 993ص) 1حتفة األحوذي ج( 1)
 (. 1/44)املبسوط ( 2)
 (.1/32)الشرح الصغري  (3)

 (.1/430)، ومغين احملتاج (22، 1/24)الرو،ة  (4)

 (. 1/12)منتهى اإلرادات ( 5)

 (   311/  1) احمللى ( 6)

 (. 391)كتاب احليض، باب استحباب إفا،ةاملاء على الرأس وغريه ثالثًا، ح: مسلم( 7)

 (. 1/922)من  الشفا الشافيات للبهويت ( 8)

 ( . 1923) امليت ح البخاري ، كتاب اجلنائز باب موا،ع الو،وء من  (9)
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ألن احلدث واجلنابة وجدا منه، فوجبت هلما الطهارتان كما لو كانا منفردين؛ فلم تدخل إحدامها يف  -9
 . األخرى كاحلدود

يف حـديثي عائشـة وميمونـة ر،ـي اهلل عنهمـا علـى الوجـوب والشـرطية يف صـحة  والظاهرية محلـوا فعلـه 
 . الغسل
 :األحوط

 .يندرج حتت األعلى ولعدم النص الدال على الوجوبألن األدىن  عدم الوجوب كما هو قول اجلمهور
 :االحتياطوجه 
ژ ں ں  ڱ ڱ ڱ ڱژ قوله تعاىل  -1

(1). 
 . (2)" وا لكل امرئ ما نوىإإوا األعمال بالنيات و : " يف حديث عمر ر،ي اهلل عنه  قوله  -9
وألهنما عبادتان من جنس واحد  أجاب اجلمهور بأن مبىن األسباب املوجبة للطهارة على التداخل -3

 . فتدخل الصغرى يف الكربى كالعمرة يف احلج
 . أال ترى أن احلائض إذا اجنبت يكفيها غسل واحد -4
 :كذلك قوله تعاىل قبل التعليل -2
 ژ ٹ ٿ         ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ 

(3). 
 . أن اهلل تعاىل أمرنا بالطهارت  الصغرى والكربى وبالتيمم من كل منهما -3

 ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھژ فـأمر بـالتطهر مـن اجلنابــة كمـا قـال يف احملــيض  ژ ٹ ٿ         ٿ ٿژ : فقـال

ژ
(4)

 . 
ژ ڭ ڭ ڭ  ڭ    ۓ ۓ ےژ : قال -9

وهذا يب  أن التطهر هو االغتسال والقر ن يدل على أنه ال جيب  (5)
واهلل تعاىل . طهارة احلدث  إال بالنيةعدم تداخل  من مفردات احلنابلةو  ،على اجلنب إال االغتسال

 .أعلى وأعلم
 :نقص الوضوء بالنوم: المطلب الثالث

                                 
 (. 2)سورة البينة  ية ( 1)
إوــا األعمــال : "، ومســلم، كتــاب اإلمــارة، بــاب قولــه تعــاىل(1)ح  البخــاري، كتــاب بــدء الــوحي، بــاب كيــف كــان بــدء الــوحي إىل رســول اهلل ( 2)

 (. 933)وأنه يدخل فيه الغرور وغريه من األعمال، ح " بالنيات
 (.  3)سورة املائدة اآلية ( 3)
 (. 999)سورة البقرة اآلية ( 4)
 (. 43)سورة النساء اآلية ( 5)
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 : تحرير محل النزاع
اتفقــوا علــى أن النــائم املضــطجع علــى األرض املســتغرق يف النــوم حبيــث خيــرج منــه احلــدث وهــو ال يــدري 
جيـب عليــه الو،ــوء واختلفــوا فــيمن نــام وهــو جــالس أو  كًنــا ملقعدتــه بــاألرض أو رأســه خيفــق هــل جيــب عليــه 

 . الو،وء أم ال جيب
 ".دثمع اتفاقهم على أن النوم ليس حدثًا بذاته بل هو مظنة احل"

 : على أربعة أقوال
 .(3)وابن املنذر (2)وابن حزم (1)عند احلنابلة: ناقض للو،وء مطلًقا -1
 . (5)ورواية عن أمحد (4)عند املالكية: التفريق ب  القليل والكثري -9
 (7) .ورواية عن مالك (6)عند الشافعية: التفريق ب  املمكن ملقعدته من غريه -3
قائًما أو راكًعا أو ساجًدا أو قاعًدا وينتقض نوم املضطجع أو املتكئ وهذا ال ينتقض و،وء من نام  -4

 (8).مذهب احلنفية

 :األدلة
إذا كنـا سـفرًا "اسـتدلوا حبـديث صـفوان بـن عسـال املـرادي وفيـه : القائل  بالنقض ُمطلًقا: املذهب األول

العينـان "وحديث علـي ر،ـي اهلل عنـه  (9) .أو مسافرين أمرنا أن ال خنلع خفافنا ثالثًا إال من غائط وبول ونوم
  (10)".العينان وكاء السه فمن نام فليتو،أ"

 
 : وجه الداللة

                                 
 (. 1/91)شرح منتهى اإلرادات ( 1)

 (. 1/999)احمللى ( 2)

 (. 1/144)األوسط ( 3)

 (. 1/922)مواهب اجلليل ( 4)

 (. 1/192)كشاف القناع ( 5)

 (. 9/99)ا موع ( 6)

 (. 1/141)االستذكار ( 7)

 (. 1/91)املبسوط للسرخسي ( 8)

 ( . 103) وصححه األلبا  يف اإلرواء ح ( 23)سنن البمذي، كتاب الطهارة، باب املس  على اخلف  للمسافر واملقيم، ح ( 9)

 ( .  113) رواء ح وصححه األلبا  يف اإل( 903)م، ح أبو داود، كتاب الطهارة، باب الو،وء من النو ( 10)
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نكرة فيعم كل نوم وحيث قرنـه بـالبول أو الغـائط اللـذان وقـع االتفـاق علـى أهنمـا مـن نـواقض " نوم"قوله 
 . الو،وء، كان ناقًضا مثلهما

ال حجــــة فيهمــــا ألن مطلــــق النــــوم ينصــــرف إىل النــــوم املتعــــارف عليــــه وهــــو نــــوم  احلــــديث بــــأن : نــــوقش
 . املضطجع وكذا استطالق الوكاء إوا يتحقق بنوم املضطجع ال بكل نوم

 : المذهب الثاني
 (1)".العينان وكاء السه فمن نام فليتو،أ"حديث علي ر،ي اهلل عنه  -1

 (2) .من استحق النوم فقد وجب عليه الو،وء -9
 : وجه الداللة

دل احلديثان على أن النوم ليس حـدثًا حبـد ذاتـه، بـل هـو مظنـة احلـدث، وال يكـون النـوم مظنـة احلـدث، 
 .إال إذا كثر واستغرق اإلنسان يف النوم، حبيث خيرج منه احلدث وهو ال يشعر

ا،ـطجع : الحىت نفخ مث صلى ورمبا قـ نام الن  : "يديد ذلك ما رواه ابن عباس ر،ي اهلل عنهما قال
 (3)".حىت نفخ مث قام فصلى
هــذا يبــ  أن النــوم لــيس حبــدث يف نفســه إذ لــو كــان حــدثًا مل يكــن فيــه فــرق بــ  : "قــال شــيخ اإلســالم

 (4)".الن  وغريه كما يف البول والغائط وغريمها من األحداث
 : المذهب الثالث
ينتظــرون العشــاء اآلخــرة حــىت  كــان أصــحاب رســول اهلل : "عــن أنــس ر،ــي اهلل عنــه قــال: مــن الســنة

 .(5)"ختفق رؤوسهم مث يصلون وال يتو،دون
ر،ــي اهلل عنــه أهنــم ينــامون، حــىت ختفــق رؤوســهم، وال يتو،ــعون، ومحــل  سذكــر أنــ: قــالوا: وجــه الداللــة

قــد اطلــع علــى حــاهلم، وأقــرهم علــى ذلــك فــدل علــى أن نــوم اجلــالس ال  ذلــك علــى أهنــم قعــود والرســول 
 . ينقض الو،وء

 : لمذهب الرابعا
                                 

  الصفحة السابقة  سبق خترجيه يف( 1)

 . هو أن يضع جنبه: وقد فسر الراوي عن أ  هريرة ر،ي اهلل عنه استحقاق النوم فقال( 1/112)سنن البيهقي الكربى  (2)
 (. 131)البخاري، كتاب الو،وء، باب التخفيف يف الو،وء ح ( 3)

 (. 992/ 91)جمموع الفتاوى ( 4)

 ( . 114) صححه األلبا  يف اإلرواء ح ( 21)من النوم ح رة، باب الو،وء أبو داود، كتاب الطها( 5)
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وـت قاعـًدا يف املسـجد حـىت وقـع ذقـين علـى صـدري، فوجـدت : ما روي عن حذيفة ر،ـي اهلل عنـه قـال
  (1) .ال حىت تضطجع: أعليَّ يف هذا و،وء، فقال: فقلت برد كف على ظهري، فإذا هو رسول اهلل 

 : وجه الداللة
 .دل احلديث على أن النوم الذي ينقض الو،وء هو نوم املضطجع

 . مبون: بأن احلديث ،عيف ،عفه البيهقي النفراد حبر بن كنيز السقاء، وقال احلافظ عنه: نوقش
 (2).تفرد به حبر عن ميمون اخلياط وهو ،عيف وال حيتج بروايته و،عفه النووي: وقال البيهقي
 :الراجع واهلل أعلم

بنومــه انــتقض و،ــوءه، وإال أن الـنقض يــدور مــع زوال اإلدران واإلحســاس، فمــن زال إحساسـه وإدراكــه 
 . فال

 :واألحوط
 . وخروًجا من اخلالفال وجوبا ملن نام جالًسا  كًنا مقعدته من األرض إعادة الو،وء استحبابًا  

 :الوضوء من أكل لحم اإلبل :المطلب الرابع
 : تحرير محل النزاع

قض الو،ــوء، واخلــالف يف اتفــق العلمــاء علــى أن األكــل مــن حلــوم احليوانــات املباحــة ســوى اإلبــل ال يــن
ا كان أو جاهال( اإلبل)نقضه بأكل حلم اجلزور 

ً
 .خاصة نيًعا أو مطبوًخا عامل

  :صورة المسألة
هل جيب الو،وء على من أكل حلم اإلبـل خاصـة أو شـرب اللـ  أو أكـل الكبـد أو الطحـال أو الـدهن 

 .عضاء اإلبلأأو السنام أو املرق أو سائر 
والظاهريــة القــائل  بــالوجوب مــن أكــل اللحـــم  (4)للحنابلـــة  اخالفًــ (3)علــى عــدم الوجــوب  –اجلمهــور 

 . خاصة دون بقية أعضاء اإلبل لكن حيتاط من أكل بقية أعضائه

                                 
 190/  1) أنظـر تلخـيص احلبـري : مـبون : وهو ،عيف كما قال البيهقي لتفرد حبـر بـن كنيـز السـقاء قـال احلـافظ (. 1/190)أخرجه البيهقي ( 1)

 ( . 333/  1) وأنظر تر ته يف التهذيب ( 

 (. 90، 9/12: )ا موع( 2)

 .(1/99 )ورو،ة الطالب  9/29، وا موع (24)ص 1ا تهد جبداية ( 3)
 .  وهو من مفردات احلنابلة( 1/941)، واحمللى 1/929وشرح الزركشي  1/913اإلنصاف ( 4)
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 : ستدل الجمهور بأحاديثا
تو،أ إوا أ: أنه وجد أبا هريرة ر،ي اهلل عنه يتو،أ عند املسجد فقال: عن عبد اهلل بن إبراهيم بن قار  -1

 .(2)تو،أوا  ا مست النار: يقول أكلتها، أل  مسعت رسول اهلل  (1)من أثوار أقط
  (3)تو،أوا  ا أنضجت النار : قال أن الن  : عن أ  طلحة ر،ي اهلل عنه -9

 . ا مست النار اعو تو،: قال رسول اهلل : تقول مسعت عائشة زوج الن  : عن عروة بن الزبري قال -3
(4)  
  (5) ((الو،وء  ا مست النار: ))يقول مسعت رسول اهلل : عن زيد بن ثابت ر،ي اهلل عنه أنه قال -4

: ، وكانت خالته، مث قالتار،ي اهلل عنها أهنا سقت أبو سفيان بن سعيد بن املغرية سويقً  ةعن أم حبيب -2
 .(6)( تو،أوا  ا مست النار: يقول ال خترج حىت تتو،أ، فإ  مسعت رسول 

 .أحاديث نسخ اآلمر بالوضوء مما مست النار
حيتز من كتف شاه، فـدعي إىل  أنه رأى رسول اهلل : عن عمرو بن أمية الضمري ر،ي اهلل عنه -1

 .(7)متفق عليه. الصالة، فألقى السك  فصلى ومل يتو،أ
 متفـق (8)(أكـل كتـف شـاه مث صـلى ومل يتو،ـأ أن رسـول اهلل : )عن ابن عباس ر،ي اهلل عنهمـا -9

 .عليه

علــى أن الو،ــوء  ــا مســت النــار منســوأل  األحاديــثحــديث ابــن عبــاس أول : قــال الشــافعي: )قــال احلــازمي
 .(9)متأخرة  وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول اهلل 

 :أحاديث األمر بالوضوء من أكل لحم اإلبل
: أتو،ــأ مــن حلــوم الغــنم ؟ قــال: ســأل رســول اهلل  الأن رجــ)عــن جــابر بــن مســرة ر،ــي اهلل عنــه  -1

نعم تو،أ من حلـم " : أتو،أ من حلوم االبل ؟ قال: قال( إن شعت فتو،أ وإن شعت فال تو،أ)
                                 

 . امد مستحجرجقطعة من االقط، وهو ل  ( 1)
 . كتاب احليض باب الو،وء  ا مست النار  329رواه مسلم ح( 2)
 .ت النار وهو صحي  لشواهده الطهارة باب األمر بالو،وء  ا غري كتاب   191النسائي ح ( 3)
 (. 323)مسلم، كتاب احليض، باب الو،وء  ا مست النار ح( 4)
 (.321)مسلم كتاب احليض، باب الو،وء  ا مست النار ح (5)
 .وهو صحي  وشاهد ملا سبق ( 111)اب الو،وء  ا مست النار حالنسائي، كتاب الطهارة، ب (6)
 (901)ح. البخاري مع الفت  ، كتاب الو،وء، باب من مل يتو،أ من حلم الشاة  والسويق( 7)
البخـــاري مـــع الفـــت ، مـــع الفـــت ، كتـــاب الو،ـــوء، بـــاب مـــن مل يتو،ـــأ مـــن حلـــم الشـــاة والســـويق وأكـــل أبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان فلـــم يتو،ـــأوا  ( 8)

 (. 909)ح
 (. 122)االعتبار ص ( 9)



 

129 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

(. ال: )قــال أصــلي يف مبــارن اإلبــل ؟ قــال .(نعــم: )قــالأصــلي يف مــرابض الغــنم؟ : قــال ." اإلبـل
(1)  . 

: ن الو،وء من حلوم اإلبـل ؟ فقـالع سعل رسول اهلل ": عن الرباء بن عازب ر،ي اهلل عنه قال -9
ال تو،أوا منهـا وسـعل عـن الصـالة يف مبـارن اإلبـل ؟ : منها وسعل عن حلوم الغنم ؟ فقالتو،عوا 
: الصالة يف مرابض الغـنم ؟ فقـال ال تصلوا يف مبارن األبل، فإهنا من الشياط  وسعل عن: فقال

 .(2)" صلوا فيها، فإهنا بركة 
 .مبا يلي األحاديثوجياب عن هذه 

األمر بالو،وء من حلوم األبل متأخر عن نسخ الو،وء  ـا مسـت النـار، أو مقـارن لـه، بـدليل أنـه  -1
 . قرن األمر بالو،وء من حلوم اإلبل بالنهي عن الو،وء من حلوم الغنم، وهي  ا مست النار

يـنقض وإن  أن أكل حلوم اإلبل إوا نقض لكونه من حلـوم اإلبـل، ال لكونـه  ـا مسـت النـار وهلـذا -9
 . اكان نيعً 

أن خــرب النســـخ بعـــدم الو،ـــوء  ـــا مســت النـــار عـــام وخـــرب األمـــر بالو،ــوء مـــن أكـــل حلـــوم األبـــل  -3
 .خاص والعام ال يلزم منه نسخ اخلاص، ألنه ميكن اجلمع بينهما، بتخصيص العام باخلرب اخلاص

مـع البخـيص يف  أنه أمر بالو،ـوء مـن حلـم اإلبـل، وهنـى عـن الصـالة يف مباركهـا يف سـياق واحـد، -4
ترن الو،وء من حلـم الغـنم وإذنـه يف الصـالة يف مرابضـها، وهـذا اختصـاص لإلبـل بوصـف قابلـت 
به الغنم استوجبت ألجله فعل الو،وء وترن الصالة، وهذا حكم بـاق ثابـت يف الصـالة فكـذلك 

  (3). جيب أن يكون يف الو،وء

وهـذا  – هوإن كان اجلمهـور علـى خالفـ الأقوى دليوهذا املذهب » :(4)النووي رمحه اهلل تعاىل اإلمامقال 
"     :وقد أجاب اجلمهور عن هذا احلديث حبديث جـابر ر،ـي اهلل عنـه –وهذا من انصافه ملخالفته ملذهبه 

                                 
بـل ح حلـوم اإلبـاب الو،ـوء مـن  –، كتـاب الطهـارة (1/191)، وسـنن أ  داود (330)ب الو،وء من حلـوم اإلبـل ح مسلم، كتاب احليض، با( 1)

(114 .) 
(  119) ح (  339/  1) وصــححه األلبــا  يف صــحي  أ  داود ( 114)ح  ســنن أ  داود، كتــاب الطهــارة، بــاب الو،ــوء مــن حلــوم اإلبــل( 2)

   (. 129/  1) واإلرواء 
 (.932 – 91/930)، جمموع الفتاوى (1/914)الشرح املمتع (. 1/929)ين املغ (3)
 (.424)شرح النووي على مسلم   (4)
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ولكــن هـــذا احلـــديث عـــام وحـــديث  (1)" تــرن الو،ـــوء  ـــا مســـت النـــار كــان  خـــر األمـــرين مـــن رســـول اهلل 
  .«الو،وء من حلوم اإلبل خاص واخلاص مقدم على العام

وقال القا،ي أبو بكر بـن العـر ، »: قال العالمة أمحد شاكر رمحه اهلل تعاىل فيما كتبه على البمذي
وحـاول بعضـهم أن يلـتمس حكمـة . ، وليس يقـوى عنـدي تـرن الو،ـوء منـه(2)وحديث اإلبل صحي  مشهور

 .جوب الو،وء من حلوم اإلبل، ولسنا نذهب هذا املذهب لو
 . وهو األحوط .«إوا الو،وء والغسل تعبد (3)ولكن نقول كما قال الشافعي

 :االحتياطوجه 
وتقــدمي اخلــاص علــى العــام كمــا ســبق وخروجــاً مــن خــالف  الــواردة يف الــنقض وثبوهــا األحاديــثقــوة 

 . العلماء 

                                 
/  1) قـال أبـو حـاى هـذا حـديث مضـطرب املـنت أنظـر العلـل (  129) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة بـاب يف تـرن الو،ـوء  ـا مسـت النـار ح ( 1)

 ( . 131) و (  901
 ( .  111) وصححه األلبا  يف اإلرواء ح ( 11)يف الو،وء من حلوم اإلبل ح باب ما جاء البمذي، كتاب الطهارة عن رسول اهلل  (2)

 .1/14األم   (3)
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 المبحث الثامن

 الفقهية في باب الغسل  االحتياطأثر قاعدة 

 :وفيه أربعة مطالب
 إذا أحس بانتقال المني من مكانه ولم يخرج، فهل عليه غسل؟: المطلب األول

مسـان ذكـره أو غـريه، فهـل جيـب عليـه إمن أحس بانتقال املـين مث متكـن مـن منعـه إمـا ب: صورة املسألة
 غتسال حىت خيرج؟أن يغتسل  رد ذلك االنتقال أو أنه ال جيب عليه اال

 : عا تحرير محل النز 
مـن غـري ايـالج بـأي سـبب كـان واتفقـوا  ااتفقوا علـى أن الغسـل واجـب إذا خـرج املـين عـن شـهوة دفًقـ
 . على وجوب الغسل إذا حصل االيالج يف الفرج سواء أنزل أو مل ينزل

علـى  ، إيالج فلم خيـرجيف إجياب الغسل على من أحس بانتقال املين عند الشهوة من غري : واختلفوا
  :قول 

اختارهــا ابــن  (4)وروايــة عــن أمحــد(3)والشــافعية (2)واملالكيــة (1)احلنفيــة )وهــو قــول اجلمهــور  –ال جيــب 
 .(6)وهو مذهب الظاهرية (5)قدامة

فــإن أحــس بانتقالــه، : )نصــافقــال يف اإل (7)وهــو املــذهب عنــد احلنابلــة وهــو مــن املفــردات –جيــب 
 ... أحدمها جيب الغسل وهو املذهب وهو من مفردات املذهب( فأمسك ذكره، فلم خيرج فعلى روايت 

 : أدلة كل قول
: حــديث أ  ســعيد اخلــدري ر،ــي اهلل عنــه قــال/ فمــن الســنة  –مــن الســنة واملعقــول  –القــول األول 

 .(8)( إوا املاء من املاء) قال رسول اهلل 
قالـــت يـــا رســـول اهلل، إن اهلل ال  إن امـــرأة ســـعلت النـــ  : حـــديث أم ســـلمة ر،ـــي اهلل عنهـــا قالـــتو 

                                 
 (. 39 -1/33)بدائع الصنائع ( 1/39)املبسوط ( 1)
 (. 24 -1/23)املنتهى شرح املوطأ ( 2)
 (. 122 – 121/ 9)ا موع شرح املهذب  29/ 1األم ( 3)
 (. 1/929)املغين  (4)
 . (192 – 1/191 )املغين( 5)
 . (923 – 929/ 1 )احمللي( 6)
 . (192 – 191/ 1 )املغين. (1/93 )اإلنصاف( 7)
 (. 343)مسلم، كتاب احليض، باب إوا املاء من املاء ح( 8)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

فضـحكت أم سـلمة ( نعـم إذا رأت املـاء: )غسـل إذا هـي احتلمـت ؟ قـال املـرأةيستحيي من احلق، هل علـى 
 .(1) (ففيم يشبهها الولد ؟ فقال رسول اهلل  املرأةفقالت، أحتتلم 

علــى أن مــن أحــس باحلــدث كــالقرقرة والــري ، ومل خيــرج منــه شــيء ال و،ــوء  (2)جممعــونوألن العلمــاء 
 .عليه فكذلك هنا

 : أدلة القول الثاني
 :استدلوا باملعقول

ألن اجلنابــة هــي تباعــد املــاء عــن حملــه، ومــع االنتقــال فقــد باعــد املــاء حملــه فصــدق عليــه اســم اجلنــب 
ال اللغــوي وقـــد دل املعـــىن الشــرعي علـــى أن اجلنابـــة ال تكـــون إال بـــأن العـــربة مبعــىن اجلنابـــة الشـــرعي :  نددوق 

 (3).نزال وليس بانتقاله فقطروج املاء، أو اإليالج ولو بغري إخب
 .وألن الغسل تراعى فيه الشهوة، وقد حصلت بانتقاله، فأشبه ما لو ظهر

علـى خـروج  ااحلكـم مرتبًـبأن الشهوة ال تستقل باحلكم، فقد توجد الشهوة من غـري انتقـال فيكـون  :  نوق 
 .املاء، وليس وجود الشهوة
 : إذا تقرر هذا فإن

ب خبـروج املـاء ال مبجـرد انتقالـه وان اغتسـل كـان أحــوط األحـوط واهلل أعلـم القـول بـأن الغسـل إوـا جيـ
 . استحباباً ال وجوباً 
 :الترجيح وجه 

 .بعدم وجوب الغسل قوة أدلة القائل  -1 
 .واهلل تعاىل أعلى وأعلم. ألن العربة باملعا  الشرعية ال املعا  اللغوية -9 

 
 

                                 
، مســـلم، كتـــاب احلـــيض، بـــاب وجـــوب الغســـل علـــى املـــرأة خبـــروج املـــين منهـــا ح ( 919)البخـــاري، كتـــاب الغســـل، بـــاب إذا احتلمـــت املـــرأة ح ( 1)

(313 .) 
 (. 4/14)اإلفصاح البن هبرية، كتاب الطهارة، باب يف الغسل، ( 2)

 (. 1/141)كشاف القناع ( 3)
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 :قراءة الحائض للقرآن الكريم –المطلب الثاني 
هـل جيـوز هلـا قـراءة القـر ن وكـذلك النفسـاء ( حـال حيضـها)إذا كانـت يف العـادة  املـرأة/ صورة املسألة 

 ما قراءة القر ن؟هل اليت يطول مدة نفاسها هل جيوز أم ال جيوز
فجــوزوا  (1)الظاهريـةس املصــحف للحـائض والنفسـاء إال اتفقـوا علــى عـدم جـواز مـ/ حتريـر حمـل النـزاع 

للحــائض  اواتفقـوا علـى جـواز قراءهـا القـر ن يف القلـب دون تلفـظ بـه واتفقـوا علـى جـواز ذكـر اهلل مطلًقـذلـك 
  .(2)به القر ن اقصدتوالنفساء إذا مل 

 : واختلفوا يف حكم قراءة القر ن عن ظهر قلب، مع التلفظ به يف حق احلائض والنفساء على قول 
عــــــــــــــدم جــــــــــــــواز قـــــــــــــــراءة القــــــــــــــر ن للحــــــــــــــائض والنفســـــــــــــــاء وهــــــــــــــو مــــــــــــــذهب اجلمهـــــــــــــــور  –األول 

 .(5)واحلنابلة(4)والشافعية(3)احلنفية
املالكيـة وروايـة عـن أمحـد اختارهـا شـيخ  (6)جواز قراءة القر ن للحائض والنفسـاء وهـو مـذهب/ الثا  

 .االسالم اين تيمية رحم اهلل اجلميع
 :أدلة كل قول

: قال أن الن  : )ما رواه ابن عمر ر،ي اهلل عنهما، من السنة استدلوا بالسنة واملعقول: القول األول  -
  (7) (من القر ن اال تقرأ احلائض وال اجلنب شيعً )

 .أنه قد هنى احلائض عن قراءة القر ن فدل على املنع –وجه االستدالل 
 .(8)حديث ،عيف باتفاق أهل املعرفة باحلديث: قال شيخ اإلسالم

ألن حـدثها  كـد مـن اجلنـب، ولـذلك حـُرم الـوطء، ومنـع الصـيام، ؛ علـى اجلنـب اقياًسـ: ومن املعقول
 : بأنه قياس مع الفارق من وجه :  نوق يف سائر األحكام، و وساوهاوأسقطت الصالة، 

وأمر احلائض أن تقضي . قد أمر احليَّض أن خيرجن يوم العيد فيكربون بتكبري املسلم  أن الرسول  -1

                                 
 (.22 -1/24 )احمللي( 1)
 (.22 -1/24)احمللى  –( 23 -1)، املغىن (9/119)ا موع شرح املهذب  (2)
 . (1/29 )تبي  احلقائق( 3/129)املبسوط ( 3)
 (. 9/119 )ا موع شرح املهذب( 4)
 . 1/129) كشاف القناعو ( 1/943)اإلنصاف ( 5)
 (. 1/191)الفواكه الدوا  ( 1/194)الشرح الكبري ( 1/20)الكليات الفقهية للمقرى ( 6)
،ـعفه األلبـا  يف اإلرواء ح ( 131)ض أهنمـا ال يقـر ن القـر ن ح ، باب ما جاء يف اجلنب واحلائسنن البمذي، كتاب الطهارة عن رسول اهلل ( 7)

 . وحكم عليه بالنكاره (  129) 
 (. 91/430)الفتاوى ( 8)
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املناسك كلها إال الطواف بالبيت، وتل  وهي حائض، وكذلك مبزدلفة ومىن وغري ذلك من املشاعر، 
ألن اجلنب ميكنه أن يتطهر ؛ من املناسك اقضي شيعً تالعيد وال أن  تشهدأن  اوأما اجلنب فلم يأمره

 . فإن حدثها دائم ال ميكنها مع ذلك التطهر؛ فال عذر له يف ترن الطهارة خبالف احلائض
 . أن مدة احليض والنفاس تطول، خبالف اجلنب فإنه ميكن أن يتطهر مىت أراد -9

  :استدلوا بالسنة والمعقول –أدلة القول الثاني  -3
 :واملخبـــأة والبكـــر قالـــتيـــدين، كنـــا نـــدمر بـــاخلروج يف الع: حـــديث أم عطيـــة ر،ـــي اهلل عنهـــا قالـــت/ الســـنة 

 .(1) (يض خيرجن فيكنَّ خلف الناس يكربن مع الناساحلُ 
فافعلي ما يفعل احلـاج غـري أن ال تطـويف بالبيـت : " لعائشة ر،ي اهلل عنها عندما حا،ت يف احلج  وقوله 

 .(2) "حىت تطهري
 :االستداللوجه 

ألن احلـاج يقـرأ القـر ن، ويلـ ، والقـر ن ؛ أن احلائض مل متنع من ذكر اهلل بسبب احلـيض يف مثـل هـذه املـواطن
 .فدل ذلك على جواز قراءها للقر ن؛ من ذكر اهلل
 : ومن املعقول
 .أن األصل عدم التحرمي -1
اءة القـر ن كمـا مل يكـن عـن قـر ( ينهـاهنَّ )ومل يكـن  أن النساء كـنَّ حيضـن علـى عهـد رسـول اهلل  -9

ينهــون عــن الــذكر والــدعاء فــدل علــى عــدم املنــع وألن مــدة احلــيض والنفــاس تطــول فيبتــب علــى 
 . ذلك نسيان حفظهما من القر ن الكرمي

كتعليمـه أو تعلمـه أو خـوف نسـيانه وال متسـه وخاصـة مـع   جواز قراءة احلائض للقـر ن الكـرمي حلاجـة :الراجح
 . وجود األجهزة احلديثة 

 . إذا وجدت احلاجة جاز هلن ذلك –واهلل أعلم  :واألحوط
 : االحتياطوجه 
 .عدم وجود دليل صحي  صري  على املنع -1

                                 
 (.12)مسلم، كتاب صالة العيدين باب ذكر اباحة خروج النساء يف العيدين إىل املصلى وشهود اخلطبة مفارقات للرجال ح ( 1)
 (. 304)البخاري، كتاب احليض، باب تقضي احلائض املناسك كلها إال الطواف بالبيت ح( 2)
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  (1)كان يذكر اهلل على كل أحيانه   ولعموم حديث عائشة ر،ي اهلل عنها أن رسول اهلل  -9
 وبالرباءة األصلية حىت يثبت ما يصل  لتخصيص هذا العموم، والنقل عن هذه الرباءة 

 . فيكون من باب الضرورةءة القر ن، كأن تكون معلمه،  وألن احلائض قد تضطر لقرا
  (2) .والضرورات تبي  احملظورات

 :تأخير غسل الرجلين عن غسل الجسد –المطلب الثالث 
صــفة كمــال وصـفة إجــزاء وقــد ورد حـديثان نبويــان يو،ــحان : الغسـل مــن اجلنابـة واجــب ولــه صـفتان

 .متفق عليهما . ئشة ر،ي اهلل عنهماوعا ميمونةومها حديثا  صفة غسل الن  
 كان يغسل قدميه بعد انتهائه من الغسل، يف غري مو،ع اغتساله،   وقد دل األول على أن الن  

قبـل الغسـل يغسـل فيـه رجليـه، وال يـدخر غسـلهما بعـد  الكـام  انه كـان يتو،ـأ و،ـوءً ودل الثا  على أ
 .االنتهاء
عن ميمونة ر،ي اهلل عنها  –ر،ي اهلل عنها الدال على غسل القدم  بعد الغسل  ميمونةحديث  -1

مث أفرغ  اماًء يغتسل به، فافرغ على يديه، فغسلهما مرت  أو ثالثً  و،عت لرسول اهلل " : قالت
بيمينه على مشاله فغسل مذاكريه، مث دلك يده باألرض، مث مضمض واستنشق مث غسل وجهه ويديه، 

 ." مث أفرغ على جسده، مث تنحي من مقامه فغسل قدميه اوغسل رأسه ثالثً 
  .حديث عائشة ر،ي اهلل عنها الدال على غسل القدم  مع الو،وء قبل الغسل -9

كــان إذا اغتســل مــن اجلنابــة بــدأ فغســل يديــه، مث يتو،ــأ كمــا   أن النــ  " : عــن عائشــة ر،ــي اهلل عنهــا
أصـول شـعره، مث يصـب علـى رأسـه ثـالث غـرف بيديـه،   يتو،أ للصالة، مث يدخل أصابعه يف املاء فيخلل هبا

 .(3)" مث يفيض على جلده كله
بو،ـوء الصـالة أكثـره  علـى أن روايـة عائشـة ر،ـي اهلل عنهـا حتمـل علـى أن املـراد: جيمـع بـ  الـروايت 

 .وهو ما سوى الرجل  فتوافق رواية ميمونة ر،ي اهلل عنها
أي  "مث غســل رجليــه: " ويكــون قوهلــا. متــام الو،ــوء قبـل الغســل يف حالــةإأو حتمـل علــى ظاهرهــا مــن 

 أعاد غسلهما الحتمال أن يكون املغتسل غري نظيف، 

                                 
بـاب ذكـر اهلل تعـاىل يف : ، ومسـلم، كتـاب احلـيض(304)باب تقضي احلـائض املناسـك إال الطـواف بالبيـت ح : أخرجه البخاري، كتاب احليض (1)

 (. 393)اجلنابة وغريها رقم : حال
 (. 1/12)قواعد الفقه للمجددي ( 2)
 .(941)كتاب الغسل، باب الو،وء قبل الغسل، ح ( 1/330)البخاري مع الفت  ( 3)
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كـان يغتسـل يف مكـان جيتمـع فيـه املـاء، أو علـى أن   وحتمل روايات تأخري غسـل القـدم  علـى أنـه 
 .ذلك كان إلزالة ط  وحنوه
 . يدخر غسل رجليه اوأحيانً  الكام  اكان يتو،أ و،وءً   احيتمل أنه أحيانً 

مـا  "و،وءه للصالة": أوىل االحتماالت عندي األول فيكون معىن قوله: قال اجلامع حفظه اهلل تعاىل
" فهـذا بعـد قولـه  "فإذا فرغ غسـل رجليـه": عائشة ر،ي اهلل عنها وفيه الرجل ، ألن رواية أ  سلمة عن عدا

 .(1)صري  يف احلمل على األكثر "وتو،أ و،وءه للصالة
تــأخري غســل الــرجل  ليحصــل االفتتــاح واالختتــام بأعضــاء مــن احلكمــة : قــال القــرط  رمحــه اهلل تعــاىل

 .الو،وء
 .لو،وح األدلة اغسل القدم  مطلقً تأخري : األحوط
 .واهلل أعلم
 : خروج المني: المطلب الرابع

 : قال النووي رمحه اهلل تعاىل
أ ـــع العلمـــاء علـــى وجـــوب الغســـل خبـــروج املـــين، وال فـــرق عنـــدنا بـــ  خروجـــه جبمـــاع أو احـــتالم أو 

 .استمناء أو نظر أو بغري سبب
ولـو بعـض قطـره  اأو يسـريً  اجه أم ال، وسـواء خـرج كثـريً وسواًء خرج بشهوة أو غريها، وسواء تلذذ خبرو 

 .(2)العاقل وا نون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا املرأةوسواء خرج يف النوم أو اليقظة من الرجل و 
ال جيـب إال إذا خـرج بشـهوة ودفـق كمـا ال جيـب باملـذي لعـدم : (5)وأمحد (4)ومالك(3)وقال أبو حنيفة

 . الدفق
  (6)املاء من املاء: قال استدل الشافعية حبديث أ  سعيد اخلدري ر،ي اهلل عنه أن رسول اهلل 

                                 
بــاب غســل الــرجل  يف غــري املكــان الــذي يغتســل فيــه،  –كتــاب الطهــارة    209ص (4)ج( ذخــرية العقــح شــرح ا تــح)شــرح النســائي املســمى ( 1)

 ( 131)ح
 . باب ما يوجب الغسل 13ص 1املختصر ج( النووي)ا موع شرح املهذب ( 2)
 (1/41)انظر البابريت ( 3)
 (.1/11)، وسراج السالك (1/10)الكي أسهل املسالك لعثمان حسن  امل( 4)
 (. 1/930)اإلنصاف   (5)

 (. 343)مسلم، كتاب احليض، باب إوا املاء من املاء، ح ( 6)
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 املـرأةيـا رسـول اهلل إن اهلل ال يسـتحيي مـن احلـق، هـل علـى : وحـديث أم سـلمة ر،ـي اهلل عنهـا قالـت
فإنـه ال  ةج احلشـفواستدلوا كذلك بالقياس على إيال (1)نعم إذا رأت املاء: من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال

 . فرق فيه
 .... وال يص  قياسهم على املذي، ألنه يف مقابلة النص وألنه ليس كاملين

 اإل ـاعنزال املاء الـدافق ، و إوجوب الغسل باملاء من : معىن حديث أ  سعيد اخلدري ر،ي اهلل عنه
علــى أن هــذا احلــديث  منعقــد علــى وجــوب الغســل باجلمــاع وإن مل يكــن معــه إنــزال، فــإن  هــور أهــل العلــم

  (2)امث صار واجبً  امنسوأل ويعنون بالنسخ أن الغسل من اجلماع بغري إنزال كان ساقطً 
 .للمشهور عند اجلمهور اخالفً  اهو القول بوجوب الغسل مطلقً  االحتياطفدل على أن 

 :االحتياطوجه 
 .من اخلالف اخلروج -1
 . إبراًء للذمة -9

                                 
 (. 919)البخاري، كتاب الغسل، باب إذا احتلمت املرأة، ح ( 1)
 (.4/330)صحي  مسلم بشرح النووي ( 2)
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 المبحث التاسع

 الفقهية في باب التيمم  االحتياطأثر قاعدة  

 :وفيه عشرة مطالب
 رافع للحدث؟  هل التيمم مبيح أو :المطلب األول

 :تحرير محل النزاع
كـان أو   ااتفقوا على أن طهارة التيمم ال ترفـع احلـدث إذا وجـد املـاء بـل مـىت وجـده أعـاد الطهـارة جنبًـ

وا يف حكــم التـــيمم عنــد العجـــز عــن املـــاء، واتفقـــوا علــى أن التـــيمم يبطــل مبـــا يبطــل بـــه الو،ــوء واختلفـــ احمــدثً 
للحدث، فيجـوز لـه فعـل مـا تشـبط لـه الطهـارة باملـاء   الفقده، أو لعدم القدرة على استعماله، هل يكون رافعً 

 كالصالة، ما مل حيدث ؟ أو أنه مبي  للعبادة فقط فيلزمه تكرار التيمم لكل صالة ؟ 
 :األقوال

ن التــيمم كاملــاء يف احلكــم، فهـــو رافــع للحــدث حــىت وجـــود املــاء أو حــىت يقــدر علـــى إ :القــول األول
 . استعماله، وبناء على ذلك فال يلزم التيمم لكل صالة

  (2).ورواية عن أمحد (1)وهو مذهب احلنفية
عــن علــي  (3)حكــاه ابـن املنــذر؛ ن التــيمم ال يرفـع احلــدث وإوــا هــو مبـي  للعبــادة فقــطإ :القـول الثــا 

 ؛ بن عباس وابن عمر ر،ي اهلل عنهموا
 .(6)واحلنابلة (5)والشافعية (4)وهو مذهب املالكية

 :سبب الخالف
 ؟( إذا قمتم إىل الصالة)هل األمر املطلق يقتضي التكرار يف قوله تعاىل  -1
 هل البدل يأخذ حكم املبدل ؟ -9

حمــذوف مقــدر؟ فيكــون ( يــا أيهــا الــذين  منــوا إذا قمــتم إىل الصــالة)هــل يف قولــه تعــاىل  -3
 ؟  الإذا قمتم حمدث  ؟ أم ليس هنان حمذوف أص: املعىن

                                 
 (. 1/22)بدائع الصنائع ( 1)
 (. 9/949)اإلنصاف ( 2)
 923ص 1اختيارات ابن باز الفقهية ج( 3)
 (. 1/129)حاشية الدسوقي ( 4)
 (. 114 – 9/113)ا موع شرح املهذب ( 5)
 (. 1/923)اإلنصاف ( 6)
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 :ويبتب على هذا اخلالف مسائل
أنه مبيح  : من قال - أ المسألة

 للعبادة
 أنه رافع للحدث:  من قال - ب

لو نـوى التـيمم عـن عبـادة مل يسـتب   النية
هبــــا مـــــا فوقهـــــا فــــإذا تـــــيمم لنافلـــــه مل 
 يصل به فريضة ألن الفريضة أعلى 

املصـحف مل يصـل  للمـسوإذا تيمم 
 . به نافلة

جــــواز ذلــــك كلــــه يصــــلي فــــرائض ونوافــــل 
 . وميس املصحف وكل ما يبيحه الو،وء

يبطــــل خبـــــروج وقــــت املفرو،ـــــه فـــــإذا  خروج الوقت
ومل حيــــدث  – المــــث –تــــيمم للظهــــر 

حــــىت دخــــل وقــــت العصــــر فعليــــة أن 
 .يعيد التيمم

ـــــه  ال يبطـــــل خبـــــروج الوقـــــت وال جيـــــب علي
 . عادة التيممإ

 ؛ ما تيمم له ةيشبط ني اإلشباط
 . فلو نوى رفع احلدث فقط مل يرتفع

ال يشـــبط ذلـــك فـــإذا تـــيمم لرفـــع احلـــدث 
 .فقط جاز ذلك

 
 : أدلة كل قول

ومــن الســنة واملعقــول  (1) چ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍچ : أدلـة القــول األول مــن الكتــاب قولـه تعــاىل
إن الصــعيد الطيـب طهــور املسـلم وإن مل جيــد املــاء عشـر ســن ، فــإذا " : أل  ذر ر،ـي اهلل عنــه قـول النــ  

 .(2)"  وجد املاء فليمسه بشرته
 .ما مل جيد املاء، ومل يدقته بفعل الصالة اأنه جعل الباب طهورً : وجه الداللة
 :ومن املعقول

أن سبب إباحة الصالة بالتيمم ابتداء كان عدم املاء، وهو قائم بعد فعل الصالة، فينبغي أن يبقى  -1
 . تيممه، وال فرق فيه ب  االبتداء والبقاء، إذا كان املعىن فيهما واحد وهو عدم املاء

                                 
 . (٦): املائدةسورة   (1)

 ( . 123) وصححه األلبا  يف اإلرواء ح ( 339)لطهارة، باب اجلنب يتيمم حكتاب ا  39رقم ( 1/934)بو داود يف السنن أ( 2)
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 مبس  واحد على اخلف  بدل الغسل عند اجلميع، فكذلك جيوز فعلهما إنه إذا جاز فعل الصالت  -9
 .ألن التيمم بدل املاء؛ بتيمم واحد اأيضً 

بالقياس على الو،وء فإنه يص  أن يصلي بالو،وء الواحد أكثر من صالة، فكذلك التيمم ألنه بدل  -3
 . املاء

 :أدلة القول الثاني
 .استدلوا كذلك بالكتاب والمعقول

 ژ ائ ائ ائ  ى ى ېژ قوله تعاىل  :الكتاب
(1)  

اآليـــة تقتضـــي وجـــوب الطهـــارة عنـــد كـــل صـــالة وقـــد دلـــت الســـنة علـــى جـــواز صـــلوات كثـــرية بو،ـــوء 
  .واحد، أما التيمم فيبقى على مقتضاه وهو اجياب التيمم لكل صالة

بــأن الــدليل قـد دل علــى أن التــيمم هــو كاملـاء يف احلكــم عنــد عدمـه والتفريــق بينهمــا ال وجــه  :ندوق 
 . له

 افلمـا كـان احلـدث باقيًـ؛ أن التيمم ال يرفع احلدث، فليس هو مبنزلة املـاء الـذي يرفعـه :ومن المعقول
 .مع املتيمم وجب عليه جتديده

قــاء احلـدث يف الرجــل مـع املســ  وجيـوز فعــل بــأن هـذه العلـة منتقضــة باملسـ  علــى اخلفـ  لب : ندوق 
 . صلوات كثرية به
القول بأن التيمم يرفع احلدث إىل ح  وجود املاء أو القدرة على اسـتعماله، فيأخـذ حكـم  :األحوط

 . املاء ألنه بدله،والبدل له حكم املبدل
 :االحتياطوجه 

 . ل والتيسري وألن البدل له حكم املبد.لقوة األدلة ولضعف أدلة القول الثا 
 
 

 هل التيمم عن نجاسة الحدث فقط أو عن نجاسة البدن والثوب؟ :المطلب الثاني
 : صورة المسألة

اتفـــق العلمـــاء علـــى أن التـــيمم عـــن احلـــدث األصـــغر واجلنابـــة واختلفـــوا يف كونـــه بـــدال عنـــه يف ساســـة 
                                 

 (. 43)النساء  ية سورة ( 1)
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البدن، فإن كانت النجاسة على ثيابه مل يتيمم هلا قوال واحًدا وإن كانت النجاسة على بدنه، وليس عنده مـا 
 : يزيلها، أو تضره إزالتها فهل يتيمم هلا؟ خالف

 :األقوال في المسألة
 .(3)واملالكية (2)والشافعية (1)ال يتيمم عن طهارة اخلبث وهو مذهب اجلمهور من احلنفية -1
 (5) .رمحه اهلل تعاىل وبه قال احلسن البصري (4)يتيمم عن طهارة اخلبث وهو مذهب اإلمام أمحد -9
رمحه  (6)الثوري واألوزاعي وحكاه أبو ثور عن الشافعي ميس  مو،ع النجاسة بالباب ويصلي وبه قال -3

 . اهلل تعاىل
 : أدلة القول األول

النص الشرعي ورد يف التيمم عن احلدث، ومل يوجد دليل من الكتاب والسنة على صحة التيمم عن  -1
 . النجاسة

 . األصل يف العبادات احلظر حىت يقوم دليل على املشروعية -9
 :دليل القول الثاني

هــور املســلم وإن مل جيــد املــاء عشــر ســن  فــإذا وجــد الصــعيد الطيــب ط: "حــديث أ  ذر ر،ــي اهلل عنــه
 (7)".املاء فليمسه بشرته فإن ذلك خري

 .ميس  مو،ع النجاسة بباب ويصلي: يقولون (8)وأبو ثور كان الثوري واألوزاعي: وقال ابن املنذر
قـول واملعـروف مـن : قـال ابـن املنـذر؛ وهـو مـذهب الشـافعي: بن املنذراوقال أبو ثور فيما حكاه عنه 

طهـارة احلـدث عبـادة، فـإذا  واألحـوط واهلل أعلـم القـول بـأن ،عـن النجاسـة ئالشافعي مبصـر أن التـيمم ال جيـز 
تعذر املاء تعبد اهلل بتعفري أفضـل أعضـائه بـالباب، وأمـا النجاسـة فشـيء يطلـب التخلـي منـه ال إجيـاده، فمـىت 

ختليــة البــدن منهــا، وال تــزول و ة النجاســة ن طهــارة التــيمم ال تــدثر يف إزالــ؛ فــإخــال مــن النجاســة حســب حالــه

                                 
 (. 1/24)بدائع الصنائع ( 1)

 (. 43 – 1/49)األم ( 2)

 (.1/92)اإلقناع يف حل ألفا  أ  شجاع ( 3)

 (. 1/992)اإلنصاف ( 4)

 (. 1/132)املغين ( 5)

 (. 9/949)ا موع ( 6)

 .  ، وصححه ابن القطان(213)املصنف البن أ  شيبة ( 7)

 (. 9/92)األوسط   (8)
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 .وإال صلى على حسب حاله؛ إن وجد املاء أزاهلا به النجاسة عن البدن بالتيمم، وعلى هذا
 :االحتياطوجه 

  (1) .ألن طهارة التيمم ال تدثر يف إزالة النجاسة
 هل يشتري الماء إذا غال سعره أم يعدل إلى التيمم؟: المطلب الثالث

 :المسألة وتحرير محل النزاعصورة 
إذا وجــد الرجــل املــاء يبــاع، فإمــا أن يبــاع بــأكثر مــن  نــه، أو يبــاع بثمنــه بــدون زيــادة، فــإن بيــع بثمنــه 

 (2).وهو واجد للثمن غري حمتاج إليه لزمه شراؤه كما يلزمه شراء الرقبة يف الكفارة وهذا مذهب اجلمهور
 (3) .يلزمه شراؤه بال خالف: قال النووي

 اخلالف فيما لو وجد املاء يباع بأكثر من  نه فهل جيب عليه شراؤه، أو يتيمم؟و 
لو زاد  ن املاء عن قيمته فإن كان الغ  يسريًا وجب عليه شراؤه وإن كان : قالوا (5)واحلنابلة (4)احلنفية -1

 . كان فاحًشا فله أن يتيمم
 . ال يلزمه الشراء إذا زاد عن  ن املثل ولو كان يسريًا :(6)الشافعية -9
إن كان املشبي قليل الدراهم يتيمم حىت لو عرض املاء بثمن املثل وإن كان يقدر على  :(7)املالكية -3

 . الشراء فليشبه ما مل يرفعوا عليه الثمن
 
 

 : دليل الجمهور
حرمة ماله كحرمة نفسه والضرر يف النفس دلت النصوص القطعية على حرمة مال املسلم، وأن  -1

 (8) .مسقط، فكذلك الضرر يف املال
 . التفريق ب  الغ  اليسري والغ  الفاحش مقرر يف الشرع -9

                                 
 . 1/143الشرح املمتع ج( 1)
 (.1/132)، وكشاف القناع (1/141)، ومن  اجلليل (1/43)، واملدونة (1/149)شرح العناية على اهلداية   (2)

 (.9/929)ا موع   (3)

 (. 1/149)شرح العناية على اهلداية   (4)

 (. 1/29)شرح منهى اإلرادات   (5)

 (. 9/923)النووي يف ا موع   (6)

 (. 1/43)املدونة   (7)

 (. 1/149)العناية شرح اهلداية   (8)
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حــف مبالــه لزمــه الشـــراء، وحكــي عــن مالــك وأبـــو إذا وجــد املــاء يبــاع بزيـــادة علــى  ــن مثلــه  ـــا ال جي
  .أهنا زيادة ال جتحف مباله فأشبه ما ال يتغابن به الناسدليلنا . (1)ال يلزمه: حنيفة، وقال الشافعي
وإن وجــد مــاًء يبــاع بــثمن املثــل أو بزيــادة غــري جمحفــة مبالــه، وهــو واجــد للــثمن غــري : )قــال ابــن قدامــة
(2)حمتاج إليه لزمه شراؤه

. 

 .يلزمه شراؤه بالغ  اليسري: وقال الثوري وأبو حنيفة
 اإن كان قليل الدراهم رأيـت أن يتـيمم، وإن كـان موسـعً : ال بثمنوقال مالك يف اجلنب ال جيد املاء إ

 .رواه عنه ابن القاسم. عليه يقدر رأيت أن يشبي ما مل يكثر عليه الثمن فإن رفعوا عليه الثمن تيمم وصلى
 .(3) يلزمه شراؤه بكل ماله: وقال احلسن البصري
 .يه بأي  ن كانعليه وجب عليه أن يشب  الثمنه قادرً  اأنه إذا كان واجدً 

 .(4)چ ڃ ڃ ڃچ : لقوله تعاىل
أن اهلل تعـاىل اشـبط عـدم املـاء واملـاء هنـا موجـود، وال ،ـرر عليـه يف شـرائه لقدرتـه عليـه : وجه الداللـة
أو أن بعـض النـاس ينتهـز حاجـة اآلخـرين فريفـع الـثمن . ، فهذا مرجعه إىل العرض والطلباوأما كون  نه زائدً 

(5)  
 .استحباب شراؤه إذا مل تكن الزيادة جمحفة وال جيب: واألحوط
 : االحتياطوجه 

 . ألهنا زيادة ال جتحف مباله فأشبه ما ال يتغابن به الناس -1
 ائ ائ ائ ائ  ى ى ېچ : ألنه واجد للماء قادر عليه، فيلزمه اسـتعماله مـع القـدرة لقولـه تعـاىل -9

 (6) چ ائ ائ ائ     ائ ائ   ائ ائائ ائ
ا ذوقـد اغتفـر اليسـري يف الـنفس، كضـرر يسـري يف بدنـه، مـن صـداع أو بـرد، فهـألن ،ـررها يسـري  -3

 . أوىل
ألن القدرة علـى  ـن العـ  كالقـدرة عليهـا يف املنـع مـن االنتقـال إىل البـدل، كمـا لـو بيعـت بـثمن  -4

                                 
 (. 1/90: )املهذب( 1)
 (. 1/33: )الكايف( 2)
 .929ص/9ا موع شرح املهذب ج، و 111ص 1، والشرح الصغري ج20ص 1، املدونة  ج911/ 1انظر احلاوي ج( 3)
 (. 3)سورة املائدة اآلية ( 4)
 (. 1/444)الشرح املمتع ( 5)
 (.٣١): النساء سورة (6)
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 . مثلها وكالرقبة يف كفارة الظهار
خيـــف التلـــف، فتحمـــل الضـــرر ألن ،ـــرر املـــال دون ،ـــرر الـــنفس، واملـــريض يلزمـــه الغســـل مـــا مل  -2

 (1).اليسري يف املال أحرى
 هل يجوز التيمم بغير التراب؟ : المطلب الرابع
 : صورة المسألة

 . إذا ُعِدم الباب هل جيوز التيمم بكل ما صعد على األرض
 :تحرير محل النزاع

 (2).واالختالف فيما سواه  ا هو مشاكل لألرض؛ أ عوا على جواز التيمم بالباب 
 : على قولين

التيمم جائز بكل ما صعد على األرض من جنسها من تراب أو جص أو نورة : (4)واملالكية (3)احلنفية -1
 . أو رمل أو غري ذلك

 .ال جيوز التيمم إال بباب طهور له غبار: (6)واحلنابلة (5)الشافعية -3
ــــه قــــال ــــزرنيخ واجلــــص وحنــــوه، وب ــــباب كــــالنورة وال ــــ (7)الشــــافعي ال جيــــوز التــــيمم بغــــري ال  اوداود خالًف

 .(8)ألكثرهم
وألنـه اليقـع عليـه إسـم الـباب فهـو   (9) " اوتراهبـا طهـورً  اجعلـت يل األرض مسـجدً " : قولـه : دليلنـا

وال جيـوز التـيمم إال بــباب طـاهر لـه غبــار  (10).أهوإذا ،ـرب بيـده علــى حجـر ال غبـار عليــه مل جيـز ؛ كالـدقيق
أهنــا احــدى الطهــارت  فكــان مــن شــرطها : ألكثــرهم، دليلنــا اوداود خالفًــ (11)وبــه قــال الشــافعي؛ يعلــق باليــد

                                 
 (. 1/13)ورؤوس املسائل اخلالفية للعكربي ( 1/129)، واملغين (104/92)رؤوس املسائل اخلالفية للهامشي  (1)

 (. 1/302)واالستذكار ( 9/39)األوسط البن املنذر ( 2)

 (. 1/23)بدائع الصنائع ( 3)

 (. 1/320)مواهب اجلليل ( 4)

 (. 9/943)ا موع ( 5)

 (. 1/122)املغين ( 6)

 (. وال جيوز إال بالباب) 1/39: جاء يف املهذب( 1/20)األم ( 7)
جيـوز التـيمم بغـري الـباب وقـال شـيخ االســالم : قـال مالـك وأبــو حنيفـة. وقـد ورد يف احلاشـية 199،ص1وفـت  القـدير ج( 1/10: )حتفـة الفقهـاء( 8)

 .  ابن تيمية جيوز بكل ما تصاعد على وجه األرض من تراب
 (  129) وصححه األلبا  يف اإلرواء ح ( 9/994)أمحد يف املسند ( 9)
 (.1/90)الكايف البن قدامة   (10)

 (.1/39)املهذب ( 11)
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 . وصول الطهور إىل أعضاء الطهارة كالطهارة باملاء
 .أ ع العلماء على أن التيمم بالباب جائز: قال أبو عمر ابن عبد الرب رمحه اهلل تعاىل

وروى هــذا  اعــة  " اا طهــورً وتربتهــ اجعلــت يل األرض مســجدً " : واختلفــوا فيمــا عــداه، وقــد قــال 
جعلـت يل األرض " : وهو يقضي علـى روايـة مـن روى من احلفا  عن الصحابة ر،ي اهلل عنهم عن الن  

  (1)واهلل أعلم . ويفسرها " اوطهورً  امسجدً 
 : وقال العالمة ابن رشد رمحه اهلل بعد ذكر اخلالف السابق ما نصه

 :والسبب يف اختالفهم شيعان
اشــبان اســم الصــعيد يف لســان العــرب، فإنــه مــرة يطلــق علــى الــباب اخلــالص، ومــرة يطلــق : أحــدمها 

 .على  يع اجزاء األرض الظاهرة
ســم أعــين الصــعيد، أن جييــزوا التــيمم يف لهــم علــى داللــة اشــتقاق هــذا االوأصــحابه مح احــىت أن مالًكــ

يف أصـــل التســـمية أعـــين مـــن جهـــة  اصـــعيدً  ألنــه يســـمى: احــدى الروايـــات عـــنهم علـــى احلشـــيش والـــثلج قـــالوا
 . صعوده على األرض، وهذا ،عيف

يف بعـض روايـات احلـديث املشـهور وتقييـدها   اطالق اسم األرض يف جواز التيمم هبـا: السبب الثا 
ـــه  جعلـــت يل األرض : )ويف بعضـــها( اوطهـــورً  اجعلـــت يل األرض مســـجدً : )بـــالباب يف بعضـــها، وهـــو قول

 (.اتربتها طهورً ، وجعلت يل امسجدً 
 هل يقضى باملطلق على املقيد أو باملقيد على املطلق ؟ : وقد اختلف أهل األصول

 أنـه يقضـى (2)يقضـى باملقيـد علـى املطلـق وفيـه نظـر ومـذهب أ  حممـد بـن حـزم هواملشهور عندهم أنـ
املطلق ومحـل اسـم الصـعيد كان رأيه القضاء باملقيد على  باملطلق على املقيد ألن املطلق فيه زيادة معىن، فمن
 .الطيب على الباب مل جيز عنده التيمم إال بالباب

ومن قضى باملطلق على املقيد، ومحل اسم الصـعيد علـى كـل مـا علـى وجـه األرض مـن أجزائهـا أجـاز 
 . التيمم بالرمل واحلصى

عموم داللة اسم وأما إجازة التيمم بكل ما يتولد منها فضعيف إذا كان ال يتناوله اسم الصعيد، فإن 
الصــعيد أن يــدل علــى مــا تــدل عليــه األرض، ال أن يــدل علــى الــزرنيخ والنــوره وال علــى الــثلج واحلشــيش واهلل 

                                 
 (. 10 -2)ص  9االستذكار ج( 1)
 (. 9/121)احمللى   (2)
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 .(1)املوفق للصواب
 :الراجحو 

 :ما ذهب إليه ابن حزم رمحه اهلل تعاىل ألمرين
بالزائد وقال العالمة القرط  رمحه اهلل  الاملعىن الذي ذكره وهو أن يف تقدمي املطلق على املقيد عم -1

ژ أنه ليس من باب املطلق واملقيد بل من باب النص على بعض أفراد العموم كما يف قوله تعاىل : تعاىل

ژ ٻ         ٻ ٻ ٱ
(2). 

ع، فلو كلِّف الناس طلب الباب فقط لكان ة ألصل مشروعية التيمم وهو البخص والتوسأن فيه موافق -9
 .(3) ژ ۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھژ ج فيه إحرا 

 .فإذا محل معىن الصعيد على أعم من الباب كان معىن البخيص والتوسيع أظهر وأو، 
إال إذا   أو غريمهـا اكـان أو حجـرً   االتيمم بكل ما كان من جنس األرض ترابً عدم احلاصل أن األحوط 

  .كان ذا غبار
أقبـل : قـال: من حديث ابـن عمـر ر،ـي اهلل عنهمـا( باحلائط)أو  تيمم من احلائط ما ورد أنه  -3
حــىت أقبــل علــى  مــن الغــائط فلقيــه رجــل عنــد بعــر  ــل فســلم عليــه فلــم يــرد عليــه رســول اهلل  رســول اهلل 

 (4)".على الرجل السالم وجهه ويديه مث رد رسول اهلل   احلائط فو،ع يده على احلائط مث مس
 التراب قسم طاهر غير مطهر كما في الماء؟هل في : المطلب الخامس
 : صورة المسألة

لــو تــيمم املكلــف بــباب هــل جيــوز لغــريه أن يتــيمم بــذلك الــباب أو يعيــد التــيمم مــرة وأخــرى كحــال 
 .  ن يتضرر باستعمال املاء االكتفاء بباب يف إناء كل ما أراد الصالة يتيمم به املريض

 : تحرير محل النزاع
لــى تقســيم املــاء إىل طــاهر وطهــور فمـن قــال بالتقســيم اعتــرب الــباب املتــيمم بــه طــاهرًا اخلـالف مبــين ع

 . غري مطهر
 : األقوال

                                 
 . (99 -91)ص 1بداية ا تهد ج( 1)
 . (39 ) ية: سورة الرمحن( 2)
 (. 91)احلج  ية سورة ( 3)
 ( . 121) األلبا  يف اإلرواء ح وصححه ( 331)، باب التيمم يف احلضر، ح سنن أ  داود، كتاب الطهارة (4)
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وأحد القول  يف مذهب  (2)واملالكية (1)جواز التيمم بالباب املستعمل وهو طهور وهو مذهب احلنفية -1
 (5) .واختيار ابن حزم (4)ووجه يف مذهب أمحد (3)الشافعية

 (7) .واملشهور من مذهب احلنابلة (6)وهو أص  القول  يف مذهب الشافعية: اجلوازعدم  -9
 (8) ." وجعلت يل األرض مسجًدا وطهورًا: " ولقوله 

 : وجه الداللة
  ائچ: احلديث نص على أن األرض قد جعلها اهلل طهورًا فخرج من ذلك األرض النجسة بقوله تعاىل -1

 (9).چائ  ائ
وزن فعول وهذه الصيغة تدل على التكرار فدلت باإلشارة على جواز التيمم أن كلمة طهور على  -9

  (10).بالباب املستعمل
 :األحوط
واهلل تعاىل أعلم أنـه ال قسـم طـاهر غـري مطهـر يف الـباب كمـا سـبق يف تـرجي  أن املـاء طهـور وسـس  

 .فقط واهلل أعلم
ووجـه عنـد (11)لطهور وهو مـذهب احلنفيـةجيوز التيمم بالباب املستعمل وهو من ا: القول األولعلى 

 .(14)اختارها شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو مذهب أهل الظاهر  (13)ورواية عن أمحد (12)الشافعية
ابن حبان رمحه اهلل تعاىل يف صحيحة بعد اخراج حديث عمار ر،ـي اهلل عنـه املتفـق عليـه  اإلمامقال 

                                 
 (. 1/31)تبي  احلقائق ( 1)

 (. 212،  1/211)التاج واإلكليل ( 2)

 (. 9/921)ا موع ( 3)

 (. 1/913)اإلنصاف ( 4)

 (. 1/113)احمللى ( 5)

 (.9/921)ا موع ( 6)

 (. 1/913)اإلنصاف ( 7)

 (. 325)، مسلم، كتاب املساجد وموا،ع الصالة ح (333)ح  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  :البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم وقول اهلل تعاىل( 8)

 (. 43)النساء سورة (  9)
 (. 9/921)ا موع (  10)
 (. 1/23)بدائع الصنائع للكاسا  ( 11)
 (. 929 – 9/921)ا موع شرح املهذب ( 12)
 (. 94/ 91)الفتاوى  41 – 1/44،49اإلنصاف ( 13)
 (. 910 – 1/141)احمللى ( 14)
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 :ما نصه
التـيمم واالكتفـاء فيـه بضـربة واحـدة للوجـه والكفـ  أبـ  البيـان بـأن املـددى بـه  يف تعلـيم املصـطفى 

فلمـا أجـاز  اوذلك أن املتيمم عليه الفرض ييمم وجهه وكفيـه  يًعـ االفرض مرة جائز أن يددى به الفرض ثانيً 
  عضــو فضــل مــا أدى بــه فــرض وجهــه صــ  أن الــباب املــودى بــه الفــرض ببأداء الفــرض يف التــيمم بكفيــه

مــرة أخــرى وملــا صــ  ذلــك يف التــيمم صــ  ذلــك يف الو،ــوء  واحــد جــائز أن يــددى بــه فــرض العضــو الثــا  بــه
  (1) .سواء
 :االحتياطوجه 

 .حلاجة الناس إىل معرفتهَلُعِلَم يف الشرع  اعدم النقل إذ لوكان قسم الطاهر موجودً 
 :لراجي الماءوالصالة تأخير التيمم : المطلب السادس

 اختلف أهل العلم يف األفضلية هل هي يف تأخري التيمم حىت جيد املاء أو يف تقدمي الصالة يف أول وقتها ؟ 
 . (2)وسبب ذلك أن العادم  للماء على ثالثة أ،رب

 . أن يعلم أنه ال يقدر على املاء يف الوقت أو يغلب ذلك على ظنه -1
 . أن يعلم أنه يقدر على املاء يف  خر الوقت أو يغلب على ظنه -9

فال يبج  عنده شيء أي هو ب  اخلوف والرجاء ال يغلب على ظنه أحد ؛ أن يشك يف األمر -3
 . األمرين

 : فللعلماء يف املختار يف تقدمي التيمم أو تأخريه أربعة أقوال؛ وبناء على ذلك
ــــ :القددددول األول ــــيمم أفضــــل مطلًق ــــة عــــن أ  حنيفــــة اأن تــــأخري الت  (3)أو أوىل بكــــل حــــال وهــــو رواي

 . (5)واملنصوص عن أمحد (4)ومالك
األفضــل تــأخري التــيمم إىل  خــر الوقــت ملــن يرجــوا وجــود املــاء وإن يــعس مــن وجــوده  :القددول الثدداني

وعليــه  (8)وقــول للشــافعي (7)وهــو مــذهب مالــك (6)وهــو روايــة عــن أ  حنيفــة وهــو املــذهب. فاألفضــل التقــدمي
                                 

 (. 4/11)االحسان يف تقريب صحي  ابن حبان ( 1)
 (  .141 -1/149)املدونة ( 2)
 (. 22 – 1/24)بدائع الصنائع ( 3)
 (. 1/330)الذخرية ( 4)
 (. 1/312)املغين ( 1/300)اإلنصاف ( 5)
 (. 22 – 1/24)بدائع الصنائع ( 6)
 (. 143 – 1/142)املدونة ( 7)
 (. 9/930)ا موع ( 1/110)األم ( 8)
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 .وهو املذهب(1)املذهب ورواية عن أمحد
تعجيل الصالة يف أول الوقـت بـالتيمم أفضـل مـن تأخريهـا إىل  خـر الوقـت رجـاء وجـود  :القول الثالث      
 .(5)واخلطا (4)وابن املنذر  (3)واختيار املز (2)وهو أحد قويل الشافعي. املاء
  (6)يتيمم وسط الوقت: يف حالة املبدد الذي يشك يف وجود املاء وعدمه فعن مالك :القول الرابع      

 :فعلى قول  (7)وأما الشافعية
 .تقدمي الصالة بالتيمم يف أول الوقت -1
 . التأخري أفضل -9

 :وجهان (8)وللحنابلة
 .أن التقدمي أفضل ورجحه  اعة -1
 . التأخري أفضل وهو املذهب -9

 :أدلة القول األول
 . "  أو أوىل بكل حال اأن تأخري التيمم أفضل مطلقً "  

ما بينه وب   خـر (9)إذا أجنب الرجل يف السفر تلوم" : عن احلارث، عن علي ر،ي اهلل عنه قال -1
 . (10)"  خر الوقت فإن مل جيد املاء تيمم وصلى

                                 
 .(. 92 – 1/942)املقنع ( 1)
 (. 1/110)األم ( 2)
هــ كـان معظمـاً  192وهو أبو إبراهيم أمساعيل بـن حييـي بـن إمساعيـل املـز  نسـبة علـى مزينـه وهـي قبيلـة مشـهورة ولـد سـنة ( 2/10)خمتصر املز  ( 3)

لشــيطان لغلبــه كــان عاملــاً جمتهــداً منــاظراً غواصــاً ل املعــا  الدقيقــة وهــو أمــام الشــافعي  لــو نــاظر ا: بــ  أصــحاب الشــافعي قــال الشــافعي يف حقــه
راجــع تر تــه يف طبقــات .هـــ  934مــن مصــنفاته املبســوط واملختصــر وغريهــا تــويف مبصــر ســنة . وأعــرفهم بطــرق الشــافعي وفتاويــه ومــا ينقــل عنــه 

 ( .  23/  9) الشافعية الكربى 
كــان ( هـــ  941) وهــو أبــو بكــر حممــد بــن إبــراهيم بــن املنــذر النيســابوري نزيــل مكــة ولــد يف نيســابور ل حــدود (. 9/39)نــذر ألبــن امل األوســط( 4)

ن واإل ـاع إماما جمتهداً وحافظاً ورعاُ كما قاله السبكي وكان غاية يف معرفة اخلالف والـدليل جمتهـداً ال يقلـد أحـداً مـن مصـنفاته األوسـط يف السـن
 ( .هـ  310) تويف يف مكة . إلشراف واالقناع وغريها واالختالف وا

وهو أبو سليمان محـد بـن حممـد بـن إبـراهيم بـن خطـاب البسـيت كـان أمامـاً ل الفقـه واحلـديث واللغـة أخـذ الفقـه (. 1/20)للخطا   معامل السنن( 5)
 311) عـامل السـنن وغريـب احلـديث وغريهـا تـويف ببسـت عن أ  بكر القفايل الشاشي ومسع احلديث من أ  سـعيد ابـن االعـرا  ،مـن تصـانيفه م

 ( . 919/  3) راجع تر ته يف طبقات الشافعية ( هـ 
 (. 1/191)املنتقى ( 6)
 (. 9/939)ا موع ( 7)
 (. 1/300)اإلنصاف ( 1/334)شرح الزركشي ( 8)
 . لوم: مادة( 19/229)لسان العرب (. 4/991)النهاية )املكث واالنتظار : والتلوم. أي انتظر: تلوم( 9)
 (. 1/113)أن يقدر على املاء  ىال يتيمم من رج: املصنف البن أ  شيبه، كتاب الطهارة، باب من قال( 10)
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  " .أطلب املاء حىت يكون  خر الوقت، فإن مل جتد املاء تيمم مث صل" : ويف رواية
 افاد تأخري التيمم حىت  خر الوقت  " اطلب املاء حىت  خر الوقت" قوله : وجه االستدالل

رحـم (4)واأللبـا  (3)وابـن مفلـ  (2)و ـن ،ـعفه الزركشـي   (1)تعقب بأنه ،عيف،  فته احلـارث األعـور
 .رحم اهلل اجلميع(4)واأللبا 
 :من النظر -9

 .أدرن املاء فيصلي بطهارة ترفع احلدثألن التأخري ألجل العذر أوىل من تقدميها وألنه إذا أخر رمبا 
 .(5)وألنه قد جيوز التأخري ألجل الصالة  اعة وكذلك هنا

 :وقد يتأيد ذلك حبديث 
إذا ُوِ،ــَع عشــاء : "  قــال رســول اهلل : عــن نــافع عــن ابــن عمــر ر،ــي اهلل عنهمــا قــال -1

 . (6) "أحدكم وأقيمت الصالة فابدؤا بالعشاء وال يعجلن حىت يفرغ منه
"  : يقـول أ  مسعت رسـول اهلل : عن ابن أ  عتيق عن عائشة ر،ي اهلل عنها قالت -9

 . (7) "ال صالة حبضرة طعام وال وهو يدافعه األخبثان

 . وتعقب هذا االستدالل من وجوه
 . لعال يبن الفضيلة املتيقنة ألمر مظنون؛ فالتقدمي أوىل. أن أفضلية الصالة يف أول الوقت متيقنة -1
دلت على أن تعجيل الصلوات يف أوائل أوقاها أفضل، إال ما استثنته  األخبار الثابته عن الن   أن -9

السنة كصالة الظهر يف شدة احلر والصالة يف حضرة الطعام ومدافعة االخبث  فيظل تعجيل الصالة يف 
 . (8)أول وقتها أفضل من تأخريها إال من عذر

اجلماعة فيه نظر، ألن السنة دلت على أن  إدرانأن تعليل أفضلية تأخري الصالة عن أول وقتها لفضيلة  -3

                                 
انظـر تر تـه يف . وهـو متفـق علـى ،ـعفه ال حيـتج بـه: ابن املديين وأبو خيثمة، وقـال أبـو حـاى: كذاب قاله. ابن عبد اهلل اهلمذا : احلارث األعور (1)

 (.4/129)سري أعالم النبالء  و،(14024)إحتاف املهرة 

 (. 1/333)شرح الزركشي ( 2)
 (. 992 -1/991)املبدع ( 3)
 (. 3/931)السلسلة الصحيحة ( 4)
 (. 920 – 1/942)املقنع البن البنا ( 5)
 (. 393)ح ( 9/119)كتاب األذان، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة   –البخاري ( 6)
. كتــاب ملســاجد وموا،ــع الصــالة بــاب كراهيــة الصــالة حبضــرة الطعــام الــذي يريــد أكلــه يف احلــال وكراهيــة الصــالة مــع مدافعــة األخبثــ   –مســلم ( 7)

 (. 230)رقم ( 1/323)
 (. 33 -9/39)األوسط ( 8)
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 أفضل، لفضيلة أول الوقت من التأخري للجماعة يف  خر الوقت املختار فقد ثبت اتقدمي الصالة منفردً 
ما يف حديث أ  ذر عن أول وقتها ك اإلماماحلث على الصالة يف أول الوقت إذا أخرها  عن الن  

كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يدخرون الصالة عن وقتها أو مييتون الصالة عن : ر،ي اهلل عنه قال
 " صل الصالة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإهنا لك نافلة" : فما تأمر  قال: قلت: وقتها ؟ قال

(1) . 

 " اقيمـــت الصــالة وأنـــت يف املســجد فصـــل صــل الصـــالة لوقتهــا، مث اذهـــب حلاجتــك فــإن: " ويف روايــة 
(2) . 

كيف بكـم إذا أتـت علـيكم أمـراء يصـلون " : قال يل رسول اهلل : وعن ابن مسعود ر،ي اهلل عنه قال
صـل الصــالة مليقاهـا، واجعــل : فمــا تـأمر  إن أدركــين ذلـك يــا رسـول اهلل ؟ قــال: الصـالة لغـري ميقاهــا ؟ قلـت

 . (3)" صالتك معهم سبحه
يف احلــديث مـن الفقــه أن تعجيــل الصـلوات يف أول أوقاهــا أفضــل : "  - رمحـه اهلل تعــاىل -طــا  قـال اخل

وأن تأخريهــا بســبب اجلماعــة غــري جــائز وفيــه أن فر،ــه هــو األوىل منهــا وأن األخــرى نافلــة، وفيــه أنــه قــد أمــر 
  (4) "من وقوع الفرقة وشق عصا األمة ابالصالة مع أئمة اجلور حذرً 

القــول بتــأخري الصــالة لتحصــيل فضــيلة الصــالة بطهــارة املــاء أوىل مــن فضــيلة الصــالة أول الوقــت  -1
 . فيه نظر

ألنـه ال نـص وال إ ـاع علـى أن ؛ التعلـق بتـأخري التـيمم لعلـه جيـد املـاء ال معـىن لـه: ألنه كما قال ابن حزم
 أى مــن صــالة املتــيمم وكــال وال علــى أن صــالة املتو،ــئ أفضــل وال. عمــل املتو،ــئ أفضــل مــن عمــل املتــيمم

األمـــرين طهـــارة تامـــة وصـــالة تامـــة وفـــرض يف حالـــه، فـــإذا كـــان ذلـــك فتـــأخري الصـــالة رجـــاء وجـــود املـــاء تـــرن 
مث سـاق احلـديث   (5)لألفضلية يف البـدار إىل أفضـل األعمـال بـال معـىن وقـد جـاء مثـل هـذا عـن رسـول اهلل 

مـن حنـو بعــر  ـل، فلقيـه رجـل فســلم  أقبــل النـ  : ه قـالبـاء سـناده إىل أ  جهـيم بـن احلــارث ر،ـي اهلل عنـ

                                 
 (. 941)ح( 341)ح . ملأموم إذا أخرها اإلماممسلم، كتاب املساجد وموا،ع الصالة باب كراهية تأخري الصالة عن وقتها املختار وما يفعله ا( 1)
 .( 341)كتاب املساجد وموا،ع الصالة باب كراهية تأخري الصالة عن وقتها املختار ح   –مسلم ( 2)
 .صحي  وهو شاهد ملا يف مسلم(  439) إذا أخر اإلمام الصالة عن الوقت ح: كتاب الصالة، باب  –أبو داود ( 3)
 (. 1/119)معامل السنن ( 4)
 (. 9/190)احمللي ( 5)
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 . (1)حىت أقبل على اجلدار فمس  بوجهه ويديه مث رد عليه السالم عليه فلم يرد عليه الن  
 : أدلة القول الثاني

 (. األفضل تأخري التيمم إىل  خر الوقت ملن يرجوا وجود املاء وإن يعس من وجوده فاألفضل التقدمي)
إذا أجنــب الرجــل يف الســفر تلــوم مــا بينــه وبــ   خــر الوقــت، : )ر،ــي اهلل عنــه قــالعــن علــي  -1

 .  (2)فإن مل جيد املاء تيمم وصلى
 (. 193)تقدم بيان ،عف احلديث ص 

األفضــلية ختتلـف بــاختالف حــاالت العــادم  للمـاء فــإن كــان علـى ثقــة مــن وجــود  –مـن النظــر  -9
 . يمماملاء يف  خر الوقت فاألفضل أن يدخر الت

ألن فضــيلة املــاء أعظــم مــن فضــيلة أول الوقــت وألن فضــيلة أول الوقــت خمتلــف فيهــا وفضــيلة املــاء متفــق 
أول الوقت جيوز تركها دون ،رورة وال جيوز تـرن فضـيلة املـاء إال لضـرورة وإن كـان علـى إيـاس  ففضيلة. عليها

اء فـال يضـيع فضـيلة أول الوقـت، إذ قـد ألن الظاهر أنه ال جيد املـ؛ من وجود املاء فاألفضل أن يتيمم ويصلي
 : فهنا تعارض أمران  أول الوقت فضيلة جمرده إدرانفاتته فضيلة املاء ألن يف تأخريه فوت األمرين، فصار 
 تقديم الصالة أول الوقت تأخير الصالة حتى يجد الماء 

 :يبج  يف حالت 
 .إذا علم وجود املاء -1
 .إذا ترج  عنده وجود املاء -9

 : يبج  يف ثالث حاالت
 .إذا علم عدم وجود املاء -1
 .إذا ترج  عنده عدم وجود املاء -9
 (3)إذا مل يبج  عنده شيء  -3

 : أدلة القول الثالث
 ( تعجيل الصالة يف أول الوقت بالتيمم أفضل من تأخريها إىل أخر الوقت رجاء وجود املاء)

ژڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃژ قوله تعاىل  -4
 : قال الشافعي رحمه اهلل تعالى: وجه الداللة(4)

 : تعالى

                                 
ورواه مسلم تعليًقـا يف كتـاب احلـيض بـاب ( 339)كتاب التيمم باب التيمم يف احلضر إذا مل جيد املاء وخافا فوت الصالة ح   –أخرجه البخاري ( 1)

 (. 332)التيمم ح 
 (. 193)سبق خترجيه ص ( 2)
 (. 1/342)الشرح املمتع ( 3)
 ( .3)سورة املائدة ( 4)
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ألن كتــاب اهلل تعــاىل دل علــى أنــه ؛ فــإذا دخــل وقــت الصــالة فلــه أن يتــيمم وال ينتظــر  خــر الوقــت
 .(1)يتيمم إذا قام إىل الصالة فأعوزه املاء وهو إذا صلى حينعذ أجزأ عنه 

: أي العمــل أفضــل؟ قــال ســألت رســول اهلل : عــن عبــد اهلل بــن مســعود ر،ــي اهلل عنــه قــال -9
مــا دل عليــه احلــديث مــن فضــل التعجيــل بالصــالة يف أول : وجــه الداللــة (2) (الصــالة علــى وقتهــا)

 . الوقت
خــــرج رجــــالن يف ســــفر : عـــن عطــــاء بــــن يســـار عــــن أ  ســــعيد اخلـــدري ر،ــــي اهلل عنــــه قـــال -3

دمها الصـالة فحضرت الصالة وليس معهما ماء فتيمما وصليا، مث وجـدا املـاء يف الوقـت فأعـاد أحـ
ـــه فقـــال للـــذي مل يعـــد الصـــالة والو،ـــوء ومل يعـــد اآلخـــر، مث أتيـــا رســـول اهلل  " : فـــذكروا ذلـــك ل

 . (3) " لك األجر مرت :"وقال للذي تو،أ وأعاد"  أصبت السنة وأجزأتك صالتك

 :وجه الداللة
للمتــيمم يف أول يف هــذا احلــديث مــن الفقــه أن الســنة تعجيــل الصــالة : قــال اخلطــا  رمحــه اهلل تعــاىل

 .  (4)وقتها كاملتطهر باملاء
، وفضـــيلة الو،ـــوء غـــري معلومـــة اوهـــي تفـــوت بالتـــأخري يقينًـــ ألن فضـــيلة األولويـــة نـــاجزة: مـــن النظـــر

 .(5)احلصول، فصيانة الناجز عن يق  الفوات أوىل من احملافظة على أمر موهوم
 :أدلة القول الرابع

 (.وعدمهاملبدد الذي يشك يف وجود املاء )
 :النظر

  (6) .وهو أنه مل يبلغ فيه الرجاء أن يدخره وال ،عفه أن يقدمه فاستحب له الوسط
 .بأنه ال دليل عليه: وتعقب

 .الراج  واألحوط واهلل أعلم

                                 
 (. 1/110)األم ( 1)
وصححه علـى شـرط الشـيخ  ( 1/111)احلاكم ( 4)رقم ( 1/949)الصالة يف أول وقتها : باب: أخرجه الدار قطين يف السنن كتاب الصالة( 2)

 . ووافقه الذه 
 .هو مرسل :وقال(. 331)رقم ( 1/24)يف املتيمم جبد املاء بعد ما يصلي يف الوقت : كتاب الطهارة، باب  –أخرجه أبو داود ( 3)
 (. 1/20)معامل السنن ( 4)
 (. 1/312)املغين ( 5)
 (. 1/141)املعونة ( 6)
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 ؛ بالنظر إىل األقوال السابقة وأدلة كل قول واالعبا،ات على كل منها
التيمم أفضل من تأخريها إىل  خر الوقت رجاء يتب  أن األحوط هو تعجيل الصالة يف أول الوقت ب

 :وجود املاء وذلك ملا يلي
 .لقوة األدلة -1
 .فضيلة أول الوقت متحققه وحتقق وجود املاء مظنونة إدرانألن  -9

 . ألن طهارة التيمم مبنية على التيسري والسهولة -3

 
 
 
 
 
 

 ؟عدة ونوافل اهل يتيمم لكل صالة أم يصلي بتيممه فروض   :المطلب السابع
 اختلف الفقهاء فيما لو نوى بتيممه فرض التيمم هل يص  تيممه ؟ 

ــــة،وهــــو مــــذهب املالكية 1)يصــــ  تيممــــه : فقيــــل ــــوجه  يف مــــذهب  (2) ووجــــه عنــــد احلنفي وأحــــد ال
 .(3)الشافعية واحلنابلة 

وأحــد الـــوجه  يف  (5)وأصــ  الــوجه  يف مـــذهب الشــافعية (4)ال يصــ  وهــو مـــذهب احلنفيــة: وقيــل
 .(6)مذهب احلنابلة

 :وجه من قال بالصحة
 . القياس على الو،وء، فكما أنه لو نوى فرض الو،وء ص  الو،وء فكذلك التيمم

 .ال يص : وجه من قال
ژ چ ڃ ڃ ڃژ : مث قال ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ استدل احلنفية بقوله تعاىل 

فتضمنت اآليـة نيـة التـيمم  (7)

                                 
 (. 1/40)تبي  احلقائق ( 1/30)شرح فت  القدير ( 1)
 (. 1/124)حاشية الدسوقي ( 2)
 (. 1/921)اإلنصاف ( 3)
 (. 1/949)حاشية ابن عابدين ( 4)
 (. 9/930)ا موع ( 5)
 (. 1/921)اإلنصاف ( 6)
 (. 3)سورة املائدة ( 7)



 

191 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

ألن التـيمم ال يرفـع احلـدث : قـال: وأمـا تعليـل إمـام احلـرم  مـن الشـافعية (1)النيـةالتيمم للصـالة ولـيس مطلـق 
وإوا يبي  فعل الصالة فال بد من تعي  ما يتيمم له كالصالة والطواف، وما يتـيمم عنـه مـن حـدث أصـغر أو 

 .التيممويفارق الو،وء، أن الو،وء مقصود لنفسه، وهلذا اسُتحب جتديده خبالف : أكرب، فقالوا
أي بنيـة الفــرض  –إن التمييــز ال حيصـل بـذلك : )وعلـل السـيوطي التفريـق بــ  التـيمم والو،ـوء بقولـه

 . (2)ألن التيمم عن احلدث واجلنابة فرض، وصورته واحدة خبالف الو،وء والغسل فإوا يتميزان بالصورة –
 :الراجح

حدثـه يرتفـع، وال اشـكال أن هـذه املسـألة واهلل أعلم أنه لو تيمم بنية الفرض أو بنية رفع احلدث فإن 
 اإوا بنيت على أصل ،عيف، وهو أن التيمم ال يرفع احلدث وقد تقدم أن التيمم رافع للحدث ولـيس مبيًحـ

 . وإن كان األحوط مراعاة اخلالف للصالة فقط
علـى واملتيمم له أن يصلي ما شاء من الفـرائض والنوافـل ألن مـن تطهـر مبوجـب الكتـاب والسـنة فهـو 

 . طهارته وال ينقضها إال كتاب أو سنة أو إ اع
 : استعمال الماء مع التيمم عند عدم كفاية الماء: الثامنالمطلب 

 : صورة المسألة
هـل يسـتعمل يكفـي لطهارتـه،  إذا وجـد مـاء الفيمـا  واختلفـ، واعلى أن التيمم مشروع بشرط عدم املاء وااتفق

يســتعمل املــاء ويتــيمم أم يكفــي لفعــل الطهــارة كاملــة ؟  املــاء مــا دام أنــه الاملــاء بــدون تــيمم ؟ أو يتــيمم ويــدع 
 عن الباقي ؟ 

 :اختلف أهل العلم يف هذه املسألة على أقوال

  .(6)اختاره املز  (5)وقدمي الشافعي (4)واملالكية (3)يتيمم، ويدع املاء وهذا مذهب احلنفية :األول القول

 : جيب عليه استعمال املاء مث يتيمم عن الباقي :القول الثاني

                                 
 (. 1/122)البحر الرائق ( 1)
 (. 12:ص)االشباه والنظائر ( 2)
 (. 1/20)بدائع الصنائع ( 1/113)املبسوط ( 3)
 (. 1/332)الذخرية  –( 12:ص)خمتصر خليل ( 4)
 (. 1/34)املهذب ( 5)
 (. 9/111)طرح التثريب ( 6)
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 . رحم اهلل اجلميع (3)واختيار ابن حزم (2)ومذهب احلنابلة (1)وهذا القول اجلديد للشافعي 
 : القول الثالث

يتو،أ بذلك املاء ويصـلي فـإن مل يكـن معـه مـن املـاء إال قـدر مـا يغسـل بـه وجهـه ويديـه فهـو أوىل مـن التـيمم 
وقيـل بـالتفريق بـ  (4)وإن مل جيد إال ما يغسل به وجهه غسله، ومس  كفيه بالباب وهو قول احلسن وعطـاء 

 .(5)ب  طهارة الو،وء وطهارة الغسل 
  .  (6)م عن الباقي وقال به  اعة من أهل العلم وقيل يستحب له استعمال املاء ويتيم

 : يتيمم ويدع املاء :دليل من قال
 ژ ڃ ڃ ڃژ إىل قوله  ژ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ : قوله تعاىل: من الكتاب -1

(7)  . 
 . خالف نص اآلية ااملقتضى وجوب املاء أو الباب فإجياب املاء والباب معً : وجه الداللة

 . التيمم بدل عن املاء فال جيمع ب  األصل والبدل -9
 : يستعمل املاء مث يتيمم :دليل من قال

 ژ ڃ ڃ ڃژ قوله تعاىل : من الكتاب -1
(8)  

 .نكرة يف سياق النفي فتعم كل ماء( ماء)اشبط للتيمم عدم املاء وهذا واجد للماء وكلمة 
 . وأجيب بأن املاء املشروط املاء الذي يطهره وهذا اليكفيه للطهارة الكاملة

 . أال ترى أن وجود املاء النجس ال مينعه من التيمم
 ژ  ھ ہ ہ ہژ : قوله تعاىل -9

(9). 
 .هذا مكلف قد أمر بالطهارة واستطاع أن يأيت ببعضها
 . فهو مكلف بأن يأيت ما يستطيع ويتيمم عن الباقي

 : دليل من فرق ب  الو،وء والغسل
                                 

 (. 1/34)املهذب ( 1)
 (. 1/120)املغين ( 2)
 (. 339 -331ص)احمللى ( 3)
 (. 1/112)املنتقى للباجي ( 4)
 (. 1/23)املسائل الفقهية من كتاب الروايت  ( 5)
 (. 1/929)البيان يف مذهب الشافعي ( 6)
 (. 3)املائدة سورة ( 7)
 ( .3)املائدة سورة ( 8)
 (. 13)التغابن سورة ( 9)
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إذا وجد ماء يكفي بعض الو،وء فال فائدة من استعماله، ألن احلـدث ال يرتفـع لعـدم املـواالة، ويفـارق : قالوا
 . (1)املواالة  ليس من شرطها مألهن؛ ألن احلدث يرتفع عن قدر ما غسل ؛ هذا الغسل من اجلنابة
 . واألرج  واهلل أعلم
 . وى وهو مذهب احلنفية واملالكيةالقول بالتيمم أق

  . وهو األحوط (2)وإن كان مذهب الشافعية واحلنابلة فيه قوة كذلك ووجه
 :والترجيح  االحتياطوجه 

 . جيمع ب  البدل واملبدل إال احتياطاً وخروجاً من اخلالف قوة األدلة وألن التيمم بدل عن املاء فال
 :به تيمممالتراب الالغبار في اشتراط : التاسعالمطلب 

 . (3)أ ع أهل العلم أن التيمم بالباب ذي الغبار جائز إال من شذ منهم: قال ابن املندر
 . (4)أ ع العلماء على أن التيمم بالباب جائز، واختلفوا فيما عداه من األرض : وقال ابن عبد الرب
  (5) .فيما سواه  ا هو مشاكل لألرض الباب واالختالفبالتيمم  على جواز اإل اعحصل : وقال ابن رشد

(5)  
 .باب  ا هو من جنس األرضالواختلفوا بالتيمم بغري 

التيمم جائز بكل ما صعد على األرض من جنسها، مـن تـراب أو ِجـْص، أو نـورة أو رمـل، : قيل -1
 . أو غري ذلك

 . (7)واملالكية (6)وهذا مذهب احلنفية
 (9)واحلنابلــة (8)ال جيــوز التــيمم إال بــباب طهــور لــه غبــار، وهــذا مــذهب الشــافعية –القــول الثــا   -9

  (10).واختيار أ  يوسف من احلنفية

                                 
 (. 1/23)املسائل الفقهية من كتاب الروايت  والوجه  ( 1)
 (. 19/114ج)أحكام الطهارة ( 2)
 (. 9/39)األوسط ( 3)
 (. 1/302)االستذكار ( 4)
 (. 1/113)مقدمات ابن رشد ( 5)
 (. 1/23)بدائع الصنائع ( 1/101)املبسوط ( 6)
 (. 12/911)التمهيد ( 7)
 (. 33 -1/39)املهذب ( 8)
 (. 1/914)اإلنصاف  –( 1/122)املغين ( 9)
 (. 1/101)املبسوط ( 10)
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جيــوز التــيمم بكــل مــا هــو علــى وجــه األرض حــىت احلشــيش النابــت علــى وجــه  –القــول الثالــث  -3
  .(1)األرض والثلج إذا عم األرض وحاال بينك وبينها، وهو قول يف مذهب مالك

ال جيوز التـيمم إال بـالباب أو بالرمـل دون احلجـارة وحنوهـا وهـو قـول أل  يوسـف  –القول الرابع  -4
 .(2)من احلنفية

 

 :وسبب اخلالف اختالفهم يف تفسري قوله تعاىل
 .(3) چ  چ چ چچ 

 :ما هو الصعيد ؟ يف تفسريه قوالن
الصــعيد ال يطلــق إال علــى : اهلل تعــاىلقــال الشــافعي رمحــه ، أن الصــعيد يطلــق علــى الــباب اخلــالص : أحــدمها

 .(4)تراب ذي غبار
 :الصعيد هو وجه األرض: اثانيً 

بـ  أهـل اللغـة  اوال أعلـم اختالفًـ: كـان أو غـريه، قـال الزجـاج  االصعيد وجه األرض ترابً : قال يف املصباح املنري
  (5) .يف ذلك

 .(6)قاله ابن األعرا  وأبو اسحاق، والزجاج ، اأو حجرً  الكان أو رم  االصعيد وجه األرض ترابً : وقال الباجي
 .(6)والزجاج

 ژ ہ  ہ ہژ ب  أهل اللغة ويدل عليه قوله تعاىل  اال أعلم فيه خالفً : قال أبو اسحاق
(7). 

ژ ڇ ڇژ وقـــال ســـبحانه وتعـــاىل 
وقـــال ابـــن   (9)هـــي األرض الـــيت ال نبـــات عليهـــا وال زرع وال غـــرس: واجلـــرز (8)

 .(10)وال يُنتفع بهأي ال ينبت : اجرزً  اصعيدً : كثري
 :الخالصة

                                 
 (. 113 – 1/119)املقدمات ( 1)
 (. 1/101)املبسوط ( 2)
 (. 3: )املائدةسورة ( 3)
 (. 1/20)األم ( 4)
 (. 340: ص)املصباح املنري ( 5)
 (.12/123)تفسري الطربي ( 6)
 (.40)الكهفسورة ( 7)
 (. 1: )الكهفسورة ( 8)
 (.3/93)كثري تفسري ابن  ( 9)
 . السابق( 10)
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 .سم مشبن يطلق على األرض وعلى وجه األرضاأن الصعيد 
 ژ  چ چ چژ قوله تعاىل / يتيمم بكل ما هو من جنس األرض الدليل األول  :دليل من قال - أ

(1). 
 :وجه الداللة

 . إال أن مينع مانع وال مانع هنا. أن الصعيد لفظ مشبن فيستعمل يف معنييه
: مل يعطهـن أحــد قبلــي اأُعطيـت مخًســ: قــال عــن جـابر بــن عبـداهلل ر،ــي اهلل عنـه أن النــ   :الثددانيالددليل 

فأميــــا رجــــل مــــن أمــــيت أدركتــــه الصــــالة ؛ وطهــــورا انصــــرت بالرعــــب مســــرية شــــهر وجعلــــت يل األرض مســــجدً 
 .(2)احلديث... فليصل

 : وجه الداللة
 .وكل مو،ع جازت الصالة فيه من األرض جاز التيمم به

يف غـزوة تبـون مـر برمـال كثــرية، ومل يكـن حيمـل معـه الـباب، ومل ينقـل أنـه كـان يصــلي  أنـه  :الددليل الثالدث
 . بدون تيمم
 : الدليل الرابع

لو كان التيمم خيتص بالباب جلـاءت النصـوص صـرحية وا،ـحة بـالنهي عـن التـيمم بالرمـال واحلجـارة وحنوهـا، 
ألن األمـــر يتعلـــق بالطهـــارة، والطهـــارة تتعلـــق بـــالركن الثـــا  مـــن أركـــان اإلســـالم وهـــو الصـــالة، فلمـــا مل تـــأت 

 . عليهاُعِلَم أن األرض كلها جيوز التيمم . نصوص تنهى عن التيمم بغري الباب
 :التيمم خاص بالباب ذي الغبار :دليل من قال

ژ  چ چ چژ  قال تعاىل -1
 .مشبن ب  الباب وغريه( اصعيدً )لفظ  (3)

ــلنا علــى النــاس بــثالث: قــال رســول اهلل : عــن حذيفــة ر،ــي اهلل عنــه قــال -9 جعلــت صــفوفنا  : ُفضِّ
إذا مل سـد املـاء،  اطهـورً ، وجعلت تربتها لنـا اكصفوف املالئكة، وجعلت لنا األرض كلها مسجدً 

  (4) .وذكر خصلة أخرى

 . وخص الطهورية بالباب دون  يع إجزاء األرض ااحلديث جعل األرض كلها مسجدً  :وجه الداللة 

                                 
 (.3: )املائدةسورة ( 1)
كتــاب : ،  ومسـلم(332)ح ( فلـم جتــدوا مـاًء فتيممـوا صــعيًدا طيًبـا فامســحوا بوجـوهكم وايـديكم منــه)البخـاري كتـاب التــيمم، بـاب قولـه تعــاىل ( 2)

 (. 291)املساجد وموا،ع الصالة ح 
 (. 3)املائدة سورة ( 3)
 . كتاب املساجد وموا،ع الصالة( 299/  4)مسلم ( 4)
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 .وهو أقوى دليل ملن اشبط الباب
 :وأجيب عنه بأجوبة منها

علـى أن  يـع  منطوقـه يـدل( اوطهـورً  اجعلت يل األرُض مسجدً )أن حديث جابر ر،ي اهلل عنه  -1
 .األرض طهور

 . وحديث حذيفة ر،ي اهلل عنه يدل على أن الباب طهور فمنطوقه موافق ملنطوق حديث جابر
اللـة املفهـوم الـذي يقتضـي دوإذا تعـارض يف غـري الـباب  اأن غري الباب لـيس مطهـرً : ومفهوم حديث حذيفة

مقـدم علـى املفهـوم ألن داللـة املفهـوم داللـة  عدم طهوريته، وداللة املنطـوق الـذي يقتضـي طهوريتـه، فـاملنطوق
  (1) .باملفهوم هأو نقيد ه،عيفة، خبالف املنطوق، وال ميكن أن خنصص

يـا رسـول اهلل إ  أكـون يف الرمـل أربعـة : فقـال جـاء أعـرا  إىل النـ  : عن أ  هريرة ر،ي اهلل عنه قال -3
 .(2)عليك بالباب: أشهر أو مخسة أشهر، فيكون فينا النفساء واحلائض واجلنب، فما ترى ؟ قال

 .(3)اسناده ،عيف
 :الدليل على اشتراط الغبار

 ژ ڇ ڇ ڇ چژ قوله تعاىل 
(4). 

 :وجه الداللة
 .دالة على التبعيض وال يتحقق ذلك إال بغبار يعلق باليد وميس  به الوجه واليدان " منه" 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ  :يف اآلية البتـداء الغايـة وليسـت للتبعـيض كمـا يف قولـه تعـاىل " منه" كلمة : وأجيب بأن

 ژ   پ
(5). 

 ." منه" وأن  ية التيمم يف سورة النساء ليس فيها كلمة 

                                 
املنحـة الر،ـية يف شـرح التحفـة : والصـحي  جـوازه، قـال الشـيخ حممـد علـي  دم يف نظمـه وشـرحه. التخصيص باملفهوم حمل خالف ب  األصـولي ( 1)

 .املر،ية يف نظم املسائل األصولية على طريقة أهل السنة السنية
 . 333ص 3ج(  وباملفاهيم خيص مطلًقا      على الذي حرره من حققا)
 ( .  1/313) والذه  يف تنقي  التحقيق (  319 – 1/313) و،عفه ابن اجلوزي يف التحقيق ( 9/991)سند امل( 2)
 . (211)أخرجه عبد الرزاق يف املصنف   (3)

 (. 3: )املائدةسورة ( 4)
 (. 1: )اإلسراءسورة ( 5)
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 .(1) ژ ڇ ڇ چ  چ چ چژ قال تعاىل 
بكفيــه األرض ونفــخ  إوــا كـان يكفيــك هكــذا، فضـرب النــ  "  وحـديث عمــار ر،ــي اهلل عنـه قــال النــ  

 ؛ (2)فيهما، مث مس  وجهه وكفيه
 .والنفخ قد يزيل أثر الباب والغبار

كــان يســافر يف األرض الرمليــة، ومل ينقــل عنــه تــرن التــيمم لعــدم وجــود الغبــار، كــل ذلــك دليــل   وأن الرســول 
 .واهلل تعاىل أعلم.على أن اشباط الغبار قول ،عيف

لذلك فاألحوط واهلل أعلم هو القول جبواز التيمم بكل ما صعد على األرض من جنبها من تراب أوجـص أو 
 . أو غري ذلك نورة أو رمل

 : االحتياطوجه 
 .سبق من األدلة النقلية والعقلية وهو مقتضي التيسري ورفع احلرج يف مشروعية التيمم  ما

  ؟ الصالة فيماذا يفعل إذا وجد الماء : العاشرالمطلب 
 :صورة المسألة

إذا تيمم أحٌد للصالة وهو فاقد للماء، وبعد هناية الصالة تـذكَّر أن معـه مـاء ميكـن أن يتو،ـأ منـه فهـل  
 تص  صالته ؟ أو جيب عليه أن يتو،أ باملاء مث يعيد الصالة؟ 

  :تحرير النزاع
 .اتفقوا على بطالن التيمم إذا وجد املاء أو ذكره قبل الصالة
 .واتفقوا على صحة الصالة بالتيمم إذا وجد املاء بعد الصالة

 : األقوال
 (4)وقــــول أ  حنيفــــة (3)احلنابلــــةتبطــــل الصــــالة بوجــــود املــــاء يف أثنــــاء الصــــالة وهــــو مشــــهور قــــول  -1

 .(6)وهو قول الشافعي إذا كان يف السفر  (5)واملشهور عن مالك
إذا كـان  (1)إذا مل يكـن عـن نسـيان وهـو مـذهب الشـافعي (7)ميضي يف صالته وهو مذهب مالك -9

                                 
 . (43: )سورة النساء ( 1)
 (.331)باب املتيمم هل ينفخ فيهما؟ ح: البخاري، كتاب التيمم( 2)
 (. 191 – 199/ 1)كشاف القناع ( 1/921)اإلنصاف ( 3)
 (  .21 – 1/29)بدائع الصنائع ( 1/110)املبسوط ( 4)
 (. 1/141)املدونة ( 5)
 (. 329/ 9) ا موع شرح املهذب( 6)
 (.  1/141) املدونة ( 7)



 

112 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

كان يف سفر وذهب املز  منهم إىل صحة الصالة حىت ولـو كـان يف حضـر وهـو روايـة عـن أمحـد 
 .ور وابن املنذروهو قول أبو ث

 .أدلة كل قول مع املناقشة
ژ چ ڃ ڃ ڃژ قوله تعاىل  -1

(2). 
 :وجه الداللة

إن يف األية داللة على بطالن التـيمم مـىت وجـد املـاء ومـن ذكـر وجـود املـاء أو متكـن منـه يف اثنـاء الصـالة يُعـد 
 . للماء فيبطل تيممه بذلكا واجدً 
 :من السنة قوله عليه الصالة والسالم -9

 . (3) "الصعيد الطيب و،وء املسلم وإن مل جيد املاء عشر سن ، فإذا وجدت املاء فأمسه جلدن"  
 : وجه الداللة

 . عند وجود املاء اعلى أنه ال يكون طهورً : إن احلديث قد دل مبفهومه
 فــإذا، ودل مبنطوقــه علــى وجــوب إماســة جلــده عنــد وجــوده ومل يفــرق بــ  أن يكــون يف الصــالة أو يف غريهــا 

 .بطلت طهارته برؤية املاء مل جيز له أن ميضي فيها
 :أدلة القول الثاني
  :استدلوا بالمعقول

ألنـه وجــد املبــدل بعـد التلــبس مبقصــود البـدل، فلــم يلزمــه اخلـروج كمــا لــو وجـد الرقبــة بعــد التلــبس  -1
 : من وجه  نوق . بالصيام

 .ال نسلم هبذا القياس ألن الصوم هو البدل نفسه - أ
القياس ولكنـه قيـاس مـع الفـارق فـإن مـدة الصـيام تطـول فيشـق اخلـروج منـه خبـالف سلمنا بصحة  - ب

 .مسألتنا

ألن قدرتـــه تتوقـــف علـــى إبطـــال الصـــالة وهـــو منهـــي عـــن و ؛ ألنـــه غـــري قـــادر علـــى اســـتعمال املـــاء -9
 . إبطاهلا

                                                                                                           
 (. 9/329)ا موع شرح املهذب ( 1)
 (.43)سورة النساء اآلية ( 2)
وابـن امللقـن يف البـدر املنـري (  201/  1) وصـححه اجلوزقـا  يف األباطيـل ( 339)مـن كتـاب الطهـارة، ح( باب اجلنب يتيمم ) سنن أ  دواد، ( 3)

 (9 – 323  ) 



 

113 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 .ال نسلم بأنه غري قادر بل صالته تبطل بزوال الطهارة: نوق 
 .واهلل أعلم   لقوة األدلةأثناء الصالة وجود املاء القول بأن الصالة تبطل ب :األحوط
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 المبحث العاشر 

 الفقهية في باب إزالة النجاسة  االحتياطأثر قاعدة 

 :وفيه أربعة مطالب
 :نجاسة الخنزير ونجاسة الكلب: المطلب األول
 :صورة المسألة

 كنجاسة الكلب، أم تغسل كبقية النجاسات؟   الو ولغ اخلنزير يف اإلناء هل تغسل ساسته سبعً 
 : تحرير محل النزاع

جبـامع النجاسـة وشـدة اخلبـث  واالخـتالف هـل يلحـق اخلنزيـر بالكلـب اتغسل سبعً  االتفاق أن ساسة الكلب
 . من الكلب
 : األقوال
والقـدمي مـن مـذهب (1)ال فرق ب  ساسة اخلنزير وغريه من سائر النجاسات وهو مـذهب احلنفيـة  -1

 . (3)وقول يف مذهب احلنابلة (2)الشافعي
واملشـهور (4)يلحق اخلنزير بالكلب يف وجوب التسبيع والتبيـب وهـو اجلديـد يف مـذهب الشـافعية  -9

 .(5)من مذهب احلنابلة 

 : األدلة
لــنص الشــارع علــى حترميــه وحتــرمي  "نص ورد يف الكلــب واخلنزيــر شــر منــه الــ" دليــل مــن أحلــق اخلنزيــر بالكلــب 

بـل إن الكلــب مـأذون يف اختــاذ بعـض أفـراده ككلــب الصـيد واملاشــية والـزرع خبـالف اخلنزيــر فإنـه منهــي  اقتنائـه
 .وإوا السنة مل تنص على اخلنزير ألهنم مل يكونوا يعتادونه اعن اختاذه مطلقً 

 :دليل من لم يفرق بين نجاسة الخنزير وغيره من النجاسات
تـذهب بعـ  النجاسـة وال يوجـد نـص مـن الشـارع الواجب يف غسل ساسـة اخلنزيـر غسـلة واحـدة  -1

 .والتبيب يف ساسة اخلنزير واألصل عدم الوجوب يوجب التسبيع
 اعنــدهم ولــذلك مل يــنص علــى كيفيــة التطهــري منــه لــيس كافيًــ االقــول بــأن اخلنزيــر مل يكــن معتــادً  -9

                                 
 (. 1/33)بدائع الصنائع ( 1/330)البناية على اهلداية ( 1)
 (. 9/212)ا موع ( 3، 2/  1)األم ( 1/91)مغىن احملتاج ( 2)
 (. 1/310)اإلنصاف ( 1/12)الكايف البن قدامة ( 3)
 (. 1/39)رو،ة الطالب  ( 9/212)ا موع ( 4)
 (. 1/12)رؤوس املسائل ( 12/ 1)الكايف ( 932/ 1)الفروع ( 5)
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 امعروفًـــلصـــحة القيـــاس علـــى الكلـــب، فـــإن الشـــريعة عامـــة وبياهنـــا للنـــاس كافـــة، وكيـــف ال يكـــون 
 .عندهم، واخلنزير مذكور يف كتاب اهلل

ژ ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ  ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳژ 
(1). 

القيـــاس يف كيفيـــة التطهـــري لـــيس بصـــحي  خاصـــة إذا كـــان األصـــل املقـــيس عليـــه قـــد فـــارق ســـائر  -3
األمـور النجاسات، وخص بأحكام مل مياثله غـريه فيهـا، مـن وجـوب العـدد وإ،ـافة الـباب، فهـذه 

عــدم التســبيع واالكتفــاء )وهــذا القــول .، واهلل أعلــماال تــدرن احلكمــة منهــا، فيكــون القيــاس فاســدً 
 . هو األحوط واألرج  لقوة األدلة وسالمتها من االعباض( بغسلة واحدة

 أو غيره عن التراب في تطهير نجاسة الكلب؟  (2)هل يجزئ األشنان: المطلب الثاني
 :على ثالثة أقوال خالف

  :القول األول -4
 .(3)ال بد من الباب، وال يقوم غريه مقامه وهو مذهب الشافعية 

 :القول الثاني -3
 . (4)يقوم األشنان والصابون وغريمها من املنظفات مقام الباب وهو مذهب احلنابلة 

 : القول الثالث -4
إذا فقد الباب أو كان الباب يفسد احملل كما لو كانت ساسة الكلب يف الثياب وحنوها أجزأ الصابون وحنوه 

 .(5)وإال فال وهو وجه يف مذهب الشافعية 
 . ال بد من الباب وال يقوم غريه مقامة :دليل من قال

 .شارعأن النص إوا ورد يف الباب، ولو كان غري الباب يقوم مقامه لذكره ال -1
 :وقد يناقش هذا بأن

والـيت قــد يكـون فيهـا مــن قـوة إزالـة النجاســة  أكثـر املنظفـات املوجـودة اليــوم مل تكـن موجـودة يف عهــد النـ  
 .وما شاهبها أكثر  ا يوجد يف الباب

                                 
 (. 142: )األنعامسورة ( 1)
ُض، وهو شجر من الفصيلة الرمراميـة ينبـت يف األرض الرمليـة ويسـتعمل هـو أو احلُرَ : لفظ معرب ويقال له بالعربية: بضم اهلمزة والكسر: األشنان( 2)

 .ُأُشنْ : ، مادة(90، 1/12)، املعجم الوسيط (1/91)رماده يف غسل الثياب واأليدي، املصباح املنري 

 (. 933/ 1)هناية احملتاج ( 3)
 (. 1/310)اإلنصاف ( 4)
 (. 933/ 1)هناية احملتاج ( 5)
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القيـاس علــى التــيمم فكمــا أن التــيمم ال يكــون إال بــاألرض، فكــذلك هنــا، فــالباب واملــاء بينهمــا  -9
بـاب الطهـارة، فـالباب يرفـع احلـدث ويزيـل اخلبـث واملـاء يرفـع احلـدث ويزيـل اخلبـث وال عالقة يف 

 .يرفع احلدث مائع  خر مهما كانت قوته يف التطهري
 : قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل

وأمــا  عهــا بــ  املــاء والــباب يف التطهــري فللــه مــا أحســنه مــن  ــع وألطفــه وألصــقه بــالعقول الســليمة والفطــر 
فجمعهمــا اهلل تعــاىل حيــث  اوشــرعً  املســتقيمة، وقــد عقــد اهلل ســبحانه وتعــاىل اإلخــاء بــ  الــباب واملــاء قــدرً ا

خلق منهما  دم وذريته وجعـل منهمـا حيـاة كـل حيـوان، وأخـرج منهمـا أقـوات الـدواب والنـاس واألنعـام، وكانـا 
 .(1)اخل كالمه رمحه اهلل تعاىل ... الوأسهلها تناو  اأعم األشياء وجودً 
 .جيزئ عن الباب غريه :دليل من قال

قـالوا إن الصــابون واألشـنان وحنومهــا أقــوى مـن الــباب يف اإلزالــة، وملـا نــص علــى الـباب كــان هــذا  -1
 . على أن غريه يقوم مقامه  ا هو مثله أو أقوى منه اتنبيهً 

ارة، فكــذلك إذا كــان جيــوز االســتجمار بكــل جامــد مزيــل، مــع أن الــنص إوــا ورد يف احلجــ: قــالوا -9
 .هنا

قواعد الشريعة تدل على أن الواجبـات كلهـا إوـا جتـب مـع القـدرة : جيزئ عند فقد الباب قالوا: دليل من قال
عليها وعدم الضرر من استعماهلا فإذا عجـز عـن الـباب أو خشـي الضـرر مـن اسـتعماله مل جيـب، والـنص ورد 

النجاسـة فـإذا فقـد الـباب قـام غـريه مقامـه وكونـه يغسـل  يف الباب إشارة إىل أن املـاء وحـده ال يكفـي يف إزالـة
 . (2)من كونه يغسل باملاء وحده اباملاء والصابون خريً 

 . وهذا القول وسط ب  القول  السابق  وهو األحوط واألقوى واهلل أعلم
 :عدد غسالت نجاسة غير الكلب والخنزير: المطلب الثالث

الثـوب أو  –إذا أصابت النجاسة مـن البـول أو الـدم أو سـدر الكلـب أو اخلنزيـر  :صورة المسألة -1
 . البدن أو اإلناء أو البقعة، فهل يشبط عدد مع  إلزالتها

واتفقوا على عدم اشباط العـدد يف إزالـة  ، اتفقوا على وجوب إزالة النجاسة :تحرير محل النزاع -9
 . وجوب العدد يف غسل اإلناء من ولوغ الكلبواتفقوا على  ، النجاسة إذا كانت على األرض

                                 
 (.9/131)إعالم املوقع  ( 1)
 (.332 – 333)ص  13أحكام الطهارة للدبيان ج ( 2)
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أو اإلنـاء ؟ علـى  ، واختلفوا هل يشبط عدد إلزالـة النجاسـة إذا وقعـت علـى غـري األرض كـالثوب، أو البـدن
 : قول 

  :القول األول
 (2)واملالكيـــة  (1)جيـــب إزالـــة النجاســـة مـــن دون حتديـــد عـــدد إال يف ساســـة الكلـــب وهـــو مـــذهب احلنفيـــة

ويف اجلديــد .. (4)اختارهـا شـيخ اإلســالم بـن تيميـة وهـو مـذهب الشـافعية يف القـدمي (3)أمحـد اإلمـاموروايـة عـن 
 (6)وروايــة أخــرى عــن أمحــد. (5)علــى الكلــب وهــو مــذهب الظاهريــة  ااشــبطوا العــدد يف ساســة اخلنزيــر قياًســ

 .كاجلديد عند الشافعية
 : القول الثاني

الكلب واخلنزير أو ساسة غريمها وهو املذهب عند احلنابلـة وهـو  جيب إزالة النجاسة بسبع غسالت يف ساسة
 .(7)من املفردات 

  –أدلة القول األول  –األدلة 
كانــت الصــالة مخســ  والغســل مــن اجلنابــة ســبع : مــا روى عــن ابــن عمــر ر،ــي اهلل عنهمــا قــال -1

والغسـل  ايسأل حـىت ُجعلـت الصـالة مخًسـ مرات والغسل من البول سبع مرات، فلم يزل الن  
 .(8)من البول مرة والُغسل من اجلنابة مرة

فــدل علـى أن املعتـرب هــو زوال النجاسـة ولــو ؛ أنــه نـص علـى أن ساســة البـول تغســل مـرة واحـدة: وجـه الداللـة
 . بغسلة واحدة

إذا أصـــاب احـــداكن الـــدم مـــن احليضـــه فلتقرصـــه، مث لتنضـــحه مبـــاء، مث لتصـــل : )قـــال أن النـــ   -9
 .(9)(فيه

                                 
 (. 1/41)املبسوط ( 11 – 1/19)بدائع الصنائع ( 1)
 (. 113 – 1/112)املدونة ( 2)
 (. 1/313)اإلنصاف ( 3)
 (. 311/ 9( )9/304)موع شرح املهذ ب ا ( 4)
 (. 193 – 1/190)احمللي ( 5)
 (. 1/313)اإلنصاف ( 6)
 (. 1/11)الفت  الربا  مبفردات ابن حنبل الشيبا  ( 7)
أيًضــا عــن ابــن عمــر فيــه ،ــعف ســناد هــذا احلــديث وإ 22ص/  99بــد الــرب يف التمهيــد ج قــال ابــن ع 949ح /  34ص / 1ســنن أ  داود ج( 8)

 . ن كان أبو داود قد خرجهول  وإ
شــيخ ، : فيـه عبـد اهلل بــن عصـم ويقــال أبـو عصـمة أبــو علـون العجلـي قــال الـذه  ( 301)احلــيض، بـاب غسـل دم احلــيض ح البخـاري، كتـاب ( 9)

 ( . 314/  1التقريب ) صدوق خيطئ ، أفرط بن حبان فيه وتناقض : وقال ابن حجر 
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 .ومل يأمر بالعدد. (1)من ماء  الأن يصب على بول األعرا  سج أمر الن   -3

فـدل علـى عـدم ؛ أن دم احليض والبول سسان باالتفاق ومع هذا فإنه مل يأمر يف إزالتهمـا بعـدد: وجه الداللة
 . اشباط عدد يف إزالة النجاسة

  :أدلة القول الثاني
 .اخلنزير بالقياس على الكلباستدل من اشبط العدد يف غسل ساسة  -1
 رميـه وحرمـة اقتنائـه، فثبـتلنص الشارع على حت؛ وجوب السبع يف الكلب، فاخلنزير شرمنه بأنه إذا ثبت: قالوا

 .احلكم فيه بطريق التنبيه
ألن هـذا مـن األمـور التعبديـة واألصـل فيهـا ؛ الكلب فـال يصـ  القيـاس بأن النص إوا جاء يف ولوغ – نوق 
 .التوقيف
  .(2) "اأُمرنا بغسل األساس سبعً ": ما روى عن ابن عمر ر،ي اهلل عنهما أنه قال/ السنة  من -9

 :وجه الداللة
 . أن هذا شامل لنجاسة الكلب وغريه وله حكم الرفع، فينصرف إىل أمر الن  

 .فال يكون مثل ذلك حجة.بأن احلديث ،عيف وال أصل له يف كتب أهل احلديث نوق 
ويف (3)طهــور إنــاء أحــدكم إذا ولــغ فيــه الكلــب أن يغســله ســبع مــرات أوالهــن بــالباب: ) قولــه  -3

 .(4)( وعفروه الثامنة بالباب)لفظ 

 : وجه الداللة
 .ألهنا يف معناها؛ أنه قد أمر بالعدد يف إزالة النجاسة يف الكلب فيلحق به سائر النجاسات

ألن األصــل فيهــا التوقيــف، والـنص قــد أوجــب العــدد يف ساســة ؛ بــأن القيــاس ال جمــال لــه يف العبـادات ندوق 
 . الكلب دون غريه فيجب الوقوف عند مورد النص

 .واهلل أعلم عدم اشباط العدد إلزالة النجاسة يف غري الكلب فاألحوطإذا تقرر هذا 
 : وجه االحتياط

 . واالحتياط الوقوف على ما ورد به النص. عدم ورود نص يف غري الكلب

                                 
 (. 912)، ومسلم باب وجوب غسل البول وغريه من كتاب الطهارة ح(912)رن الن  والناس األعرا ، حالبخاري، كتاب الو،وء، باب ت( 1)
 ( 92/  1) وذكره ابن قدامة يف املغين بدون إسناد ( 1/931)املبدع ( 9/919)الكبري  الشرح( 2)
 (.992)ح  من حديث أ  هريرة ر،ي اهلل عنه صحي  مسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب( 3)
 (. 91)صحي  مسلم، كتاب الطهارة،  باب حكم ولوغ الكلب ح ( 4)
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 :نجاسة الخمر: طلب الرابعالم
 :اختلف العلماء يف اخلمرة هل هي طاهرة أم سسه على قول 

 (3)ورجحـه ابـن تيميـة (2)واختيـار ابـن حـزم  (1)إهنا سسه ساسة حسية وهو مذهب األئمة األربعـة -1
 .رحم اهلل اجلميع

 (6)مـــن أصـــحاب الشـــافعي وداود الظـــاهري  (5)الـــرأي واملـــز   (4)إهنـــا طـــاهرة وإليـــه ذهـــب ربيعـــه  -9
 .رحم اهلل اجلميع (9)وابن عثيم  (8)والصنعا  (7)ورجحه الشوكا 

 : أدلة القول األول
 :الدليل
(10)چٻ ٻ    پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ : قوله تعاىل -1

  
 :وجه الداللة

 .عينيةأن اهلل تعاىل وصف اخلمر بأهنا رجس والرجس يف عرف الشرع هو النجس ساسة 
 : وأجيب بأن الرجس يف اآلية ال يراد به النجاسة احلسية ملا يأيت

أن اهلل ســبحانه وتعــاىل قــرن اخلمــر بامليســر واألنصــاب واألزالم، وإذا كانــت هــذه األشــياء ليســت  -1
يف النجاسة احلسية لكانت هـذه  اسسه ساسة حسية فكذلك اخلمرة ولو كانت كلمة رجس نصً 

 .األشياء سسه ساسة حسية فلما مل تدل على ساسة تلك األشياء مل تدل على ساسة اخلمرة
 امــن عمــل الشــيطان فهــو رجــس عملــي، أي معنــوي ولــيس رجًســ: أن الــرجس هنــا ُوِصــَف بقولــه -9

 . من عمل الشيطان أي جيمِّله ويُزيِّنهُ : ، ولذلك قال القرط احسيً 

 . جس يف كالم الشارع أكثر ما جاء يف النجاسة املعنويةالر  -3

                                 
، (1/312)اإلنصــاف ( 9/232)، ا مــوع ( 1/29)األم ( 1/43)، املنتقــي للبــاجي (1/29)املبســوط ( 39 – 2/31)شــرح فــت  القــدير ( 1)

 (. 1/42)املغىن 
 (. 1/102( )191مسألة )احمللى ( 2)
 (. 1/390)اإلنصاف ( 3)
 (. 3/911)اجلامع ألحكام القر ن ( 4)
 (. 3/911)اجلامع ألحكام القر ن ( 5)
 (.9/211)ا موع ( 6)
 (.1/32)السيل اجلرار ( 7)
 (. 1/31)سبل السالم ( 8)
 (. 4/929)رمحه اهلل  –جمموع فتاوى الشيخ ابن عثيم  (. 1/201)الشرح املمتع ( 9)
 (. 20: )املائدة سورة ( 10)
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ژ ک ڑ   ڑ ژ  ژ ڈ ڈ   ڎژ قال تعاىل 
(1). 

ژ ڎ ڌ ڌ ڍ    ڍ ڇژ قال تعاىل 
(2). 

ژ ڦ ڤ    ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹژ وقوله تعاىل 
(3). 

 .(4) ژ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ وقوله تعاىل 
ژ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃژ وقوله تعاىل 

(5). 
ژ ڇ ڇ چچ  چژ وقولــه تعــاىل 

 ژ ائ ائ ائ  ىژ وقولــه تعــاىل (6) 
فــإذا كــان األكثــر يف كــالم الشــارع إطــالق  (7)

الرجس على النجاسة املعنوية، كما مـر معنـا يف اآليـات السـابقة وامليسـر واألنصـاب واألزالم يـراد هبـا النجاسـة 
خبار عـن األربعـة اخلمـر وامليسـر واألنصـاب واألزالم فـالقول بـأن الـرجس يف اخلمـر وحـده إهنا  واخلرب،املعنوية 

فقــط دليــل علــى النجاســة احلســية، وعلــى غــريه  ــا قــرن معــه يــراد بــه النجاســة املعنويــة فيــه نــوع حتكــم ال دليــل 
 .عليه

رمحه  قالعلى ساسة اخلمر حيث  اونصً  اليف اآلية دلي –وهو  ن يرى ساسة اخلمر  –ولذلك مل ير النووي 
وال يظهر من اآلية داللة ظاهرة ألن الرجس عند أهل اللغة القذر وال يلزم من ذلك النجاسة وكذا : اهلل تعاىل

 . (8)األمر باالجتناب اليلزم منه النجاسة 
 :الدليل الثاني

اخلنزيــر،  هــل كتــاب يــأكلون حلــميــا رســول اهلل إ  بــأرض أهلهــا أ: قــال عــن أ  قالبــة أن أبــا ثعلبــة اخلشــىن 
 ا، فــإذا مل جتــدوا منهــا بـــدً ادعوهــا مــا وجــدى منهــا بــدً  " :ويشــربون اخلمــر، فكيــف بــأنيتهم وقــدورهم ؟ فقــال

 . (9) " واشربوا: واحسبنه قال: فارحضوها باملاء، أو قال
 .أجيب عن احلديث بأجوبة

                                 
 . 33: األحزابسورة ( 1)
 (. 100: )يونسسورة (2)
 (. 192: )األنعامسورة (3)
 (. 91: )األعرافسورة (4)
 (. 192: )التوبةسورة (5)
 (. 22: )التوبةسورة (6)
 (. 30: )احلجسورة (7)
 (. 9/219)ا موع ( 8)
 (. 4123)كتاب املغازي باب غزوة خيرب رقم  ح  –رواه البخاري ( 9)
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 (.وشرب اخلمرحلم اخلنزير )إن احلديث يف الصحيح  وليس فيه ذكر زيادة  -1
لــو كانــت العلــة النجاســة ألمــر بغســلها مباشــرة، فــالنهي عــن اســتعماهلا مــع وجــود غريهــا مطلــق،  -9

 ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋژ : سواًء تيقنا طهارها أم ال، واألصل يف النهي املنـع لكـن ملـا قـال سـبحانه وتعـاىل

ژ
طعــــام أهــــل الكتــــاب يف  وَأكــــل النــــ  ، ومعلــــوم أن طعــــامهم مصــــنوع بأيــــديهم وأوانــــيهم  (1)

 .واالستحباب االحتياطأحاديث صحيحة، فدل على أن الغسل من باب 

وإوـا لكـون ؛ إننا لو تنزلنا وقلنا بوجوب غسل األوا  من أثر اخلمر ليس فيـه دليـل علـى النجاسـة -3
 . اخلمر واخلنزير حيرم تناوهلما، فخشيه الوقوع يف احملرم أمر بغسل األوا  منهما

ژ ائ  ائ ائ ائژ قوله تعالى : الدليل الثالث
(2). 

 : وجه الداللة
وصفه شراب أهل اجلنة بأنـه طهـور، يفهـم منـه أن مخـر الـدنيا ليسـت كـذلك، : قال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل

 ائژ و ا يديد هذا أن كل األوصاف اليت مدح اهلل تعاىل هبـا مخـر اآلخـرة منفيـة عـن مخـر الـدنيا، كقولـه تعـاىل 

 ژ ی ی ی  ائ ائ  ائ
(3). 

ژ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀژ وقوله تعاىل 
(4). 

 . (5)أي يلحقهم الصداع ( يصدعون)أهلها . لو خبالف مخر الدنيا، ففيها غول يغتال عق
 : أجيب بأجوبة منها

ژ ائ  ائ ائ ائژ أن قولـه تعـاىل  -1
ال يوجـد نـص بـأن املقصـود بـه مخـر اآلخـرة، وإوـا هـو شــراب  (6)

خمصوص يشربه املدمنون فيطهرهم من الذنوب وعن خسائس الصـفات، كالغـل واحلسـد، فجـاءوا 
اهلل تعـــاىل بقلـــب ســـليم، ودخلـــوا اجلنـــة بصـــفات التســـليم، وقيـــل هلـــم حينعـــذ ســـالم علـــيكم طبـــتم 

 .(7)فادخلوها خالدين

                                 
 (. 2: )املائدةسورة  (1)
 (. 91: )نسانسورة اإل (2)
 (.  49: )الصافاتسورة  (3)
 (12: )الواقعةسورة  (4)
 (. 9/191)أ،واء البيان ( 5)
 (. 91: )نسانسورة اإل (6)
 (. 13/40)اجلامع ألحكام القر ن ( 7)
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ورده  (1)اخلمر ع  حيرم تناوهلا من غري ،رر فيها، فأشبهت الـدم يعـين يف النجاسـة  إن: قالوا :الدليل الرابع
 :هذا ال داللة فيه من وجه : النووي رمحه اهلل تعاىل

 . أنه منتقض باملين واملخاط وغريمها، يعين أنه حيرم تناوهلما من غري ،رر فيهما، ومها طاهران -1
، واملنـع مـن ايصـ  القيـاس ألن املنـع مـن الـدم لكونـه مسـتخبثً أن العلة يف منع تناوهلما خمتلفـة فـال  -9

عــن ذكــر اهلل وعــن الصــالة كمــا صــرحت بــه اآليـــة  للعــداوة والبغضــاء وتصــد ااخلمــر لكوهنــا ســببً 
 . الكرمية

، مع أن العقل والنقل داالن على أ،ـرار اخلمـر وأي ،ـرر أكـرب اإنه ال ،رر فيه: والعجب كيف يقال: قلت
 الكـر اهلل وعــن الصـالة هــذا مـع مــا يقـع بســببه مـن العــداوة والبغضـاء بــ  املسـلم  فضــمـن كونــه يصـد عــن ذ 

عمــا قــد يــدول إليـــه األمــر مــن مضـــاره الــيت ال حتصــى، فقـــد يــددي إىل اهــالن احلـــرث والنســل واملــال والعيـــال 
 . وخسارة الدنيا واآلخرة نسأل اهلل العافية

 . عنها األطباء، مبا ال جمال لذكرها هناهذه أ،راره الدينية، وأ،راره البدنية قد تكلم 
 : الدليل الخامس

 . (2)نقله النووي عن الغزايل واستحسنه  ، على الكلب اعنها، قياسً  اوزجرً  اأن اخلمرة سسة تغليظً 
 : وأجيب

 . بأن هذا الدليل ليس من أدلة الشرع املتفق عليها وال املختلف فيها
 : والكلب ليست ساسته من باب الزجر والتغليظ ولو قلنا

من احملرمات  ا مل يقل أحد بنجاستها كنجاسـة التماثيـل  ابأن الزجر والتغليظ سبب يف النجاسة لنجسنا كثريً 
 .واألصنام، لكوهنا من أشد احملرمات

 : الدليل السادس
، وحرمـــت  قتهـــا، ومنعـــت مـــن التـــداوي هبـــاأن النصـــوص الشـــرعية حرمـــت وجـــوه االنتفـــاع بـــاخلمر فـــأمرت بإرا

بيعهــا، ومنــع مــن ختليلهــا، وكــل هــذه األمــور جــاءت فيهــا نصــوص صــرحية صــحيحة، فلــو كانــت طــاهرة العــ  
وإليـك بعـض النصـوص . أو االنتفـاع بـأي وجـه مـن الوجـوه، وكـل هـذا دليـل علـى ساسـتها  ألبي  التداوي هبا

 . الشرعية اليت تدكد هذه األحكام

                                 
 (. 9/949)املبدع شرح املقنع البن مفل  ( 1)
 (. 9/219)ا موع  ( 2)



 

123 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

ن اهلل ورســوله إ: يقــول عــام الفــت  وهــو مبكــة ر،ــي اهلل عنهمــا، أنــه مســع رســول اهلل عــن جــابر  -1
  فإهنـا يطلـى هبـا امليتـةأرأيـت شـحوم : فقيـل يـا رسـول اهلل. واخلنزيـر واألصـنام امليتـةحرم بيع اخلمر و 
عنـد  ال هـو حـرام، مث قـال رسـول اهلل : الناس ؟ فقال  اجللود ويستصب  هبا  السفن ويدهن هبا

 . (1)قاتل اهلل اليهود، إن اهلل ملا حرم شحومها  لوه مث باعوه فأكلوا  نه: ذلك
كنت ساقي القوم يف منزل أ  طلحة، وكان مخرهم يومعـذ الفضـيخ : عن أنس ر،ي اهلل عنه قال -9

أخـــرج : فقـــال يل أبــو طلحـــة: قــال. أال إن اخلمــر قـــد حرمـــت: ينـــادي امناديًــ فــأمر رســـول اهلل 
 . (2)فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت يف سكك املدينة 

 (3).ال: ؟ فقال الوسلم ُسِعل عن اخلمر تتخذ خ وعن أنس ر،ي اهلل عنه أن الن   -3

 : وأجيب بأن
بتحـرمي بيـع األصـنام، واألصـنام ليسـت سسـه، حترمي بيعها ال يلزم منه ساستها، فقد قرن حترمي بيع اخلمر 

 اإن اهلل إذا حـرم شـيعً : حـرم  نـه، ومل يقـل اإن اهلل إذا حـرم شـيعً : يف احلديث الفالنهي عن بيع اخلمر جاء معل
 .اقتضى ساسته

حمرم ال لنجاستها وألن هنان أشياء سسة، وال حيرم االنتفـاع هبـا، ولـذلك جـاء   وسائر وجوه االنتفاع هبا
. ال: النــاس، قــال  اجللــود ويستصــب  هبــا  أرأيــت شــحوم امليتــة فإنــه يطلــى هبــا السـفن ويــدهن هبــا: يف احلـديث

  االنتفـاع هبـاعلـى حتـرمي  الال يسوغ صحة البيع ولو كانت النجاسة دلي امليتةهو حرام فجواز االنتفاع بشحوم 
ودهن اجللود وغري ذلك من وجوه االنتفـاع وهـذا الكلـب   ما جاز االستصباح بشحوم امليتة وطلي السفن هبا
 .سس ويباح االنتفاع به يف صيد وحراسة وحنومها

 .إن اخلمر طاهرة :دليل من قال

 :الدليل األول

                                 
مســـــلم كتــــاب املســـــاقاة، بــــاب حتــــرمي بيـــــع اخلمــــر وامليتـــــة واخلنزيــــر واألصـــــنام  ( 9933)ح. البخــــاري كتــــاب الســـــلم، بــــاب بيـــــع امليتــــة واألصــــنام( 1)

 (. 1211)ح
 (  1210)باب حترمي اخلمر ح –، مسلم كتاب األشربة (9434)البخاري كتاب املظامل، باب صب اخلمر يف الطريق ح ( 2)
 (. 1213: ح )مسلم، باب حترمي ختليل اخلمر،   (3)
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تضــي النجاســة احلســية النجاســة حكــم شــرعي حيتــاج إىل دليــل شــرعي ومل يــرد يف الشــرع نــص يق -1
للخمر، واألصل يف األشياء الطهارة، واخلمـر طـاهرة قبـل حترميهـا، فكـذلك بعـد حترميهـا، والتحـرمي 

 . وحده ال يقتضي النجاسة
أال ترى إىل السم، فإنه حمرم األكل، ومع ذلك ليس بنجس، وهي مصنوعه من أشياء طاهرة كالعنب وحنـوه، 

يقتضي النجاسة، فإن اللحم قد ينـنت وتتغـري رائحتـه، ومـع ذلـك ال يقـال وكونه يتخمر ويشتد ويغلي فهذا ال 
 . عنه إنه سس

: قــال. أآل إن اخلمــر قــد حرمــت: ينــادي امناديًــ أمــر رســول اهلل : عــن أنــس ر،ــي اهلل عنــه قــال -9
 .(1)هرقتها فجرت يف سكك املدينةأأخرج فأهرقها، فخرجت ف: فقال يل أبو طلحة

 لو كـان الصـحابة يعتقـدون ساسـتها لتحـروا إلراقتهـا أمـاكن النجاسـات ولنهـاهم رسـول اهلل  :وجه الداللة 
 . عن أراقتها يف الشوارع كما هناهم عن التخلي يف الطريق والظل

 : وأجيب عنه
إذ ألنـه مل يكــن هلـم سـروب وال  بــار يريقوهنـا فيهــا ؛ اخلمـر إن الصـحابة أراقــوا : قـول القـرط  رمحــه اهلل تعـاىلب

الغالب من أحواهلم أهنم مل يكن هلم كنف يف بيـوهم، وقالـت عائشـة ر،ـي اهلل عنهـا إهنـم كـانوا يتقـذرون مـن 
 . اختاذ الكنف يف البيوت

فإنــه ميكــن التحــرز  اونقلهــا إىل خــارج املدينــة فيــه كلفــه ومشــقه ويلــزم منــه تــأخري مــا وجــب علــى الفــور، وأيًضــ
يعــم الطــرق كلهــا، وإوــا جــرت يف  ااخلمــر مــن الكثـرة حبيــث تصــري هنــرً  منهـا، فــإن طــرق املدينــة واســعة ومل يكــن

هذا مع ما حيصل يف ذلك من فائدة شهرة إراقتها يف طرق املدينة ليشـيع ؛ موا،ع يسريه، وميكن التحرز عنها
هبــا واهلل أعلـم . ، وتتــابع النـاس وتوافقــوا علـى ذلــك العمـل علــى مقتضـى حترميهــا مـن إتالفهــا وأنـه ال ينتفــع هبـا

 :وميكن أن يتعقب هذا. (2)
 . قوهلم إن اخلمر كانت يسريه، وجرت يف موا،ع يسريه، وميكن التحرز منها -1

حـىت جـرت يف سـكك املدينـة، فظـاهره أهنـا جـرت يف  يـع : هذا خالف احلـديث السـابق مـن قـول الصـحا 
 . سكك املدينة، وأقل ما يدل عليه أهنا جرت يف غالب سكك املدينة

التحـرز منهـا، فــإن التحـرز مـن بـول اإلنسـان يف الطريــق أهـون مـن التحـرز مـن اخلمــرة ميكـن : قولـه -9

                                 
 (.1210. )مسلم كتاب األشربة، باب حترمي اخلمر و(. 9434)البخاري كتاب املظامل، باب صب اخلمر يف الطريق، ح( 1)
 (. 3/911)اجلامع ألحكام القر ن ( 2)
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ألن يــــدذن يف التبــــول يف  االــــيت جــــرت يف غالــــب ســــكك املدينــــة، ومــــع ذلــــك مل يكــــن هــــذا مــــربرً 
 . الطريق

؟ حبيــث  اإن نقــل اخلمــر خــارج املدينــة يلحقهــم مشــقه كبــرية فهــل كانــت املدينــة كبــرية جــدً : قولــه -3
املشقة، وهذا الفعل لن يتكرر، بل أن املشقة تلحقهم يف حتري البول خـارج املدينـة  يلحقهم تلك

ألن البـول قـد يفـاجئ االنسـان وهـو يف الطريـق، ؛ أكثر من نقل اخلمر مرة واحدة والتخلص منهـا
 اويتكرر يف اليوم عـدة مـرات، ومـع ذلـك ال يـدذن لـه بـالبول يف طريـق النـاس مـع كـون البـول يسـريً 

 . حرز منهوميكن الت

 : يف طرق املدينة فائدة كونه يشتهر ليشيع العمل، فيقال أراقتهاإن يف : قوله -4

أال يشـيع العلـم حـىت تـراق يف طــرق املدينـة، أال حتصـل هـذه الفائـدة لــو أريقـت يف األمـاكن الـيت ال تطـرق مــن 
دة عنايـة الصـحابة بقــراءة  جوانـب الطريـق، واألمـاكن اخلاليـة يف املدينــة، مـع نـزول  يـات القـر ن يف حترميهــا وشـ

 . كتاب اهلل وتعلم ما فيه
راويـة  مل يأت نص من السـنة بغسـل األوا  مـن أثـر اخلمـر، فالرجـل الـذي أهـدى للرسـول  :الدليل الثالث

وقد كان املسلمون قبـل حتـرمي اخلمـر تكـون . بتطهري راويته منها، بل اكتفى باراقتها فقط مخر مل يأمره الن  
مــنهم غســل  امــن أبــداهنم وثيــاهبم، فلمــا نــزل حترميهــا وأراقوهــا مل ينقــل أن أحــدً  اورمبــا أصــابه شــيعً يف أوانــيهم، 

 . بذلك من ذلك من بدنه أو من ثيابه أو من  نيته، ولو كانت سسة لفعلوا وألمرهم الن   اشيعً 
ظر وإن كان القول بالنجاسـة بعد استعراض أدلة الفريق  يتب  قوة أدلة القائل  بالطهارة من حيث األثر والن

 . قول األكثر إال أن هذا غري كاف يف احلكم على النجاسة
مث إن أصـــل تكـــوين اخلمـــرة مـــواد طـــاهرة، فكيـــف تنجســـت وهـــي مل تدكـــل ومل تشـــرب غايـــة مـــا يف األمـــر أهنـــا 

 .(1)تغريت، وهذا ال يقتضى ساستها واهلل أعلم
هــــور ألن األصــــل يف األشــــياء الطهــــارة حــــىت يقــــوم دليــــل للُجم االقــــول بطهــــارة اخلمــــر خالفًــــ :لددددذا فددددالراجح

 . النجاسة
أعاذنـا اهلل منهـا وطهـر بـالد املسـلم  منهـا . بنجاسـتهاوالقـول خروًجا مـن اخلـالف االحـباز منهـا  :واألحوط
 . ومن شرها

 
 

                                 
 (. 412 – 401)ص / 13الدبيان ج –أحكام الطهارة ( 1)
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 المبحث الحادي عشر

 الفقهية في باب الحيض والنفا   االحتياطأثر قاعدة 

 :تسعة مطالبوفيه 
 : حكم الدم النازل من الحامل :المطلب األول
 : صورة المسألة

بعض احلوامل قد ينزل عليهن دم يف أثناء أشهر احلمـل، فهـل يعتـرب هـذا الـدم دم حـيض، فينطبـق عليهـا 
 حينعذ حكم احلائض، أم ال يعترب دم حيض، بل هو دم علة وفساد، فيكون استحا،ة ؟ 

واتفــق األصــحاب علــى : يف اجلديــد إىل أنــه حــيض قــال النــووي رمحــه اهلل تعــاىل ذهــب املالكيــة والشــافعية
ألنــه لــو ؛ ، وكــذا احلامــلاوألن املر،ــع ال حتــيض غالًبــ األنــه دم صــادف عــادة فكــان حيًضــ: قــالوا. أنــه حــيض

غــي فهمـا سـواء يف النـدرة، فينب. باالتفـاق، فكـذا يف حــال احلمـل ااتفـق رؤيـة الـدم يف حـال الر،ــاع كـان حيًضـ
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 . (1) أن يكونا سواء يف احلكم بأهنما حيض
إىل أن احلامل ال حتيض وما تراه من الدماء هو استحا،ة، ألنه باحلبل (2)ذهب احلنابلة واألحناف  -1

ينسد فم الرحم يف العادة، وبذلك يستلزم أن ما تراه من الدم يف حال احلمل فيكون من غري الرحم فال 
 . ايكون حيضً 
ال توطأ حامل حىت تضـع ": قال رسول اهلل : يف س  أوطاس قال احبديث أ  سعيد مرفوعً : واستدلوا

 .(3) "حيضة وال غري ذات محل حىت حتيض
 .(4) "الأو حام اليطلقها طاهرً : "ر،ي اهلل عنهما زوجته وهي حائضملا طلق ابن عمر  وبقوله 

 .على عدم احليض كالطهر افجعل احلمل علمً 
 .(5)إوا تعرف النساء احلمل بانقطاع الدم : د رمحه اهلل تعاىلأمح اإلمامقال 

 األحوط واألرجح واهلل أعلم 
وقتـه وشـهره، وحالـه فإنـه حـيض تـبن مـن أجلـه  يفالقول بأن احلامـل إذا رأت الـدم املطِـّرد، الـذي يأتيهـا 

 .الصالة والصوم وغري ذلك
رحـم  (9)واختيـار ابـن عثيمـ  (8) وروايـة عنـد احلنابلـة (7)والشافعية  (6) وهو موافق بذلك ملذهب املالكية

 .اهلل اجلميع
 : االحتياطوجه 

 . أنه دم مطرد معتاد يوجب ترن الصالة والصيام وغري ذلك
 . من عهدة الوجوب وخالف العلماء اللعبادة وخروجً  احتياطا افوجب اعتباره حيضً 

 :أقل الحيض وأكثره: المطلب الثاني

                                 
 (. 309 – 309/ 1)والشرح الصغري ( 9/3140)ا موع ( 1)
 (.  3/142)، واملبسوط للسرخسي (1/444)املغين ( 2)
 . صحي  على شرط مسلم ومل خيرجاه: من سننه وأخرجه احلاكم وقال( 9129)رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب وطء السبايا ح( 3)
 (. 1491)ح . طالق احلائض بغري ر،اهامسلم بشرح النووي، كتاب الطالق، باب حترمي ( 4)
 (.  1/444)املغين ( 5)
 (. 1/193)شرح الزرقا  ( 19/ 13)التمهيد ( 6)
 (. 9/314)ا موع ( 7)
 (. 1/444)املغين ( 8)
 (. 1/222)الشرح املمتع ( 9)
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؟ أو رأت الـدم أكثـر مـن سـبعة  األقـل مـن يـوم وليلـة فهـل يكـون حيًضـ املـرأةحا،ـت إذا  :صورة املسـألة
 ؟ ا، فهل يكون هذا استحا،ة أو يكون حيضً اعشر يومً 

اتفقـوا علـى أنـه الحـد ألكثـر الطهـر واتفقـوا علـى أن مـن رأت الـدم طـوال الشـهر فهـي  :حترير حمل النـزاع
 .مستحا،ه واختلفوا يف أقل زمن احليض وأكثره على أقوال

  –األقوال 
 .ليس ألقل احليض وأكثره حد حمدود -1

 .رحم اهلل اجلميع (4)وابن عثيم   (3)وابن باز (2) واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية(1) وهو مذهب الظاهرية

 .اجلميع

 .مث اختلفوا يف ذلك (5) أنه حمدد وهو مذهب األئمة األربعة -1

 .فذهب احلنفية إىل أن أقل احليض ثالثة أيام وأكثره عشرة أيام
 .اللقول األول فالدفعة حيض وأكثره مخسة عشر يومً  اوذهب املالكية إىل أنه ال حد ألقل احليض وفاقً 

 .وهو املذهب عند احلنابلة اوأكثره مخسة عشر يومً وذهب الشافعية إىل أن أقله يوم 
  –أدلة الفريق األول 

 .الكتاب والسنة واملعقول
 ژ ہ ۀ ۀ ٹٹ ڻ  ڻژ قوله تعاىل  –الكتاب  -1

أنه جعل احليض أذى من غري : وجه الداللة. اآلية(6)
 . تقدير بوقت

  (7) " عن الصالة دم احليض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي: "  قوله  -1/ ومن السنة 
 .من ثالثة أوجه: وجه االستدالل

فتحديد وقت ألقله أو ا؛ أنه علق االمسان عن الصالة بوجود احليض ومل حيدد يف ذلك وقتً  -1

                                 
 . فما بعدها( 1/402)احمللي ( 1)
 (.  12/939)، والفتاوى (321/ 1)اإلنصاف  91/االختيارات الفقهية ( 2)
 10ج 310االختيارات الفقهية البن باز ص ( 3)
 . 1ج( /230)عن الشرح املمتع ص ( 933ص )ترجيحات ابن عثيم  يف الطهارة ( 4)
ـــــــــــــة، (141 – 3/149، 9/12)املبســـــــــــــوط ( 5) ـــــــــــــذخريه (1/129)، واملدون ، (402 – 9/401)وا مـــــــــــــوع  – 1/12، األم (1/393)، ال

 (. 1/321)واإلنصاف 
 (. 999)سورة البقرة ( 6)
الفـــرق بـــ  دم احلـــيض  بـــاب –كتـــاب الطهـــارة   912ح/ 193ص/ 1ج( ســـنن النســـائي)ا تـــ   134ح 110ص/ 4صـــحي  ابـــن حبـــان ج( 7)

 ( . 904) واالستحا،ة وصححه األلبا  يف اإلرواء ح 
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 .ألكثره خمالف هلذا األصل

أنه أمرها بأن تبن الصالة عند اقبال احليضه وذلك يقتضي ترن الصالة بأقل الدم وأنه حيض  -9
 إال بعد يوم وليلة أو بعد ثالثة أيام ملا جاز ترن الصالة إال بعد ذلك  احيضً  بإقباله ولو مل يكن

وهذا يصدق على قليل الوقت  اأنه أمرها بأن تبن الصالة عند إقبال أمر يسمى بإقباله حيضً  -3
 . وكثرية

عنك إوا ذلك عرق وليس باحليضة فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي : "  قوله  -9
 .(1) "الدم وصلي

 :وجه االستدالل
فدل على  ابأن األمر يف احلديث شامل ملن كانت حيضتها أقل من يوم وليلة أو أكثر من مخسة عشر يومً 

 .عدم التحديد
  –ومن املعقول 

بأن حتديد وقت ألقل احليض أو ألكثره، ال بد فيه من دليل شرعي وحيث مل يوجد فيه دليل  -1
 .بوجود احليض يف أي وقت كانفيجب إناطة احلكم 

لدم اخلارج من الرحم، والقليل اخلارج من الرحم كالكثري، وهلذا مل يقدر كدم لألن احليض اسم  -9
 .النفاس

  –أدلة القول الثاني 
 (2)." ، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصالةدم احليض أسود يعرف: "  قوله  –السنة 

بأن هذه الصفة كما توجد يف اليوم : نوق  .بأن هذه الصفة موجودة يف اليوم والليلة : وجه االستدالل
 .فإهنا توجد فيما دون ذلك؛ والليلة

 : واستدل احلنفية على التحديد بثالثة أيام مبا يلي
فقال ال إن )قال يف املستحا،ة اليت قالت إ  استحاض فال أطهر أفأدع الصالة  بأن الن   -1

  (3)ن دعي الصالة قدر األيام اليت كنت حتيض  فيها مث أغتسلي وصلي ذلك عرق ولك

                                 
بــاب املستحا،ــة  –اب احلــيض كتـ  333ح/ 939ص / 1بـاب االستحا،ــة، ومســلم ج –كتــاب احلــيض   303ح/ 119ص / 1البخـاري ج( 1)

 . وغسلها وصالها
 . 903ص  خترجيه سبق   (1)

 . باب اقبال احمليض وإدباره/كتاب احليض . 39 – 312ح / 194ص/ 1من حديث عائشة ر،ي اهلل عنها البخاري ج( 3)
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 : بأن أقل األيام ثالثة :وجه االستدالل

 :من وجه  نوق 
إوــا ذلــك عــرق ولـــيس )ال نســلم بــأن املــراد باأليــام هنـــا الوقــت بــدليل مــا جــاء يف اللفـــظ اآلخــر  -1

 .فأغسلي عنك الدم وصليباحليض فإذا أقبلت احليضه فاتركي الصالة فإذا ذهب قدرها 
أهنــا مستحا،ــه معتــاده ردهــا إىل األيــام الــيت اعتادهــا، وال يلــزم مــن هــذا أن كــل حــيض ال يــنقص  -9

 . عن ثالثة أيام

 .(1)أقل احليض ثالثة أيام وأكثره عشرة أيام : وبقوله  -9
، فـال يكـون مثلـه حجـة يعـارض (2)بأنه حديث ،ـعيف قـد اتفـق علـى ،ـعفه كمـا ذكـره النـووي : أجيب عنه
 . الصحيحة، اليت جاءت مطلقة من غري حتديد وقت ألقل احليض وأكثرة األحاديث

 :بالسنة واملعقول اواستدل من قال بأن أكثره مخسة عشر يومً 
أن أحــد : وجــه االســتدالل (3) (تقعــد إحــداكن شــطر عمرهــا التصــوم وال تصــلي: )قــول النــ  : فمــن الســنة

 .تصلي فيه وهو الطهر مخسة عشر فكذا الشطر اآلخرالشطرين الذي 
 .فال يكون حجة؛ بأي سند بأن احلديث هبذا اللفظ ال يثبت :نوق 

 :ومن المعقول
؛ أن الشرع أقام الشهر مقام حيض وطهر يف حق اآليسة والصغرية فهـذا يقتضـي انقسـام الشـهر علـى احلـيض

 . اونصفه حيضً  اوالطهر، وهو أن يكون نصفه طهرً 
 . إال بدليل ألن التحديد بذلك من باب التوقيف فال يثبت؛ ال نسلم بذلك – نوق 

 :واستدل أهل القول بالتحديد على قوهلم من املعقول فقالوا
الوجــود يف يــوم وليلــه،  فوجــب الرجــوع فيــه إىل الوجــود، وقــد ثبــت األن أقــل احلــيض وأكثــره غــري حمــدود شــرعً 

 . يتبع فيه الوجود اوال لغويً  اوألن ما ورد يف الشرع وال ،ابط له شرعيً  ايف أكثره مخسه عشر يومً  وثبت
 :من أربعة أوجه نوق 
بالعـدم  ا، لـيس علًمـاعدم العلم بوجود من حتيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من مخسة عشر يوًمـ -1

                                 
 .وفيه ،عفاء وجماهيل كما قال اهليثمي يف ا مع 31ح/ 912ص / 1سنن الدارقطين ج( 1)
 (. 9/410)ا موع شرح املهذب ( 2)
 . وهذا حديث ال يعرف 129ص/ 1قال صاحب نصب الراية ج( 3)



 

904 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

بــأن مـن وجـد معهــا احلـيض فهــي حـائض قـل أو كثــر إذا صـار عــادة : فوجـب البقـاء علــى األصـل
  .هلا

أن حتديد وقت ألقل احليض أو ألكثره، ال يقال من جهة الرأي، بل ال بـد فيـه مـن دليـل شـرعي  -9
 .وحيث ال دليل فال جيوز املصري إليه

اخــتالفكم يف حتديــد أقلــه وأكثــره دليــل علــى عــدم الــدليل وحتديــد وقــت حمــدود ألقــل احلــيض أو  -3
إال  األحكــام الشــرعية ال تثبــتحتكــم مبجــرد الــرأي، ال دليــل عليــه مــن كتــاب أو ســنة، و  هألكثــر 

 . بدليل شرعي

ض، فبطـل محلهـن علـى املعهـود ، فال جيعل هلـا حكـم احلِـيَّ القد يوجد يف النساء من ال حتيض أص -4
 . وقد يوجد من حتيض أقل وأكثر، فدل على ،عف هذا القول

 .إذا تقرر هذا

وافق للطب احلديث حيث يرى األطبـاء فاألحوط واهلل أعلم القول بأن احليض ألحد ألقله وال ألكثره وهو امل
ومـا زاد فيعـد غـري طبيعـي وحيتـاج ... أنه ال يوجد حتديد ط  ألكثر مدة احليض وأن كل امرأة حبسـب عادهـا

 .واهلل تعاىل أعلى وأعلم(1)إىل عالج، وأغلب احليض الطبيعي، ما ب  ثالثة إىل سبعة أيام 

 :االحتياطوجه 
 .األقوال يف ذلكعدم الدليل على التحديد و،عف 

 :أقل الطهر بين الحيضتين –المطلب الثالث 
 : تحرير محل النزاع

 . اتفق العلماء على أنه ال حد ألكثر الطهر واختلفوا يف حتديد أقله
 .أقوال لذلك املذاهب يف هذه املسألة أربعة

 :القول األول
وروايـة مرجوحـة عنـد (1)والشـافعي(3)ومالـك (2)عند أبو حنيفة  اأقل الطهر ب  احليضت  مخسة عشر يومً 

                                 
 (  .199ص)خلق االنسان ب  الطب والقر ن ( 1)
 ( .1/199) فت  القدير ( 2)
 ( .904/ 1) اخلرشي على خمتصر خليل ( 3)
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 . رحم اهلل اجلميع - (3)اختارها ابن عبد الربوالثوري (2)أمحد
 :بالمعقول –واستدلوا 

جعل عـدة ذات األقـراء ثالثـة قـروء وجعـل عـدة مـن ال حتـيض مـن كـرب وصـغر ثالثـة أشـهر، تعاىل أن اهلل 
ذا قــل احلــيض كثــر الطهــر وإذا كثـــر عــن شــهر والشــهر جيمــع بــ  الطهــر واحلــيض، فــإ افكــان كــل قــرء عوً،ــ

 اوجــب أن يكــون أقــل الطهــر مخســة عشــر يوًمــ ااحلـيض قــل الطهــر، فلمــا كــان أكثــر احلــيض مخســه عشــر يوًمــ
 .(4)ليكمل يف الشهر الواحد حيض وطهر

 :هذا الدليل من وجه  نوق 
قهـاء، ولـو  ، وهذا فيه خالف بـ  الفاأهنم بنوا استدالهلم هذا على أكثر احليض مخسة عشر يومً  -1

فـــال يصـــ  بنـــاء  ، مـــنهم لصـــ  اســـتدالهلم أمـــا وأن الـــبعض قـــال خبـــالف ذلـــك اكـــان هـــذا إ اًعـــ
 . الالدليل على ما فيه خالف أص

وهــذا ال حجــة فيــه ألنــه قــول مل يقلــه اهلل تعــاىل، فناســبه إىل اهلل تعــاىل كــاذب، يعــين أن اهلل : " قــال ابــن حــزم
، بــل ال خيتلــف اثنــان مــن املســلم  يف أن هــذا احيضــه وطهــر شــهرً تعــاىل مل يقــل قــط إ  جعلــت بــإزاء كــل 

باطل ألنناوهم ال خنتلف يف امرأة حتيض يف كل شهرين مرة أو يف كل ثالثة أشهر مرة، فإهنا تببص حـىت تـتم 
، بــل قــد اإن اهلل تعــاىل جعــل بــدل كــل حيضــه وطهــر شــهرً : مــن قــال(5)هلــا ثالثــة قــروء، وال بــد فظهــر كــذب 

 .(6)"  ة تنقضي يف ساعة بو،ع احلملوجدنا العد

وهـذا هـو القـول املشـهور عنـد امحـد بـن حنبـل رمحـه  اأن أقل الطهر ب  احليضت  ثالثة عشـر يوًمـ -9
أن امـــرأة جـــاءت إليـــه قـــد طلقهـــا زوجهـــا : )اهلل تعـــاىل واســـتدلوا مبـــا ورد عـــن علـــي ر،ـــي اهلل عنـــه

قـل : فقـال علـي لشـري زعمت أهنا حا،ت يف شهر ثالث حـيض طهـرت عنـد كـل قـرء وصـلت 
إن جـــاءت ببينـــة مـــن بطانـــة أهلهـــا،  ـــن ير،ـــى دينـــه وأمانتـــه شـــهدت أهنـــا : فيهـــا، فقـــال شـــري 

                                                                                                           
 (.1/321) اإلنصاف  393/  9،ا موع 1/39األم ( 1)
 (. 1/321)اإلنصاف  ( 2)
 (.9/29:  )االستذكار( 3)
 (. 1/393)املرجع السابق وانظر أيًضا هناية احملتاج  (4)
 . ألن الفقيه خيطئ ويصيب، أما الكذب فهو متنزه عنه إن شاء اهلل( فظهر خطأ)كان األحسن أن يقول رمحه اهلل تعاىل ( 5)
 (. 3/411)احمللي ( 6)



 

903 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 .(1)قالون: فقال علي ة، وإال فهي كاذباحا،ت يف شهر ثالثً 

 :وجه االستدالل
أمــا علــى األثنــا عشــر ومــا  اثــالث حــيض يف شــهر دليــل علــى أن الثالثــة عشــر طهــر صــحي  يقيًنــ: قــالوا

هنــا فمشــكون فيــه، فــإذا  عنــا أقــل احلــيض وأقــل الطهــر مــن األيــام وجــدنا أهنــا حا،ــت ثــالث حــيض يف دو 
 .شهر

وذلـك ألنـه حكايـة عـن امـرأة وجـد  ابأن هذا الدليل ال يدل على أن أقل الطهر ثالثة عشر يومً  :نوق 
منهــا ذلــك وال مينــع أن يوجــد مــن يكــون طهرهــا بــ  احليضــت  أقــل مــن ذلــك كمــا قــال شــيخ اإلســالم ابــن 

يف الشــهر ثــالث حــيض وإن قــدر أهنــا  املــرأةوكــذلك أقلــه علــى الصــحي  ال حدلــه، بــل قــد حتــيض " : تيميــة
 .(2)" حا،ت ثالث حيض يف أقل من ذلك أمكن 

 
 : ثالثالقول ال

 .(3)  اأن أقل الطهر ب  احليضت  تسعة عشر يومً 
 :واستدل لقوله بالمعقول

ألن العـادة يف احلـيض أن ؛ أن احليض يف العادة أقل من الطهـر، فلـم جيـز أن يكـون احلـيض مخسـة عشـر
وهــو تسـعة عشــر  اكـان مــا بقـي طهـرً   ايكـون أقـل مــن الطهـر صـحت العشــرة أيـام، فــإذا صـحت العشـرة حيًضــ

 .(4)ألن الشهر قد يكون تسعة وعشرينا؛ يومً 
بأنــه مبــين علــى أن أكثــر احلــيض عشــرة أيــام وهــذا خــالف بــ  الفقهــاء والــراج  يف ذلــك عــدم  : نددوق

، مث إن الوال يصـــ  بنــاء الـــدليل علــى مــا فيـــه خــالف أصـــ (5)التحديــد كمــا اختـــاره شــيخ اإلســـالم ابــن تيميــة
تلف طبائعهن وقد يوجد من يكون طهرها أقل من ذلك بكثري، فال يص  التحديد مبـدة معينـة ألنـه ختالنساء 

 . مل يرد حتديد ذلك بكتاب وال سنة وال بإ اع من األمة
                                 

واحلـديث  1/419جيـد بالروميـة شـرح الزركشـي علـى خمتصـر اخلرقـي : هــ قـالون أي.1اصبت : عناهاقالون م( 419/ 1)قال ابن حزم يف احمللي ( 1)
وأخرجـه الـدارمي موصـوال بنحـوه يف كتـاب  1/14ذكره البخاري يف صـحيحه تعليًقـا يف كتـاب احلـيض، بـاب إذا حا،ـت يف شـهر ثـالث حـيض 

 . 913 – 919/ 1الو،وء، باب أقل الطهر 
 . 12/931جمموع الفتاوى ( 2)
 (. 9/313)ا موع شرح املهذب ( 1/21)االستذكار ( 3)
 (. 1/21)االستذكار ( 4)
 (. 939/ 12)جمموع الفتاوى ( 5)
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  :القول الرابع
واختـــاره شـــيخ (2)وهــو قـــول ابـــن حــزم(1)ن أقــل الطهـــر بــ  احليضـــت  ال حـــد لــه، وهـــذا روايـــة عــن أمحـــدإ
 . رحم اهلل اجلميع(5)وابن عثيم (4)تيمية وابن بازابن (3)اإلسالم
 :االحتياطوجه 

 .أن التحديد مل يرد عن اهلل وال عن رسوله 
متعـدده يف الكتـاب والسـنة،  اومن ذلك اسم احليض، علق اهلل به أحكاًمـ: قال ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل

 .بلوى األمة واحتياجهم إليهومل يقدر ألقله وال أكثره وال الطهر ب  احليضت  مع عموم 
  (6)أهـ... فقد خالف الكتاب والسنة اواللغة ال تفرق ب  قدر وقدر، فمن قدَّر يف ذلك حدً 

 
 : إذا تقرر هذا 

 : فاألحوط واهلل أعلم
وأنــه خيتلــف مــن بلــد إىل  خــر، ومــن أســرة إىل أخــرى حســب العوامــل البيعيــة . أنــه ال حــد ألقــل الطهــر

وعوامــل النمــو اجلســمي والنفســي حيــث إن الطهــر تطــول فبتــه ســيما يف املنــاطق البــاردة حيــث ..... والوراثيــة
 . (7)يتأخر ظهور احليض وتقل مدة الطهر

 : مدة جلوس المبتدأة والعدد الذي يثبت به عادتها: المطلب الرابع
 : تحرير محل النزاع

وأن مــا  (8)ألقــل مــدة احلــيض فهــو حــيض اتفــق األئمــة األربعــة يف اجلملــة علــى أن دم املبتــدأة إذا انقطــع
وتنازعوا فيما زاد على أقله ومل جيـاوز أكثـره هـل جتلسـه حـىت يتضـ   (9)جاوز أكثر مدة احليض فهو استحا،ة

 يتض  هلا األمر وتعرف عادها أو ال جتلسه؟ 
                                 

 (. 1/322)اإلنصاف ( 1)
 (. 1/410)احمللي ( 2)
 (. 931/ 12)جمموع الفتاوى ( 3)
 . ص 1اختيارات ابن باز الفقهية ج( 4)
 (. 310)ترجيحات ابن عثيم  يف كتاب الطهارة ص ( 5)
 (. 939/ 12)جمموع الفتاوى ( 6)
 (. 193)خلق االنسان ب  الطب والقر ن ص ( 7)
 (. 1/119)،  الكايف (3/123)املبسوط ( 8)

 (.1/904)، كشاف القناع (9/321)ا موع  (9)
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 . همامن ميزُت ب  الشيع  إذا فرقت بين ةواالستحا، ةاليت تفرق ب  احليض: هياملميزة  ةاملبتدأ -1
( احملتـدم القـا )وهو يف بعض األيام بصفة دم احلـيض وهـو ( وعرب اخلمسة عشر)وهي اليت بدأ هبا الدم 

 صفإهنــا تــرد إىل الســواد، بشــرط أن ال يــنق –الــذي يضــرب إىل الســواد، ويف بعضــها أمحــر مشــرق أو أصــفر 
 .ري اعتبار ما ذكر من االنتظار، وبه قال مالك من غاوال يزيد على مخسة عشر يومً . السواد عن يوم وليلة

 االدم، واستمر على صفة واحدة حىت عرب اخلمسة عشر يومً   اليت بدأ هبا( املميزة وهي)املبتدأه غري  -9
 :ففيها قوالن

 .أهنا ترد إىل غالب عادات النساء، وهي الست والسبع، وبه قال الثوري: أصحهما -1
 : وإىل أي عادة ترد ؟ فيه وجهان. وهي رواية عن أمحد

 . أهنا ترد إىل غالب عادة النساء: أحدمها
 .إىل غالب عادة لداها، ونساء بلدها وهي رواية عن مالك: والثا 
 .أهنا حتيض أول احليض وهي رواية عن أمحد وقول زفر –القول الثا   -9

، وســتطهر بعــد ذلــك (1)عــادة لــداها( تقعــد: )أيــام وقــال مالــكحتــيض أكثــر احلــيض عشــرة : وقــال أبــو حنيفــة
أهنـا جتلـس مـا دام الـدم إىل أن يبلـغ : ، وعنـه روايـة أخـرىابثالثة أيام مامل جياوز جمموع ذلـك مخسـه عشـر يوًمـ

  (2)يف املعتاده اليت ال متييز هلا وهي رواية عن أمحد ا، وهذه الرواية أيضً امخسة عشر يومً 
 . واهلل أعلم أن املبتدأه جتلس زمن نزول الدم، إىل أن ينقطع ما مل تصر مستحا،ةاألحوط واألرج  

 :االحتياطوجه 
 :رمحه اهلل تعاىل (3)قال شيخ اإلسالم

هــو الــدم  رج مــن الــرحم أنــه حــيض حــىت يقــوَم دليــل علــى أنــه استحا،ــة ألن ذلــكاألصــل يف كــل مــا خيــ
ـــه الـــرحم ودم الفســـاد وهـــو دم ي. األصـــلي اجلبلـــي وذلـــك كـــاملرض واألصـــل الصـــحة ال ؛ دم عـــرق ينفجـــررخي

من رمحهـا فهـو حـيض، تـبن ألجلـه الصـالة، ومـن قـال إهنـا تغتسـل عقيـب  الدم جار املرأةاملرض، فمىت رأت 
يــوم وليلــة فهــو قــول خمــالف للمعلــوم، مــن الســنة وا ــاع الســلف، فإنــا نعلــم أن النســاء كــن حيضــن علــى عهــد 

واحــدة مــنهن  أمرهــا مبتــدأة قــد ابتــدأها احلــيض ومــع هــذا فلــم يــأمر النــ   وكــل امــرأة تكــون يف أول النــ  

                                 
 (. 31ص)القوان  الفقهية ( 1)

 (.  9/402ا موع ( 912 – 914)ص / 1ج. حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء( 2)
 (. 12/931)جمموع الفتاوى ( 3)
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مل حيــد أقــل  ألقــل احلــيض، والنــ   الكــان ذلــك حــدً  الباالغتســال عقــب يــوم وليلــة، ولــو كــان ذلــك منقــو 
 .احليض باتفاق أهل العلم حبديثه، وهذا قول  اهري العلماء، وهو أحد القول  يف مذهب أمحد

 :أول الحيض وآخره: المطلب الخامس
إذا خــرج دم مــن صــغرية مل تبلــغ تســع ســن ، أو مــن امــرأة كبــرية فــوق اخلمســ ، فهــل : صددورة المسددألة
 .يبتب عليه  يع أحكام احليض ؟ أم يكون دم فساد ال يعتد به اهذا الدم يكون حيضً 
  :األقوال في المسألة

 .ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل (1)ليس لسن احليض حد حمدود وهو اختيار شيخ اإلسالم :القول األول

وهو تسـع سـن  واختلفـوا يف حـد  قوا على أقلهأن له حًدا وهو مذهب األئمة األربعة، وقد اتف :القول الثاني
 .أكثره

 . (2)مخس ومخسون سنة :احلنفيةفقال 
 . (3)مخسون سنة :املالكيةوقال 
 .( 4)ال حد له :الشافعيةوقال 
 . (5)ويف رواية ست . مخسون سنة : احلنابلةوقال 
 :أدلة كل قول

إن حتديـد سـن لبـدء احلـيض أو هنايتـه ال بـد فيـه مـن : استدل أصحاب القـول األول بـاملعقول فقـالوا -1
 . دليل شرعي، وحيث مل يوجد دليل فيجب إناطة احلكم بوجود احليض يف أي سن كان

 .القول الثا  بالسنة واملعقول واستدل أصحاب
وأنــا بنـت ســت سـن  وبــىن   وأنــا  تـزوجين النــ  : عـن عائشــة ر،ــي اهلل عنهـا قالــت مـا ثبــت: فمـن الســنة

 .(6)بنت تسع سن  

                                 
 (329 – 1/322) اإلنصاف (. 91)االختيارات الفقهية ( 1)
 ( 9/129)تبي  احلقائق ( 2)
 (. 1/131)حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ( 3)
 (.409 – 9/401)ا موع شرح املهذب  ( 4)
 (. 1/322)اإلنصاف  ( 5)
 . عائشة ر،ي اهلل عنهما كتاب مناقب األنصار، باب تزويج الن    3124ح  1293ص/  2البخاري ج ( 6)
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 .(1)إذا بلغت اجلارية تسع سن  فهي امرأة : وقد قالت عائشة ر،ي اهلل عنها
 :وجه االستدالل
قد جعل سن تسع سن  احلد الذي تكون فيـه الصـغرية امـرأة، فوجـب املصـري إليـه يف اعتبـار  أن رسول اهلل 
 .أقل سن احليض

 :من وجهين/ نوق  
 . ال حجة لكم يف أن من حا،ت دون تسع سن  فال يعتد حبيضها -1
 (ال تقبـل صـالة حـائض إال خبمـار: )بوقـوع احلـيض عنـدما قـال املـرأةقد حـد بلـوغ  أن رسول اهلل  -9

(2). 

 .فمن حا،ت دون تسع يصدق عليها أهنا حائض
 :ومن املعقول

إىل  بــأن املعتمـد يف هــذا هــو الوجـود، وقــد وجــد مـن حتــيض لتســع سـن  فوجــب املصــري إليـه كمــا يرجــع: قـالوا
 .حياء املوات واحلرز يف السرقة وغريهال وأكثرها ويف القبض يف املبيع وإالعادة يف أقل مدة احلم

 . يتبع فيه الوجود اوال لغويً  اشرع وال ،ابط له شرعيً وألن ما ورد يف ال
 : نوقش من وجه 

 .هذا حجة عليكم، فإن وجود من حتيض لتسع سن  ال مينع وجود من حتيض لدون ذلك -1
إن حتديـد ســن للحـيض ال يقــال مـن جهــة الـرأي، بــل ال بـد فيــه مـن دليــل شـرعي، وحيــث ال دليــل  -9

 .فال جيوز املصري إليه

 .ألكثر احليض باألثر واملعقول اسنً واستدل من حد 

 ( 3) "مخس  سنة خرجت من حد احليض املرأةإذا بلغت : " فقول عائشة ر،ي اهلل عنها: ثرفأما األ
 .أن هذا ال يقال من قبيل الرأي فيكون له حكم الرفع :وجه االستدالل

يف الوجـود مـن  ألنـه قـد ثبـتعنهـا بسـند معتـرب ويف حـال ثبوتـه فهـو اجتهـاد منهـا،  بأن هـذا مل يثبـت: نوق 

                                 
 .ذي وحسنه البم( 1102)التزويج ح  كراه اليتيمة على، باب ما جاء يف إ سنن البمذي، كتاب النكاح عن رسول اهلل ( 1)
 . هذا حديث صحي  على شرط مسلم ومل خيرجاه: وقال 219ح. /31ص/ 1املستدرن ج. 992، ح310ص / 1صحي  ابن خزمية ج( 2)
 (. 1/423)شرح الرزكشي ( 1/900)رواء الغليل راجع إ: يف الكتب املدلفة عن أمحدومل أجده . رواه أمحد: قال صاحب كشاف القناع( 3)
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 .بأمر خيالف الواقع حتيض فوق اخلمس  وحمال أن يأيت رسول اهلل 
إذا بلغــت هــذا الســن فــال ميكــن محلهــا، فــدل علــى أن الــدم  املــرأةبــأن الواقــع قــد دل علــى أن : ومــن املعقــول

 .الذي تراه هو دم فساد
ليل، وحتديـد سـن اليـأس بوقـت حمـدد حتكـم بأن اختالفكم يف حتديـد سـن اليـأس دليـل علـى عـدم الـد :نوق 

 .إال بدليل شرعي مبجرد الرأي ال دليل عليه من كتاب أو سنة واألحكام الشرعية ال تثبت
وخيتلـف مـن بلـد إىل  خـر ومـن أسـرة . القول بأنه ال حـد ألقـل سـن احلـيض وال ألكثـرة –واهلل اعلم األحوط 

 . وعوامل النمو اجلسمي والنفسي..... إىل أخرى حسب العوامل البيعية والوراثية
 :االحتياطوجه 

 . واخلروج من عهدة اخلالفة .عدم الدليل الشرعي على التحديد
 :وطء المستحاضة: المطلب السادس

الـــــدم بعــــد أيامهـــــا فهــــي مستحا،ـــــة،   أي اســـــتمر هبــــا املــــرأةيقــــال استحيضـــــت  –ا،ــــة املستح -1
واملستحا،ة هي الـيت ال يرقـأ دم حيضـها، وال يسـيل يف احملـيض، ولكنـه يسـيل مـن عـرق يقـال لـه 

  (1). العاذل
  :تحرير محل النزاع

واتفقـــوا علـــى إباحـــة وطء  (2)اتفقـــوا علـــى أن املستحا،ـــة هلـــا حكـــم الطـــاهرة يف أداء الفـــرائض، وقـــراءة القـــر ن
: املستحا،ة ملن كان خياف العنت واختلفوا يف إباحة وطء املستحا،ـة ملـن كـان ال خيـاف العنـت علـى قـول 

 ولكن ما هو العنت ؟ 

  :تعريف العنت
دخول املشـقة علـى االنسـان : ااآلية وهو أيضً  (3)چ ڭ ڭ ڭ  ۓچ : اإلمث ومنه قوله تعاىل: العنت بفتحت 

 .(4)الشدةولقاء 
 :واملراد بالعنت هنا

                                 
 .عرق يسيل منه دم املستحا،ه وهو دم فساد : والعاذل ( 1/30)املطلع على أبواب املقنع  9/149لسان العرب ( 1)
 (. 400 – 9/322)ا موع شرح املهذب ( 2)
 (. 191)سورة التوبة اآلية ( 3)
 (. 1/21)خمتار الصحاح ( 9/31)لسان العرب ( 4)
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 .(1)خوف الوقوع يف الزنا
 : األقوال في المسألة

 (3)واملالكيـــة(2)وهـــو مـــذهب احلنفيـــة. ، خـــاف العنـــت أو مل خيـــفايبـــاح وطء املستحا،ـــه مطلًقـــ -1
 .رحم اهلل اجلميع (7)وابن عثيم  (6)واختيار ابن باز (5)وهو رواية عن أمحد (4)والشافعية

وهــو مــذهب ابــن  (8)املستحا،ــة إال عنــد خــوف العنــت وهــو املــذهب عنــد احلنابلــةال يبــاح وطء  -9
 . رحم اهلل اجلميع (9)سريين والشع  والنخعي

 :أدلة كل قول

 .استدلوا بالكتاب والسنة :القول األول
ژے ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ٹٹ ڻ  ڻژ قوله تعاىل : من الكتاب.واملعقول

(10)
 . 

 :وجه االستدالل
 .املستحا،ة قد تطهرت من احليضأن 

 :ومن السنة
 .(11) "إن هذا ليس حبيض وإوا هو عرق: "قوله  -1

أنـــه إذا مل يكـــن حـــيض، وقـــد أمرهـــا بالصـــالة مـــع وجـــوده فـــدل علـــى أهنـــا تأخـــذ حكـــم  –وجـــه االســـتدالل 
 . الطاهرات يف الوطء ألن شأن الصالة أعظم

كانت مستحا،ـة، وكـان زوجهـا جيامعهـا   أهنا: " ومبا روي عن محنه بنت جحش ر،ي اهلل عنها  -9

                                 
  (420/  1)املطلع على أبواب املقنع  1/923غريب ألفا  التنبيه ( 1)
 (. 11/ 3) املبسوط( 2)
 (. 1/199)املنتقي شرح املوطأ ( 3)
 (. 400 – 9/322)، ا موع 1/93األم ( 4)
 (.  319/  1) اإلنصاف ( 5)
 (. 330)ص  1اختيارات ابن باز الفقهية ج( 6)
 (. 994) ترجيحات ابن عثيم  يف الطهارة ص ( 7)
 (.  319/ 1) اإلنصاف ( 8)
 (. 903 – 902/ 1) املغين ( 9)
 (. 999)سورة البقرة اآلية ( 10)
 (. 303)البخاري كتاب احليض، باب االستحا،ة، ح ( 11)
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 .(1)"  ومبا روي أن أم حبيبه كانت تستحاض وكان زوجها يغشاها
 . وقد أقرهم على ذلك فدل على جوازه أنه قد حدث يف زمن الن   –وجه االستدالل 

 : نوق 
 .وال األذن له بذلك من الن  اإلقرار إن غايتها أنه فعل صحا  ومل ينقل فيه ب

 :عنه من وجه أجيب 
 .فلو كان غري مشروع ألوحي إليه بذلك؛ يدل على أنه قد أقر ذلك إن وقوعه يف زمن الن   -1
عـــن أحكــــام  مـــن محنـــة وأم حبيبــــه ر،ـــي اهلل عنهمـــا ذاتـــا زوج وقــــد ســـألتا رســـول اهلل  الأن كـــ -9

 . لبينه هلما وتأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ااملستحا،ة فلو كان حرامً 

املستحا،ـة يأتيهـا زوجهـا إذا  " :وا كذلك مبا روي عن ابن عباس ر،ي اهلل عنهمـا أنـه قـالاستدل -3
 . (2)" صلت، الصالة أعظم

 . بدليل ومل يرد يف ذلك شرع يقتضي املنع منه فدل على إباحته أن التحرمي إوا يثبت :من المعقول 

 : أدلة القول الثاني
 : استدلوا بالسنة والمعقول

 .(3)"  املستحا،ة ال يغشاها زوجها: " عائشة ر،ي اهلل عنها أهنا قالتما روي عن : من السنة
 : وجه االستدالل

 .بأن هذا ال يقال من قبل الرأي، فهو يف حكم املرفوع فدل على املنع
 أن نقــل املنــع عــن: عــن عائشــة ر،ــي اهلل عنهــا، وقــد ذكــر البيهقــي وغــريه أن هــذا النقــل ال يثبــت : نددوق 

 . (4)عائشة ر،ي اهلل عنها ليس بصحي  عنها بل هو قول الشع  أدرجه بعض الرواة يف حديثها
بـاألذى  الأذى فيحرم وطدها كاحلائض، وقد منع اهلل تعـاىل مـن وطء احلـائض معلـ  بأن هبا  :ومن المعقول 

 .التحرمي يف حقها يف املستحا،ة فثبت
 بأنه قياس مع الفارق من وجه  :  نوق 
 .قياس خيالف ما سبق من داللة الكتاب والسنة فلم يقبل بأنه -1

                                 
قال اخلطـا  يف معاملـه وهـذا احلـديث منقطـع وعكرمـة مل يسـمع مـن ( 310)ملستحا،ة يغشاها زوجها، ح سنن أ  داود، كتاب الطهارة، باب ا( 1)

 . أم حبيبة بنت جحش ر،ي اهلل عنها 
 . 330باب إذا رأت املستحا،ة الطهر من كتاب احليض ح 192ص/  1البخاري ج( 2)
 ( . 130) وحسنه الدارمي ح  392ص/ 1سنن البيهقي الكربى، ج (3)

 . املصدر السابق (1)
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ألن املستحا،ة هلا حكم الطاهرات يف غري حمل النزاع فوجب إحلاقه بنظائره ال باحليض الذي ال  -9
 يشاركه يف شيء 

 .واستدلوا على إباحة ذلك ملن خاف العنت بأمرين
 .أن هذا من باب الضرورة -1
 . أن حكمها أخف من حكم احلائض -9

لقـوة  ملـن خـاف علـى نفسـة الوقـوع يف العنـت القول جبواز وطء املستحا،ة  – ط والراجح واهلل أعلماألحو 
 . األدلة وسالمتها من املعارض

 : مدة النفاس :المطلب السابع
 : تحرير محل النزاع

اتفق األئمة األربعة على أنه ال حد ألقل النفاس، كما اتفقوا على أنه البد من حد حيكـم بـه يف التفريـق 
ب  النفاس واالستحا،ة عند اتصال الدم واستمراره أكثر من أربع  يوًما فيكون هو منتهى النفاس واختلفـوا 

 :  يف مقداره على قول 
واســتدلوا مبــا روي عــن عطــاء والشــع  أن أكثــره  اه ســتون يوًمــوالشــافعية إىل أن أكثــر  (1)فــذهب املالكيــة

الوجــود يف الســت  مبــا روي عــن عطــاء والشــع   ســتون وبــأن االعتمــاد يف هــذا البــاب علــى الوجــود وقــد ثبــت
 . وغريمها رمحهما اهلل تعاىل

املذهب على غـري  ولكن (3)ونسبه القرط  للشافعي ايومً  (2)وذهب احلنفية واحلنابلة إىل أن أكثره أربعون
 ما نسبه القرط  إليه، 

وهــذا  اأكثــره أربعــون يوًمــ: وحكــى أبــو عيســى البمــذي يف جامعــه عــن الشــافعي أنــه قــال" : قــال النــووي
 ."  عجيب، واملعروف يف املذهب ما سبق

عليـــه نصـــوص الشـــافعي رمحـــه اهلل وقطـــع بـــه  مـــذهبنا املشـــهور الـــذي تظـــاهرت" : والـــذي ســـبق هـــو قولـــه
 .(4)"  وال حد ألقله اأن أكثر النفاس ستون يومً األصحاب 

                                 
 . للمالكية( 1/23)للشافعية، واملدونة . (299/ 9)ا موع ( 1)
 . (1/113)، وشرح منتهي اإلرادات (111) – (119/ 1 )فت  القدير( 2)
 . (3/14 )اجلامع ألحكام القر ن( 3)
 (. 1/921)سنن البمذي بتحقيق أمحد شاكر ( 9/299)ا موع ( 4)
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 كانـــت النفســـاء جتلـــس علـــى عهـــد رســـول اهلل " : واســـتدلوا حبـــديث أم ســـلمة ر،ـــي اهلل عنهـــا قالـــت
وروي معىن احلديث عن أنـس وأ  هريـرة ر،ـي اهلل عـنهم وغـريهم، وألن هـذا تقـدير فـال يكـون  " اأربع  يومً 
 . إال بتوقيف

وقـــــد أجـــــاب الشـــــافعية عـــــن هـــــذا احلـــــديث بأجوبـــــة منهـــــا أنـــــه حممـــــول علـــــى الغالـــــب أو أنـــــه يف نســـــاء 
تقعــد يف النفــاس أربعــ  ليلــة ال يأمرهــا  مــن نســاء النــ   املــرأةكانــت " : ففــي روايــة أل  داود. خمصوصــات

 . ألربع أو أنه الداللة فيه على الزيادة وإوا فيه اثبات ا (1) "بقضاء صالة النفاس الن  
 .األحوط واألرجح واهلل أعلم

ألن املرجـع فيــه إىل  ؛ (2) علـى وتـرية واحـدة فإهنـا تبقــى إىل متـام السـت  االقـول بـأن الـدم إذا كـان مســتمرً 
 .اوقد وجد من بلغ نفاسها ست  يومً . الوجود

 . كما يف احليض واحلمل  اوألن غالبه أربعون فينبغي أن يكون أكثره زائدً 
 :النفساء قبل األربعين إذا طهرت المرأةوطء حكم : الثامنالمطلب 

 : صورة المسألة وتحرير محل النزاع
اتفقوا علـى جـواز االسـتمتاع بـاملرأة احلـائض والنفسـاء مبـا دون الفـرج، واخلـالف فيمـا لـو طهـرت النفسـاء 

 (3)قبل األربع  أو احلائض قبل أن تتطهر هل يباح وطعهما أم ال؟
 : سبب الخالف

فيبـاح  (4)الختالف يف معـىن الطهـر يف احلـيض وعلـة املنـع مـن وطء النفسـاء هـل هـو خـروج الـدم أم ال؟ا
 .في ذلك  االحتياطو . وطعها بانقطاعه
اســم للـــدم اخلـــارج مـــن : ، إذا و،ـــعت فهــي نفســـاء ويف االصـــطالحاملـــرأةوالدة  :تعريددف النفددداس: أوال  

 .(5)إما لتنفس الرحم بالولد أو خبروج النفس االرحم عقيب الوالدة ومسي نفاسً 
 :األقوال في المسألة

                                 
واملــراد بنســاء النــ  غــري أزواجــه ألن نســاء الرجــل أعــم مــن زوجاتــه ( 319)ســنن أ  داود، كتــاب الطهــارة، بــاب مــا جــاء يف وقــت النفســاء، ح ( 1)

 ( .  392/  3بيان الوهم ) البنات وسائر القرابات حتت ذلك و،عفه ابن القطان بقوله هذا خرب ،عيف اإلسناد منكر املنت  للدخو 
 (. 1/309)الشرح املمتع ( 2)
 (. 9/231)ا موع ( 3)

 (. 9/41)بداية ا تهد ( 4)

 . 41/ 1بدائع الصنائع  9/392لسان العرب ( 5)
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 ( 2)ورواية عن أمحد (1)إذا طهرت النفساء قبل األربع  حلت لزوجها وهو مذهب احلنفية -1
 .وعليه اجلمهور يستحب لزوجها أن ال يقرهبا، وإن فعل فهو مكروه -9

 .(4)وهو من املفردات(3)وهو املذهب عند احلنابلة
  :أدلة كل قول 

 : استدل أصحاب القول األول باملعقول فقالوا
بــدليل، ومل يـــرد يف ذلـــك  ألن القــول بأحـــد األحكــام الشـــرعية كاالســـتحباب والكراهــة إوـــا يثبـــت -1

 . شرع يقتضي املنع منه فدل على إباحته
الــوطء ألن النفســاء إذا طهــرت يف أثنــاء األربعــ  هلــا حكــم الطــاهرات يف  يــع األحكــام، ولــيس  -9

 . من الصالة فال جيوز استثناؤه منها ابأعظم شأنً 

 .استدل أصحاب القول الثاني بالمعقول كذلك
 . يف نفاس األنه ال يأمن عود الدم يف زمن الوطء فيكون واطعً : فقالوا
 :نوق 

 .دم أمر موهوم فال جيوز القول بكراهة الوطء من أجل أمر موهومالبأن عود 
واهلل أعلــم هــو القــول بــأن النفسـاء إذا طهــرت قبــل األربعــ  حلـت لزوجهــا مــن غــري كراهــة  األحدوط والددراجح

  .من الصالة فال جيوز استثناؤه منها العدم الدليل املتقضي للمنع فدل على إباحته وليس الوطء بأعظم شأنً 

 : عاد إليها الدم بعد طهرها في األربعينالتي  حكم المرأة: المطلب التاسع

 : سألةصورة الم
هذه املسألة مبنية على القول بـأن أكثـر مـدة النفـاس هـي أربعـون يوًمـا، ويـدخل يف هـذه املسـألة كـل مـن 

 . حدد مدة النفاس
 نفاًسا؟  –العائد يف املدة احملددة عند كل قول  –فهل يكون الدم 

                                 
 . 9/12املبسوط ( 1)
 . 1/314اإلنصاف ( 2)
 . 1/314اإلنصاف ( 3)
 . 111/  23الفت  الربا  م ( 4)
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 : تحرير محل النزاع
 . اتفقوا على أنه إذا عاد الدم يف املدة احملددة عند كل قول فال جيوز لزوجها وطدها

بعــد الطهــر، هــل يكــون نفاًســا؟ أو أنــه  –عنــد كــل قــول  –واختلفــوا يف الــدم إذا عــاد يف املــدة احملــددة 
 مشكون فيه فتصلي وتصوم؟ أم يكون حيًضا؟ 

 :األقوال في المسألة
 .ربع  فهو نفاس وليس دم فسادإذا عاد الدم يف األ –األول  -1

 .(2)ورواية عن أمحد (1)وهو مذهب أ  حنيفة

 (3)وهـــو مـــذهب مالـــك. وإال فهـــو حـــيض اإذا عـــاد الـــدم يف مـــدة النفـــاس يكـــون نفاًســـ –الثـــا   -9
احلـــيض )علـــى تفصـــيالت بيــنهم يف مـــدة الطهـــر بــ  الـــدم   (5)والشــافعية(4)وصــاح  أ  حنيفـــة

 (.والنفاس

 ةاملفرو،ــ الصــالةإذا عــاد الــدم يف األربعــ  فهــو مشــكون فيــه تصــوم وتصــلي وتقضــي  –الثالــث  -3
 .(6)وهو املذهب عند احلنابلة

 : أدلة كل قول

 : استدلوا بالمعقول فقالوا: القول األول
كمـا لـو اتصـل، وإذا كـان كـذلك فيجـب أن ال يكـوَن   األنه دم صـادف زمـن النفـاس فكـان نفاًسـ -1

 .فيه امشكوكً  ادمً 

ألن القول بـأداء العبـادات مـع وجـود دم النفـاس يف وقتـه خمـالف لنهـي احلـائض والنفـاس عـن أداء  -9
 . العبادات يف زمنه وخمالفة النهي أمر حمرم

 :استدلوا كذلك بالمعقول :أدلة القول الثاني
ال يضــم فالــدم العائــد حــيض، ألهنمــا دمــان ختللهمــا طهــر كامــل  ابأنــه إذا زاد علــى مخســة عشــر يوًمــ: فقــالوا

 . أحدمها إىل اآلخر كدم احليض
 : نوق  من وجهين

                                 
 . 919 – 3/910املبسوط ( 1)
 . 312_  1/314اإلنصاف ( 2)
 (. 124 – 1/123)املدونة ( 3)
 . 31 – 1/30تبي  احلقائق شرح كنز الدقائق ( 4)
 . 243 – 9/242ا موع شرح املهذب ( 5)
 . 1/990كشاف القناع   312 – 1/314اإلنصاف ( 6)
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 . ألنه ال دليل على التحديدا؛ ال نسلم لكم بأن أقل الطهر مخسه عشر يومً  -1
 . اكما لو ختلل بينهما دون مخسه عشر يومً . لوقوعه يف زمن اإلمكان؛ بأن الدم  نفاس -9

 : استدلوا كذلك بالمعقول: أدلة القول الثالث
فيــه مـــن جهــة كونــه دم نفـــاس أو دم فســاد وإوـــا  االــدم عـــاد بعــد أن رأت الطهــر فصـــار مشــكوكً ألن : فقــالوا

ألزمناهـا بفعـل العبـادات يف هـذا الـدم ألن سـببها متـيقن، وسـقوطها هبـذا الـدم مشـكون فيـه، فـال يـزول اليقـ  
ألن وجـــوب الصــالة والصـــوم متــيقن وســـقوط الصـــوم بفعلــه يف هـــذا الـــدم  احتياطـــابالشــك وأمرناهـــا بالقضــاء 

 . مشكون فيه، فال يزول بالشك
فيـــه،  اإن عـــودة الـــدم يف األربعـــ  صـــادف زمـــن النفـــاس، فكـــان اليقـــ  أنـــه نفـــاس، ولـــيس مشـــكوكً  :ندددوق 

تكب النهي ألجـل أمـر وإلزامها بالعبادات يف أثناء هذا الدم أمر حمرم لنهي النفساء واحلائض عن ذلك فال ير 
 .مشكون فيه

 : إذا تقرر هذا فاألحوط واهلل تعاىل أعلى وأعلم
والــراج  أنــه إن  ؛ القــول بــأن هــذا الــدم إمــا أن يكــون دم نفــاس أو ال يكــون دم نفــاس وذلــك حســب القــرائن

ال فيــه بــل هــو دم معلــوم وهــو دم نفــاس فــ اكــان العائــد دم نفــاس بلونــه ورائحتــه وكــل أحوالــه فلــيس مشــكوكً 
تصــــوم وال تصــــلي وتقضــــي الصــــوم دون الصــــالة وإن علمــــت بــــالقرائن أنــــه لــــيس دم نفــــاس، فهــــي يف حكــــم 
الطــاهرات تصــوم وتصــلي وال قضــاء عليهــا ألن اهلل تعــاىل مل يوجــب علــى العبــاد العبــادة مــرت  فإمــا أن تكــون 

 .(1)لكن إن صادف العائد عادة حيضها فهو حيض. للصيام فتصوم وإال فال الأه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (. 4/920)وجمموع فتاوى ابن عثيم  ( 1/311)الشرح املمتع  (1)
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فمـن اهلل عـز وجـل وإن يكـن خطـأ فمـين ومـن  اهذا ما تيسـر  عـه وكتابتـه بتوفيـق اهلل واعانتـه فـإن يكـن صـوابً 
 . على ما يسر وأعان اوباطنً  اظاهرً  اوأخرً  الواحلمد هلل أو ؛ الشيطان واستغفر اهلل

 . على اجلمع والبتيب والتنظيم والتبويب وأسأله املزيد من فضله
 : ن من قالوقد أحس
 (1)َمْن فر من شك إىل يق        يف أمور الدين احتياطوذو        
 : وكذلك

 تســـــــــــــــل عـــــــــــــــن الوفـــــــــــــــاق فربنـــــــــــــــا قـــــــــــــــد
ـــــــم ـــــــه املكل  كـــــــذا اخلضـــــــر املكـــــــرم والوجي
 تكــــــــــــــــــدر صــــــــــــــــــفو  عهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــرارًا
ــــــــــــــــــــه  ففارقــــــــــــــــــــه الكلــــــــــــــــــــيم كلــــــــــــــــــــيم قلب
ــــــــــــدل علــــــــــــى اتســــــــــــاع األمــــــــــــر فيمــــــــــــا  ف
 ومــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــبب اخلــــــــــــــــــالف ســــــــــــــــــوى
 فكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن اللـــــــــــــــــوازم أن يكـــــــــــــــــون

 

 حكـــــــــــــى بـــــــــــــ  املالئكـــــــــــــة اخلصـــــــــــــاما 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ملامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إذ أمل ب
 وعجــــــــــل صـــــــــــاحب الســــــــــر الصـــــــــــراما
 وقـــــــــــد ثـــــــــــىن علـــــــــــى اخلضـــــــــــر املالمـــــــــــا
 الكـــــــــــــــــــــــــرام خالفـــــــــــــــــــــــــت الكرامـــــــــــــــــــــــــا
 اخـــتالف العلـــوم هنـــان بعًضـــا أو متامـــا
 (2)اإللــــــــــــــــه خمالًفـــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه األنامـــــــــــــــــا

 

 (3) چ  ائ ائ ائ ی ی یی ائ ائ ائ ائائ ائ   ائ ائ ائ ائچ 
 الصاحلات،،،،واحلمد هلل الذي بنعمته تتم 

                                 
 (.1/342)صاحب أ،واء البيان رمحه اهلل تعاىل : قاله (1)

 (. 122)يف رد اخلالفات إىل املذهب احلق، ص " إيثار احلق على اخللق"ذكرها حممد بن املرتضى اليما  يف كتابه ( 2)

 (.11: )هودسورة  ( 3)
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 الخاتمـــة 

 : نتائج البحث
فلـه الفضـل علـى إمتـام . احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات والشـكر لـه علـى مـا مـن بـه مـن املكرمـات

 . وأسأله أن يتم وخيتم يل ولسائر املسلم  بالتوحيد والسنة وبعد. هذه األطروحة و عها وترتيبها
 : النتائج التاليةحبثه من خالل للباحث فقد ظهر 

 . ة ويسرها وصالحيتها لكل زمان ومكاناإلسالميأمهية الفقه عامة ومشول الشريعة  -1
 . أمهية القواعد والضوابط والنظريات الفقهية يف  ع شتات املسائل الفرعية وإحلاقها باألصول -9

 . يف الفقه وخاصة يف املسائل اليت فيها اخلالف كبري االحتياطأمهية  -3

وخاصـة يف بـاب الطهـارة ألن الوسوسـة  اهو املخرج والسـالمة مـن الوقـوع يف الزلـل غالبًـ االحتياط -4
 . وخاصة أن هلا شيطان خمصص هلا كما ورد. فيها كثرية عند كثري من املكلف 

ملـــا أ ـــع عليـــه اجلمهـــور بلغـــت مـــا يقـــرب الثلـــث  افيهـــا واألحـــوط خمالًفـــ االحتيـــاطإن املســـائل الـــيت   - 2
 . والثلث كثري

 . القول باألحوط عند كثري من الفقهاء أو غالبهم اهتمام ومراعاة -3

هـــو األحـــوط ولـــيس العكـــس كمـــا يظـــن الـــبعض أو  اأن األيســـر واألخـــف واألرجـــ  والصـــحي  غالًبـــ -9
 . األكثر
 . وا يكون يف املسائل اليت فيها اخلالف قائم على أدلة حمتملةإ االحتياطأن  -1
 . براء الذمةإشبهات و اتقاء ال االحتياطأن يف  -2
 . سبب رئيسي ملراعاة اخلالف والتيسري ورفع احلرج االحتياط -10
مبينــاً لكـــن إال جــاءت الشــريعة مســتوعبة جلميــع األحكــام فمــا تـــرن اهلل عــز وجــل ورســوله حــالالً  -11

بعضــه أظهــر بيانــاً مــن بعــض فمنــه مــا اشــتهر ومنــه مــا خفــي علــى الــبعض بســبب االخــتالف يف املأخــذ 
 . ستمسكوامل
قد تعرض للمجتهد بعض الشبه وهي قسـمان شـبهة حكميـة وهـي الواقعـة يف احلكـم الشـرعي أي  -19



 

991 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

علـى احملكـوم وهـو حمـل احلكـم مـن  –مبعىن عدم ظهوره من الدليل على وجه العلم أو الظـن وشـبهة حمليـة 
حيـث دخولــه حتــت احلكــم الشــرعي مــن حــل  أو حرمــة وذلــك يعــود إىل منــاط األدلــة ولــيس الــدليل، فهنــا 

 . حيتاط املكلف لعبادته
واألحـوط أفعـل تفضـيل منـه، وأفعـل . وهو مصدر للفعل احتـاط. افتعال من احلوط: االحتياط لغة -13

أمــــا التعريــــف االصــــطالحي املناســــب . ألحوط  كــــد مــــن االحتيــــاطالتفضــــيل يفيــــد زيــــادة املصــــدرية فــــا
 . وظيفة شرعية حتول دون خمالفة أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمه. لالحتياط يف نظري فهو

االحتيـاط ألمـور العبــادة عنـد االشــتباه واجـب ألن يقـ  األداء ال يــتم إال بالتأكـد مــن حتقـق  يــع  -14
 . تطاع حتصيل اليق  ترن املشتبه احتياطاً شروطها وأركاهنا وإذا اس

إبراء الذمة واجب، فيكون االحتياط ألجل إبراء الذمة واجب، سواًء كـان ذلـك يف اإلثبـات أم يف  -12
 . اإلسقاط
اخلـــروج مـــن اخلــــالف مســـتحب، فيكـــون االحتيــــاط لـــه مســـتحب كــــذلك وخاصـــة عنـــد اخلــــالف  -13

 . الشديد وعدم املرجحات أو ،عفها
ق بــ  االحتيــاط املشــروع والوسوســة أن االحتيــاط املشــروع هــو االستقصــاء واملبالغــة يف اتبــاع الفــر  -19

ويتضـمن ذلـك . وأصـحابه مـن غـري غلـو وجمـاوزة وال تقصـري وال تفـريط السـنة ومـا كـان عليـه رسـول اهلل 
مـا مل تـأت  تـداعاحلذر من الوقوع يف احلرام أو املكروه أو ترن واجب أو مندوب خبالف الوسوسة فهـي اب

 . السنة به
لقاعـــدة االحتيـــاط أثـــر وعمـــل يف كثـــري مـــن أبـــواب الفقـــه وأحكامـــه وهلـــا ارتبـــاط واســـع بكثـــري مـــن  -11

األصول والقواعد الفقهية فيندرج حتت قاعدة العمل باالحتياط قواعـد أصـولية وفقهيـة كثـرية مـن ذلـك مـا 
يف  يـع أبـواب الفقـه مـن الطهـارة إىل مرت معنا خالل املبحـث لـذلك فقاعـدة االحتيـاط الفقهيـة تـدخل 

فهي حتتل جزًء كبرياً من الفقه، فقلما جتد باباً من أبواب الفقه إال وللقاعدة أثر عليه وذلـك . احلدود... 
 .  يعين أمهية هذه القاعدة
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 التوصيات والمقترحات 

 
وعلى أبواب الفقه ليظهر لزوم االهتمام بعلم القواعد الفقهية وتطبيقها على الوقائع العصرية خاصة  -1

 . دورها ورونقها و اهلا يف أعمال املكلف 
يف  يع أبواب الفقه واعماهلا على أعمال املكلف  مع التطبيق النظري  االحتياطاالهتمام بقاعدة  -9

 . والعملي
واألخذ باألحوط ألنه هو فقه التيسري واألخذ باأليسر ال كما يظن ويعتقد البعض  االحتياطشاعة فقه إ -3

 .أنه ،ده ونقيضه
بالطهارة ألن ما  عه  اعلى بقية أبواب الفقه بدءً  االحتياطمتام ما بدأه الباحث من تطبيق قاعدة إ -4

و،عف يف املعاجلة وقد لو من خلل ونقص حيتاج إىل إمتام وتكميل وعيوب خيودونه بداية فال  الباحث
  (1):أحسن من قال

 جل من العيب فيه وعال    فسد اخللال اوإن جتد عيبً        
 فنعم ما أوىل ونعم املوىل     واحلمد هلل على ما أوىل       

 . وقد رفع اهلل العليم احلكيم عن األمة احملمدية اخلطأ والنسيان واستجاب لدعائهم

 ائ  ائ ائ ائ ائائ ی ی  ی ی ائ  ائ ائ ائائ ائ ائ ائ  ائ  ائ ائ  ائ  ائ ائ ائ ائائ ائ ى  ى ې ې ېژ 

ژ ائ ائ ائ ائ ائ ائ  ائائ
 (3).ژ   ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇژ  (2)

                                 
 (. 393 - 399)البيت  –ملحة اإلعراب  –احلريري  (1)

 (. 913)البقرة سورة  (9)

 (. 39)البقرة سورة ( 3)
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 فهرس اآليات 

 الصفحة  رقم اآلية السورة اآلية 
 30 12  البقرة چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 13 93 " چ  ائ  ائ   ائ  ائۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   چ 
 41 940 "  چ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ ڤ  ڤ چ 

 31 104 " چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  چ 
 22 194 " چ ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھ  ۀچ 
 19 199 " چٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  چ 

 -143 999 " چۀ  ۀ  ہ    ٹڻ   ڻ  ٹچ 
900 

 1 9 – 1  ل عمران چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 
 1 1 النساء چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

 143 -33 43 " چٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ 
 24 101 "  چ     ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائی  ی   ی  چ 

 10 9 املائدة چ ائ  ائ  ائ  ائچ 
  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ 

" 3 92 - 
102 

 94 1 " چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 
 122 20 " چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 31 102 األنعام  چ  ائائ  ائ     ائ  ائ  ائ  ائ  ائى  ى  چ 
 129 192 " چٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  چ 

 119 142 " چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  چ 
 24 121 " چ ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۓچ 
 129 91 األعراف چ ک  ک  ک ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک چ 

 33 11 األنفال چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 
 32 21 " چ ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ٹ  ٹ      ۀ  ۀچ 
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 الصفحة  رقم اآلية السورة اآلية 
  129 22 التوبة چ ڇ  ڇ  چچ    چچ 

 1 199 " چ ائ   ائې  ى            ى    ېچ 
 129 192 " چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  چ 

 129 100 يونس چڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    چ 
 19 21 هود چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ 

 19 93 النحل چ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائچ 
 101 -22 193 النحل چ ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ        ڑچ 

 113 1 اإلسراء چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ    چ 
 19 44 " چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ 
 111 1 الكهف چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ 

 111 40 " چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  چ 
 30 110 طه چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى    چ 

 129 30 احلج چ ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋچ 
 31 -30 91 " چ ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہچ 

 129 – 1 33 األحزاب چ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ 
 1 91 "  چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    چ 

 123 49 الصافات چ      ائ   ائ  ائچ 
 94 31 الشورى چں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ    چ 

 31 19 احلجرات چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  چ 
 131 31 الرمحن چٱ  ٻ  ٻ                 ٻ    چ 

 123 12 الواقعة چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ 
 192 13 التغابن چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ 

 41 4 الطالق  چۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ 
 123 91 نساناإل  چ    ائ   ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائ  ائائ  ائ   ائ    ائ  ائچ 
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 الصفحة  رقم اآلية السورة اآلية 
 19 12 اإلنسان چں  ں  ڻ   ڻ   ٹ  چ 
 30 90 الربوج چ     ائ   ائ   ائى  چ 

 143 2 البينة چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ 
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 األحاديث واآلثارفهرس 

 الصفحة الحديث
 113 ابدءوا مبا بدء اهلل به
 129 أن: قال. أتو،أ من حلوم الغنم

 132 أحدث فغسل وجهه ويديه ومس  على اجلورب  
 22 اخفضي وال تنهكي

 199 إذا و،ع عشاء أحدكم 
 199 إذا اجنب الرجل يف السفر تلوم 

 92 – 41 إذا استيقظ أحدكم
 49 إذا أصاب حبده

 112 إذا أصابت أحداكن الدم من احليضة
 144 إذا أفضى أحدكم بيده إىل ذكره 

 101 إذا التقى اخلتانان فقد وجب الغسل
 901 إذا بلغت اجلارية تسع فهي

 902 مخس  املرأةإذا بلغت 
  111 – 23 إذا تو،أ أحدكم فليجعل يف أنفه 

 22 إذا جلس أحدكم حلاجته
 13 إذا دبغ االهاب فقد طهر

 23 إذا ذهب أحدكم إىل الغائط
 49 إذا رميت سهمك فاذكر

 93 إذا قام أحدكم من نومه فليغسل
 99 إذا كان املاء قلت 

 43 إذا مت فال تدذنوا  
 144 إذا مس أحدكم ذكره فليتو،أ 
 120 إذا ولغ الكلب يف إناء أحدكم
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 الصفحة الحديث
 109 األذنان من الرأس

 130 امس  عليها ما تعلقت
 192 أصبت السنة وأجزأتك صالتك

 111 مل يعطهن أحد قبلي  اأعطيت مخسً 
 33 . بفضل ميمونة ر،ي اهلل عنها أغتسل 

 901 أقل احليض
 109 ألق عنك شعر الكفر واختنت

 92 ألقوها وما حوهلا
 120  اأمرنا بغسل االساس سبعً 

 191  اإذا كنا سفرً  أمرنا رسول اهلل 
 193 أمرهم أن ميسحوا على العصائب والتساخ 

 32 -1 إن احلالل ب  وإن احلرام ب 
 131 أن الصعيد الطيب طهور املسلم 

 93 أن املاء ال جينب
 91 إن املاء ال ينجسه شيء 

 14 انكسر أن قدح الن  
 909 إن هذا ليس حبيض
 143 – 109 إوا األعمال بالنيات

 131 إوا املاء من املاء
 900 إوا ذلك عرق 

 113 إوا كان يكفيك هكذا
 193  إوا هو جزء منك 
 143 أنه غرف فمس 

 102 أنه مس  برأسه مباء غري فضل يديه
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 الصفحة الحديث
 119 أنه مس  رأسه بيديه فأقبل هبما

 19 أميا اهاب دبغ فقد طهر 
 132  مث دعا مباء فتو،أ ومس  على نعليه  ابال قائمً 

 41 الرب ما سكنت إليه النفس
 901 وأنا  تزوجين الن  

 901 تقعد أحداكن شطر عمرها ال تصوم
 23 تسون وهو صائم

 120 تو،أوا  ا أنضجت النار
 120 تو،أوا  ا مست النار
 134  اجلورب تو،أ ومس  على 

 103  مث غرف فمس  برأسه وأذنيه داخلهما
 132 – 139  اوطهورً  اجعلت يل األرض مسجدً 

 13 دباغه طهوره
 40  دع ما يريبك إىل ما ال يريبك
 99 من ماء  الدعوه وأهريقوا على بوله سج

 900 دم احليض أسود يعرف
 129  دعوها ما وجدى منها بداً 

 132 ومس  علىتو،أ  رأيت رسول اهلل 
 21 على بيت حفصة فرأيت  ارقيت يومً 

 29 السوان مطهره للفم مر،اة للرب
 122 سعل عن اخلمر تتخذ خال
 133 الصعيد الطيب طهور املسلم

 193 صل الصالة لوقتها
 192 الصالة على وقتها
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 الصفحة الحديث
 21 صم وأفطر

 120  طهور إناء أحدكم إذا ولغ
 23 – 11  إذا دخل علمنا رسول اهلل 
 30 على أهل احلوائط
 119 عليك بالباب

 141 – 149  الع  وكاء السه فإذا نامت
 131 فأدخل يده من حتت العمامة

 123 – 119 فضلنا على الناس بثالث
 103  فمس  برأسه وأذنيه

 129 كان إذا اغتسل من اجلنابة بدأ
 140 – 193 ال ننزع اكان يأمرنا إذا كنا سفرً 

 33 كان يتحفظ من شعبان ما ال يتحفظ من غريه
 109 كان يستفت  صالته بالتكبري

 131 كان ميس  على اجلبائر
 49 كان مير بالتمرة

 134 كان ميس  على اجلورب  أسفلهما
 112 كانت الصالة مخس 

 92 كل مسكر حرام
 194 كل شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل

 123 يف العيدينكنا ندمر باخلروج 
 122 كنت ساقي القوم

 193 كيف بكم إذا أتت عليكم 
 43 .كيف وقد زعمت أن قد أر،عتكما

 20 ال تستقبلوا القبلة بغائط أو بول وال تستدبروها 
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 الصفحة الحديث
 901 ال تقبل صالة احلائض إال خبمار
 122 من القر ن اال تقرأ احلائض وال اجلنب شيعً 

 121 ال توطأ حامل حىت تضع
 199 ال صالة حبضرة طعام وال 

 110 ال صالة ملن ال و،وء له وال و،وء
 39 – 92 ال ،رر وال ،رار

 40 ال يبلغ العبد أن يكون من املتق 
 41 اال ينصرف حىت يسم  صوتً 

 49 لك األجر مرت 
 29 – 23 لوال أن أشق على أميت ألمرهم بالسوان

 49  لوال أن تكون من الصدقة
 101 أحدكم إذا أتى أهلهلو أن 

 121 الأو حام اليطلقها طاهرً 
 121 املاء من املاء

 131 مس  بناصيته وعلى العمامة
 109 من أسلم فليختنت

 42 امن أغلق بابً 
 142 من مس فرجه فليتو،أ

 49  من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل
 124 نعم إذا رأت املاء

 13  عن جلود السباع هنى 
 90 ميتشط أحدنا كل يومهنى أن 

 44  هذه ا،حية ابن عباس ر،ي اهلل عنهما 
 149 هل هو إال بضعة منك
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 الصفحة الحديث
 13 هال أخذوا إهاهبا فدبغوه

 42 هلك املتنطعون
 33 هو الطهور ماؤه

 129 الو،وء  ا مست النار
 129  يا صاحب احلوض ال ختربه 
 43 يا عجبا البن عمر هذا 

 43 يغسل الثوب كله
 111 وبالغ يف االستنشاق إال أن

 190 ميس  عليهما إىل مثل ساعته من يومه
 134 مس  على اجلورب  والنعل 
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 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 المراجع

 
أبو الطيب حممد مشس احلق العظيم، عون املعبود شرح سنن أ  داود أل  الطيب حممد مشس   بادي، -1

( 9)احلق العظيم  بادي مع شرح احلافظ مشس الدين بن قيم اجلوزيه، دار الكتب العلمية، ط 
 . هـ1492

الطبعة  ،وتحكام القر ن، املشهور بابن العر  دار الكتب العربية، بري أحممد بن عيد،،  األندلسي، -9
 . األوىل

ذخرية العق  شرح )األثيو ، الولوي حممد بن علي بن  دم بن موسى، شرح سنن النسائي املسمى -3
 . ، مكة املكرمة، دار أحياء الباث(ا ت 

اآلمدي، علي بن حممد أبو احلسن، اإلحكام يف أصول األحكام حتقيق سيد اجلميلي، دار الكتاب  -4
 .هـ1404العر ، بريوت 

 . هـ1419مري احلاج، التقرير والتحبري يف علم األصول، دار الفكر، األبن ا -2
( 19)البار، حممد علي، خلق اإلنسان ب  الطب والقر ن، الدار السعودية للنشر والتوزيع ط  -3

 .هـ1393
ميد بن ، حتقيق عبد احل(403)الباقال ، أبو بكر حممد بن الطيب، التقريب واالرشاد الصغري، ت  -9

 . م1223هـ،1413علي أبو زنيد، مدسسة الرسالة بريوت، الطبعة األوىل 
 . املكتبة السلفية: البخاري، حممد بن إمساعيل، اجلامع الصحي  مع شرح فت  الباري، القاهرة -1
الربكايت، حممد بن عبدالباقي بن يوسف، شرح الزرقا  على موطأ مالك حملمد بن عبد الباقي بن  -2

 . هـ1411( 1)لربكا ، بريوت، دار الكتب العلمية ط يوسف ا
الربكيت، حممد عميم اإلحسان ا ددي، قواعد الفقه، دار الصدف، كراتشي، الطبعة األوىل  -10

 . هـ1409
 . ، بريوتاإلسالميالبغوي، حس  بن مسعود، شرح السنة، املكتب  -11
عبدالعزيز بن /يف شرح خمتصر اخلرقي حتقيق د  املقنعبو علي احلسن بن أمحد بن عبداهلل، أابن البنا،  -19

 . مكتبة الرشد هـ،1412سلمان بن ابراهيم النعيمي، ط 

شعيب / ابن بلبان، عالء الدين بن علي الفارسي، صحي  ابن حبان ببتيب ابن بلبان،حتقيق  -13
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 . ، مدسسة الرسالة(هـ1414)األرندوط، ط 

وحجيته وأحكامه و،وابطه، مدسسة الرسالة، بريوت، الطبعة األوىل  ، حقيقتهاالحتياطبلكا، إلياس،  -14
 (.م9003 هـ،1394)

 . ، عامل الكتب(هـ1413)البهويت، منصور بن يونس، شرح منتهى اإلرادات، ط  - 12

 . ، مكتبة نزار الباز(هـ1419)كشاف القناع عن منت األقناع، الطبعة * 
هــ، 1412سورة، السنن، إعـداد هشـام مسـري البخـاري، ط البمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن  -13

 . دار أحياء الباث
ابـن تيميــة، أمحــد بـن عبدالســالم، أحكــام الطهـارة، حتقيــق مصــطفى عبـد القــادر عطــا، دار الكتــب  –19

 . هـ1409العلمية، بريوت الطبعة األوىل، 

بـريوت،   زهوي، املكتبة العصـرية، صـيدا،فتاوى الطهارة وأحكامها، أعتىن به وراجعه كالدا  بن منري  ل * 
 (. هـ1430 –م 9002)طبعة 

م، 1222 -هـــ 1413جممــوع الفتــاوي،  ــع وترتيــب عبــدالرمحن بــن قاســم وســاعده ابنــه حممــد، طبعــة * 
 . جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف

عبد امللك بن دهيش ط / التنوخي، تقي الدين حممد، معونة أهل النهى شرح املنتهى، ت د -11
 .هـ، دار خضر1413

 . هـ،عامل الكتب1409عبد الرمحن عمرية، ط / ي علي بن حممد بن علي، حتقيق دظاجلرجا ، احلف -12
ائل الفروع الفقهية، ط ومس قوان  األحكام الشرعيةابن جزي الغرناطي املالكي حممد بن أمحد،  -90

 . ، عامل الفكر، القاهرة(م1292 -هـ 1322)
ابن جرير الطربي، أبو جعفر حممد، جامع البيان عن تأويل القر ن، مكتبة ومطبعة مصطفى البا   -91

 (. م1231) –( الثالثة)احلل  مبصر، ط
 . صول اجلصاصاجلصاص، أبو بكر امحد بن علي الرازي، الفصول يف األصول املعروف بأ -99
 . ، مطبعة املد ، القاهرة(هـ939ت )اجلمحي، حممد بن سالم عبيد اهلل، طبقات فحول الشعراء،  - 93
 . مصطفى عبد الواحد: عبد الرمحن بن علي بن حممد، ذم اهلوى، حتقيق ابن اجلوزي، -94
بار كفوري،  عية احياء بلوغ املرام من أدلة األحكام ، حتقيق صفي الدين امل العسقال ، ابن حجر، -92

 .الباث، الكويت
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بريوت، لبنان، توزيع عباس الباز  ،تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، دار الكتب العلمية *
 .هـ 1412الطبعة األوىل 

 . فت  الباري شرح صحي  البخاري، ط، دار الكتب العلمية* 
اختيارات ابن باز الفقهية و راؤه يف قضايا معاصرة ، رسالة   ل حامد خالد بن مفل  بن عبداهلل، -93

 . هـ1431دكتوراه دار الفضيله 
احلازمي ، حممد بن موسى بن عثمان احلمدا ، األعتبار يف الناسخ واملنسوأل من اآلثار للحازمي  -99

 .هـ1403دار الوعي حبلب  ،(214)
مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل  دالرمحن املغري،احلطاب الرعيين أبو عبداهلل حممد بن حممد بن عب -91

 .هـ، دار الكتب العلمية 1413زكريا عمريات، ط / ، ختريج 
وتطبيقاته، دراسة اصولية  هة، ،وابطاإلسالميابن محيد، صاحل بن عبد اهلل، رفع احلرج، يف الشريعة  -92

 (. هـ1349)تأصيلية، 
 .تعليل املختار، دار الفكر العر احلنفي، عبد اهلل بن حممود، االختيار ل -30
املنورة، جممع  ا ت  من مشكل اعراب القر ن الكرمي،، السعودية، املدينة اخلراط، أمحد بن حممد، -31

 . هـ1493، م9002امللك فهد للطباعة 
ابن خزمية، ابو بكر حممد بن اسحاق السلمي، صحي  بن خزمية، حتقيق حممد مصطفى األعظمي،  -39

 .اإلسالميـ، املكتب ه1419ط 
حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد دار  يت، معامل السنن،ساخلطا ، حممد بن حممد ابراهيم الب -33

 . هـ1411( 1)الكتب العلمية، بريوت، ط 
 هـ 1419، (دار الكتب)الدارقطين، ابن عمر علي احلافظ، سنن الدارقطين، ط -34
 حتقيق فواز أمحد زملي، خالد العلمي، دارالكتاب، ، سنن الدارمي،بن عبد الرمحن الدارمي، عبد اهلل -32

 .هـ1409( 1)بريوت ط 
 . ، دار إحياء الباث(هـ1412)أبو داود سليمان بن األشعت السجستا ، السنن، ط -33
 هـ 1492أ  عمر دبيان بن حممد، أحكام الطهارة، مكتبة الرشد، الطبعة األوىل  ،الدبيان -39
 . على أقرب املسالك إىل مذهب مالك الشرح الصغري. الدردير، أمحد بن حممد -31
( 9)الدسوقي، مشس الدين حممد بن عرفه، حاشية على الشرح الكبري، دار الفكر بريوت، الطبعة  -32
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 .هـ1313
عبد الفت  الربا  مبفردات ابن حنبل، حتقيق  أمحد بن عبد املنعم بن يوسف بن صيام، الدمنهوري، -40

 .هـ1412اهلل بن حممد بن أمحد الطيار ط دار العاصمة 
طبعة (  ع وترتيب)فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالرشاد  أمحد عبد الرزاق، الدويش، -41

 (.1)رئاسة إدارة البحوث العلمية واالفتاء، ط 
هـ دار بن 1492، (1)الذيا ، سعد بن سعيد بن سم، ترجيحات ابن عثيم  يف الطهارة، ط  -49

  (.رسالة ماجستري)اجلوزي، 

الرازي، حممد بن أ  بكر بن عبدالقادر، خمتار الصحاح، ترتيب حممود خاطر، حتقيق محزة فت  اهلل،  -43
 . مدسسة الرسالة( هـ1413)ط 

 . م1212، (الثالثة)فخر الدين، مفاتي  الغيب، دار الفكر، بريوت، الطبعة حممد بن عمر الرازي،  -44

 . م1299بدر بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القر ن، دار املعرفة، بريوت  الزركشي، -42

الزيلعي احلنفي، فخر الدين عثمان بن علي، تبي  احلقائق شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانية، دار  -43
 . اإلسالميالكتاب 

( م9009 -هـ 1491)ة الثانية، ساعي، حممد نعيم حممد ها ، موسوعة مسائل اجلمهور، الطبع -49
 . دار السالم

بــــــــريوت،  دار الكتــــــــب العلميــــــــة، شــــــــرح املنهــــــــاج، االهبــــــــاج  الســــــــبكي، عبــــــــد الوهــــــــاب بــــــــن علــــــــي، -41
 .هـ،الطبعة األوىل1404

 . هـ، دار الكتب العلمية1414حتفة الفقهاء، ط  السمرقندي، عالء الدين، -42

للفتاوى، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل  السيوطي، عبد الرمحن بن أ  بكر ، احلاوي -20
 .هـ1403

 .هـ1499 االختيارات الفقهية لإلمام األلبا ، دار الغد اجلديد، الطبيعة األوىل، أبو شادي، ابراهيم، -21

األم ، ختريج حممود مطرجي، دار الكتب العلمية، بريوت،  عبد اهلل حممد بن أدريس، الشافعي أبو -29
 .م1223األوىل  الطبعة

 ( 1)، دار النفائس، الرياض، ط اإلسالمييف الفقه  االحتياطشاكر، منيب، العمل ب -23

الشربيين، مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب، مغىن احملتاج إىل معرفة معا  ألفا  املنهاج ، حتقيق  -24
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 .دار الكتب العلمية. هـ1412على حممد معوض، عادل أمحد عبد املوجود ط 

الشنقيطي، حممد بن حممد املختار ، أحكام اجلراحة الطبية، رسالة دكتوراه، مكتبة الصديق،  -22
 . هـ1413الطائف، الطبعة األوىل، 

السيل اجلرار، حتقيق قاسم غالب حممد النواوي وغريه من منشورات وزارة  الشوكا ، حممد بن على، -23
 هـ14.3األوقاف املصرية 

 حممــــــــــــد الزحيلــــــــــــي/الشــــــــــــافعي حتقيــــــــــــق د اإلمــــــــــــامســــــــــــحاق، املهــــــــــــذب يف فقــــــــــــه إالشـــــــــــريازي، أل   -29
 .هـ دار القلم، الدار الشامية1419ط  

محدي عبد ا يد السلفي ط / الطربا ، احلافظ أ  القاسم سليمان بن أمحد، املعجم الكبري حتقيق  -21
 .، دار احياء الباث(الثانية)

د بن سالمة بن عبد امللك بن سالمة، شرح معا  اآلثار، الطحاوي، األزدي،أبو جعفر أمحد بن أمح -22
 . هـ،دار الكتب العلمية1413 حممد زهري النجار،/ حتقيق 

دار الكتب  ،تعليق حممد مسك  ، احلسن بن حممد بن عبد اهلل ، الكاشف عن حقائق السنن،الطي  -30
 . هـ1499 العلمية بريوت،

( 9)عابدين على الدر املختار، دار الفكر بريوت، الطبعة ابن عابدين، حممد أم ، حاشية ابن  -31
 .هـ1313

، دار (هـ1412)رد احملتار على الدليل املختار، حتقيق عادل أمحد عبداجلواد، علي حممد معوض، ط *
 . الكتب العلمية

حتقيق حممد امليساوي، دار النفائس، عمان ( 9ط)ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الشريعة،  -39
 ( م9009هـ،1491)

ابن عبدالرب، أبو عمر يوسف، االستذكار ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ  -33
من معا  الرأي واآلثار، حتقيق أ  احلسن املرغينا ، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

 هـ1410

 . هـ 1322التمهيد ملا يف املوطأ من املعا  واألسانيد، حتقيق عبد اهلل بن الصديق * 

ابن عبد السالم، عز الدين، شجرة املعارف واألحوال، حتقيق حسان عبد املنان، بيت األفكار  -34
 . الدولية، الرياض
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 .هـ1410قواعد األحكام يف مصاحل األنام، مدسسة الريان  *

مد بن صاحل، االختيارات الفقهية يف املسائل اخلالفية، رمحه اهلل تعاىل،  عة وحقق بن عثيم ، حما -32
 .هـ،دار املودة1492الدمراوي، الطبعة األوىل .أحاديثه أبو اسحاق

 .هـ1491( 1)الشرح املمتع على زاد املستقنع، عناية وختريج حممد احلفيان، مكتبة العبيكان، ط * 

 . هـ1494ع وترتيب فهد بن ناصر السليمان، دار الثريا، الطبعة األوىل فتاوى أركان اإلسالم،  * 
 . هـ1409، (األوىل)األلبا ، حممد ناصر الدين، السلسلة الصحيحة، املعارف، الرياض، ط  -33

 . اإلسالميهـ، املكتب 1322إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، الطبعة األوىل، * 
 هـ أشرف على طبعه زهري الشاويش 1411 وزيادته، الطبعة الثالثة، صحي  اجلامع الصغري* 
 . هـ1402صحي  أ  داود، الطبعة األوىل، املعارف، الرياض، * 
 .تصحي  وختريج حممد فداد عبد الباقي، طبعه دار أحياء الكتب العلمية ، املوطأ،أنس ابن مالك - 39

  (.م1222 -هـ 1412)املدونة، دار الكتب العلمية 
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 فهرس الموضوعات

 

 الصفحة الموضددددوعات
 13 التمهيد

 19 تعريف القواعد الفقهية: املبحث األول
 90 الفرق ب  القاعدة الفقهية والضابط والنظرية: املبحث الثا 
 99 أمهية القواعد الفقهية والفائدة من دراستها: املبحث الثالث
 94 وحجيتهامصادر القواعد الفقهية : املبحث الرابع
 92 قاعدة االحتياط الفقهية: الفصل األول
 30 تعريف االحتياط: املبحث األول
 31 حجية االحتياط وشروطه: املبحث الثا 
 24 أقسام االحتياط: املبحث الثالث
 21 بعض القواعد الفقهية الواردة يف االحتياط: املبحث الرابع
 32 الفقهية في الطهارة الشرعيةأثر قاعدة االحتياط : الفصل الثاني
 33 أثر قاعدة االحتياط الفقهية في باب المياه: المبحث األول
 33 أقسام املياه: املطلب األول
 32 تغري املياه بغري  ازج، كقطع كافور أو دهن: املطلب الثا 
 90 تسخ  املاء بنجس: املطلب الثالث
 91 جماورة املاء مليتة: املطلب الرابع

 99 تطهر الرجل بفضل طهور املرأة: املطلب اخلامس
 94 املاء الذي رفع بقليله حدث : املطلب السادس
 99 املاء الذي غمس فيه يد رجل قام من نومه: املطلب السابع
 91 املاء إن القى النجاسة وهو دون القلت : املطلب الثامن
 10 تغري املاء النجس: املطلب التاسع
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 الصفحة الموضددددوعات
 11 ساسة غري املاء من املائعات بأقل النجاسة: العاشراملطلب 

 14 أثر قاعدة االحتياط في باب اآلنية: المبحث الثاني
 14 اختاذ واستعمال  نية الذهب والفضة يف غري األكل والشرب: املطلب األول
 13 مباشرة الضبة أثناء الشرب: املطلب الثا 
 19 بالدباغطهارة جلد امليتة : املطلب الثالث
 20 أثر قاعدة االحتياط في باب االستنجاء: المبحث الثالث
 20 االعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء احلاجة: املطلب األول
 21 مس  الذكر ونبه بعد الفراغ من البول: املطلب الثا 
 29 استقبال أحد النريين: املطلب الثالث
 23 البنياناستدبار القبلة يف : املطلب الرابع

 22 اإليتار يف االستجمار: املطلب اخلامس
 21 أثر قاعدة االحتياط في باب السواك وسنن الوضوء: المبحث الرابع
 21 السوان بعد الزوال: املطلب األول
 100 حكم اخلتان للرجال والنساء: املطلب الثا 
 102 أخذ ماء جديد لألذن : املطلب الثالث

 102 أثر قاعدة االحتياط في باب الوضوء: المبحث الخامس
 102 مسألة النطق بالنية: املطلب األول
 111 مسألة حكم البسملة قبل الو،وء: املطلب الثا 
 114 مس  الرأس واستيعابه: املطلب الثالث
 119 البتيب يف الو،وء: املطلب الرابع

 190 واملبالغة فيهمااملضمضة واالستنشاق واالستنثار : املطلب اخلامس
أثددر قاعدددة االحتيدداط فددي بدداب المسددح علددى الخفدددين : المبحددث السددادس

 193 والحوائل
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 الصفحة الموضددددوعات
 193 بداية وقت املس  من احلدث أم من املس : املطلب األول
 192 كون اخلف ساترًا للمفروض ويثبت بنفسه: املطلب الثا 
 191 عن احلاجة يف اجلبريةاجلمع ب  املس  والتيمم، على ما زاد : املطلب الثالث
 130 املس  على اللفافة: املطلب الرابع

 139 أو برء ما حتت اجلبرية: خلع اخلف  أو أحدمها أو متام املدة: املطلب اخلامس
 133 املس  على العمامة: املطلب السادس
 132 املس  على اجلورب : املطلب السابع
 132 املس  على اجلبرية: املطلب الثامن
 141 املس  على اخلف أو اجلورب املخرق: املطلب التاسع
 144 أثر قاعدة االحتياط في باب نواقض الوضوء: المبحث السابع
 144 . نقض الو،وء مبس الذكر: املطلب األول
 149 هل كل ما أوجب غسال أوجب الو،وء: املطلب الثا 
 142 نقض الو،وء بالنوم: املطلب الثالث

 129 الو،وء من أكل حلم اإلبل: الرابعاملطلب 
 122 أثر قاعدة االحتياط في باب الغسل: المبحث الثامن
 122 إذا أحس بانتقال املين عن مكانه ومل خيرج، فهل عليه غسل؟: املطلب األول
 129 قراءة احلائض للقر ن: املطلب الثا 

 122 حكم تأخري غسل الرجل  على غسل اجلسد: املطلب الثالث

 130 هل جيب الغسل مطلقا خبروج املين؟: املطلب الرابع
 139 أثر قاعدة االحتياط في باب التيمم: المبحث التاسع
 139 التيمم مبي  أو رافع للحدث: املطلب األول
 134 التيمم عن ساسة احلدث فقط، أو عن ساسة البدن والثوب: املطلب الثا 
 133 املاء كثريًا جًدا، فهل يعدل إىل التيمم؟إذا صار  ن : املطلب الثالث
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 الصفحة الموضددددوعات
 131 هل يشبط للتيمم الباب؟: املطلب الرابع

 190 هل يف الباب قسم طاهر غري مطهر كما يف املاء؟: املطلب اخلامس
 199 تأخري التيمم والصالة لراجي املاء: املطلب السادس
 191 فروً،ا ونوافل؟هل يتيمم لكل صالة أم يصلي بتيممه : املطلب السابع
 192 استعمال املاء مع التيمم عند عدم كفاية املاء: املطلب الثامن
 111 اشباط الغبار يف الباب املتيمم به: املطلب التاسع
 112 ماذا يفعل إذا وجد املاء بعد الصالة؟: املطلب العاشر
 111 أثر قاعدة االحتياط في باب إزالة النجاسة: المبحث العاشر
 111 ساسة اخلنزير وساسة الكلب: املطلب األول
 112 إجزاء األشنان عن الباب يف ساسة الكلب: املطلب الثا 
 120 عدد غسالت ساسة غري الكلب واخلنزير: املطلب الثالث
 123 ساسة اخلمر: املطلب الرابع

 900 أثر قاعدة االحتياط في باب الحيض والنفاس: المبحث الحادي عشر
 900 حكم الدم النازل من احلامل : املطلب األول
 909 أقل احليض وأكثره: املطلب الثا 
 904 أقل الطهر ب  احليضت : املطلب الثالث
 902 مدة جلوس املبتدأة والعدد الذي تثبت به عادها: املطلب الرابع

 910 أول احليض و خره: املطلب اخلامس
 919 وطء املستحا،ة: املطلب السادس
 912 مدة النفاس: املطلب السابع
 913 حكم وطء املرأة النفساء قبل األربع  إذا طهرت: املطلب الثامن
 911 حكم املرأة اليت عاد إليها الدم بعد طهرها يف األربع : املطلب التاسع

 999 (نتائج البحث والتوصيات) الخاتمة



 

949 

 

 االحتياط الفقهية  وأثرها في الطهارة الشرعية قاعدة

 الصفحة الموضددددوعات
 992 فهرس اآليات 

 991 ألحاديث واآلثارفهرس ا
 934 المراجع 

 940 فهرس الموضوعات
 
 


