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اغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل على ؿبمد وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً
اغبمد هلل األعلم حيث هبعل رسالتو ،ولو اؼبن والفضل يف التوفيق لوالية خلفائو يف أرضو ،بل
سادهتم أصبعُت ،أعٍت ؿبمداً وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديُت.
ألنو من آؿ ؿبمد اؼبصطفُت الذين أذىب اهلل عنهم الرجس وطهرىم تطهَتاً ،أقف حائراً يف
التقدمي ألحكاـ اهلل اليت أوضحها روحي فداه ،وما أذىلٍت ىو شدة رضبتو بالناس ،أنصاره وغَتىم
من طالب اغبق بل كل الناس ،ؼبا يكوف نبو توضيح شرع اهلل ؽبم يف ذات الوقت الذي يعلن
اؼبخالفوف حرهبم عليو ،ونعلن كبن تقصَتنا الفظيع يف حقو.
إنو أضبد اغبسن اإلماـ اجملهوؿ والقائم اؼبأموؿ ،والربعم الطاىر من دوحة ؿبمد والغصن
اؼبورؽ من شجرتو الطيبة ،يقوؿ  -رغم كل الذي يعانيو ( :-اؼبهم اآلف أف تكتب كتاباً فقهياً
مبسطاً يفهمو كل الناس ،فيو كل اؼبسائل الفقهية اليت بينتها لكم ،وإذا وجدت أف ىناؾ مسائل
ربتاج أف تسأؿ فيها يبكنك أف تسأؿ أيضاً).
لعلو يليب بعض الغرض
فكاف ىذا الكتاب (حبلقتو اؼبتعلقة بالطهارة) استجابة لطلبو
بإذف اهلل تعاىل .وىو عبارة عن حوار يف أحكاـ الدين اغبنيف اؼبتعلقة بالطهارة وما يلحق هبا،
مستقاة من كتاب "شرائع اإلسالـ" لإلماـ أضبد اغبسن (عليو السالـ) ،و"األجوبة الفقهية /
عليها أخَتاً ،وأجوبة لو أخرى.
الطهارة" اليت أجاب
أما ؼباذا طريقة اغبوار أو السؤاؿ واعبواب ؟
يرى البعض  -ردبا  -عدـ اليسر يف فهم عبارة الشرائع ،أو صعوبة اغبصوؿ على جواب ما
يريده فيما لو كاف إنشاء اؼبسألة طويالً ويضم أكثر من فرع ،كما أف توزع مسائل الطهارة اآلف
على كتابُت ،أعٍت (الشرائع واألجوبة الفقهية)  -والذي يستدعي البحث فيهما معاً عند إرادة
حكم ما  -قد يسبب عدـ يسر للمؤمنُت أيضاً ،فكاف بياف األحكاـ الشرعية ىنا على شكل
وأجاب عليو.
حوار يتضمن سؤاؿ وجواب لكل ما بينو اإلماـ
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وىو حوار قصدت بو عدـ االبتعاد بالقارئ كثَتاً عن عبارة "الشرائع" ،كما أين مل أنسخها

كما ىي ،وإمبا قمت بتفكيك عبارة الشرائع ،وتشقيق اؼبسائل الواردة فيها ،وإفراد الفروع،
والتقدمي والتأخَت ،ووضع بعض الًتقيم أحياناً ،وإبداؿ بعض األلفاظ دبا يرادفها أو يوضحها فبا
يسهل فهمو بإذف اهلل ،أو ال أقل يقلل من نسبة عدـ الوضوح .وسعيت  -بفضل اهلل  -أف
أجعلها عبارة وسطاً حبيث ييسر قراءة ىذا اغبوار فهم عبارة "الشرائع" إف شاء اهلل تعاىل ولو
بنسبة ما.
وأسأؿ اهلل سبحانو أف يوفق عباده اؼبؤمنُت للعمل دبا يريده من شريعتو اليت أوضحها وليو
وحجتو اؼبظلوـ ،وأف يهدي من ضل الطريق من خلقو.
اللهم عفوؾ عفوؾ عفوؾ .واغبمد هلل رب العاؼبُت ،وصلى اهلل على ؿبمد وآلو الطاىرين
األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً كثَتاً.
غرة صبادي األوىل  2341ىػ  .ؽ
عالء السامل

روى الصدوؽ عن اؼبفضل بن عمر :أف أبا عبد اهلل الصادؽ

كتب إليو كتاباً فيو:

(إف اهلل تعاىل مل يثبت نبياً قط يدعو إىل معرفة اهلل ليس معها طاعة يف أمر وال هني ،وإمبا
يقبل اهلل من العباد العمل بالفرائض اليت فرضها اهلل على حدودىا مع معرفة من دعا إليو ،ومن
أطاع حرـ اغبراـ ظاىره وباطنو وصلى وصاـ وحج واعتمر وعظم حرمات اهلل كلها ومل يدع منها
شيئاً ،وعمل بالرب كلو ومكارـ األخالؽ كلها وذبنب سيئها ،ومن زعم أنو وبل اغبالؿ ووبرـ
اغبراـ بغَت معرفة النيب مل وبل هلل حالالً ومل وبرـ لو حراماً .وإف من صلى وزكى وحج واعتمر
وفعل كلو بغَت معرفة من افًتض اهلل عليو طاعتو فلم يفعل شيئاً من ذلك مل يصل ومل يصم ومل
يزؾ ومل وبج ومل يعتمر ومل يغتسل من اعبنابة ومل يتطهر ومل وبرـ هلل ،وليس لو صالة وإف ركع وإف
سجد وال لو زكاة وال حج ،وإمبا ذلك كلو يكوف دبعرفة رجل من اهلل تعاىل على خلقو بطاعتو
وأمر باألخذ عنو ،فمن عرفو وأخذ عنو أطاع اهلل ،ومن زعم أف ذلك إمبا ىي اؼبعرفة وأنو إذا عرؼ
اكتفى بغَت طاعة فقد كذب وأشرؾ ،وإمبا قيل اعرؼ واعمل ما شئت من اػبَت ،فإنو ال يقبل
منك ذلك بغَت معرفة ،فإذا عرفت فاعمل لنفسك ما شئت من الطاعة قل أو كثر فإنو مقبوؿ
منك) علل الشرائع :ج 2ص 152ح.7
إهنا إذف (معرفة خليفة اهلل) قطب رحى الدين وأساسو ،ولكنها أيضاً تستلزـ طاعة خليفة اهلل
يف أمره وهنيو ،وأما االكتفاء باؼبعرفة من غَت طاعة فهي ال تعدو أف تكوف زعماً ليس إال ،بل ىي
كذب وشرؾ ،ويبقى رجاء اؼبؤمن ىو اؼبعرفة اؼبستتبعة لطاعة اػبليفة فيما أمر وهنى.
و(أحكاـ شريعة اهلل سبحانو) اليت أوضحها خليفتو السيد أضبد اغبسن
بالعمل هبا وهنى عن ـبالفتها ،فالتفتوا أيها اؼبؤمنوف ،وىذا من اؼبطلوب بعد اؼبعرفة.

ىي فبا أمر

كتاب الطهارة
أربعة حبوث رئيسية يتم تناوؽبا يف كتاب الطهارة ،وىي كالتايل:
 -2أحكاـ اؼبياه.
 -1الطهارة اؼبائية (الوضوء والغسل).
 -4الطهارة الًتابية (التيمم).
 -3النجاسات وأحكامها.
مث تتفرع اؼبسائل يف كل حبث من ىذه البحوث ،واؼبنهج اؼبتبع ىو إيضاحها من خالؿ
األسئلة واألجوبة اؼبباشرة اليت توضح األحكاـ لقارئها إف شاء اهلل تعاىل.
وقبل استعراض ما يتعلق بػ (أحكاـ اؼبياه) ،نقف يف نقطة سبهيدية نتعرؼ فيها على :تعريف
الطهارة ،وموارد الوجوب واالستحباب فيها.
تعريف انطهبرة:
س /ما ىي الطهارة الشرعية ؟
ج /الطهارة :اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجو لو تأثَت يف استباحة الصالة.
س /وماذا يقصد بػ "على وجو لو تأثَت يف استباحة الصالة" ؟
ج /اؼبقصود ىو :أف يسمح للمكلف بأداء الصالة بعده ،فالوضوء والغسل والتيمم الذي
يطلق عليو طهارة شرعاً ىو الذي يبيح ويسمح للمكلف الدخوؿ يف الصالة بعد أدائو ،دوف ما
سواه كوضوء اغبائض أو تيممها للجلوس يف مصالىا وذكر اهلل ،فإنو ال يبيح ؽبا الصالة بعده،
وبالتايل فهو ليس طهارة شرعاً.
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وكذا من اغتسل للنظافة ال بنية القربة بعنواف خاص (كغسل اعبنابة أو اعبمعة أو التوبة وما
شاهبها) ،فإنو  -أي الغسل للنظافة  -ال يبيح لو الصالة بعده ،فهو إذف ليس طهارة شرعية.
يىارد انىجىة وانندة يف انطهبرة:
س /ىل الوضوء أو الغسل أو التيمم على كبو واحد ؟
ج /كال ،إمبا كل واحد منها ينقسم إىل :واجب ومستحب.
س /وما ىي موارد الوضوء الواجب ؟
ج /الواجب من الوضوء ىو:
 -2ما كاف لصالة واجبة ،سواء وجبت باألصل كصالة الصبح ،أو بعارض كالنذر.
 -1أو طواؼ واجب يف اغبج أو العمرة (بياهنما يأيت يف ؿبلو إف شاء اهلل تعاىل).
 -4أو ؼبس كتابة القرآف إف وجب.
س" /إف وجب" ماذا يعٍت ؟
ج /واضح أف ؼبس كتابة القرآف ليس بواجب شرعاً يف حد نفسو ،ولكنو قد هبب بعارض
كالنذر أو اليمُت ،أو إزالة قباسة عن كلمة شريفة ،أو غلط يراد تصحيحو ،فإنو هبب الوضوء
عند إرادة اللمس.
س /وىل كتابة القرآف تشمل اغبركات والتشكيل وحروؼ الكلمات ؟
ج /اغبروؼ فقط.
س /ومىت يكوف الوضوء مستحباً ؟
ج /فيما عدا األمور الثالثة اؼبتقدمة (صالة واجبة ،وطواؼ واجب ،وؼبس واجب لكتابة
القرآف) كالوضوء لقراءة القرآف أو لدخوؿ اؼبساجد.
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س /والغسل مىت يكوف واجباً ؟
ج /يف موارد:
 -2ما كاف ألحد األمور الثالثة اؼبتقدمة ،أي (صالة واجبة ،طواؼ واجب ،ؼبس كتابة
القرآف).
 -1دخوؿ اؼبساجد إف وجب بنذر أو ما شابو من عهد ويبُت.
 -4قراءة سور العزائم إف وجب بنذر أو ما شابو ،والعزائم سور أربع ىي( :أمل السجدة،
وحم فصلت ،والنجم ،والعلق).
س" /إف وجب" يف اؼبوردين ىل معناىا نفس ما سبق بيانو ؟
ج /نعم ،حيث إف دخوؿ اؼبسجد أو قراءة العزائم ليسا بواجبُت من حيث األصل ،ولكن قد
هبباف بنذر مثالً ،فإذا وجبا فال يبكنو فعلهما إال بعد الغسل إذا كاف عليو غسل.
 -3وقد هبب الغسل إذا بقي لطلوع الفجر من يوـ هبب صومو (كشهر رمضاف أو النذر
اؼبعُت) بقدر ما يغتسل اعبنب ،فلو كاف أذاف الفجر يف الساعة اػبامسة فجراً  -مثالً  -وكاف
يكفيو للغسل طبس دقائق ،فيجب عليو الغسل يف الساعة اػبامسة إال طبسة دقائق .أما ؼباذا
"قد" ،فألجل التقليل من الفرض اؼبذكور ،إذ قليالً ما يًتؾ اؼبؤمن الغسل حىت بلوغ ذلك الوقت.
 -5صوـ اؼبستحاضة إذا غمس دمها القطنة ،سواء ساؿ الدـ أو مل يسل (كما يأيت
توضيحو يف أحكاـ االستحاضة).
س /واؼبستحب من الغسل ما ىو ؟
ج /ما عدا األمور اػبمسة اؼبذكورة كغسل اعبمعة والتوبة وغَتىا.
س /اآلف ،وبعد أف بانت موارد وجوب واستحباب الوضوء والغسل نسأؿ عن التيمم ؟
ج /نعم ،فالواجب من التيمم:
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 -2ما كاف لصالة واجبة عند تضيق وقتها.
 -1للجنب يف أحد اؼبسجدين (اؼبسجد اغبراـ واؼبسجد النبوي) ليخرج بو منهما ،فانو لو
ناـ فيهما وأجنب فيجب عليو اػبروج ،وخروجو ال يكوف إال بتيمم ،وليس ىكذا.
س /وىل يشمل ىذا اغبكم اؼبرأة إف جاءىا ما يأيت النساء وىي يف أحد اؼبسجدين ،دبعٌت
أهنا ال زبرج منهما إال بتيمم ؟
ج /ال هبب عليها التيمم ،ولكن ال هبوز ؽبا اعبلوس أو البقاء يف اؼبسجد.
س /ىذه موارد وجوب التيمم ،فما ىي موارد استحبابو ؟
ج /اؼبندوب من التيمم ما عدا اؼبذكور.
س /وىل ىذه اؼبوارد ىي موارد وجوب الطهارة فقط ؟
ج /ال ،فقد ذبب الطهارة بنذر وشبهو من عهد ويبُت.
***

أحكام الطهارة بني السائل واجمليب 00 .................................................

][3
أحكام املًاه
واؼبياه ثالثة :اؼباء اؼبطلق ،واؼبضاؼ ،واالسئار كما ستتضح تباعاً.
 .3ادلبء ادلطهق:
اؼباء اؼبطلق :ىو كل ما يستحق إطالؽ اسم اؼباء عليو من غَت إضافة ،دبعٌت يقاؿ عنو "ماء"
بال إضافة كلمة توضيحية أخرى ،خبالؼ تعريف "عصَت الرماف" مثالً ،فال يصح إطالؽ لفظ
اؼباء عليو وحده ،وإمبا يقاؿ "ماء الرماف" ،فهو مضاؼ ماء إذف.
وىذه أىم مسائلو واألحكاـ اؼبتعلقة بو:
س /ما ىو حكم اؼباء اؼبطلق ؟
ج /كلو طاىر يف نفسو ،ومطهر لغَته أي مزيل للحدث واػببث.
س /وما الفرؽ بُت اغبدث واػببث ؟
ج /اغبدث :ما وبتاج رفعو إىل نية كالنوـ وخروج الريح ،فإف رفعو ال يكوف إال بوضوء أو
غسل وكالنبا حباجة إىل نية ،وأما اػببث :فهو ما يرتفع بال نية كالدـ يف الثياب فإف تطهَتىا منو
ال ربتاج إىل نية.
أقسام الماء المطلق:
س /ما ىي أقساـ اؼباء اؼبطلق ؟
ج /ينقسم باعتبار وقوع النجاسة فيو إىل :جار ،وؿبقوف ،وماء بئر.
س /وماذا تعٍت بقولك" :باعتبار وقوع النجاسة فيو" ؟

 .............................. ................. 01إصدارات أنصار اإلمام املهدي

ج /أي إف ىذا التقسيم هبذا االعتبار واللحاظ ،ولو اختلف ىذا االعتبار واللحاظ الختلفت
األقساـ ،كما لو أردنا تقسيم اؼباء باعتبار (الطعم) ،فتكوف األقساـ ىي :ماء حلو ،وماء ماحل،
وماء مر .وأما تقسيم اؼباء (باعتبار وقوع النجاسة فيو) ،فالنجاسة إما تقع يف ماء جاري وإما
ؿبقوف وإما ماء بئر ،وال رابع لو.
وىذه ىي اؼبسائل اؼبتعلقة باألقساـ الثالثة:
 -2الماء الجاري
س /ماذا يقصد بو ؟
ج /ىو الذي هبري على وجو األرض ولو مادة سبده ،فماء الساقية أو القناة  -مثالً  -يعترب
جارياً إذا كاف لو مادة سبده باؼباء كالنهر أو الشطوط ،ويلحق باؼباء اعباري  -يف أيامنا ىذه -
ماء األنابيب اؼبمدود باؼبياه من خزانات اؼبدينة.
س /وما ىو حكمو ؟
ج /ال ينجس دبالقاة النجاسة إال إذا غَتت أحد أوصافو (اللوف ،أو الطعم ،أو الرائحة).
س /ولو غَتت النجاسة أحد أوصافو كيف يطهر ؟
ج /بكثرة اؼباء الطاىر عليو متدافعاً ومستمراً من اؼبادة (مصدر اؼباء) حىت يزوؿ تغَته.
س /وىل باإلمكاف توضيح اغبالة دبثاؿ ؟
ج /نعم ،فالساقية لو وقع فيها حيواف ميتتو قبسة وأدى إىل تغَت أحد أوصاؼ مائها وأردنا
تطهَته ،فإننا نفتح عليو اؼباء الكثَت من اؼبصدر كالنهر أو األنبوب بشكل متدافع ومستمر ال
تدرهبي (حبيث يصل إليها ماء قليل مث نقطعو مث نعود فنفتحو مرة ثانية) ،وبفتح اؼباء على الساقية
بشكل متدافع ومؤدي إىل زواؿ التغَت يطهر ماؤىا.
س /وىل ىناؾ ماء يلحق حبكم اؼباء اعباري ؟
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ج /نعم ،يلحق حبكمو اؼباء الذي هبتمع يف األحواض إذا كاف لو مادة سبده باؼباء ،كما لو
كاف اغبوض مفتوح على هنر أو أنبوب يبده باؼباء ،فإ نو ال ينجس دبالقاة النجاسة إال إذا تغَتت
أحد أوصافو الثالثة.
س /وماء اؼبطر ىل يكوف لو نفس اغبكم ؟
ج /نعم يف حاؿ نزولو يكوف لو حكم اؼباء اعباري اؼبتقدـ.
س /ولو نزؿ ماء اؼبطر فهل ينجس عند مالقاتو للنجاسة يف حاؿ وقوعو أو جريانو ؟
ج /ماء الغيث ال ينجس يف حاؿ وقوعو ،وال يف حاؿ جريانو من ميزاب وشبهو ،إال أف تغَته
النجاسة.
س /وىل الوفر والربد (حبوب الثلج) لو نفس حكم اؼبطر حاؿ نزولو ؟
ج /الوفر والبػرد ىو حالة صلبة فال يصدؽ عليو عنواف اؼباء حاؿ كونو منجمداً.
س /وىل ماء األنابيب اؼبعروؼ يف البيوت اليوـ يلحق باعباري أيضاً ؟
ج /نعم ،ىو كاؼباء اعباري من حيث اغبكم.
س /وماذا لو كاف ماء األنابيب مصطحباً معو لشيء كالزقبار اؼبغَت للونو أو رائحتو ؟
ج /ما يصطحبو معو إذا كاف طاىراً ال يؤثر يف كوف ماء األنابيب مطهراً إال إذا أخرجو عن
مسمى اؼباء اؼبطلق (أي ال يسمى ماء فقط) ،فعندئذ ال يكوف مطهراً.
س /وىل ما يفعل يف البيوت اليوـ من تأسيس خزانات ماء ـبتلفة األحجاـ يستفاد منها عند
انقطاع اؼباء وأيضاً من خالؿ األنابيب ،فهل يكوف اؼباء فيها جارياً أـ قليالً ؟
ج /حكم اؼباء يف األنابيب يف البيوت يعتمد على حجم اؼباء اؼبتصل بو ،فإف كاف كراً فأكثر
فحكمو حكم اعباري ،وإال فحكمو حكم اؼباء القليل.
س /وما ىو حكم اؼباء اعباري والقليل ؟
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ج /تقدـ بياف حكم اؼباء اعباري وىو عدـ تنجسو باؼبالقاة إال إذا تغَتت أحد أوصافو
الثالثة ،وأما حكم اؼباء القليل فهو تنجسو باؼبالقاة بال نظر إىل تغَت األوصاؼ.
س /نعود فنسأؿ :لو مازج اؼباء اعباري شيء طاىر (كما لو أضيف لو قليل من اؼبلح) فغَته،
أو تغَت اؼباء من قبل نفسو (كما لو اخضر لونو) إذا مضت عليو فًتة طويلة ،فهل ىبرج عن كونو
مطهراً لغَته ؟
ج /ال ىبرج عن كونو مطهراً ما داـ إطالؽ اسم اؼباء باقياً عليو.
 -1الماء المحقون
س /ماذا يراد بو ؟
ج /ىو اؼباء الراكد (الواقف) وال مادة لو سبده باؼبياه ،كاؼباء يف اػبزاف أو األواين.
س /وما ىو حكمو ؟
ج /لو حالتاف:
األوىل :ما كاف منو دوف الكر ،فإنو ينجس دبالقاة النجاسة سواء تغَتت أحد األوصاؼ
الثالثة (اللوف أو الطعم أو الرائحة) أو ال.
الثانية :ما كاف منو كراً فصاعداً ،فال ينجس إال أف تغَت النجاسة أحد أوصافو ،أي يكوف
حكمو حكم اؼباء اعباري.
س /وكيف يتم تطهَته يف ما لو تنجس يف اغبالة األوىل (ما كاف دوف الكر) ؟
ج /يطهر بإلقاء كر عليو فما زاد ،واإللقاء يكوف دفعة ال بالتدريج.
س /وىل يطهر بإسبامو كراً ،كما لو كاف يف اإلناء ماء ينقص عن الكر بلًتين وتنجس ،فهل
يطهر بإلقاء اللًتين عليو ؟
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ج /ال يطهر بإسبامو كراً ،أي بإلقاء اللًتين عليو يف اؼبثاؿ ،وإمبا البد من أف يلقى عليو كر فما
زاد دفعة كما تبُت.
س /وكيف يتم تطهَت اؼباء احملقوف يف اغبالة الثانية (ما كاف كراً فصاعداً) ؟
ج /يطهر بإلقاء كر عليو ،فإف زاؿ التغَت فبها ،وإال يلقى عليو كر آخر وىكذا حىت يزوؿ
التغَت.
س /وإذا كاف اؼباء القليل دوف الكر وتنجس ،فهل يطهر بفتح اؼباء من األنبوب عليو أو البد
من إلقاء كر عليو فما زاد حىت يزوؿ التغَت ؟
ج /يكفي فتح اؼباء من األنبوب عليو إف كانت اؼبادة اليت سبد ماء األنبوب كراً فأكثر عند
التطهَت ،أي عندما يكوف اؼباء القليل اؼبتنجس ال وبمل أي صفة من صفات النجاسة.
س /وىل يطهر اؼباء احملقوف بزواؿ التغَت من نفسو أو بفعل ما ؟
ج /ال يطهر بزوالو من نفسو ،وال بتصفيق الرياح (أي ضرهبا عليو) ،وال بوقوع أجساـ طاىرة
فيو تزيل عنو التغَت مثل ورؽ الشجر ،بل البد من التطهَت بالنحو الذي مت بيانو.
س /وما ىو حكم مياه الغدراف (صبع غدير) واغبياض (األحواض) واألواين ؟
ج /تستوي مع اؼباء احملقوف يف اغبكم ،أي ما كاف منها دوف الكر فينجس باؼبالقاة ،وما كاف
كراً فصاعداً فال ينجس إال إذا تغَتت أحد األوصاؼ ،وطريقة التطهَت نفسها أيضاً.
س /بقي علينا أف نسأؿ عن الكر ومقداره ؟
ج /الكر فيو ربديداف:
األوؿ :باللًت ،وىو ( 357لًت).
الثاين :باؼبساحة ،أي ما كاف كل واحد من طولو وعرضو وعمقو ثالثة أشبار ونصف.
س /وىل يصح ربديده بالكيلو غراـ ؟
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ج /ال يصح مع االختيار ،وهبوز مع االضطرار وتعادؿ الكتلة باغبجم ،وإف مل تعلم الكثافة
ربسب واحد ،أي يكوف كل  2كيلو غراـ يعادؿ  2لًت ،أي أف  357كغم تساوي  357لًت.
 -4ماء البئر
س /ما ىو حكم ماء البئر ؟
ج /فيو صورتاف أيضاً:
األوىل :ينجس باؼبالقاة إذا كاف ما فيو أقل من كر ،وماؤه يأتيو بالرشح (أي من نداوة
األرض) ،وعادة ما تكوف قليلة اؼباء ،ولذا يقاؿ ؽبا :بئر رشوح ،أي قليلة اؼباء.
الثانية :ال ينجس إال إذا تغَتت األوصاؼ الثالثة إذا كاف ماؤه يأتيو بالعُت اؼبتصلة دبادة اؼباء
اعبويف (اليت تكوف ربت سطح األرض) ،أو كاف ماؤه كراً فما فوؽ.
س /وطريقة تطهَته كيف تكوف ؟
ج /ينزح من البئر ماء حبسب اؼبقرر شرعاً ،وىو كالتايل:
 -2من موت العصفور إىل الدجاجة (أو ما يف حجمها) فيو :ينزح بُت ( 222 - 22لًت)
حبسب حجم اغبيواف وحالو ،والعقرب واغبية والوزغ ينزح ؽبا بُت ( 72 - 42لًت) حبسب حجم
اغبيواف وحالو.
 -1من موت الشاة أو الكلب (أو ما يف حجمها) فيو :ينزح بُت ( 362 - 222لًت)
حبسب حجم اغبيواف وحالو.
 -4من الدـ أو البوؿ أو العذرة أو اؼبٍت أو اؼبسكر فيو :ينزح بُت ( 362 - 72لًت) حبسب
كثرة ما وقع وحالو ،فإذا كانت العذرة سائلة أو تفسخت يف البئر ينزح ( 322لًت) ،وإذا كانت
جامدة ومل تتفسخ ينزح ( 222لًت) بعد إخراجها.
 -3من موت اغبمار أو البقرة أو اعبمل وشبهها فيو :ينزح بُت ( 722 - 362لًت) حبسب
حجم اغبيواف وحالو.
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 -5من موت اإلنساف ينزح ( 722لًت).
س /فإف نزح اؼبقرر شرعاً من ماء البئر ،ولكن بقي فيو لوف أو طعم أو ريح من تفسخ
اغبيواف ،أو من دـ أو بوؿ أو طبر أو غَته ،فماذا يفعل ؟
ج /يستمر بالنزح من ماء البئر حىت ينقى اؼباء وتذىب الريح واللوف والطعم اليت طرأت عليو
من النجاسة.
س /وىل ىبتلف مقدار ما ينزح لإلنساف بُت الصغَت والكبَت ؟
ج /حكم صغَت اإلنساف يف النزح حكم كبَته ،أي ينزح ؼبوت كل منهما ( 722لًت).
س /ولو اختلفت أجناس النجاسة فهل يتضاعف النزح ،مثالً :مات يف البئر إنساف
وسقطت فيو أيضاً عذرة وتفسخت ،فكم ينزح من ماء البئر ؟
ج /اختالؼ أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح ،ففي اؼبثاؿ اؼبذكور ينزح ( 2222لًت)؛
ؼبوت اإلنساف ( 722لًت) وللعذرة اؼبتفسخة ( 322لًت).
س /وإ ف سباثلت أجناس النجاسة الواقعة يف البئر ،كما لو مات فيو شخصاف ،فهل يتضاعف
النزح ؟
ج /تضاعف النزح أيضاً ،ففي اؼبثاؿ ينزح ( 2322لًت).
س /عرفنا فبا سبق مقدار ما ينزح عند موت اغبيواف يف البئر ،والسؤاؿ اآلف :ماذا لو تقطع
اغبيواف فيو أو تفسخ ،فكم ينزح منو عندئذ ؟
ج /إذا تقطع اغبيواف (الكلب وما فوقو) أو تفسخ يف البئر نزح صبيع مائها ،ىذا إذا كاف نزح
اعبميع فبكن ،فإف تعذر نزحها مل تطهر إال بالًتاوح (أي التناوب بُت الرجاؿ يف نزحها) أو الضخ
(أي ضخ اؼباء الطاىر على البئر) ،على أف يكوف النزح بالتناوب أو الضخ يوماً إىل الليل ،وىذا
ىو األفضل حىت فيما دوف الكلب.
ىذا ما يتعلق بكيفية تطهَت اآلبار عند تنجسها.

 .............................. ................. 07إصدارات أنصار اإلمام املهدي

ومن اؼبسائل اليت زبص البئر أيضاً:
س /ىل ىناؾ ربديد شرعي للفصل بُت البئر والبالوعة (ـبزف بيت اػبالء) ؟
ج /يستحب أف يكوف بُت البئر والبالوعة طبسة أذرع إذا كانت األرض صلبة ،أو كانت البئر
فوؽ البالوعة ،وإف مل يكن كذلك ( كما لو كانت األرض رخوة أو كانت البالوعة فوؽ البئر أو
مساوية لو يف االرتفاع) فيستحب أف يكوف التباعد بسبعة أذرع.
س /وىل وبكم بنجاسة البئر عند االقًتاب من البالوعة بأقل من التحديد اؼبذكور ؟
ج /ال وبكم بنجاستو إال أف يعلم وصوؿ ماء البالوعة إليها.
ودبناسبة ذكر البالوعة ،فهذه بعض األحكاـ اؼبرتبطة هبا وباجملاري اليت تكوف يف البيوت أو يف
طرقات اؼبدف ،فبا يعم هبا االبتالء:
س /ىل يوجد إشكاؿ فيما إذا كاف للبيت بالوعة واحدة ذبتمع فيها كل اجملاري القادمة من
بيت اػبالء واؼبطبخ واغبماـ ،أو هبب الفصل ؟
ج /هبوز ،ولكنو مكروه إف مل سبنع بقايا الطعاـ  -بشبكة مثالً  -من اؼبرور إىل البالوعة ،فلو
منع عبور بقايا الطعاـ إىل البالوعة ارتفعت الكراىة.
س /تفيض مياه اجملاري يف بعض اؼبدف عادة عند نزوؿ اؼبطر ،فما ىو حكمها إف كانت عُت
النجاسة فيها واضحة ،أو مل تكن ؟
ج /تعترب قبسة إال إف غلب عليها ماء اؼبطر واستهلكت فيو وذىبت أوصافها عندىا تعترب
مياه كثَتة طاىرة ال تضرىا النجاسة إال إف غَتت أحد أوصافها الثالثة.
س /وكذا برؾ اؼبياه اليت تتكوف عادة قرب البيوت يف بعض اؼبناطق عند نزوؿ اؼبطر ،لو
إصابتها قباسة فما ىو اغبكم ؟
ج /يف حاؿ نزوؿ اؼبطر فهو مطهر وال ينجس من ىذه الربؾ إال ما تغَتت أوصافو بالنجاسة،
أما بعد انقطاع نزوؿ اؼبطر فهذه الربؾ إما أف يكوف فيها ماء كثَت أو قليل وعندىا وبكم
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بنجاستها تبعاً غباؽبا ،فاف كانت كراً فما زاد فال تنجس إال إذا تغَتت أحد األوصاؼ الثالثة،
وإف كانت دوف الكر فيحكم بنجاستها.
***
اآلف ،وبعد اتضاح ما يتعلق بأحكاـ اؼباء اؼبطلق بأقسامو الثالثة (اعباري واحملقوف والبئر) من
حيث الطهارة والنجاسة ،نعود ونسأؿ:
س /ىل يبكن االستفادة من اؼباء عند اغبكم بنجاستو ؟
ج /ال هبوز استعمالو يف الطهارة مطلقاً ،وال يف األكل والشرب إال عند الضرورة.
س /ولو اشتبو اإلناء النجس بالطاىر وأردنا الوضوء أو االغتساؿ ،ماذا نفعل ؟
ج /هبب االمتناع منهما ،وإف مل هبد غَت مائهما تيمم.
س /وىل ىناؾ أحكاـ أخرى زبص اؼباء اؼبطلق ؟
ج /نعم ،إذ تكره الطهارة دباء أسخن بالشمس يف األواين ،ودباء أسخن بالنار يف غسل
األموات.
س /وما حكم اؼباء اؼبستعمل يف غسل األخباث واألعياف النجسة ؟
ج /قبس سواء تغَت بالنجاسة أو مل يتغَت ،عدا ماء االستنجاء.
س /وماذا يقصد دباء االستنجاء ؟
ج /ىو اؼباء الذي يتطهر بو من النجاسة يف موضع البوؿ والغائط ،فإنو طاىر ما مل يتغَت
بالنجاسة أو تالقيو قباسة من خارج.
س /وىل يصلح ما يستعمل يف الوضوء الستعمالو يف الوضوء مرة أخرى ؟
ج /نعم ،اؼباء اؼبستعمل يف الوضوء طاىر ومطهر أيضاً.
س /وما يستعمل يف رفع اغبدث األكرب كغسل اعبنابة ،ىل يستعمل للطهارة مرة أخرى ؟
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ج /طاىر يف نفسو ،ولكنو ال يرفع اغبدث (أي ال يصح أف يتوضأ أو يغتسل بو).
***
 .2ادلبء ادلضبف:
اؼباء اؼبضاؼ :ىو كل ما اعتصر من جسم (كماء الرماف والربتقاؿ) أو مزج بو مزجاً (كماء
الورد والشاي) يسلبو إطالؽ اسم اؼباء عليو ،فال تقوؿ عن ماء الرماف وماء الورد ماء وتسكت،
بل تقوؿ ماء رماف وماء ورد.
وأما أحكامو اؼبرتبطة بو فهي التايل:
س /ىل يعد اؼباء الذي يضاؼ إليو شيء من اؼبعقمات أو مواد التنظيف (كالديتوؿ أو
الكلور أو التايت) ،ماء مطلقاً أـ مضافاً ؟
ج /ال يعد ماء مضاؼ حىت تغلب عليو اؼبادة اؼبضافة وزبرجو عن مسمى اؼباء اؼبطلق حبيث
ال يقاؿ عنو (ماء) فقط.
س /وما ىو حكم اؼباء اؼبضاؼ ؟
ج /ىو طاىر يف نفسو لكنو ال يزيل حدثاً وال خبثاً ،وهبوز استعمالو فيما عدا ذلك كاألكل
والشرب.
س /وماذا إذا القتو قباسة ،فما ىو حكمو ؟
ج /قبس قليلو وكثَته ومل هبز استعمالو يف أكل وال شرب.
س /وكيف يتم تطهَته ؟
ج /ال يطهر أبداً ما داـ ىو ماءً مضافاً ،إال إذا صار ماء مطلقاً كما لو سكبنا على ماء
الربتقاؿ اؼبتنجس ماء كثَتاً حبيث أصبح ماء مطلقاً ،فإنو يطهر بذلك.
س /وإذا مزج اؼباء اؼبضاؼ باؼبطلق ،فهل يبكن رفع اغبدث بو ؟
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ج /يعترب يف رفع اغبدث بو إطالؽ اسم اؼباء عليو ،فاف أطلق عليو ماء بال إضافة شيء رفع
بو اغبدث ،وصح أف يتوضأ ويغتسل بو ،وإال فال.
***
 .1األسئبر:
ألجل التعرؼ على معٌت السؤر واألحكاـ اؼبرتبطة بو ،إليكم األسئلة واألجوبة التالية اليت
توضح ذلك:
س /ىل السؤر ىو بقية اؼبشروب بالفم ،أو مطلق ما يباشره اغبيواف ولو جبسده ؟
ج /ىو بقايا اؼبشروب بالفم.
س /وما ىو حكم األسئار من حيث الطهارة والنجاسة ؟
ج /كلها طاىرة عدا سؤر الكلب واػبنزير والكافر ،واألفضل ذبنب سؤر اؼبسوخ (كالقرد
والفيل وكبوىا).
س /وىل ىناؾ سؤر قبس من البشر ؟
ج /نعم ،سؤر اػبوراج والغالة والنواصب قبسة وكذلك أجسادىم ،وما عداىم من أصناؼ
اؼبسلمُت طاىر اعبسد والسؤر.
س /ماذا يقصد باألصناؼ الثالثة اؼبذكورة ؟
ج /اػبوارج :ىم خوارج النهرواف أو من شاكلهم فبن ىبرجوف على إماـ زماهنم ،والغالة :ىم
الذين يقولوف باأللوىية اؼبطلقة ؼبخلوؽ دبعٌت أنو الىوت مطلق وغٍت ومستقل بذاتو ،والنواصب:
من نصبوا العداء لألئمة أو اؼبهديُت أو شيعتهم.
س /وما حكم سؤر الشخص الذي يطرح عليو اغبق فَتفضو ،وكذا األكل منو وذبيحتو وما
يباشره بيده وبدنو ؟
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ج /ال إشكاؿ يف سؤره وذبيحتو وما يباشره بيده إف كاف مسلماً ال ينصب العداء لالئمة
واؼبهديُت ومل يكن من الغالة.
س /وماذا إذا شك يف شخص ىل ىو ناصيب أـ ال ،فهل يًتتب عليو حكم الطهارة أـ ال ؟
ج /وبكم بطهارتو.
س /بقي أف نعرؼ حكم سؤر أىل الكتاب من اليهود والنصارى ؟
ج /بالنسبة لليهود والنصارى إذا مل يكونوا غالة وال ينصبوف العداء وبكم بطهارهتم ظاىراً
كاؼبسلمُت ،ولكن ىم أكثرىم غالة يقولوف إف عيسى ىو اهلل ،واليهود أكثرىم نواصب ،ومع
ىذا فال ىبلو األمر خصوصاً اآلف ،فقد ظهرت بعض الطوائف عندىم تنكر إلوىية عيسى .
س /وىل ىناؾ أسئار مكروىة وليست قبسة ؟
ج /نعم ،يكره :سؤر اغبيواف اعبالؿ ،وسؤر آكل اعبيف إذا خال موضع اؼبالقاة من عُت
النجاسة وإال فينجس اؼباء باؼبالقاة ،واغبائض اليت ال تؤمن النجاسة وال تراعي أحكامها ،وسؤر
البغاؿ واغبمَت والفأرة واغبية والعقرب والوزغ.
س /وماذا يعٍت اعبالؿ ؟
ج /ىو اغبيواف اؼبأكوؿ اللحم من حيث األصل ولكنو اعتاد أكل العذرة حىت نبت عليها
غبمو ،وحكمو أنو ال وبل أكلو ،وبولو ورجيعو قبس.
س /وىل ىناؾ مدة زمنية للحكم عليو بذلك ؟
ج /ال توجد فًتة زمنية معينة لتحديد اغبيواف اعبالؿ ،واؼبهم أنو يدمي على أكل العذرة حىت
ينبت عليها غبمو.
واآلف ،نعود ؼبطلق اغبيواف لنسأؿ:
س /ما ىو حكم اؼباء عند موت اغبيواف فيو ؟
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ج /ينجس دبوت اغبيواف ذي النفس السائلة ،دوف ما ال نفس لو.
س /وما ىي النفس السائلة ؟
ج /أي الذي هبري دمو يف عروؽ ويشخب عند ذحبو كالشياه واغبمَت واألبقار والطيور وغَت
ذلك ،خبالؼ السمك واعبراد فإنو ليس كذلك ،وإمبا يسيح الدـ فيها ال يف عروؽ.
س /ورد أف" :ما ال يدرؾ بالطرؼ من الدـ ينجس اؼباء" ،ولكن ماذا يقصد بو ؟
ج /ال يدرؾ بالطرؼ :أي ال يرى بالعُت ولكن يرى أثره كحركة اؼباء ،كما لو قاـ أحد بذبح
دجاجة مثالً وكاف بقربو إناء فيو ماء وطفرت قطرة دـ مل ير وقوعها يف اؼباء ولكنو رأى حركة
اؼباء ،فإنو وبكم بنجاستو واغباؿ ىذه.
***
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][2
(الطهارة املائًة)
أي الوضوء والغسل.
ويندرج ربتها البحوث التالية:
 -2األحداث اؼبوجبة للوضوء (أي نواقض الوضوء).
 -1أحكاـ اػبلوة.
 -4كيفية الوضوء وأحكامو ومسائلو وسننو.
 -3األغساؿ الواجبة واؼبستحبة ،واستعراض أغساؿ :اعبنابة ،والنساء وأحكامها ،وغسل
اؼبيت ومسو وما يرتبط بو من أحكاـ األموات.
وىذه مسائل البحوث اؼبذكورة تباعاً إف شاء اهلل تعاىل.
 .3األحداث ادلىجبت نهىضىء:
س /كم ىو عدد األحداث اليت توجب الوضوء ،وهبا ينتقض ويبطل ؟
ج /ستة:
 -2خروج البوؿ من اؼبوضع اؼبعتاد.
 -1خروج الغائط كذلك.
 -4خروج الريح كذلك.
 -3النوـ الغالب على اغباستُت (السمع والبصر).
 -5كل ما أزاؿ العقل من إغماء أو جنوف أو سكر.
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 -6اإلستحاضة القليلة (اليت ال سبتلئ فيو القطنة دماً).
وحوؿ ىذه النواقض نتساءؿ:
س /ىل لألمعاء دخل يف اغبكم بانتقاض الوضوء بالغائط ؟
ج /نعم ،فلو خرج الغائط من األمعاء الدقيقة ال ينقض ،ومن الغليظة ينقض .خبالؼ من
قاؿ بناقضية اػبارج فبا دوف اؼبعدة للوضوء بقوؿ مطلق كالشيخ الطوسي (رضبو اهلل).
س /وما ىي األمعاء الدقيقة والغليظة ؟
ج /األمعاء الدقيقة :ىي اليت سبتد من فتحة اؼبعدة السفلى حىت الصماـ األعور الذي يفصل
بينها وبُت األمعاء الغليظة ،وىي :ما يلي األمعاء الدقيقة وتتصل هبا من خالؿ الصماـ األعوري
وتنتهي بالفتحة الشرجية أي اؼبخرج .واؼبكلف ال يهمو معرفة األمعاء الدقيقة ليتحقق من خروج
الغائط منها من عدمو بعد أف مل يكن خروجو منها ناقضاً للوضوء وكاف الناقض فقط خروجو من
األمعاء الغليظة عرب اؼبوضع اؼبعروؼ.
س /ولو اتفق اؼبخرج يف غَت اؼبوضع اؼبعتاد ؼبرض وكبوه وأحدث منو (كأف خرج منو ريح أو
بوؿ) ،فهل ينقض الوضوء ؟
ج /نعم ينقض ،وكذا ينقض لو خرج اغبدث من جرح مث صار خروجو منو معتاداً.
س /يف بعض اغباالت اؼبرضية يوضع (أنبوب) أو (صوندة) يف اؼبوضع اؼبعروؼ ػبروج
اإلدرار ،فهل خروجو عربىا يبطل وضوئو حىت ولو كاف بدوف إرادتو ؟
ج /خروج اإلدرار ينقض وضوءه سواء كاف بإرادتو أـ بدوهنا ،أما لو شك خبروج شيء فال
ينتقض وضوءه.
س /بعض األحياف وبصل لإلنساف ما يعرؼ بالغازات يف بطنو ،ويشك يف انتقاض وضوئو
خبروج ريح ولكنو ال هبزـ بذلك ،ما ىو اغبكم ؟
ج /وبكم بالطهارة.
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س /ىناؾ سوائل زبرج من الرجل يف حاالت معينة ،فهل تنقض وتبطل الوضوء ؟
ج /إف كنت تقصد اؼبذي ،والوذي ،والودي ،فكلها ال تنقض الطهارة.
س /وماذا يقصد هبا ؟
ج /أما اؼبذي :فهو ماء رقيق لزج ىبرج عقيب اؼبالعبة والتقبيل وكبونبا ،وأما الوذي :فهو ماء
ىبرج عقيب اؼبٍت واإلنزاؿ ،والودي :ىو ماء أبيض غليظ ىبرج عقيب البوؿ.
س /ىذا ما يتعلق بالرجل ،وأما اؼبرأة فهل ما ىبرج منها عند اؼبداعبة ينقض الوضوء ،أو
يوجب عليها الغسل ؟
ج /اؼبرأة إذا أمنت تغتسل ،أما ما ىبرج منها عند اؼبداعبة مع زوجها فال يبطل الوضوء وال
يوجب عليها الغسل إال إف رافقتو رعشة أو شبق الشهوة.
س /وخروج الدـ كيف ،ىل ينقض الوضوء ؟
ج /ال ينقض حىت ولو خرج من أحد السبيلُت (أي سبيل البوؿ والغائط) ،عدا الدماء الثالثة
(اغبيض والنفاس واإلستحاضة) ،فإف خروجها يبطل الوضوء.
س /قاؿ بعض العامة بناقضية القيء وؼبس اؼبرأة وأمور أخرى للوضوء ،فهل ىي كذلك ؟
ج /ال ينقض الوضوء :قيء ،وال لبامة (الفضالت اليت زبرج من الصدر بالتنحنح وما شابو)،
وال تقليم ظفر ،وال حلق ،وال مس ذكر وال قبِل وال دبر ،وال ؼبس امرأة ،وال أكل ما مستو النار،
وال ما ىبرج من السبيلُت إال أف ىبالطو شيء من النواقض (كما لو خرجت من ـبرجو حصاة غَت
متلوثة بغائط فإهنا ال تنقض الوضوء).
***
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 .2يف أحكبو اخلهىة:
اػبلوة ىنا :زبلية البدف من البوؿ والغائط ،وىي ثالثة أحكاـ تتعلق بػ :كيفية التخلي،
واالستنجاء ،وسنن اػبلوة.
كيفية التخلي:
س /ما الذي هبب يف التخلي ؟
ج /هبب فيو سًت العورة ،ويستحب سًت البدف.
س /وبشكل عاـ :ما ىي عورة اإلنساف اليت هبب عليو سًتىا بالنسبة للرجل واؼبرأة ؟
ج /بالنسبة إىل عورة اؼبرأة :فما هبوز أف تظهره أماـ األجانب ىو الوجو والكفاف والقدماف.
وما هبوز أف تظهره أماـ الرجاؿ احملارـ ىي القالدة وما فوقها ،وما ربتاج كشفو يف الوضوء من
اليدين ،ومنتصف الساؽ وما دونو .وللزوج جسدىا كلو.
والواجب على الرجل سًته عن اؼبماثل (الرجل) واؼبرأة ىو القبل والدبر ،ولكن األفضل سًت ما
بُت السرة والركبة .والواجب سًته على اؼبرأة عن اؼبرأة ىو القبل والدبر ،ولكن األفضل سًت الثديُت
وما ربتهما حىت الركبتُت.
وتسًت اؼبرأة عن الصيب اؼبميز ما تسًته عن احملارـ.
سن يكوف ذلك ؟
س /وىل هبوز لألبوين النظر إىل عورة الطفل ،وإىل أي ٍّ
ج /اؼبفروض أف ال ينظر األبواف إىل عورات أبنائهم  -األطفاؿ  -إال دبقدار الضرورة من
التنظيف وما شابو ،فإذا أصبح بإمكاف الطفل أف ينظف نفسو من اػببث ويغتسل ويرتدي ثيابو
بنفسو دوف اغباجة إىل معونة األبوين عندىا هبب أف يتجنب األبواف النظر إىل عورة الطفل
النتفاء الضرورة.
س /وما الذي وبرـ يف التخلي ؟
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ج /وبرـ استقباؿ القبلة واستدبارىا.
س /وىل يفرؽ ذلك  -أي حرمة االستقباؿ واالستدبار  -بُت األبنية (كما يف أغلب دورات
اؼبياه اؼبعروفة يف زمننا) واألماكن اؼبكشوفة كالصحاري ؟
ج /يستوي يف اغبرمة الصحاري واألبنية.
س /وماذا يصنع اؼبكلف لو كاف بيت اػبالء قد بٍت على القبلة ؟
ج /هبب االكبراؼ يف موضع قد بٍت على ذلك.
س /ويف حاؿ الشك يف بناء بيوت اػبالء على القبلة ،ماذا يفعل ىل هبب عليو التأكد ؟
ج /وبرـ استقباؿ واستدبار القبلة يف حاؿ التخلي وهبب االكبراؼ يف مكاف بٍت على استقباؿ
القبلة أو استدبارىا ،فعلى اؼبؤمن أف يبحث عن اذباه القبلة قبل التخلي ليتجنب اغبراـ.
س /وإذا كاف اؼبتخلي طفالً ،فهل هبب حرفو من قبل الكبَت ؟
ج /ال هبب حرفو من قبل الكبَت ،ولكنو مستحب.
في االستنجاء:
س /ماذا يقصد بو ؟
ج /ىو غسل موضع البوؿ والغائط من النجاسة.
س /وما ىو حكم ماء االستنجاء ؟
ج /طاىر إذا مل يصاحبو عُت قباسة.
س /وماذا إذا شك يف كونو معو قباسة أو ال ؟
ج /وبكم بالطهارة.
س /وبالنسبة إىل موضع البوؿ ،كيف يتم تطهَته ؟
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ج /هبب غسل موضع البوؿ باؼباء ،وال هبزي غَته مع القدرة ،فإف مل يقدر (كما لو كاف
مريضاً يضر بو اؼباء ،أو ال يوجد ماء يتطهر بو) فيمكنو استعماؿ غَت اؼباء كأف ينشف موضع
البوؿ حبجر أو قماش.
س /وما ىو أقل ما هبزي يف تطهَت موضع البوؿ باؼباء ؟
ج /أقل ما هبزي غسلو مرتُت؛ غسلة إلزالة عُت النجاسة والثانية للتطهَت.
س /وىل هبب غسل موضع البوؿ مرتُت حىت باؼباء اعباري ؟
ج /يكفي باؼباء اعباري أف هبري اؼباء على اؼبوضع بعد زواؿ عُت النجاسة.
س /وللتوضيح أكثر :إذا سكب شخص اؼباء عند تطهَت ؾبرى البوؿ بدوف انقطاع ،فهل ىذا
كاؼ للطهارة ،أـ البد من قطع اؼباء مث سكبو مرة أخرى ؟
ج /يكفي أف يستمر سكب اؼباء بعد زواؿ عُت النجاسة وال داعي للقطع ،سواء كاف اؼباء
جارياً أـ قليالً يسكب من إناء.
س /ولو اضطر إىل استعماؿ اغبجر أو القماش يف تطهَت موضع البوؿ ،فهل هبب عليو
التطهر باؼباء بعد ارتفاع العذر ؟
ج /نعم هبب.
س /وبالنسبة إىل غسل ـبرج الغائط ،كيف يكوف ؟
ج /فيو حالتاف :حالة يتعدى فيها الغائط اؼبخرج ،وثانية ال يتعداه .ففي اغبالة األوىل ال هبزي
يف تطهَته إال اؼباء ،ويف اغبالة الثانية يكوف اؼبكلف باػبيار بُت التطهَت باؼباء أو األحجار.
س /وإف تعداه كيف يتم تطهَته ؟
ج /هبب غسل اؼبخرج باؼباء حىت يزوؿ عُت النجاسة وأثرىا.
س /ماذا يقصد باألثر ؟
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ج /اللوف.
س /وإف مت غسل اؼبخرج ولكن الرائحة ال زلت باقية ،فهل تؤثر على الطهارة ؟
ج /ال اعتبار بالرائحة ،دبعٌت إف غسل ـبرج الغائط وزالت عُت النجاسة وأثرىا حكم
بالطهارة وإف كانت الرائحة باقية.
س /وإذا مل يتعد الغائط اؼبخرج ،كيف يكوف التطهَت ؟
ج /كما قلنا يكوف ـبَتاً بُت اؼباء واألحجار ،واؼباء أفضل ،واعبمع بُت األحجار واؼباء أكمل
يف الطهارة.
س /ولو اختار التطهَت باألحجار ،فكيف يتم ذلك ؟
ج /ال هبزي أقل من ثالثة أحجار ،وهبب إمرار كل حجر على موضع النجاسة.
س /وىل ينبغي إزالة عُت النجاسة وأثرىا كما يف حالة التطهَت باؼباء ؟
ج /يكفي إزالة العُت دوف األثر (أي اللوف).
س /وإذا مل ينق اؼبخرج باستعماؿ أحجار ثالثة ،ماذا يفعل ؟
ج /البد من الزيادة حىت ينقى.
س /ولو فرض أف اؼبخرج نقي باستعماؿ اغبجر األوؿ أو الثاين ،فهل هبب عليو اإلكماؿ ؟
ج /نعم ،هبب عليو إكماؿ الثالثة حىت لو نقى اؼبخرج باألقل منها.
س /وىل يكفي استعماؿ اغبجر الواحد من ثالث جهات ،أو اغبجر اؼبستعمل سابقاً ؟
ج /ال يكفي االستعماؿ ىكذا ،كما ال يكفي استعماؿ األعياف النجسة ،وال العظم ،وال
الروث ،وال اؼبطعوـ (أي اؼبأكوؿ) ،وال حجر صقيل (أي رقيق وأملس كاؼبرمر مثالً) يزلق عن
النجاسة.
س /ولو استعمل مثل ذلك ،فهل يطهر ؟
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ج /مل يطهر.
سنن الخلوة:
س /ما ىي سنن اػبلوة ؟
ج /ىي :مندوبات ومكروىات.
س /وما ىي اؼبندوبات (اؼبستحبات) ؟
ج /ىي :تغطية الرأس والتقنع أفضل ،واالستعاذة ،والتسمية ،وتقدمي الرجل اليسرى عند
الدخوؿ ،واالسترباء ،والدعاء عند االستنجاء ،وعند الفراغ ،وتقدمي الرجل اليمٌت عند اػبروج،
والدعاء بعد اػبروج.
س /وماذا يعٍت االسترباء ؟
ج /االسترباء ىو :أف يبسح الرجل من اؼبقعد إىل أصل القضيب ثالثاً ،ومنو إىل رأس اغبشفة
(وىي رأس اآللة) ثالثاً ،وينًته ثالثاً.
س /وقد ذكر من ضمن اؼبندوبات (الدعاء) ،فبماذا يدعو مثالً ؟
ج /باألدعية اؼبأثورة عن أىل البيت  ،كأف يقوؿ عن االستنجاء( :اللهم حصن فرجي
وأعفو ،واسًت عوريت ،وحرمٍت على النار) .وعند الفراغ يقوؿ( :اغبمد هلل الذي عافاين من البالء،
وأماط عٍت األذى) .وبعد اػبروج يقوؿ( :بسم اهلل ،اغبمد هلل الذي رزقٍت لذتو وأبقى قوتو يف
جسدي ،وأخرج عٍت أذاه).
س /ما تقدـ ىو اؼبندوبات ،فهال عرفنا اؼبكروىات اآلف ؟
ج /نعم ،اؼبكروىات ىي :اعبلوس يف الشوارع ،واؼبشارع (صبع مشرعة ،وىي موارد اؼبياه
كشطوط األهنار ورؤوس اآلبار) ،وربت األشجار اؼبثمرة ،ومواطن النزاؿ (أي اؼبواضع اؼبعدة لراحة
اؼبسافرين وقوافلهم) ،ومواضع اللعن (وىي اليت يتعرض فيها الفاعل إىل اللعن كأبواب البيوت
مثالً) ،واستقباؿ الشمس والقمر بفرجو ،أو الريح بالبوؿ ،والبوؿ يف األرض الصلبة ،ويف ثقوب
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اغبيواف ،ويف اؼباء واقفاً وجارياً ،واألكل والشرب ،والسواؾ ،واالستنجاء باليمُت ،وباليسار وفيها
خامت عليو اسم اهلل سبحانو أو اسم نيب أو وصي أو الزىراء  ،والكالـ إال بذكر اهلل تعاىل ،أو
آية الكرسي ،أو حاجة يضر فوهتا.
س /ورد ضمن اؼبكروىات :االستنجاء باليسار وفيها خامت عليو اسم اهلل أو أحد األولياء،
ماذا إذا علم أو ظن بإصابة النجاسة ؽبا ؟
ج /وبرـ تنجيس اسم اهلل ،فإف علم وتيقن أف االسم سيتنجس عند االستنجاء وبرـ عندىا
االستنجاء هبذه الصورة حىت ينزع اػبامت أو يفعل ما هبنب االسم اؼبقدس النجاسة ،أما إف ظن
فيكره.
س /مث من الواضح عدـ جواز تنجيس خامت عليو لفظ اعباللة وما شابو ،ولكن ما ىو اغبكم
لو سقط غفلة يف بالوعة بيت اػبالء وال يبكن إخراجو ،فهل هبب ردـ البالوعة وعدـ االستفادة
منها مثالً ،أو عدـ االستفادة منو فيما إذا وجد بيت خالء آخر يف داره ؟
ج /هبب عليو إخراجو أو إهباد بديل عن بيت اػبالء إف أمكنو ذلك ،أما مع عدـ سبكنو من
إخراجو أو إهباد بديل فيمكنو استعماؿ بيت اػبالء نفسو.
س /وألجل عدـ تنجيس ما ال هبوز تنجيسو كآيات الكتاب أو اسم اعباللة أو أظباء النيب
وأىل بيتو الكراـ  ،ىل هبوز إحراؽ القرآف الكرمي أو غَته من الكتب اليت ربوي ما ذكر حبجة
هترأ الكتاب وتقادـ أوراقو ،أـ أف ىناؾ شيئاً آخر غَت اإلحراؽ ؟
ج /ال هبوز اإلحراؽ وتلقى يف ماء طاىر كاألهنار والبحَتات.
***
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 .1كيفيت انىضىء:
ما هبب يف الوضوء طبسة أمور ،وىي :النية ،وغسل الوجو ،وغسل اليدين ،ومسح الرأس،
ومسح الرجلُت.
وىذه أحكامها اؼبوضحة ؽبا على التوايل:
أوالا :النية
س /ما ىي النية ؟
ج /ىي :إرادة تفعل بالقلب.
س /ونية الوضوء كيف تكوف ؟
ج /أف ينوي الوضوء قربة إىل اهلل تعاىل وطلباً لطهارة الباطن.
س /ماذا يقصد بطهارة الباطن ؟
ج /ىي تلك اغبالة اليت تتحصل بعد الطهارة وهبا يبكنو اإلتياف دبا ىو مشروط هبا ،فمثالً:
اؼبكلف قبل الوضوء كاف ال يبكنو أداء الصالة أو مس كتابة القرآف وىكذا ،ولكنو بعد الوضوء
سيكوف حبالة سبكنو من فعل ذلك ،تلك ىي طهارة الباطن.
س /وىل طلب طهارة الباطن ىبتص بنية الوضوء فقط من بُت بقية الطهارات ؟
ج /كل الطهارات البد أف يطلب هبا طهارة الباطن ،أي أنو بالوضوء أو الغسل أو التيمم
يطلب طهارة الباطن ،وليس (طهارة الباطن) تتحقق واقعاً دبجرد أنو تطهر من اغبدث كيفما
كاف.
س /وىل يصح الوضوء فيما إذا مل ين ِو فيو طهارة الباطن ونوى الوضوء فقط ؟
ج /إذا نوى الوضوء فأكيد أنو يريد طهارة الباطن بو.
س /وىل هبب نية رفع اغبدث يف الوضوء ،كأف يتوضأ لرفع حدث النوـ مثالً ؟
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ج /ال هبب.
س /وكذا :ىل هبب (يف النية) استحضار استباحة شيء فبا يشًتط فيو الطهارة ،كأف ينوي
أنو يريد بالوضوء أداء الصالة أو مس كتابة القرآف ،وىكذا فبا يريد فعلو بعد الطهارة ؟
ج /ال هبب أيضاً.
س /وىل يعترب تعيُت الوجوب أو الندب يف نية الوضوء ؟
ج /ال يعترب ذلك.
س /كاف ما تقدـ ـبتصاً برفع اغبدث بالوضوء ،اآلف نسأؿ :ىل تعترب النية يف رفع اػببث
كطهارة الثياب ؟
ج /ال تعترب النية يف طهارة الثياب ،وال غَت ذلك فبا يقصد بو رفع اػببث.
س /قلنا يف نية الوضوء إنو ينوي بو القربة إىل اهلل تعاىل ،اآلف :لو ضم إىل نية التقرب إرادة
التربد أو غَت ذلك ،فهل يضر ذلك بوضوئو ؟
ج /ال يضر وطهارتو ؾبزية.
س /ومىت يكوف وقت نية الوضوء ؟
ج /عند غسل الكفُت (اؼبستحب قبل الوضوء) ،وتتضيق عند غسل الوجو.
س /وىل استدامة حكم النية (أي أف ال يقطع الفعل أو ينوي قطعو) ،أمر الزـ إىل آخر
الوضوء ؟
ج /نعم ،هبب استدامة حكمها إىل وقت الفراغ من الوضوء.
س /وإذا حصل تردد قبل إكماؿ الوضوء ،فهل يؤثر ذلك يف استدامة حكم النية ؟
ج /ال إشكاؿ يف وضوئو إذا حصل تردد ما مل يقطعو أو نوى القطع.
س /وىل يكفي الوضوء لصالة بعينها (كأف يتوضأ لصالة الظهر) قبل وقتها ؟
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ج /إذا توضأ ليتهيأ ألداء صالة واجبة قبل وقتها يكفي.
س /وأخَتاً :إذا اجتمعت أسباب ـبتلفة توجب الوضوء فماذا يصنع ؟
ج /كفاه وضوء واحد بنية التقرب ،وال يفتقر إىل تعيُت اغبدث الذي يتطهر منو (بأف ينوي
الوضوء لرفع حدث النوـ أو البوؿ وما شابو ،فهذا غَت معترب يف النية ويكيفو نية التقرب فقط).
وكذا اغبكم لو كاف عليو أغساؿ ،فيكفيو غسل واحد بنية التقرب وال يشًتط تعيُت اغبدث الذي
يغتسل منو أيضاً ،سواء كانت االغساؿ كلها واجبة (كما لو كاف عليو غسل اعبنابة وغسل مس

اؼبيت) ،أو بعضها واجب وبعضها مستحب (كما لو كاف عليو غسل اعبنابة وأراد أف يغتسل
للجمعة والتوبة) ،أو كلها مستحبة ( كما لو أراد االغتساؿ للجمعة والزيارة واإلحراـ) ،ففي كل
ىذه اغباالت يكفيو غسل واحد بنية القربة إىل اهلل تعاىل.
ثانيا :غسل الوجو
س /ما ىو الوجو الواجب غسلو يف الوضوء ؟
ج /ىو اؼبقدار الواقع ما بُت منابت الشعر يف مقدـ الرأس (أعلى نقطة يف الوجو) إىل طرؼ
الذقن (أسفل نقطة يف الوجو) طوالً ،وما اشتملت عليو إصبعا اإلهباـ والوسطى عرضاً ،وما خرج
عن ذلك فليس من الوجو.
س /التحديد اؼبتقدـ إمبا ىو يف اؼبستوي اػبلقة ،ولكن قد وبصل أحياناً ويكوف اإلنساف أنزع
(أي ينحسر شعره عن مقدـ رأسو) ،أو أغم (أي أف شعره قد تعدى مقدـ الرأس ونبت على
شيء من جبهتو) ،ىذا من جهة الطوؿ .وكذلك من جهة العرض ،فقد وبصل أحياناً أف أصابع
اإلنساف طويلة حبيث تتجاوز العذار (طرؼ الوجو احملاذي لألذف والذي يكوف الصدغ يف أعاله)،
أو تكوف األصابع قصَتة عن الطبيعي ،فكل ىؤالء ما ىو اؼبقدار الذي يغسلونو ؟
ج /كل منهم يرجع إىل مستوي اػبلقة فيغسل ما يغسلو.
س /وىل هبب عليو إيصاؿ اؼباء لطريف العينُت أو بداية فتحيت األنف يف الوضوء ؟
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ج /هبب أف يغسل يف الوضوء كل جزء ظاىر من الوجو ،ولكن ال هبب عليو التدقيق بل
يكفي أف يبرر اؼباء على وجهو.
س /وكيف يكوف غسل الوجو من حيث االبتداء واالنتهاء ؟
ج /هبب أف يغسل من أعلى الوجو إىل الذقن ،ولو غسل منكوساً (أي من األسفل إىل
األعلى) مل هبز وال يصح وضوءه.
س /وبصل أحياناً أف اؼبتوضأ يغسل وجهو بالطريقة التالية :انو يبدأ من األعلى إىل األسفل
ويردىا من األسفل إىل األعلى بال أف يبعدىا عن وجهو حىت تصل قصاص الشعر مث يعود وينزؽبا
إىل األسفل ،فهل ىذه طريقة صحيحة لغسل الوجو ؟
ج /إذا بدأ من األعلى إىل األسفل فغسلو صحيح.
س /وىل هبب غسل اللحية اؼبسًتسلة واػبارجة عن حدود الوجو (كاؼبقدار النازؿ عن
الذقن) ؟
ج /ال هبب غسل ما اسًتسل من اللحية.
س /وبالنسبة إىل اللحية غَت اؼبسًتسلة عن حد الوجو كيف ؟
ج /هبب غسلها ،ولكن ال هبب زبليلها (أي فركها إليصاؿ اؼباء إىل البشرة ربتها) ،بل يغسل
الظاىر منها.
س /وماذا إذا اتفق ونبتت للمرأة غبية ؟
ج /كفى إفاضة اؼباء وصبو على ظاىرىا ،وال هبب زبليلها أيضاً.
ثالثا :غسل اليدين
س /ما ىو اؼبقدار الواجب غسلو يف اليدين ؟
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ج /الواجب :غسل الذراعُت واؼبرفقُت ،والذراع( :جزء اليد الواقع بُت اؼبرفق إىل أطراؼ
األصابع) ،واؼبرفق( :اؼبفصل الذي يلتقي عنده عظمي العضد والساعد ،والذي يكوف يف وسط
اليد تقريباً).
س /وماذا هبب أيضاً يف غسل اليدين ؟
ج /هبب االبتداء من اؼبرفق واالنتهاء بأطراؼ األصابع ،ولو غسل منكوساً مل هبز.
س /وىل الًتتيب بُت اليدين يف الغسل أمر واجب ؟
ج /نعم ،فيجب البدء باليد اليمٌت مث اليسرى.
س /ومن قطع بعض يده ماذا يفعل ؟
ج /غسل ما بقي من اؼبرفق.
س /فإف قطعت من اؼبرفق ؟
ج /سقط فرض غسلها.
س /وبالنسبة ؼبقطوع اليدين من الكفُت أو ما زاد عليهما ،كيف يكوف وضوءه ؟
ج /إف سبكن ىو أف يغسل يديو ربت اؼباء اعباري من األنبوب أو يف حوض ماء فعل ،وإال
فإف اضطر يغسلها غَته.
س /ولو كاف لو ذراعاف دوف اؼبرفق ،أو أصابع زائدة ،أو غبم نابت ؟
ج /وجب غسل اعبميع.
س /ولو كانت الذراع أو األصابع أو اللحم النابت فوؽ اؼبرفق ،ىل يغسل ؟
ج /ال هبب غسلو.
س /ولو كاف لو يد زائدة ،ىل تغسل أـ ال ؟
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ج /هبب غسلها.
ومن اؼبسائل اليت تتعلق بغسل اليدين أيضاً:
س /ىل هبب تثبيت اليد وعدـ سحبها عند غسلها ،وكذا الرجل عند مسحها ؟
ج /ال هبب تثبيت اليد عند غسلها وال الرجل عند مسحها.
رابعا :مسح الرأس
س /ما ىو اؼبسح الواجب وما ىو اؼبستحب ؟
ج /الواجب منو :ما يسمى بو ماسحاً ولو بإصبع ،واؼبندوب :مقدار ثالث أصابع عرضاً.
س /وأين يكوف اؼبسح ؟
ج /ىبتص دبقدـ الرأس.
س /وىل يكوف اؼبسح بنفس ماء الوضوء ،أـ يبكن أف يكوف دباء آخر ؟
ج /هبب أف يكوف اؼبسح بنداوة الوضوء ،وال هبوز استعماؿ ماء جديد لو.
س /ولو جف ما على يديو من ماء ماذا يفعل ؟
ج /يأخذ من غبيتو أو أشفار عينيو ،فإف مل يبق نداوة أعاد الوضوء.
س /وىل يصح اؼبسح مقبالً ومدبراً ؟
ج /األفضل مسح الرأس مقبالً (أي تكوف حركة اليد من قمة الرأس فنازالً باذباه منابت
الشعر القريبة من جبهتو) ،ويكره مدبراً (أي تكوف حركتها صعوداً باذباه ىامتو).
س /ولو غسل موضع اؼبسح ،أي لو غسل رأسو بدؿ مسحو ،فهل هبزي ذلك ؟
ج /مل هبز.
س /وىل يشًتط يف اؼبسح أف يكوف على الشعر أـ يكفي على البشرة أيضاً ؟
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ج /هبوز اؼبسح على الشعر اؼبختص باؼبقدـ وعلى البشرة.
س /ولو صبع عليو شعراً من غَته ومسح عليو ،أو وضع ما يسمى بػ(الباروكة) على رأسو
ومسح عليو ،أو مسح على العمامة أو ما شاهبها فبا يسًت موضع اؼبسح ،فهل هبزي ذلك ؟
ج /مل هبز.
ومن اؼبسائل اؼبتعلقة دبسح الرأس كذلك:
س /ىل يشًتط مسح الرأس بباطن اليد اليمٌت فقط ،وماذا لو تعذر اؼبسح هبا ؟
ج /هبوز اؼبسح على الرأس بباطن اليمٌت وبباطن اليسرى ،ولو تعذر بباطنهما جاز بظاىرنبا.
س /ولو أراد مسح رأسو ووصلت يده إىل جبهتو فاختلط ماء يده دباء الوجو ،فهل يضر ذلك
بصحة الوضوء ؟
ج /ال يضر.
س /وفيما إذا كاف شعر مقدـ الرأس طويالً ويسقط على اعببهة ،ىل يصح اؼبسح عليو ؟
ج /يصح اؼبسح على الشعر اؼبوجود يف حدود مقدـ الرأس حىت وإف امتد إىل اعببهة.
س /وأخَتاً :ىل يشًتط يبوسة مقدـ الرأس والرجلُت قبل اؼبسح ؟
ج /ال يشًتط.
خامس ا :مسح الرجلين
س /كيف يكوف مسح القدمُت يف الوضوء ؟
ج /هبب مسح القدمُت من رؤوس األصابع إىل الكعبُت ،ونبا قبتا القدمُت.
س /وىل هبوز اؼبسح منكوساً ،أي يبدأ من قبيت القدمُت وينتهي باألصابع ؟
ج /نعم هبوز.
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س /وىل بُت الرجلُت ترتيب ؟
ج /ليس بينهما ترتيب ،فيجوز مسح الرجل اليسرى قبل اليمٌت كما هبوز مسحهما معاً.
س /وإذا قطع بعض موضع اؼبسح ماذا يفعل ؟
ج /مسح على ما بقي.
س /ولو قطعت الرجل من الكعب ؟
ج /سقط اؼبسح على القدـ.
س /وىل يشًتط اؼبسح على بشرة القدـ ،أـ هبوز اؼبسح ولو على حائل ؟
ج /هبب اؼبسح على بشرة القدـ ،وال هبوز على حائل من خف أو غَته.
س /وكيف يتم مسح القدـ يف الوضوء ؟
ج /هبب أف يبسح بكفو كلها على قدمو مع القدرة  ،وال يكفي اؼبسح باألصابع فقط ،وال
هبب أف يكوف كل جزء من الكف ماسحاً على القدـ بأف يضع بداية كفو من جهة اؼبعصم على
رؤوس أصابع رجلو مث يسحب كفو باذباه قبة القدـ فيكوف قد مسح قدمو بكل كفو .كال ،ال
يشًتط ذلك بل يكفي أف سبر الكف على القدـ.
مسائل في الوضوء:
 -1الترتيب:
س /ىل الًتتيب بُت أعضاء الوجوب واجب ،وكيف ؟
ج /الًتتيب واجب يف الوضوء ،يبدأ بغسل الوجو مث اليدين اليمٌت فاليسرى بعدىا ،مث مسح
الرأس ثالثاً ،والرجلُت أخَتاً.
س /وماذا لو خالف ىذا الًتتيب ؟
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ج /أعاد الوضوء  -عمداً كاف أو نسياناً  -إف كاف قد جف الوضوء ،وإف كاف البلل باقياً
أعاد على ما وبصل معو الًتتيب ،فلو كاف قد غسل وجهو مث يده اليسرى وكاف بلل الوجو مل
هبف بعد فيمكنو أف يغسل اليمٌت مث اليسرى ويكمل ،وإف كاف قد جف أعاد الوضوء.
 -2المواالة:
س /اؼبواالة واجبة يف الوضوء ،ولكن ماذا يعٌت هبا ؟
ج /اؼبواالة ىي :أف ال يفصل بُت الغسلتُت واؼبسحتُت بفاصل ىبرجها عرفاً عن كوهنا عمل
واحد وىو الوضوء ،فإذا غسل وجهو بادر إىل غسل يديو ،مث بادر إىل مسح رأسو ،مث بادر إىل
مسح رجليو دوف تواف أو إنباؿ.
 -3عدد الغسالت والمسح:
س /ما ىو الفرض يف غسالت الوضوء ؟
ج /الفرض يف الغسالت (غسل الوجو أو اليدين) مرة واحدة ،والثانية سنة ،والثالثة بدعة.
س /ولو كاف شخص يغسل أعضاء الوضوء أكثر من مرتُت وبعدىا عرؼ أف بعد الثانية يبطل
الوضوء ،فما حكم صالتو الفائتة ؟
ج /صالتو صحيحة وال يعيد.
س /واؼبسح كيف ؟
ج /ليس يف اؼبسح تكرار.
 -4الغسل المجزي في الوضوء:
س /ما ىو الغسل اجملزي يف الوضوء ؟
ج /هبزي يف الغسل ما يسمى بو غاسالً وإف كاف مثل الدىن.
س /ومن كاف يف يده خامت أو سَت أو ما شابو ماذا يصنع ؟
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ج /هبب عليو إيصاؿ اؼباء إىل ما ربتو ،وإف كاف واسعاً استحب لو ربريكو.
 -5الجبيرة والحائل وما يناسبها:
س /ماذا يقصد باعببَتة ؟
ج /ىي ما توضع على بعض أعضاء الوضوء ويلف هبا اعبرح أو الكسر أو ما شابو.
س /ومن كاف على بعض أعضاء طهارتو جبائر كيف يتوضأ ؟
ج /إف أمكنو نزعها أو تكرار اؼباء عليها حىت يصل إىل البشرة وجب ،وإال أجزاه اؼبسح عليها
سواء كاف ما ربت اعببَتة طاىراً أو قبساً.
س /وإذا زاؿ العذر ورفع اعببَتة ،ىل يبقى على طهارتو السابقة أـ يعيدىا ؟
ج /أعاد الطهارة.
س /وماذا لو كاف ىناؾ دـ يابس أو بقع سوداء على اعبلد واليت ربدث بعد اعبرح أو نزؼ
الدـ على بعض أعضاء الوضوء ،فهل تؤثر على صحة الوضوء ؟
ج /هبب أف يكوف اؼبوضع اؼبغسوؿ أو اؼبمسوح طاىراً فإف تعذر التطهَت لكونو جرحاً مل يربأ
أو جرحاً قد صبد عليو الدـ فيغطى أو يلف بقماش ويعامل كجبَتة.
س /ومن ذبرح يده أو عضو من أعضاء وضوئو كيف يكوف وضوءه إف استمر عدـ انقطاع
الدـ ،خصوصاً واؼباء ينفذ إىل ما يضعو عليو من قطعة قماش أو ما شابو ؟
ج /يبكنو أف يضع على اعبرح قطن أو قماش أو الصق طيب ،وال إشكاؿ لو كاف الضماد
الطيب يشمل مساحة أكرب من اعبرح .ويكفي أف يبسح بيده اؼببللة باؼباء على الضماد مسحاً
خفيفاً وال هبب أف يستوعب اؼبسح كل جزء من الضماد ،بل يبرر اؼباسح على الضماد من كل
جهاتو فقط وحبسب اؼبمكن لو ،وال يكلف اهلل نفساً إال وسعها.
ودبناسبة اعببَتة أذكر بعض ما يتعلق باغبائل:
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س /بصورة عامة كيف يعرؼ أف ىذا حائل من عدمو ؟
ج /كل ما يبنع اؼباء من الوصوؿ إىل البشرة فهو حائل هبب إزالتو أو إيصاؿ اؼباء من خاللو
إىل البشرة اليت ربتو إف أمكن دوف إزالتو.
س /وىل ما يصيب اليد كاغبرب واعباؼ يعترب حائالً ال يصح معو الوضوء ،وكذا ما تضعو
النساء من صبغ األظافر ومساحيق التجميل ،وكذا الدىن اؼبستعمل للرأس أو الوجو وما شابو ىل
يعد حائالً ؟
ج /بالنسبة لألحبار واأللواف اليت سبتصها البشرة وتصطبغ هبا فهذه ال تكوف حائالً؛ ألهنا ال
تكوف جرماً فوؽ البشرة بل جزيئات لونية متخللة يف مسامات البشرة.
س /يعمل البعض يف مهن اغبدادة أو تصليح السيارات فيصبح على أيديهم سواد من اغبديد
ودىن احملركات وما شابو فبا يتعلق بعملهم ،ىل يعد ذلك حائالً يبنع من صحة الوضوء أو الغسل
؟
ج /إذا كاف لوناً قد امتصو اعبلد ال إشكاؿ فيو ،أما إذا كاف لو جرـ يبنع وصوؿ اؼباء إىل
اعبلد فيجب إزالتو إف كانت إزالتو فبكنة ليصل اؼباء إىل اعبلد ،أما إذا كانت إزالتو غَت فبكنة فال
إشكاؿ يف الوضوء مع وجوده.
 -6من يتولى الوضوء:
س /ىل هبوز أف يوضئو غَته ؟
ج /ال هبوز أف يتوىل وضوءه غَته مع االختيار (أي أف يباشر الوضوء بدالً عنو ،كأف يصب
آخر على وجهو ويبرر يده ليغسلو عنو بنية الوضوء) ،وهبوز عند االضطرار.
 -7مس كتابة القرآن واألسماء الطاىرة للمحدث:
س /ىل هبوز للمحدث مس كتابة القرآف ؟
ج /ال هبوز ،وهبوز لو أف يبس ما عدا الكتابة كالغالؼ وأطراؼ األوراؽ وما شابو.
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س /وما ال هبوز للمحدث مسو ىل يشمل اغبركات أو فقط حروؼ الكلمات ؟
ج /اغبروؼ فقط.
س /وىل هبب منع الطفل عن مس ما ال هبوز مسو إال متطهراً ؟
ج /ال هبب ولكنو مستحب.
س /وماذا يفعل لو كاف قد وشم على بدنو اسم اعباللة أو اسم أحد اؼبعصومُت يف مواضع
يصعب التحرز من وصوؿ النجاسة ؽبا ،ولو كاف يصعب إزالتو عليو فهل هبب عليو التطهر فوراً
عن اغبدث األصغر واألكرب ذبنباً ؼبسو وىو غَت متطهر ؟
ج /وشم البد ف هبذه األظباء غَت جائز ،ولو كاف قد فعل ىذا األمر فيجب عليو أف يزيلو إف
أمكن ،وإال فال هبوز أف ينجسو .ولو وقعت عليو النجاسة يطهره ،وال هبب عليو أف يتطهر من
اغبدث ليمس الوشم الذي يف بدنو.
س /وىل روايات اؼبعصومُت أو النجمة أو األحراز واألدعية ؽبا نفس حكم آيات القرآف
من اغبكم بعدـ جواز اؼبس إال بطهارة ؟
وأظباء اؼبعصومُت
ج /ال هبب التطهر ؼبسها.
س /كثَتاً ما تعًتضنا مشكلة وجود أظباء يف الصحف واعبرائد من قبيل أظباء األنبياء واألئمة
بل أظباء ألشخاص آخرين ،فهل يتعامل معها معاملة
لكن ال يراد منها أشخاصهم
األظباء الطاىرة ،أـ ال ؟
ج /ال يتعامل معها معاملة األظباء الطاىرة ،أي هبوز مسها بال طهارة.
 -8دائم الحدث:
س /ما اؼبقصود بدائم اغبدث ؟
ج /ىو من بو سلس (أي دائم تقطَت البوؿ بال اختيار منو) ،ومن بو البطن (أي دائم خروج
الغائط بال اختيار منو).
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س /ومن كاف ىذا حالو كيف تكوف طهارتو وصالتو ؟
ج /إذا كاف لو وقت يكفي للصالة بال حدث صلى فيو ،وإال تطهر من اػببث (عُت
النجاسة) وجدد وضوءه يف أثناء الصالة وأسبها إف أمكنو ذلك ،وإف تعسر عليو تطهَت اػببث يف
الصالة يكفيو التطهر من اغبدث (أي يتوضأ فقط).
سنن الوضوء:
س /ما ىي سنن الوضوء ومستحباتو ؟
ج /ىي :وضع اإلناء على اليمُت واالغًتاؼ هبا ،والتسمية والدعاء ،وغسل اليدين قبل
إدخاؽبا اإلناء من حدث النوـ أو البوؿ مرة ومن الغائط مرتُت ،واؼبضمضة واالستنشاؽ ،والدعاء
عندنبا وعند غسل الوجو واليدين وعند مسح الرأس والرجلُت ،وأف يبدأ الرجل بغسل ظاىر
ذراعيو ويف الغسلة الثانية بباطنهما ،واؼبرأة بالعكس ،وأف يكوف الوضوء دبد (أي  3/4اللًت).
س /ورد ذكر األدعية ضمن اؼبستحبات ،فهل يبكن ذكر بعض األدعية اؼبأثورة عن آؿ البيت
الواردة يف الوضوء ؟
ج /ىذا ذكر أمَت اؼبؤمنُت

ودعاؤه يف وضوئو:

 عند اؼبضمضة( :اللهم لقٍت حجيت يوـ ألقاؾ وأطلق لساين بذكرؾ). وعند االستنشاؽ( :اللهم ال ربرـ علي ريح اعبنة ،واجعلٍت فبن يشم روبها وروحهاوطيبها).
 وعند غسل الوجو( :اللهم بيض وجهي يوـ تسود فيو الوجوه ،وال تسود وجهي يوـ تبيضفيو الوجوه).
 وعند غسل اليد اليمٌت( :اللهم أعطٍت كتايب بيميٍت واػبلد يف اعبناف بيساري وحاسبٍتحسابا يسَتاً).
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 وعند غسل اليسرى( :اللهم ال تعطٍت كتايب بشمايل وال ذبعلها مغلولة إىل عنقي وأعوذبك من مقطعات النَتاف).
 وعند مسح الرأس( :اللهم غشٍت برضبتك وظللٍت ربت عرشك يوـ ال ظل إال ظلك). وعند مسح القدـ( :اللهم ثبتٍت على الصراط يوـ تزؿ فيو األقداـ وأجعل سعيي فيمايرضيك عٍت).
س /وىل ىناؾ مكروىات يف الوضوء ؟
ج /يكره :أف يستعُت بشخص آخر يف طهارتو (كأف يصب على يديو اؼباء) ،وأف يبسح (أي
ينشف) بلل الوضوء عن أعضائو.
أحكام الوضوء:
وىذه بعض األحكاـ اليت تتعلق بالوضوء:
س /من تيقن أنو أحدث وشك يف الطهارة بعده ( كما لو تيقن أنو باؿ ،وشك يف أنو ىل
توضأ بعده أـ ال) ،ىل يتطهر ؟
ج /يتطهر.
س /ومن تيقن أنو أحدث وتيقن أنو تطهر ،ولكن شك يف اؼبتقدـ منهما واؼبتأخر ،كما لو
تيقن أنو ناـ ،وكذلك تيقن أنو توضأ ،ولكنو يشك ىل أف النوـ كاف سابقاً على الوضوء أو
بالعكس ؟
ج /تطهر أيضاً.
س /ولو تيقن أنو ترؾ عضواً من أعضاء الوضوء ،ما ىو حكمو ؟
ج /أتى بو ودبا بعده إف كاف ما أتى بو مل هبف بعد ،وإف جف البلل أعاد الوضوء.
س /وإف شك يف شيء من أفعاؿ الطهارة وىو على حالو (أي مل يفرغ من الوضوء بعد) ؟
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ج /أتى دبا شك فيو مث دبا بعده.
س /وإذا كاف الشك بعد االنصراؼ وإسباـ الوضوء ،فما ىو اغبكم ؟
ج /ال يعيد.
س /ولو تيقن الطهارة وشك يف اغبدث ،ىل يعيد طهارتو ؟
ج /ال يعيدىا.
س /ومن ترؾ غسل موضع النجو (الغائط) أو البوؿ وصلى ،فما ىو حكم صالتو ؟
ج /أعاد الصالة عامداً كاف أو ناسياً أو جاىالً.
س /ومن كاف متوضئاً مث جد د وضوءه بنية الندب ،مث صلى وذكر أنو أخل بعضو من إحدى
الطهارتُت (أي األوىل أو التجديدية) ،فما ىو حكم الطهارة والصالة اليت أداىا ؟
ج /الطهارة والصالة صحيحتاف.
س /وما ىو اغبكم لو صلى وراء كل واحدة من الطهارتُت صالة ؟
ج /أعاد الصالة األوىل فقط.
س /ولو أحدث عقيب طهارة منهما (أي الطهارة األوىل أو التجديدية) ،ومل يعلمها بعينها
وكاف قد صلى وراء كل واحدة منهما صالة ،ما ىو حكم الصالة ؟
ج /أعاد الصالتُت إف اختلفتا عدداً (كما لو صلى اؼبغرب والعشاء) ،وإال (كما لو صلى
الظهر والعصر) فيعيد صالة واحدة ينوي هبا ما يف ذمتو وال ىبصصها للظهر أو للعصر بعينها.
س /ولو صلى بطهارة مث أحدث وجدد طهارة مث صلى صالة أخرى ،وذكر أنو أخل بواجب
من إحدى الطهارتُت ؟
ج /نفس اغبكم السابق.

 .............................. ................. 37إصدارات أنصار اإلمام املهدي

س /وما ىو اغبكم لو صلى الصلوات اػبمس خبمس طهارات ،وتيقن أنو أحدث عقيب
إحدى الطهارات ؟
ج /أعاد ثالث فرائض :ثالثاً للمغرب ،واثنتُت للصبح ،وأربعاً بنية ما يف الذمة (عن الظهر
والعصر والعشاء).
***
 .4يف انغسـم:
وىو قسماف :واجب ومستحب.
ونتعرؼ أوالً على االغساؿ الواجبة وأحكامها:
س /ما ىي األغساؿ الواجبة ؟
ج /الواجب ستة أغساؿ:
 -2غسل اعبنابة.
 -1اغبيض.
 -4االستحاضة اليت سبأل القطنة.
 -3النفاس.
 -5مس األموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردىم.
 -6غسل األموات.
وإليكم البحث فيها مفصالً واؼبسائل اؼبتعلقة هبا بالًتتيب.
أوالً :غسم اجلنببت
والكالـ يف :سبب اعبنابة ،وأحكاـ اجملنب ،وكيفية الغسل.
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سبب الجنابة:
س /ما ىو سبب اعبنابة ؟
ج /أمراف :اإلنزاؿ (أي خروج اؼبٍت) ،واعبماع.
س /أحياناً يشتبو اؼبكلف يف أف السائل اػبارج مٍت أـ ال ،فما اغبكم ؟
ج /إذا علم أف اػبارج مٍت وجب الغسل ،وإف حصل ما يشتبو بو وكاف السائل النازؿ دافقاً
(أي ىبرج بدفع وسرعة) ومقًتناً بالشهوة وفتور اعبسد وجب الغسل ،وىذه عالمة كوف السائل
اػبارج منياً.
س /وىل ىذه العالمة دائمة ويف كل اغباالت ؟
ج /بالنسبة للمريض يكفي للحكم بكوف اػبارج منو منياً اقًتاف خروجو بالشهوة وفتور
اعبسد ،وبالتايل هبب عليو الغسل حىت مع زبلف الدفق.
س /ولو ذبرد خروج السائل اؼبشتبو بو عن الشهوة والدفق ،ىل هبب عليو الغسل ؟
ج /ال هبب.
س /وإف وجد على ثوبو أو جسده منياً ،ىل هبب عليو الغسل ؟
ج /نعم ،إذا مل يشركو يف الثوب غَته.
س /وإف كاف قد شعر باالحتالـ يف نومو وبعد هنوضو مل هبد أثر اؼبٍت على لباسو ،فهل هبب
عليو الغسل ؟
ج /ال هبب.
س /وىل ىذا األمر (أي اإلمناء) ىبتص بالرجاؿ ؟
ج /اؼبرأة إذا أمنت تغتسل كذلك.
س /إمناء الرجل معلوـ ،فما ىو إمناء اؼبرأة ؟
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ج /االمناء يف اؼبرأة يتحقق بأمرين شبق الشهوة أو الرعشة ،ونزوؿ السائل إىل الفرج.
س /وما حكم صالة اؼبرأة لو كانت ربتلم ،ومل تكن تعلم بوجوب الغسل عليها ؟
ج /تقضيها.
ىذا ما يتعلق بالسبب األوؿ للجنابة ،وأما الثاين أي اعبماع فمسائلو ىي:
س /كيف يتحقق ليجب الغسل بعده ؟
ج /إف جامع امرأة يف قبلها والتقى اػبتاناف وجب الغسل وإف كانت اؼبرأة اؼبوطوءة ميتة.
س /وما ىو اؼبقصود بالتقاء اػبتانُت ؟
ج /اؼبراد بو تقريباً دخوؿ حشفة العضو التناسلي للذكر (الزوج) أو بقدرىا يف باطن فرج
األنثى (الزوجة) .والتقاء اػبتانُت معناه التقاء مقدمة العضو التناسلي الذكري اليت ىي موضع
اػبتاف اؼبعروؼ مع فتحة اؼبهبل يف العضو التناسلي األنثوي.
س /وإف جامع يف الدبر ومل ين ِزؿ (أي مل ىبرج اؼبٍت منو) ،فهل هبب الغسل ؟
ج /وجب الغسل.
س /ولو عمل بعمل قوـ لوط (لعنة اهلل عليهم وعلى من يعمل عملهم) ومل ين ِزؿ ؟
ج /وجب الغسل.
س /ولو وطأ هبيمة ومل ين ِزؿ ،فهل هبب الغسل ؟
ج /وجب الغسل أيضاً.
س /وىل هبب غسل اعبنابة على الكافر ؟
ج /هبب عليو عند حصوؿ سببو (اإلنزاؿ واعبماع) ،لكن ال يصح منو يف حاؿ كفره ،فإذا
أسلم وجب عليو ويصح منو.
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س /ولو اغتسل مث ارتد مث عاد ،فهل يعيد الغسل ؟
ج /مل يبطل غسلو.
أحكام المجنب:
س /ىل ىناؾ أمور ؿبرمة أو مكروىة على اجملنب ؟
ج /نعم ،وسأبدأ دبا وبرـ عليو ،فاحملرمات ىي:
 -2قراءة كل واحدة من سور العزائم األربع ،وىي( :حم السجدة) ،و(أمل السجدة)
و(النجم) و( العلق).
س /وما حكم قراءة بعضها للمجنب ؟
ج /أيضاً وبرـ ،بل حىت البسملة إذا نوى هبا أهنا بسملة إلحداىا.
 -1مس كتابة القرآف (أي اغبروؼ كما تقدـ يف الوضوء) ،أو شيء عليو اسم اهلل تعاىل
سبحانو أو اسم نيب أو وصي.
س /وىل اسم الصديقة الطاىرة الزىراء

كذلك ؟

ج /نعم.
 -4اعبلوس يف اؼبساجد ،وكذا وضع شيء فيها حىت لو مل هبلس ويبكث.
س /وىل حكم اؼبرور فيها كذلك ؟
ج /اؼبرور فيها ال وبرـ ،إال يف اؼبسجد اغبراـ أو مسجد النيب
عن اعبلوس ووضع شيء فيهما.
س /ولو فرض أنو أجنب فيهما ،فماذا يفعل ؟
ج /هبب عليو اػبروج منهما ،وال ىبرج منهما إال بالتيمم.

 ،فيحرـ اؼبرور فيهما فضالً
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س /وىل مراقد األئمة

ؽبا حكم اؼبساجد ؟

ج /نعم ،حكمها حكم اؼبساجد ،وىي من أعظم اؼبساجد حرمة.
س /وما ىو اؼبقصود باؼبرقد ربديداً ؟
ج /اؼبرقد :ىو القرب مع البناء األوؿ احمليط بو مباشرة ،ولو وسع البناء دخلت التوسعة يف
اغبكم ،ولو ضيق خرجت اؼبساحة اؼبًتوكة من اغبكم.
س /وىل تلحق هبا مراقد أبناء اؼبعصومُت
األحكاـ اليت تتعلق باعبنب واغبائض ؟

كالسيدة معصومة

وغَتىا من حيث

ج /ال تلحق.
ىذا ما ىبص احملرمات على اجملنب ،وأما اؼبكروىات:
س /وماذا يكره لو ؟
ج /يكره لو :األكل والشرب ،وزبفف الكراىة باؼبضمضة واالستنشاؽ.
ويكره أيضاً :قراءة ما زاد على سبع آيات من غَت العزائم ،وأشد من ذلك قراءة سبعُت وما
زاد أغلظ كراىية.
س /وكراىة قراءة ما زاد على السبع آيات ،ىل يشمل ما لو كانت القراءة لطرح اغبق على
طالبو مثالً ،وعادة ما يتطلب قراءة أكثر من سبع آيات ؟
ج /ال يكره قراءة القرآف للمجنب إذا كاف لبياف اغبق والدعوة إىل دين اهلل.
س /وىل حكم االستماع كحكم القراءة من حيث الكراىة ؟
ج /ال يكره االستماع.
س /واضح أف قراءة القرآف عبادة ،فماذا يعٍت الكراىة يف العبادة ؟
ج /الكراىة تعٍت أف األفضل ترؾ الفعل.
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س /وماذا يكره لو أيضاً ؟
ج /يكره لو :مس اؼبصحف من غَت اغبروؼ ،والنوـ حىت يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم ،وكذلك
اػبضاب (أي صبغ الشعر باغبناء).
كيفية غسل الجنابة:
س /ما ىي واجباتو ؟
ج /واجباتو طبس:
 -2النية ،ووقتها عند الشروع بغسل الرأس.
 -1استدامة حكمها إىل آخر الغسل ،أي أف ال يقطعو أو ينوي قطعو ،وضم التربد ال يضر
وكذلك الًتدد يف اإلكماؿ ما مل يقطع الغسل فعالً أو ينوي القطع ،كما مر يف الوضوء.
 -4غسل البشرة دبا يسمى غسالً ولو دبثل التدىُت.
 -3زبليل ما ال يصل إليو اؼباء إال بالتخليل (والتخليل :ىو الفرؾ إليصاؿ اؼباء إىل البشرة)،
كشعر الرأس واللحية وما شابو.
 -5الًتتيب :يبدأ بالرأس مث اعبسد ،واألفضل البدء باعبانب األيبن مث األيسر.
س /وىل بُت اعبانبُت ترتيب ؟
ج /ال هبب فيهما الًتتيب.
س /ولو فرض أنو اغتسل ارسباساً حبوض أو هنر أو ما شابو ،فهل يبقى الًتتيب بُت الرأس
واعبسد على وجوبو ؟
ج /يسقط الًتتيب بارسباسة واحدة.
س /ما مت بيانو يرتبط بالواجبات ،فهل للغسل سنن ومستحبات ؟
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ج /نعم؛ سنن الغسل :تقدمي النية عند غسل اليدين اؼبستحب قبل الغسل ،وتتضيق عند
غسل الرأس .وإمرار اليد على اعبسد .وزبليل ما يصل إليو اؼباء استظهاراً وزيادة يف االطمئناف
بوصوؿ اؼباء .والبوؿ أماـ الغسل .واالسترباء ،وكيفيتو :أف يبسح من اؼبقعد إىل أصل القضيب
ثالثاً ،ومنو إىل رأس اغبشفة ثالثاً ،وينًته ثالثاً (أي وبركو بقوة) .وغسل اليدين ثالثاً قبل إدخاؽبما
اإلناء الذي يغتسل منو .واؼبضمضة واالستنشاؽ .وأف يكوف ماء الغسل دبقدار صاع ( 4لًت
ماء).
وىذه بعض اؼبسائل اؼبتعلقة بالغسل أيضاً:
س /لو أف شخصاً رأى يف لباسو منياً فأتى بغسل اعبنابة ،وصلى بذلك الغسل اجملزي عن
الوضوء ،مث بعدىا تبُت أف ىذا الثوب ليس لو ،فما حكم صالتو اليت صالىا من غَت وضوء ؟
ج /إذا كاف قد نوى أف غسلو فقط عن اعبنابة فطهارتو باطلة وصالتو أيضاً ،وإف كاف قد
نوى غسل التوبة أو الشكر أو غَتىا من األغساؿ مع غسل اعبنابة اؼبشتبو فطهارتو صحيحة وكذا
صالتو صحيحة.
س /ولو كاف على اؼبكلف أكثر من غسل ومن ضمنو غسل اعبنابة ،فإذا مل يذكر غسل
اعبنابة يف النية ونوى غسالً آخر ،ىل هبزيو ذلك عن غسل اعبنابة ؟
ج /هبزيو وإف كاف الغسل اآلخر الذي نواه مستحباً.
س /وىل تعد القشرة الكثَتة يف الشعر حائالً يف الغسل ؟
ج /ال تعد حائالً.
س /وإذا رأى اؼبغتسل بلالً مشتبهاً بعد الغسل ،ىل يعيد غسلو أـ ال ؟
ج /إف كاف قد باؿ أو استربأ قبل الغسل مل يعد ،وإال كاف عليو اإلعادة.
س /وىل اؼبقصود ىو االسترباء عن اؼبٍت بنفس طريقة االسترباء عن البوؿ ؟
ج /نفس طريقة االسترباء.
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س /وإذا غسل بعض أعضائو مث أحدث ،فهل يعيد الغسل أو يتمو ويضم إليو الوضوء ؟
ج /يعيد الغسل من البداية.
س /وماذا يصنع دائم اغبدث لو أراد االغتساؿ ؟
ج /إذا كاف لديو وقت يكفي للغسل دوف أف يتخللو حدث فيغتسل فيو ،وإال يضم إىل
غسلو الوضوء.
س /وبالنسبة للمجنب ،ىل هبوز أف يغسلو غَته أو يستعُت يف غسلو ؟
ج /ال هبوز أف يغسلو غَته مع اإلمكاف ،ويكره أف يستعُت فيو (كما لو كاف يناولو آخر اؼباء
الذي يغتسل بو وىو يصب على نفسو).
***
(أحكام الهساء)
ثبنيبً :احليض
أما ما يتعلق باغبيض ومسائلو وأحكامو ،فهو اآليت:
س /ما ىو دـ اغبيض ؟
ج /اغبيض :ىو الدـ الذي لو تعلق بانقضاء العدة ،ولقليلو حد.
س /ىال بينت لنا معٌت التعريف أكثر ؟
ج /نعم ،ورد يف تعريف دـ اغبيض قيداف ،األوؿ ( :لو تعلق بانقضاء العدة) ،فاؼبطلقة اغبرة
إذا كانت ربيض فإهنا تعتد بثالث حيضات ،وتنتهي عدهتا برؤيتها لدـ اغبيضة الثالثة بعد
الطالؽ ،وهبذا يفًتؽ دـ اغبيض عن دـ االستحاضة والنفاس اللذين ال تعلق ؽبما بعدة اؼبطلقة.
وأما الثاين ،فهو( :لقليلو حد) ،وىو ثالثة أياـ ،يف حُت أف االستحاضة أو النفاس ليس
لقليلهما حد ،ويبكن أف يكوف فًتة قليلة جداً بل حىت غبظة كما يف النفاس.
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س /وما ىي صفات دـ اغبيض ؟
ج /يف األغلب يكوف أسوداً غليظاً حاراً ىبرج حبرقة.
س /وقد يشتبو دـ اغبيض بدـ العذرة (وىو دـ البكارة الذي وبصل بعد الزفاؼ عادة)،
فكيف سبيزه ؟
ج /تعترب بالقطنة ،فإف خرجت مطوقة فهو العذرة ،وإف خرجت القطنة منغمسة بالدـ فهو
حيض.
س /وقد ترى قبل بلوغها تسع سنُت دماً ،فهل ىو حيض ؟
ج /كل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنُت فليس حبيض.
س /وما أقل اغبيض وأكثره ؟
ج /أقل اغبيض ثالثة أياـ ،وأكثره عشرة.
س /ولو رأت الدـ ثالثة أياـ متفرقة كأف رأتو يومُت مث انقطع يوماً أو أكثر مث رأتو بعد ذلك،
ىل يكوف حيضاً ؟
ج /ال يكوف حيضاً؛ إذ يشًتط التوايل يف الثالثة.
س /ولو رأت الدـ يف أوؿ يوـ فأفطرت وتركت الصالة ظناً منها أنو حيض ،مث مل يكن ىناؾ
توايل ثالثة أياـ للدـ ،فماذا تفعل ،وىل عليها كفارة اإلفطار اؼبتعمد ؟
ج /هبب عليها القضاء فقط.
س /وما ىو أقل الطهر الفاصل بُت اغبيضتُت ،وأكثره ؟
ج /أقل الطهر عشرة أياـ ،وال حد ألكثره.
س /وما تراه اؼبرأة بعد يأسها ،ىل ىو حيض ؟
ج /ال يكوف حيضاً.

أحكام الطهارة بني السائل واجمليب 46 .................................................

س /ومىت تيأس اؼبرأة ؟
ج /تيأس اؼبرأة القرشية ببلوغ ستُت سنة ،وغَت القرشية ببلوغ طبسُت سنة.
س /ومن ىي اؼبرأة القرشية ؟
ج /ىي اليت تنتسب عن طريق األب إىل إحدى قبائل قريش ،وبعضهم مشهور اآلف مثل
العلويُت والعباسيُت.
س /وإذا ذباوزت امرأة غَت قرشية اػبمسُت ولكنها ال زالت ترى الدـ بصفة دـ اغبيض ،فهل
تعمل بعمل اغبائض ؟
ج /بعد سن اليأس كل دـ تراه ال يعد حيضاً.
س /وما تراه اؼبرأة من دـ دوف الثالثة أياـ ،ىل يكوف حيضاً ؟
ج /كل ما تراه دوف الثالثة ليس حبيض مبتدئة كانت اؼبرأة ،أو ذات عادة.
س /وما تراه من الثالثة إىل العشرة فبا يبكن أف يكوف حيضاً ،أي توفرت فيو شروط دـ
اغبيض من توايل وغَته ،ىل يكوف حيضاً ؟
ج /نعم ىو حيض ،سواء ذبانس الدـ من حيث صفاتو أو اختلف.
س /ومىت تصَت اؼبرأة ذات عادة ؟
ج /تصَت كذلك بأف ترى الدـ دفعة ،مث ينقطع على أقل الطهر (أي عشرة أياـ) فصاعداً ،مث
تراه ثانياً دبثل تلك العدة.
س /وىل هبب على اؼبرأة أف تنتبو لوقت وعدد عادهتا ؟
ج /نعم هبب عليها.
س /وىل الختالؼ لوف الدـ دور يف ربديد أياـ عادهتا ،مثالً :رأت الدـ أسبوعاً ولكن رأتو
يف أربعة أياـ بلوف ويف ثالثة بلوف ىبتلف ؟
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ج /ال عربة باختالؼ لوف الدـ ،فعادهتا يف مفروض السؤاؿ سبعة أياـ.
س /وكيف يتم حساب اليوـ يف عادة اؼبرأة كما إذا رأتو ليالً أو يف منتصف اليوـ ؟
ج /اليوـ أربع وعشروف ساعة ،فإذا رأتو مثالً يف منتصف اليوـ فحىت منتصف اليوـ القادـ تتم
يوماً.
س /وبالنسبة إىل أقساـ اؼبرأة من ناحية رؤيتها للدـ ،ىل يبكن إيضاحها ؟
ج /نعم ،فهي عند رؤيتها للدـ ال زبلو من حاالت ثالث:
 -2مبتدئة :أي ترى الدـ ألوؿ مرة.
 -1مضطربة :أي ليس ؽبا عدد معُت أو وقت معُت تعرؼ بو عادهتا أو أهنا نستهما.
 -4ذات عادة :أي ؽبا عدد أو وقت ترجع إليو ،وىي على ثالث صور:
األوىل :عادة عددية ووقتية معاً ،دبعٌت أف يتحد وقت عادهتا (كأف تأتيها يف أوؿ الشهر)
وعدد أيامها (كأف تكوف سبعة أياـ دائماً).
الثانية :عادة عددية فقط ،دبعٌت أف تتحد أياـ عادهتا وىبتلف وقت ؾبيئها.
الثالثة :عادة وقتية فقط ،دبعٌت أف يتحد وقت ؾبيئها وزبتلف عدد أيامها.
وؽبذه األقساـ دخل يف اختالؼ األحكاـ كما سيتضح يف البحوث اآلتية إف شاء اهلل.
نعود إىل بعض اؼبسائل األخرى اليت تتعلق باغبائض أيضاً:
س /مىت تًتؾ اغبائض الصوـ والصالة ؟
ج /ذات العادة تًتؾ الصالة والصوـ برؤية الدـ .وأما اؼببتدئة فإف اطمأنت أنو حيض تًتؾ
العبادة ،وإال فال تًتكها حىت سبضي ؽبا ثالثة أياـ ،فإف مضت واستمر الدـ وكانت قد صامت
فيجب عليها قضاءه؛ ألنو كاف يف أياـ حيضها.
س /ولو رأت الدـ ثالثة أياـ مث انقطع ورأت قبل اليوـ العاشر ،ما ىو اغبكم ؟
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ج /كاف الكل حيضاً.
س /ولو كانت تعتقد أهنا قد طهرت بعد الثالثة أياـ وقارهبا زوجها ،وكذا فعلت ما وبرـ على
اغبائض فعلو ،فهل عليها أو على زوجها شيء لو رأت الدـ قبل العاشر ؟
ج /ليس عليها وال على زوجها شيء.
س /ولو ذباوز ما رأتو من دـ العشرة أياـ ،فما ىو حكمها ؟
ج /ترجع إىل التفصيل الذي نذكره يف االستحاضة وتعمل عليو ،فهي :إما مبتدئة ،وأما ذات
عادة مستقرة ،أو مضطربة ،ولكل واحدة حكمها اؼبوضح يف بداية أحكاـ االستحاضة اآليت إف
شاء اهلل تعاىل.
س /ولو رأتو ثالثة أياـ مث انقطع وتأخر دبقدار عشرة أياـ مث رأتو ؟
ج /كاف األوؿ حيضاً منفرداً (لتوفر شرط التوايل ثالثة أياـ فيو) ،والثاين يبكن أف يكوف
حيضاً جديداً؛ (ألف أقل الطهر  -أي العشرة أياـ  -قد توسط بُت الدمُت).
س /وإذا انقطع الدـ لدوف عشرة ،فماذا تصنع إف كانت مبتدئة ؟
ج /عليها االسترباء والفحص بالقطنة ،فإف خرجت نقية اغتسلت ،وإف كانت متلطخة
صربت حىت تنقى أو سبضي ؽبا عشرة أياـ.
س /وإف كانت ذات عادة ماذا تصنع لو كاف الدـ قد انقطع لدوف العشرة ؟
ج /ذات العادة تستربئ بالقطنة بعد انقضاء أياـ عادهتا فإف خرجت القطنة نقية اغتسلت،
وإف كانت ملطخة صربت حىت تنقى وتغتسل .فإذا مل تنق أو استمر معها الدـ بعد مضي ثالثة
أياـ بعد عادهتا اغتسلت إف مل تنق ( كما لو كانت عادهتا طبسة أياـ فإهنا تغتسل يف اليوـ الثامن
يف مفروض اؼبسألة) ،فإف استمر الدـ إىل العاشر وانقطع قضت ما فعلتو من صوـ؛ ألنو كاف يف
أياـ حيض ،وإف ذباوز العاشر كاف ما أتت بو ؾبزياً؛ ألنو كاف يف أياـ استحاضة أي أياـ طهر
وليست أياـ حيض.

 .............................. ................. 51إصدارات أنصار اإلمام املهدي

س /وىل هبب على اغبائض قبل الغسل االسترباء بالقطنة مطلقاً ،وماذا لو أخلت بذلك ؟
ج /هبب االسترباء إف كانت شاكة يف النقاء من اغبيض ،وهبوز أف يطأىا زوجها قبل الغسل
أف استربأت ،ووبرـ وطئها قبل الغسل إف مل تستربأ .واف اغتسلت دوف استرباء صح غسلها وهبوز
لزوجها أف يطأىا ،وال كفارة إف تبُت ؽبما بعد ذلك أهنا ال تزاؿ حائضاً.
س /عاد ًة ما تذكر القطنة عند ذكر استرباء اؼبرأة من دـ اغبيض أو يف معرفة حالة
االستحاضة ،فهل يكفي استعماؿ غَتىا كورؽ (الكلينكس) وما شاهبو ؟
ج /هبزي أي مادة تؤدي الغرض.
س /وىل يشًتط فيها ظباكة أو جنس أو لوف معُت ؟
ج /ال يشًتط.
س /وإذا طهرت اؼبرأة ،ىل هبوز لزوجها وطئها قبل الغسل ؟
ج /جاز لزوجها وطؤىا قبل الغسل على كراىية.
س /وإذا دخل وقت الصالة فحاضت ومل تصل ،ىل هبب عليها القضاء عندما تطهر ؟
ج /إف كاف قد مضى مقدار يكفي للطهارة والصالة ومل تكن قد صلت وجب عليها القضاء،
وإف كاف قبل ذاؾ مل هبب.
س /وإف طهرت قبل آخر الوقت كيف ؟
ج /إف كاف الوقت يكفي للطهارة وأداء ركعة وجب عليها األداء ،ومع اإلخالؿ القضاء.
ومن اؼبسائل اليت تتعلق باغبيض أيضاً:
س /امرأة تأخذ أقراصاً ؼبنع اغبيض يف شهر رمضاف لتمنع نزوؿ الدـ ألجل أف تصوـ فما
حكم ذلك ،وما حكم الدـ الذي تراه لفًتات قليلة جداً يف أياـ العادة وغَتىا ؟
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ج /يكره ؽبا أخذ حبوب لتمنع اغبيض ،أما إف رأت دماً يف أياـ عادهتا أي لثالثة أياـ أو
أكثر فهو حيض وإف كاف قليالً ومتقطعاً.
أحكام الحائض:
س /ما ىي األحكاـ اليت تتعلق هبا ؟
ج /شبانية أحكاـ ،وىي:
 -2وبرـ عليها كل ما يشًتط فيو الطهارة ،كالصالة والطواؼ ومس كتابة القرآف ،وأما ضبل
اؼبصحف وؼبس ىامشو فمكروه ؽبا.
س /ولو تطهرت( ،كأف اغتسلت مع أهنا ما زالت حائضاً) ،فهل يرتفع حدثها ؟
ج /مل يرتفع حدثها.
 -1ال يصح منها الصوـ.
س /ولو مل تكن سبيز بُت اغبيض واالستحاضة ،فكانت تفطر يف فًتة االستحاضة ،فهل هبب
عليها الكفارة ؟
ج /ال ذبب عليها الكفارة.
 -4ال هبوز ؽبا اعبلوس يف اؼبسجد ،ويكره اؼبرور فيو.
 -3ال هبوز ؽبا قراءة شيء من سور العزائم ،ويكره ؽبا ما عدا ذلك.
س /وماذا لو خالفت وتلت آية السجدة أو استمعت ؽبا ؟
ج /تسجد لو تلت السجدة؛ ألنو ال يشًتط فيو الطهارة ،وكذا تسجد إف استمعت.
س /وىل اؼبكروه ؽبا قراءة ما زاد على سبع آيات كما يف اجملنب ،أـ حاؽبا ىبتلف عنو ؟
ج /يكره حىت آية واحدة وكلما زادت اشتدت الكراىة.
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س /وىل الكراىة تشمل ما لو كانت القراءة لطرح اغبق على طالبو مثالً ،وعادة ما يتطلب
قراءة آيات من القرآف ؟
ج /ال يكره قراءة القرآف للحائض إذا كاف لبياف اغبق والدعوة إىل دين اهلل.
س /وىل حكم االستماع كحكم القراءة من حيث الكراىة ؟
ج /ال يكره االستماع.
س /وما ىو األفضل للمرأة اغبائض قراءة القرآف مع الكراىية أو عدـ قراءتو ،وماذا تفعل إذا
كانت معتادة على قراءة سورة يس مثالً كل يوـ ؟
ج /األفضل ترؾ القراءة وااللتجاء إىل التسبيح وذكر اهلل سبحانو.
 -5وبرـ على زوجها وطؤىا حىت تطهر ،وهبوز لو االستمتاع دبا عدا القبل.
س /فإف وطأىا يف تلك اغباؿ عامداً عاؼباً ؟
ج /وجب عليو الكفارة ،وىي :يف أوؿ اغبيض دينار (أي مثقاؿ ذىب عيار  28حبة) ،ويف
وسطو نصف دينار ،ويف آخره ربع دينار.
س /وكيف تتم معرفة أوؿ اغبيض ووسطو وآخره ؟
ج /بتقسيم أياـ العادة أثالثاً ،فلو كانت ستة أياـ  -مثالً  -فيكوف أوؿ اغبيض اليومُت
األولُت ،ووسطو يوما الثالث والرابع ،وآخره اليوماف األخَتاف ،وىكذا يف باقي الصور.
س /ولو تكرر منو الوطء ،فهل تتكرر الكفارة ؟
ج /إف تكرر يف وقت ال زبتلف فيو الكفارة مل تتكرر ،كأف تكوف اؼبرتاف يف أوؿ اغبيض ،وإف
اختلف تكررت ،كما لو حصل ذلك يف أوؿ اغبيض ووسطو ،فكفارتو تكوف دينار ونصف.
س /ولو عملت اؼبرأة بأحكاـ االستحاضة يف أياـ اغبيض خطأ ،فما ىو اغبكم من حيث
العبادة ،أو اقًتاب زوجها ؽبا من حيث الكفارة ؟
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ج /ليس عليهما شيء إف كاف خطأ.
س /مث ما تقدـ من ؿبرمات على اغبائض ،ماذا لو فعلتها غَت متعمدة ؟
ج /إف فعلت ما وبرـ عليها عن سهو أو نسياف ال تعترب آشبة.
 -6ال يصح طالؽ اغبائض إذا كانت مدخوالً هبا ،وزوجها حاضر معها.
 -7إذا طهرت وجب عليها الغسل.
س /وكيف ىو غسل اغبيض ؟
ج /مثل غسل اعبنابة ،ويستحب معو الوضوء قبلو أو بعده.
س /وماذا تقضي إذا اغتسلت وطهرت ؟
ج /هبب قضاء الصوـ دوف الصالة.
 -8يستحب أف تتوضأ يف وقت كل صالة ،وذبلس يف مصالىا دبقدار زماف صالهتا ذاكرة
اهلل تعاىل ،ويكره ؽبا اػبضاب.
س /وىل يكره ؽبا صبغ شعرىا يف فًتة حيضها ؟
ج /نعم يكره.
***
ثبنثبً :االستحبضت
والكالـ يف أقسامها وأحكامها تتضح عرب األسئلة اآلتية:
أقسام االستحاضة وما يتعلق بها:
س /ما ىي صفات دـ االستحاضة ؟
ج /ىو  -يف األغلب  -أصفر بارد رقيق (ليس غليظاً) ىبرج بفتور.
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س /وىل تتفق أحياناً وتكوف ىذه الصفات صفات لدـ اغبيض ؟
ج /نعم ،قد يتفق مثل ىذا الوصف حيضاً ،إذ الصفرة والكدرة يف أياـ اغبيض حيض ،ويف
أياـ الطهر (أي أياـ االستحاضة) طهر.
س /تقدـ أف أقل اغبيض ثالثة وأكثره عشرة ،فما حكم الدـ الذي تراه اؼبرأة أقل من ثالثة أو
يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ؟
ج /كل دـ تراه اؼبرأة أقل من ثالثة أياـ ومل يكن دـ قرح وال جرح فهو استحاضة ،وكذا كل
ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ،فما بعد العادة وذباوز العشرة يكوف استحاضة.
س /وما يزيد عن نفاس اؼبرأة ،أو يف أياـ اغبمل ،ماذا يكوف ؟
ج /ما يزيد عن أكثر أياـ النفاس (عشرة أياـ) وال وبمل صفة دـ اغبيض ،أو ما يكوف مع
اغبمل ،ىو دـ استحاضة أيضاً.
س /وقد ترى اؼبرأة بعد اليأس أو قبل البلوغ دـ ،فماذا يكوف ؟
ج /دـ استحاضة.
س /وإذا ذباوز الدـ عشرة أياـ وىي فبن ربيض فقد امتزج حيضها بطهرىا ،فماذا تصنع ؟
ج /ىي :إما مبتدئة ،وأما ذات عادة مستقرة ،أو مضطربة.
س /لنبدأ باؼببتدئة ،كيف يكوف حكمها يف مفروض السؤاؿ ؟
ج /المبتدئة :ترجع إىل اعتبار الدـ (من حيث الصفات) ،فما شابو دـ اغبيض فهو حيض،
وما شابو دـ االستحاضة فهو استحاضة ،بشرط أف يكوف ما شابو دـ اغبيض ال ينقص عن ثالثة
وال يزيد عن عشرة.
س /وماذا إف نقص أو زاد ،أو كاف لونو لوناً واحداً ،أو مل وبصل فيو شريطتا التميز (أي سبييز
دـ اغبيض من حيث الصفات ،أو من حيث عدد األياـ قلة وكثرة) ؟
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ج /رجعت إىل عادة نسائها (قريباهتا) إف اتفقن يف العادة ،فإف كن ـبتلفات جعلت حيضها
يف كل شهر سبعة أياـ.
س /وذات العادة كيف يكوف حاؽبا يف الفرض اؼبذكور (أي ذباوز الدـ عشرة أياـ) ؟
ج /ذات العادة :ذبعل عادهتا حيضاً وما سواه استحاضة.
س /فإف اجتمع ؽبا مع العادة سبيز من حيث الصفات ،كما لو رأت الدـ اثنا عشر يوماً
وكانت التسعة األوىل منو بصفة دـ اغبيض والباقي بصفة أخرى ،وكانت عادهتا سبعة أياـ ،فبماذا
تأخذ وكم يكوف حيضها ؟
ج /تعمل على العادة وتًتؾ الصفات ،فعادهتا يف اؼبثاؿ اؼبذكور ىو سبعة أياـ والباقي يكوف
استحاضة.
وىا ىنا مسائل أيضاً:
س /إذا كانت عادهتا مستقرة عدداً ووقتاً فرأت ذلك العدد متقدماً على ذلك الوقت أو
متأخراً عنو ،فهل تأخذ بالعدد أو بالوقت ؟
ج /ربيضت بالعدد وألقت الوقت؛ ألف العادة تتقدـ وتتأخر ،سواء رأتو بصفة دـ اغبيض أو
مل يكن.
س /ولو رأت الدـ قبل العادة ويف العادة ،فكيف تستطيع سبييز دـ اغبيض عن غَته ؟
ج /إف مل يتجاوز الدـ العشرة فالكل حيض ،وإف ذباوز جعلت العادة حيضاً ،وكاف ما
تقدمها استحاضة.
س /وىل اغبكم نفسو يكوف فيما لو رأت الدـ يف وقت العادة وبعدىا ؟
ج /نعم ،فإف كاف ما رأتو مل يتجاوز العشرة فالكل حيض ،وإف ذباوزىا ربيضت بعادهتا وما
تأخر عنها استحاضة.
س /ولو رأت الدـ قبل العادة ويف العادة وبعدىا ،كيف تصنع ؟
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ج /إف مل يتجاوز العشرة فاعبميع حيض ،وإف زاد على العشرة فاغبيض وقت العادة والطرفاف
(أي ما قبل العادة وما بعدىا) استحاضة.
س /ولو كانت عادهتا يف كل شهر مرة واحدة عدداً معيناً ،ولكنها رأت يف شهر مرتُت بعدد
أياـ العادة ويفصل بينهما أقل الطهر أو أكثر ،فهل يكوف ذلك حيضاً ؟
ج /نعم ،كاف ذلك حيضاً.
س /ولو رأت يف كل مرة أزيد من العادة ،فكيف سبيز اغبيض عن االستحاضة ؟
ج /كاف الكل حيضاً إذا مل يتجاوز العشرة ،فإف ذباوز ربيضت بقدر أياـ عادهتا وكاف الباقي
استحاضة.
س /وإذا كانت ذات عادة عددية ورأت الدـ بعد انتهاء عادهتا بصفات االستحاضة ضمن
العشرة ،فهل تعتربه حيضاً وال تعتد بالصفات ؟
ج /تعتربه حيضاً.
ىذا ما يتعلق بذات العادة وسبييز اغبيض عن االستحاضة عند ذباوز الدـ العشرة وعدمو.
بقي أف نعرؼ حكم اؼبضطربة:
س /اؼبضطربة فيما إذا ذباوز الدـ عشرة أياـ واختلطت أياـ حيضها بطهرىا ماذا تفعل ؟
ج /المضطربة العادة :ترجع إىل التميز فتعمل عليو ،فإف اطمأنت من الصفات أنو حيض
تركت العبادة ،وإال فال تًتؾ الصالة إال بعد مضي ثالثة أياـ وتطمئن أنو حيض.
س /وإف فقدت اؼبضطربة التميز كيف ستعرؼ أياـ حيضها واؼبفروض أف الدـ ذباوز العشرة؟
ج /ىنا مسائل ثالث:
األوىل :أف تذكر العدد وتنسى الوقت.
الثانية :أف تذكر الوقت وتنسى العدد.
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الثالثة :أف تكوف قد نستهما معاً.
س /اآلف ،لو ذكرت العدد ونسيت الوقت ،كيف تعرؼ حيضها وسبيزه عن االستحاضة ؟
ج /ذبعل أوؿ أياـ الدـ حيضاً بعدد أيامها ،والباقي استحاضة.
س /ولو ذكرت الوقت ونسيت العدد ،كيف ؟
ج /إف ذكرت أوؿ حيضها (كأف يكوف أوؿ يوـ من كل شهر) أكملتو بعدد نسائها إف
اتفقن ،فلو كانت عادهتن ستة أياـ مثالً فهذا يعٍت أف عادهتا تبدأ من اليوـ األوؿ إىل السادس،
وأما إذا اختلفن فتكوف عادهتا سبعة أياـ.
وإف ذكرت آخره (كأف يكوف اليوـ العاشر من كل شهر) فإهنا ذبعل اليوـ العاشر هناية عدد
نسائها إف اتفقن  ،فلو كاف عادة نسائها ستة أياـ فهذا يعٍت أف عادهتا بدأت من اليوـ الرابع يف
الشهر ،وإف اختلفن يف عدد عادهتن فإهنا ذبعل اليوـ العاشر هناية سبعة أياـ ،أي أف عادهتا على
ىذا الفرض تكوف قد بدأت يف اليوـ الثالث.
وأما بالنسبة إىل بقية الزماف الذي ترى فيو الدـ خارج التحديد فبا تقدـ أو تأخر ،فإهنا تعمل
فيو ما تعملو اؼبستحاضة ،وتقضي صوـ األياـ اليت جعلتها حيضاً فقط.
س /بقيت صورة ،وىي :لو نسيتهما صبيعاً ،فما ىو اغبكم ؟
ج /ىذه تتحيض يف كل شهر بعدد أياـ نسائها إف اتفقن ،وبسبعة أياـ إف اختلفن ما داـ
االشتباه باقياً.
أحكام المستحاضة:
س /ما ىو حكم اؼبرأة اؼبستحاضة من حيث التطهر وأداء العبادات ؟
ج /دـ االستحاضة لو ثالث صور:
 -2أف ال يثقب الكرسف (أي ال سبتلئ القطنة دماً).
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 -1يثقبو وال يسيل.
 -4يثقبو ويسيل.
س /وىل ىبتلف اغباؿ باختالؼ ىذه الصور ؟
ج /نعم ،ففي الصورة األوىل يلزمها أمراف:
األوؿ :تغيَت القطنة عند كل صالة.
الثاين :ذبديد الوضوء عند كل صالة (عند عدـ صبع الصلوات).
س /وىل ؽبا أف ذبمع بُت صالتُت (كالظهر والعصر) بوضوء واحد ؟
ج /نعم يبكنها ذلك.
س /فمثالً :إذا توضأت لصالة الظهر وعلمت بعدـ خروج الدـ ،فهل هبب عليها إعادة
الوضوء لصالة العصر أـ هبزي وضوؤىا األوؿ ؟
ج /ال هبب وهبزي الوضوء األوؿ.
س /ويف ىذه الصورة أيضاً :لو صبعت اؼبستحاضة صاليت الظهر والعصر مثالً بوضوء واحد،
فهل يكفي الوضوء الواحد حىت لو علمت خبروج دـ منها بُت الصالتُت ؟
ج /يكفيها وضوء واحد لتجمع بُت صالتُت وال يضرىا إف خرج دـ االستحاضة بعد الوضوء
سواء يف صالة الظهر أو العصر أو بينهما.
س /ويف الصورة الثانية (أي سبتلئ القطنة دماً وال يسيل) ماذا يلزمها ؟
ج /يلزمها أمراف أيضاً:
األوؿ :تغيَت القطنة مع تغيَت اػبرقة (اليت تكوف فوؽ القطنة عادة حفاظاً عن عبور الدـ) عند
كل صالة.
الثاين :الغسل لصالة الغداة (الفجر) ،وأما باقي الصلوات فتكتفي فيها بالوضوء.
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س /ويف ىذه الصورة ،ىل يكفي أيضاً وضوء واحد عند اعبمع بُت صالتُت ؟
ج /يكفي وضوء واحد عند اعبمع بُت صالتُت.
س /ولو صلت صالة الفجر وحالتها استحاضة صغرى ،مث عند الظهر ربولت إىل وسطى،
فهل هبب عليها الغسل أـ تنتظر إىل صالة الغداة من اليوـ التايل لتغتسل ؟
ج /ال هبب عليها أف تغتسل حاالً بل الواجب أف تغتسل لصالة الفجر ،وإف تعذر أو شق
ع ليها الغسل لصالة الفجر اغتسلت يف أي وقت يبكنها أف تغتسل فيو خالؿ اليوـ وإف كاف
األفضل أف يكوف قبل صالة واجبة.
س /وىل ربتاج إىل ضم الوضوء إىل غسلها لو كانت قد اغتسلت ؟
ج /ال هبب عليها أف تتوضأ إف اغتسلت قبل الصالة بل يكفيها الغسل ألداء الصالة.
س /ويف الصورة الثالثة (أي سبتلئ القطنة دماً ويسيل) ماذا يلزـ اؼبستحاضة ؟
ج /يلزمها إضافة إىل األمرين اؼبذكورين يف الصورة الثانية غسالف آخراف؛ غسل للظهر والعصر
ذبمع بينهما ،وغسل للمغرب والعشاء ذبمع بينهما ،فيكوف الواجب عليها ىو التايل:
أوالً :تغيَت القطنة واػبرقة عند كل صالة.
ثانياً :الغسل ثالث مرات ،غسل لصالة الفجر ،وآخر لصاليت الظهرين ،وثالث لصاليت
العشاءين.
س /ويف ىذه الصورة  ،ىل اعبمع بُت صالتُت بغسل واحد أمر واجب عليها أـ يبكنها أف
تفرؽ ؟ وإذا فرقت فهل يكوف عليها طبسة أغساؿ ؟ وماذا إذا مل ىبرج الدـ بعد غسل صالة
الظهر  -مثالً  -فهل هبب عليها أيضاً الغسل لصالة العصر ؟
ج /ال هبب عليها اعبمع ،ولكن لو فرقت اغتسلت لكل صالة .أما لو مل ىبرج دـ بعد
الغسل فال هبب عليها الغسل مرة أخرى.
س /وإذا فعلت اؼبستحاضة ذلك ،ىل يبكنها الصالة والصياـ ؟
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ج /نعم ،إذا فعلت ذلك صارت حبكم الطاىرة وصالهتا وصيامها صحيحاف ،وإف أخلت
بذلك (أي دبا هبب عليها من تغيَت القطنة واػبرقة وذبديد الوضوء أو األغساؿ حبسب حالة
االستحاضة) مل تصح صالهتا ،وإف أخلت باألغساؿ مل يصح صومها وال عالقة لبقية األمور
بصحة الصياـ.
س /وأخَتاً :ورد يف صور االستحاضة (يلزمها تغيَت القطنة) عند كل صالة ،فهل التغيَت الزـ
عند كل صالة حىت مع عدـ وجود الدـ فيها ؟
ج /إذا مل يكن يف القطنة دـ ال هبب تغيَتىا.
***
رابعبً :اننفبش
من الدماء اليت تأيت النساء ىو دـ النفاس الذي يكوف بعد الوالدة ،وىذه ىي األحكاـ
اؼبتعلقة بو:
س /ما ىو النفاس ؟
ج /النفاس :دـ الوالدة.
س /وىل ىناؾ حد ألقلو وأكثره ؟
ج /ليس لقليلو حد ،فجاز أف يكوف غبظة واحدة .وأكثره عشرة أياـ.
س /ولو رأت الدـ قبل الوالدة ىل يكوف نفاساً ؟
ج /كاف طهراً.
س /ولو كانت حامالً بإثنُت وتراخت والدة أحدنبا ،فمىت يبدأ نفاسها ؟
ج /يبدأ نفاسها من وضع األوؿ ،وعدد أياـ نفاسها من وضع األخَت.
س /ولو ولدت ومل تر دماً ،ىل ؽبا نفاس ؟
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ج /مل يكن ؽبا نفاس.
س /ولو ولدت ومل تر دماً مث رأت يف العاشر ،فماذا يكوف ؟
ج /كاف ذلك نفاساً.
س /وماذا لو رأت عقيب الوالدة مث طهرت ،مث رأت يف اليوـ العاشر أو قبلو ؟
ج /كاف الدماف وما بينهما نفاساً.
س /وإذا استمر الدـ بعد العاشر ،كيف سبيزه عن النفاس ودباذا ربكم عليو ؟
ج /إف سبيز الدـ بعد العاشر بأوصاؼ االستحاضة فهو استحاضة ،وإال فهو حيض .فإف
كانت ذات عادة عددية ربيضت بعدد أيامها ،وإال فبعدد نسائها ،أو سبعة أياـ .فإف استمر
الدـ استظهرت بثالثة أياـ مث ما بعدىا استحاضة.
س /مل يتضح يل اعبواب ،ىال بينت معناه ؟
ج /معناه :إف النفساء إذا استمر معها خروج الدـ حىت بعد أف أسبت األياـ العشرة اليت ىي
أياـ النفاس فإهنا تنظر إىل أوصاؼ اػبارج ،فإما أف يكوف بأوصاؼ االستحاضة فتعتربه
استحاضة ،أو ال يكوف وهبذا تعتربه حيضاً.
واآلف نأيت ألحكاـ ىذا الذي اعتربتو حيضاً :فهي إف كانت ذات عادة عددية قبل اغبمل
ربيضت بعدد أيامها اليت تعرفها ىي وما بعدىا يكوف استحاضة ،وإف مل تكن ذات عادة عددية
قبل اغبمل ربيضت (أي ربسب أياـ اغبيض) بعدد حيض نسائها (أي قريباهتا) فإف اختلفن
ربيضت بسبعة أياـ ،فإف استمر الدـ بعد مدة اغبيض اليت قررهتا مل تعترب ما حصل بعد النفاس
كلو حيضاً بل استظهرت بثالثة أياـ فقط والباقي تعتربه استحاضة.
وكمثاؿ للتوضيح :ا مرأة عادهتا العددية طبسة أياـ ولدت واستمر معها خروج الدـ شبانية عشر
يوماً.
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العشرة األوىل أياـ نفاس ،ويف اليوـ اغبادي عشر نظرت إىل الدـ اػبارج فلم تستطع أف سبيز
فيو صفة دـ استحاضة بل ردبا يكوف حيضاً ،عندىا تعتربه  -ابتداءً  -أنو حيض ولو توقف بعد
إسباـ أياـ العادة فهو حيض وقد أصابت دبعرفتو وال شيء عليها ،ولكن إف استمر  -كما ىو
اغباؿ يف مثالنا  -فتعتربه عندىا ليس حيضاً وفقط تعترب األياـ الثالثة األوىل بعد انتهاء مدة
النفاس أياـ استظهار حاؽبا حاؿ أياـ اغبيض ال هبب قضاء الصالة اليت تركتها فيها.
س /وماذا وبرـ على النفساء ويكره ؽبا ؟
ج /وبرـ عليها ما وبرـ على اغبائض ،وكذا ما يكره.
س /وىل يصح طالقها أـ ال ؟
ج /ال يصح.
س /وغسلها كيف ؟
ج /كغسل اغبائض سواء.
***
(أحكام األمىات)
خبيسبً :أحكبو األيىاث
وىي طبسة -2 :االحتضار -1 .التغسيل -4 .التكفُت -3 .الصالة -5 .الدفن.
االحتضار:
س /ماذا هبب فيو ؟
ج /هبب فيو توجيو اؼبيت إىل القبلة بأف يلقى على ظهره وهبعل وجهو وباطن رجليو إىل
القبلة.
س /وىل هبب ىذا األمر على اعبميع ؟
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ج /ىو فرض على الكفاية ،دبعٌت إذا قاـ بو شخص سقط عن الباقي.
س /وىل ىناؾ مستحبات عند االحتضار ؟
ج /يستحب تلقينو الشهادتُت ،واإلقرار بالنيب واألئمة واؼبهديُت  ،وكلمات الفرج (وىي:
ال إلو إال اهلل اغبليم الكرمي ،ال إلو إال هلل العلي العظيم ،سبحاف اهلل رب السماوات السبع ورب
األرضُت السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم واغبمد هلل رب العاؼبُت) ،ونقلو إىل
مصاله ،ويكوف عنده مصباح إف مات ليالً ،ويكوف عنده من يقرأ القرآف .وإذا مات غمضت
عيناه ،وأطبق فوه (فمو) ،ومدت يداه إىل جنبيو ،وغطي بثوب ،ويعجل ذبهيزه (أي اإلسراع
بتغسيلو وتكفينو والصالة عليو ودفنو).
س /وىل تعجيل ذبهيزه مستحب مطلقاً ؟
ج /ال ،فإف كاف حالو مشتبهاً يستربأ وىبترب بعالمات اؼبوت فإذا تبُت حالو فبها ،وإال يصرب
عليو ثالثة أياـ.
س /واؼبكروىات ما ىي ؟
ج /يكره أف يطرح على بطنو حديد ،وأف وبضره جنب أو حائض.
التغسيل:
س /ىل التغسيل واجب على اعبميع ؟
ج /ىو فرض على الكفاية ،أي إذا قاـ بو أحد سقط عن اآلخرين ،وكذا تكفينو ودفنو
والصالة عليو ،فهي األخرى واجبات كفائية.
س /ومن ىو أوىل الناس بتغسيل اؼبيت ؟
ج /أوىل الناس بو أوالىم دبَتاثو.
س /وىل تكوف األولوية كطبقات اإلرث ،أي مع وجود االبن واألب يقدـ على األخ أو
العم ،وماذا لو ترؾ اؼبيت بنتاً وأخاً فمن يقدـ ؟
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ج /األوىل باؼبَتاث أوىل باؼبيت ،والبنت أوىل من األخ.
س /وإذا كاف األولياء رجاالً ونساء ،فمن األوىل بتغسيل اؼبيت ؟
ج /الرجاؿ أوىل من النساء.
س /وإذا كاف اؼبيت امرأة (متزوجة) ،فمن ىو األوىل هبا ؟
ج /الزوج أوىل باؼبرأة من كل أحد يف أحكامها كلها.
س /وىل هبوز أف يغسل الكافر اؼبيت اؼبسلم ؟
ج /هبوز أف يغسل الكافر اؼبيت اؼبسلم بشرطُت:
 -2إذا مل وبضره رجل مسلم.
 -1أو امرأة مسلمة ذات رحم (أي ؿبرمة على اؼبيت).
س /وىل هبوز أف تغسل الكافرة اؼبيتة اؼبسلمة ؟
ج /هبوز أف تغسلها بشرطُت أيضاً:
 -2إذا مل تكن ىناؾ امرأة مسلمة.
 -1أو رجل مسلم ذو رحم (أي ؿبرـ الزواج عليها).
س /وىل هبوز للرجل تغسيل امرأة من ؿبارمو ؟
ج /هبوز أف يغسلها إف مل تكن ىناؾ امرأة مسلمة تغسلها ،وإذا أراد تغسيلها فيغسلها من
وراء الثياب ويكشف الوجو والكفُت وظاىر وباطن القدمُت فقط.
س /واؼبرأة ىل هبوز ؽبا تغسيل رجل من ؿبارمها ؟
ج /هبوز أف تغسلو إف مل يكن رجل مسلم يغسلو ،ولو أرادت تغسيلو يكشف صدره فوؽ
السرة ورجليو دوف الركبة فقط.
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س /ولو كاف اؼبيت امرأة ليست دبحرـ للرجل ،فهل هبوز لو تغسيلها ؟
ج /ال يغسل الرجل من ليست لو دبحرـ إال من كانت دوف ثالث سنُت ،ويغسلها ؾبردة من
الثياب.
س /وإذا كاف اؼبيت رجالً ليس دبحرـ للمرأة ،فهل هبوز ؽبا تغسيلو ؟
ج /يبكنها أف تغسل من لو دوف طبس سنُت ،وتغسلو ؾبرداً من الثياب.
س /ولو كاف اؼبيت مظهراً للشهادتُت ولكنو غَت معتقد للحق ،ىل يغسل ؟
ج /كل مظهر للشهادتُت وإف مل يكن معتقداً للحق هبوز تغسيلو ،عدا اػبوارج والغالة
والنواصب.
س /وىل يغسل الشهيد ،ومن ىو ؟
ج /الشهيد الذي قتل بُت يدي اإلماـ ومات يف اؼبعركة ال يغسل وال يكفن ،ويصلى عليو.
س /اؼبعروؼ أف من مس ميتاً بعد برده وقبل تغسيلو هبب عليو الغسل ،فهل على من مس
الشهيد غسل أيضاً ؟
ج /ال هبب غسل مس اؼبيت على من مس شهيداً.
حبد مثالً ،ىل يغسل ؟
س /ومن وجب عليو القتل ٍّ
ج /يؤمر باالغتساؿ قبل قتلو ،مث ال يغسل بعد ذلك.
س /وإذا وجد بعض اؼبيت ،فهل هبب تغسيلو ؟
ج /إف كاف يف ذلك البعض الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلي عليو ودفن ،وإف مل
يكن وكاف فيو عظم غسل ولف يف خرقة ودفن ،وإف مل يكن فيو عظم اقتصر على لفو يف خرقة
ودفنو.
س /وىل يغسل السقط ؟
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ج /السقط إذا وعبتو الروح أو كاف لو أربعة أشهر فصاعداً غسل ولف يف خرقة ودفن ،وإذا مل
تلجو الروح اقتصر على لفو يف خرقة ويدفن.
س /ولو مل وبضر اؼبيت رجل مسلم ،وال امرأة مسلمة من ؿبارمو ،وال رجل كافر ،فهل يبكن
أف تغسلو اؼبرأة من غَت ؿبارمو مسلمة كانت أو كافرة ؟
ج /أما الكافرة فال تقربو ،واؼبسلمة تصب عليو اؼباء صباً من وراء ثيابو فوؽ سرتو وربت
ركبتيو ،ووبنط بالكافور ويدفن.
س /ولو مل وبضر اؼبيتة امرأة مسلمة ،وال رجل مسلم من ؿبارمها ،وال امرأة كافرة ،فهل يبكن
أف يغسلها الرجل من غَت ؿبارمها مسلماً كاف أو كافراً ؟
ج /يغسلها اؼبسلم من غَت ؿبارمها ،فيصب عليها اؼباء على وجهها ويديها وقدميها فقط،
وربنط بالكافور وتدفن.
س /وما ىي كيفية الغسل ووجباتو ؟
ج /هبب إزالة النجاسة (كالبوؿ أو اؼبٍت أو الدـ) من بدف اؼبيت أوالً ،مث يغسل دباء السدر
يبدأ برأسو ،مث جبانبو األيبن مث األيسر .وأقل ما يلقى يف اؼباء من السدر ما يقع عليو االسم
(حبيث يطلق عليو الناس ماء سدر) .وبعده يغسل دباء الكافور على الصفة اؼبذكورة (أي :دبا يقع
عليو االسم حبيث يطلق عليو الناس ماء كافور) ،وبعده دباء القراح (أي اؼباء العادي) أخَتاً كما
يغسل من اعبنابة.
س /وىل الًتتيب بُت اعبانبُت أمر واجب ،أـ الًتتيب الواجب فقط بُت الرأس والبدف ؟
ج /الواجب فقط الًتتيب بُت الرأس والبدف.
س /وىل وضوء اؼبيت أمر مستحب أـ واجب ؟
ج /وضوء اؼبيت مستحب وليس بواجب.
س /وىل هبوز االقتصار على أقل فبا ذكر من الغسالت ؟
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ج /ال هبوز االقتصار على أقل من الغسالت اؼبذكورة إال عند الضرورة (كعدـ وجود اؼباء
مثالً).
س /ولو ع ِدـ السدر والكافور ماذا يصنع ؟
ج /غسل باؼباء القراح (الذي مل ىبالطو شيء) مرة واحدة ،والغسل ثالث مرات بو أفضل.
س /وما ىو اغبكم لو خيف من تغسيلو تناثر جلده كاحملًتؽ واجملدور (الذي بو مرض
اعبدري ؟
ج /يتيمم بالًتاب كما يتيمم اغبي العاجز.
س /وما ىي سنن الغسل ؟
ج /سنن الغسل :أف يوضع على ساجة (لوحة خشب تتخذ من خشب الساج أو الصاج
حبسب تعبَت الناس اليوـ) مستقبل القبلة ،وأف يغسل ربت الظالؿ (السقوؼ اليت تكوف سًتاً بينو

وبُت السماء) ،وأف هبعل للماء حفَتة يرسل إليها ماء التغسيل ،ويكره إرسالو يف الكنيف (ؾبمع
البوؿ والغائط) ،وال بأس بالبالوعة ،وأف يفتق قميصو وينزع من ربتو ،وتسًت عورتو ،وتلُت أصابعو
برفق ،ويغسل رأسو برغوة السدر (أي الوغف الذي يعلو ماء السدر) أماـ الغسل ،ويغسل فرجو
بالسدر واغبرض (اإلشناف) أو الصابوف اػبايل من العطر ،ويغسل يديو ،ويبدأ بشق رأسو األيبن،
ويغسل كل عضو منو ثالث مرات يف كل غسلة ،ويبسح بطنو يف الغسلتُت االولتُت ،إال أف يكوف
اؼبيت امرأة حامالً .وأف يكوف الغاسل منو على اعبانب األيبن ،ويغسل الغاسل يديو مع كل
غسلة ،مث ينشفو بثوب بعد الفراغ.
س /وماذا يكره يف تغسيل اؼبيت ؟
ج /يكره أف هبعل اؼبيت بُت رجليو ،وأف يقعده ،وأف يقص أظفاره ،وأف يرجل شعره (أي
يبشطو) ،وأف يغسل ميتاً ـبالفاً للحق ،فإف اضطر غسلو غسل أىل اػبالؼ.
التكفين:
س /ماذا هبب يف التكفُت ؟
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ج /هبب أف يكفن يف ثالثة أقطاع :مئزر وقميص وإزار.
س /وماذا يسًت كل منها من بدف اؼبيت ؟
ج /ال يشًتط فيها طوؿ أو ظبك وإمبا أف تكوف دبجموعها ساترة لبدف اؼبيت ،واألفضل أف
يكوف كل واحد منها طويالً وظبيكاً.
س /وعند الضرورة كيف يكفن ؟
ج /هبزي عند الضرورة قطعة واحدة.
س /وىل هبوز التكفُت باغبرير ؟
ج /ال هبوز.
س /وماذا هبب يف التكفُت أيضاً ؟
ج /هبب أف يبسح مساجده (أي اعببهة والكفُت والركبتُت وإهبامي الرجلُت) دبا تيسر من
الكافور ،إال أف يكوف اؼبيت ؿبرماً للحج أو العمرة ،فال يقربو الكافور.
س /وىل ىناؾ قدر ؿبدد للكافور ؟
ج /يكفي ما تيسر منو ،وأقل الفضل يف مقدار درىم ،وأفضل منو أربعة دراىم ،وأكملو ثالثة
عشر درنبا وثلثاً.
س /وعند الضرورة اليت تستوجب عدـ وضع الكافور ،كيف ؟
ج /يدفن بغَت كافور.
س /وىل هبوز تطييبو بغَت الكافور أو تطييبو بالذريرة (نبت طيب الريح) ؟
ج /ال هبوز.
س /وما ىي سنن التكفُت ؟
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ج /سنن ىذا القسم :أف يغتسل الغاسل (غسل مس اؼبيت) قبل تكفينو اؼبيت ،أو يتوضأ
وضوء الصالة ،وأف يزاد للرجل فوؽ الثالث قطع حربة عربية (أي بردة من برود اليمن) غَت مطرزة
بالذىب ،وخرقة لفخذيو ،ويكوف طوؽبا ثالثة أذرع ونصفاً يف عرض شرب تقريباً ،فيشد طرفاىا
على حقويو (اغبقو :ىو اػبصر ومشد اإلزار) ويلف دبا اسًتسل منها فخذاه لفاً شديداً بعد أف
هبعل بُت إليتيو شيء من القطن ،وإف خشي خروج شيء فال بأس أف وبشى يف دبره قطناً.
وعمامة يعمم هبا ؿبنكاً يلف رأسو هبا لفاً وىبرج طرفاىا من ربت اغبنك ويلقياف على صدره.
وتزاد اؼبرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ومبطاً (ثوب كبَت تكفن بو بعد القطع الثالث) ،ويوضع
ؽبا بدالً من العمامة قناع .وأف يكوف الكفن قطناً ،وتنثر على اغبربة واللفافة والقميص ذريرة،
وتكوف اغبربة فوؽ اللفافة والقميص باطنها ،ويكتب على اغبربة والقميص واألزار واعبريدتُت اظبو
وعددىم إىل آخرىم كاف حسناً .ويذكر
وأنو يشهد الشهادتُت ،وإف ذكر األئمة واؼبهديُت
 ،فإف
صاحبو الذي بو يعد من أىل اإلسالـ ال من أىل اعباىلية ،ويكوف ذلك بًتبة اغبسُت
مل توجد فباألصبع .وإف فقدت اغبربة هبعل بدؽبا لفافة أخرى .وأف ىباط الكفن خبيوط منو ،وال
يبل بالريق ،وهبعل معو جريدتاف من سعف النخل ،فإف مل يوجد فمن السدر ،فإف مل يوجد فمن
اػبالؼ ،وإال فمن شجر رطب .وهبعل إحدانبا من اعبانب األيبن مع ترقوتو يلصقها جبلده،
واألخرى من اعبانب األيسر بُت القميص واإلزار ،وأف يسحق الكافور بيده ،وهبعل ما يفضل عن
مساجده على صدره .وأف يطوي جانب اللفافة األيسر على األيبن ،واأليبن على األيسر.
س /وقد ورد من اؼبستحبات كتابة دعاء اعبوشن على الكفن ،فهل األفضل أف يكتب بالقلم
العادي أـ بالزعفراف ،وما ىو تأثَت الدعاء على اؼبيت ؟
ج /األفضل كتابتو بالزعفراف ،ويكره كتابتو بالسواد ،وينتفع بو اؼبيت كما ينتفع بالصدقة
والصالة والدعاء لو.
س /وما ىي اؼبكروىات ؟
ج /يكره تكفينو يف الكتاف ،وأف يعمل لألكفاف اؼببتدئة أكماـ (أي مداخل اليد) ،وأف
يكتب عليها بالسواد ،وأف هبعل يف ظبعو أو بصره شيء من الكافور.
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س /وؼباذا قلت األكفاف اؼببتدئة ؟
ج /باعتبار أف اؼبيت قد يكفن بقميصو مثالً ،ويوجد يف القميص أكماـ ،فال يكره واغباؿ
ىذه التكفُت بو ،وزبتص الكراىة بالكفن الذي هبعل لو أكماـ بعد أف مل تكن فيو.
ومن اؼبسائل اليت تتعلق بالتكفُت أيضاً:
س /إذا خرج من اؼبيت قباسة بعد تكفينو ،فماذا يفعل ؟
ج /إف القت النجاسة جسده غسلت باؼباء ،وإف القت كفنو فكذلك ،إال أف يكوف بعد
طرحو يف القرب فإهنا تقرض.
س /وكفن اؼبرأة فبن يؤخذ ؟
ج /كفن اؼبرأة على زوجها وإف كانت ذات ماؿ ،لكن ال يلزمو زيادة على الواجب.
س /وكفن الرجل كيف ؟
ج /يؤخذ من أصل تركتو مقدماً على الديوف والوصايا.
س /وإف مل يكن للميت كفن ،فما ىو اغبكم ؟
ج /هبب على اؼبسلمُت بذؿ الكفن لو وال يدفن عرياناً.
س /وبالنسبة ؼبا وبتاج إليو اؼبيت من سدر وكافور وغَته ،ىل هبب بذلو أيضاً لو مل يكن ؟
ج /يستحب ؽبم وال هبب عليهم.
س /وأخَتاً :إذا سقط من اؼبيت شيء من شعره أو جسده ،ماذا يفعل بو ؟
ج /وجب أف يطرح معو يف كفنو.
***
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ولكي تتم أحكاـ األموات صبيعها يف موضع واحد قمت بنقل ما يتعلق بالصالة على اؼبيت
(الواجب الرابع من أحكاـ األموات) من كتاب الصالة يف "الشرائع" إىل ىنا تيسَتاً لألمر ،وىذه
مسائلها:
الصالة على الميت:
س /من الذي ذبب الصالة عليو ؟
ج /ىو كل من كاف مظهراً للشهادتُت ،أو طفالً لو ست سنُت فبن لو حكم اإلسالـ،
ويتساوى يف ذلك الذكر واألنثى ،واغبر والعبد.
س /ومن مل يبلغ ست سنُت فبن ولد حياً أو سقطاً ،كيف ؟
ج /يستحب الصالة على من مل يبلغ ذلك إذا ولد حياً ،فإف وقع سقطاً مل يصل عليو ولو
وعبتو الروح.
س /ومن ىو األحق بالصالة على اؼبيت ؟
ج /أحق الناس بالصالة عليو أوالىم دبَتاثو ،واألب أوىل من االبن ،وكذا الولد أوىل من اعبد
واألخ والعم ،واألخ من األب واألـ أوىل فبن ينتسب بأحدنبا ،والزوج أوىل باؼبرأة من عصباهتا
(أي أقربائها من جهة األب) وإف قربوا كاألب واألخ وغَتىم.
س /وإذا كاف األولياء صباعة ،فكيف ؟
ج /الذكر أوىل بالصالة عليو من األنثى ،واغبر أوىل من العبد.
س /وىل الويل يتقدـ للصالة على اؼبيت مهما كاف حالو ؟
ج /ال يتقدـ الويل إال إذا استكملت فيو شرائط اإلمامة (كالعدالة واإليباف وطهارة اؼبولد
والبلوغ والعقل والذكورة إذا كاف يف اؼبأمومُت رجل وغَتىا فبا ىو مذكور يف شرائط إمامة الصالة
يف أحكاـ اعبماعة) ،وإال قدـ غَته.
س /وإذا تساوى األولياء يف الشروط ؟
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ج /قدـ األفقو فاألتقى.
س /وإذا أراد أحد من غَت األولياء التقدـ للصالة ؟
ج /ال هبوز أف يتقدـ أحد إال بإذف الويل سواء كاف (من يقدمو الويل) بشرائط إمامة الصالة
أو مل يكن ،ولكن يشًتط فيمن ال تتوفر فيو شرائط اإلمامة أف يكوف مكلفاً فقط.
س /وإف حضر اإلماـ األصل وأراد الصالة عليو ؟
ج /اإلماـ األصل أوىل بالصالة على اؼبيت من كل أحد.
س /ولو أراد الويل أف يقدـ أحداً للصالة ،فمن األوىل بالتقدمي ؟
ج /اؽبامشي أوىل من غَته إذا قدمو الويل وكاف بشرائط اإلمامة.
س /وىل هبوز أف تؤـ اؼبرأة صالة اؼبيت ؟
ج /هبوز أف تؤـ اؼبرأة بالنساء ،ويكره أف تربز عنهن بل تقف يف صفهن.
س /ولو فرض أف اؼبصلُت عراة لسبب ما وأرادوا الصالة على اؼبيت ،فكيف يصلوف ؟
ج /هبوز أف يؤـ العاري بالعراة ،ويكره أف يربز عنهم بل يقف يف صفهم.
س /وغَت اؼبرأة والعاري إذا أراد إمامة الصالة على اؼبيت ،أين يقف ؟
ج /غَتنبا من األئمة يربز أماـ الصف ولو كاف اؼبؤمت واحداً.
س /وإذا اقتدت النساء بالرجل ،أين يقفن ؟
ج /وقفن خلفو ،وإف كاف وراءه رجاؿ وقفن خلفهم.
س /وإف كانت بُت النساء امرأة حائض ،فهل بوسعها الوقوؼ معهن ؟
ج /يستحب أف تنفرد عن صفهن.
س /وما ىي كيفية الصالة على اؼبيت ؟
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ج /ىي طبس تكبَتات ،والدعاء بينهن غَت الزـ بل مستحب.
س /وما ىو أفضل ما يقاؿ يف الدعاء بعد كل تكبَتة ؟
ج /أفضل ما يقاؿ :ما رواه ؿبمد بن مهاجر عن أمو  -أـ سلمة  -عن أيب عبد اهلل
قاؿ :كاف رسوؿ اهلل إذا صلى على ميت كرب وتشهد ،مث كرب وصلى على األنبياء ودعا ،مث
كرب ودعا للمؤمنُت ،مث كرب الرابعة ودعا للميت ،مث كرب اػبامسة وانصرؼ.
س /وإف كاف اؼبيت منافقاً ،فماذا يدعو بالتكبَتة الرابعة ؟
ج /اقتصر اؼبصلي على أربع وانصرؼ بالرابعة ،أو يدعي عليو يف الرابعة وينصرؼ يف
اػبامسة.
س /وما ىي األمور الواجبة يف صالة اؼبيت ؟
ج /ذبب فيها :النية ،واستقباؿ القبلة ،وجعل رأس اعبنازة إىل يبُت اؼبصلي.
س /وىل الطهارة شرط فيها ؟
ج /ليست الطهارة من شرائطها.
س /وىل هبوز التباعد عن اعبنازة كثَتاً ؟
ج /ال هبوز ذلك.
س /وىل هبوز الصالة على اؼبيت قبل تغسيلو وتكفينو ؟
ج /ال يصلي على اؼبيت إال بعد تغسيلو وتكفينو ،فإف مل يكن لو كفن جعل يف القرب وسًتت
عورتو ،وصلي عليو بعد ذلك.
س /وما ىي سنن صالة اؼبيت ؟
ج /سنن الصالة :أف يقف اإلماـ عند وسط الرجل اؼبيت وعند صدر اؼبرأة اؼبيتة ،وإف اتفقا
معاً جعل الرجل فبا يلي اإلماـ واؼبرأة وراءه ،وهبعل صدرىا ؿباذياً لوسط اإلماـ ليقف موقف
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الفضيلة (أي يكوف وقوفو عند وسط الرجل وعند صدر اؼبرأة) ،ولو كاف اؼبيت طفالً جعل من
وراء اؼبرأة لو اجتمعا .وأف يكوف اؼبصلي متطهراً ،وينزع نعليو ،ويرفع يديو يف أوؿ تكبَتة ويف
البواقي .ويستحب عقيب الرابعة أف يدعو للميت إف كاف مؤمناً ،وعليو إف كاف منافقاً ،وبدعاء
اؼبستضعفُت إف كاف كذلك ،وإف جهل حالو سأؿ اهلل أف وبشره مع من كاف يتواله ،وإف كاف
اؼبيت طفالً سأؿ اهلل أف هبعلو مصلحاً غباؿ أبيو شافعاً فيو .وإذا فرغ من الصالة وقف موقفو
حىت ترفع اعبنازة ،وأف يصلي على اعبنازة يف اؼبواضع اؼبعتادة للصالة على اؼبيت فيها.
س /وىل هبوز الصالة على اؼبيت يف اؼبساجد ؟
ج /هبوز.
س /وىل هبوز الصالة على اعبنازة مرتُت ؟
ج /يكره الصالة على اعبنازة الواحدة مرتُت.
وىذه مسائل أخرى ترتبط بالصالة على اؼبيت أيضاً:
س /من أدرؾ اإلماـ يف أثناء صالتو ،ماذا يفعل ؟
ج /تابع اإلماـ ،فإذا فرغ اإلماـ من الصالة أمت ىو ما بقي عليو والءً (أي يأيت بالتكبَتات
واحدة بعد األخرى مباشرة).
س /ولو رفعت اعبنازة أو دفنت ،كما لو جاء واإلماـ يف التكبَتة الرابعة وبعد اػبامسة دفن
اؼبيت ،فكيف يتم التكبَتات الثالث اؼبتبقية ؟
ج /أمت ولو على القرب.
س /وإذا سبق اؼبأموـ اإلماـ بتكبَتة أو ما زاد ،ىل يكمل صالتو أو يعيد مع اإلماـ ؟
ج /أعادىا مع اإلماـ.
س /ومن مل يصل على جنازتو ،كيف ؟
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ج /هبوز أف يصلى على قربه يف أي وقت ولو بعد مدة طويلة ،وال تًتؾ الصالة على مؤمن.
س /وىل ىناؾ وقت معُت ألداء صالة اؼبيت ؟
ج /األوقات كلها صاغبة لصالة اعبنازة ،إال عند تضيق وقت فريضة حاضرة .ولو خيف على
اؼبيت  -مع سعة وقت الفريضة  -قدمت صالة اؼبيت على الفريضة.
س /وإذا صلى على جنازة بعض الصالة مث حضرت أخرى ،فهل يقطعها ويصلي على االثنُت
معاً ؟
ج /كاف ـبَتاً ،إف شاء أعاد الصالة عليهما ،وإف شاء أمت األوىل على األوؿ وأتى بصالة
ثانية للميت الثاين.
الدفن:
س /قبل بياف الواجب يف الدفن ،ىل ىناؾ مقدمات مستحبة قبل الدفن ؟
ج /للدفن مقدمات مسنونة كلها ،منها :أف يبشي اؼبشيع وراء اعبنازة أو أحد جانبيها (وال
يبشي قدامها) ،وأف يربع اعبنازة (أي وبملها أربعة رجاؿ) ،ويبدأ دبقدمها األيبن ،مث يدور من
ورائها إىل اعبانب األيسر.
س /عرفنا استحباب مشاركة الرجل يف التشييع ،فما حكم تشييع اؼبرأة للجنازة ؟
ج /مكروه ،إال أف كاف نبياً أو وصياً أو مؤمناً قد زكاه نيب أو وصي فإنو يستحب ،وكذا
يستحب أف زبرج يف تشييع جنازة خرج يف تشييعها نيب أو وصي.
س /وماذا بعد من اؼبقدمات اؼبسنونة ؟
ج /من اؼبسنوف :أف يعلم اؼبؤمنوف دبوت اؼبؤمن ،وأف يقوؿ اؼبشاىد للجنازة :اغبمد هلل الذي
مل هبعلٍت من السواد اؼبخًتـ (أي األموات) ،وأف يضع اعبنازة على األرض إذا وصل القرب فبا يلي
رجليو واؼبرأة فبا يلي القبلة ،وأف ينقلو يف ثالث دفعات ،وأف يرسلو إىل القرب سابقاً برأسو ،واؼبرأة
عرضاً ،وأف ينزؿ من يتناولو حافياً ،ويكشف رأسو ،ووبل أزراره.
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س /وىل اؼبتويل إلنزالو يكوف من أقربائو أو من سائر اؼبؤمنُت ؟
ج /يكره أف يتوىل ذلك األقارب ،إال يف اؼبرأة فيتوىل أمرىا زوجها أو ؿبارمها.
س /وماذا يستحب أيضاً من اؼبقدمات قبل الدفن ؟
ج /يستحب أف يدعو عند إنزالو القرب.
س /ما تقدـ كاف قبل الدفن ،اآلف نريد التعرؼ على فروض الدفن ؟
ج /فروض الدفن :أف يوارى يف األرض مع القدرة.
س /وإف مل تكن ىناؾ أرض كراكب البحر ،فكيف يتم دفنو ؟
ج /يلقى يف البحر ،إما مثقالً (أي مربوطاً بأثقاؿ) أو مستوراً يف وعاء كاػبابية (إناء ثقيل
كاعبرة الضخمة واغبِب الذي ال يطفو على اؼباء) أو شبهها ،مع تعذر الوصوؿ إىل الرب ،وإال
يدفن باألرض بعد الوصوؿ إليها.
س /وماذا هبب يف الدفن إضافة إىل اؼبواراة يف األرض ؟
ج /هبب أف يضجعو على جانبو األيبن مستقبل القبلة ،إال أف يكوف امرأة غَت مسلمة حامالً
من مسلم ،فيستدبر هبا القبلة.
س /ىذا ما ىبص الواجبات ،ماذا عن سنن الدفن ؟
ج /السنن :أف وبفر القرب قدر القامة أو إىل الًتقوة ،وهبعل لو غبد فبا يلي القبلة (أي :أف
ربفر األرض مث وبفر من جانب قبلة اغبفَتة دبقدار يسع اؼبيت ويوضع اؼبيت ىناؾ ،مث يبٌت خلفو
وتطم اغبفَتة) .ووبل عقد األكفاف من قبل رأسو ورجليو (باستثناء وسطو) ،وهبعل معو شيء من
قاؿ :إذا وضعت اؼبيت
 ،ويلقنو ويدعو لو (عن زرارة عن أيب جعفر
تربة اإلماـ اغبسُت
يف غبده فقل :بسم اهلل ويف سبيل اهلل وعلى ملة رسوؿ اهلل  ،واقرأ آية الكرسي ،واضرب بيدؾ
رسوالً،
على منكبو األيبن مث قل :يا فالف قل :رضيت باهلل رباً ،وباإلسالـ ديناً ،ودبحمد
وبعلي إماماً ،وتسمي إماـ زمانو) ،مث يشرج اللنب (صبع لبنة تعمل من الطُت ،ويشرج :أي يضمها
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بعضاً لبعض) ،وىبرج من قبل رجل القرب ،ويهيل اغباضروف عليو الًتاب بظهور األكف قائلُت :إنا
هلل وإنا إليو راجعوف .ويرفع القرب مقدار أربع أصابع ،ويربع (أي يسطح بشكل يكوف فيو القرب
مربعاً ،وال يسنم كسناـ البعَت أو بأي شكل آخر) ،ويصب عليو اؼباء من قبل رأسو مث يدور عليو،
فإف فضل من اؼباء شيء ألقاه على وسط القرب .ويوضع اليد على القرب ويًتحم على اؼبيت ،ويلقنو
الويل بعد انصراؼ الناس عنو بأرفع صوتو.
س /وما ىو حكم الدفن اغبايل يف القبور اليت تكوف على شكل طبقات ويدفن فيها أكثر من
ميت ،وما حكم ارتفاع بناء القبور لنصف مًت أو أكثر ؟
ج /الدفن يف قرب واحد بطبقات جائز ولكنو مكروه ،وارتفاع بناء القبور مكروه.
س /وما ىي مكروىات الدفن ؟
ج /يكره :فرش القرب بالساج ( ألواح من اػبشب اػباص اؼبعرب عنو يف زماننا بالصاج) إال عند
الضرورة ،وأف يهيل ذو الرحم على رضبو ،وذبصيص القبور (أي تبييضها باعبص) وذبديدىا (إعادة
بنائها إذا ىدمت) ،ودفن اؼبيتُت يف قرب واحد ،وأف ينقل اؼبيت من بلد إىل بلد آخر إال إىل أحد
اؼبشاىد اؼبشرفة ،وأف يستند إىل القرب أو يبشي عليو.
وىذه بعض األحكاـ اليت تتعلق بدفن اؼبيت أيضاً:
س /ىل هبوز نبش القرب ،أو نقل اؼبوتى بعد دفنهم ؟
ج /ال هبوز ذلك.
س /وبالنسبة إىل الشهيد ،ىل يدفن بثيابو أـ ال ؟
ج /الشهيد يدفن بثيابو ،وينزع عنو الفرو واػبفاف ،أصاهبما الدـ أو مل يصبهما ،وال فرؽ بُت
أف يقتل حبديد أو بغَته.
س /ولو كاف الشهيد صبياً أو ؾبنوناً ،فما ىو حكم دفنو بثيابو ؟
ج /حكم الصيب واجملنوف إذا قتال شهيدين حكم البالغ العاقل.
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س /وقد وبدث أف يبوت الطفل يف بطن اغبامل أو سبوت ىي دونو ،فكيف اغبل ؟
ج /إذا مات ولد اغبامل قطع واخرج ،وإف ماتت ىي دونو شق جوفها من اعبانب األيسر
وانتزع ،وخيط اؼبوضع.
مث إف ىناؾ بعض األمور اليت يفعلها الناس عند فقد اؼبيت أو بعد دفنو ،وىذه مسائلها
واألحكاـ اؼبتعلقة هبا:
س /ما حكم تعزية أىل اؼبيت وتسليتهم ،ومىت تكوف ؟
ج /التعزية مستحبة وىي جائزة قبل الدفن وبعده ،ويكفي أف يراه صاحبها.
س /ومن األمور اليت تنفع اؼبيت صالة الوحشة يف أوؿ ليلة يدفن فيها يف قربه ،فهل هبوز أف
يؤتى هبا بعد ليلة أو ليلتُت من وفاة الشخص بسبب عدـ علمو دبوتو أو دفنو ؟
ج /هبوز وينتفع هبا إف شاء اهلل ،ولكنها ال تعوض الصدقة أو الصالة يف الليلة

األوىل.

س /وما حكم شق الثوب على اؼبيت ؟
ج /ال هبوز على غَت األب واألخ.
س /وما حكم لبس السواد عليو ؟
ج /ال إشكاؿ فيو.
س /وىل هبوز النوح واللطم على اؼبيت ،وماذا لو اضبر الوجو أو ما شابو كخمشو ؟
ج /هبوز النوح واللطم ،وال إشكاؿ يف اضبرار الصدر أو الوجو ما مل يكن فيو ضرر معتد بو،
وىناؾ أفعاؿ ؿبرمة باػبصوص ىي خدش اؼبرأة وجهها ونتفها شعرىا وجزىا شعرىا وأيضاً شق
الرجل ثوبو يف موت ابنو أو زوجتو ،ويف ىذه األفعاؿ كفارات مفصلة يف كتاب "شرائع اإلسالـ".
بقي أف نشَت إىل بعض األحكاـ اليت تتعلق جبسد اؼبيت وىي معرض ابتالء:
س /ما ىو حكم تشريح جثة اؼبيت الذي هبري يف الكثَت من اؼبستشفيات يف الدوؿ اليوـ ؟
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ج /ال هبوز تشريح جثة اؼبيت اؼبؤمن إال إف كاف ىناؾ شك يف جريبة أو مرض يهدد عامة
اؼبؤمنُت.
س /وماذا إذا كاف التشريح لغرض كالدراسة أو تشخيص سبب اؼبوت ،وما شابو ؟
ج /تشريح جثة اؼبؤمن لغرض الدراسة فقط دوف إذف مسبق منو ال هبوز.
س /وىل هبوز التربع بعضو من أعضاء اؼبيت من قبل وليو غبي ينتفع بو ،أو بيعو لو ؟
ج /البيع غَت جائز ،وهبوز التربع إف كاف الويل اؼبؤمن ىو أب أو أـ أو ابن أو بنت.
س /وىل هبوز التربع بعضو من حي غبي أو بيعو لو ؟
ج /البيع غَت جائز ،والتربع جائز.
***
األغسبل ادلستحبت:
ما تقدـ كلو كاف يف األ غساؿ الواجبة اليت تتعلق باعبنابة واغبيض واالستحاضة والنفاس
واؼبيت ،وتبعاً استعرضنا ما يرتبط هبا من أحكاـ فقهية ،واآلف نتحدث عن األغساؿ اؼبستحبة.
س /ما ىي األغساؿ اؼبستحبة واؼبسنونة ؟
ج /كثَتة؛ منها ثالثوف غسالً :سبعة عشر للوقت ،وشبانية للفعل ،وطبسة للمكاف.
س /وغسل اعبمعة من أي األقساـ ؟
ج /غسل يوـ اعبمعة مستحب للوقت.
س /ومىت يكوف وقتو ؟
ج /وقتو :ما بُت طلوع الفجر إىل زواؿ الشمس ،وكلما قرب من الزواؿ كاف أفضل .وهبوز
تعجيلو يوـ اػبميس ؼبن خاؼ عوز اؼباء أو تأخَته بعد الزواؿ يوـ اعبمعة ،وقضاؤه يوـ السبت.
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س /يف غسل يوـ اعبمعة إذا وقع نصف الغسل قبل الزواؿ والنصف اآلخر بعد الزواؿ ،فهل
يكوف ؾبزياً عن الوضوء ؟
ج /األ غساؿ ؾبزية عن الوضوء وغسل اعبمعة كذلك سواء أتى بو قبل الزواؿ أـ بعده ،وحىت
إف قدمو يوـ اػبميس ػبوفو عوز اؼباء ،بل وحىت قضاءه يوـ السبت فهو ؾبز عن الوضوء.
س /وىل هبوز المرأة حائض أف تغتسل غسل اعبمعة ؟
ج /نعم هبوز وتؤجر عليو كما تؤجر على ذكر اهلل وعلى جلوسها يف مصالىا.
س /اتضح حاؿ واحد من أغساؿ الوقت ،بقي ستة عشر غسالً فما ىي ؟
ج /ستة يف شهر رمضاف :أوؿ ليلة منو ،وليلة النصف ،وسبع عشرة ،وتسع عشرة ،وإحدى
وعشرين ،وثالث وعشرين .وليلة الفطر ،ويومي العيدين ،ويوـ عرفة ،وليلة النصف من يوـ رجب،
ويوـ السابع والعشرين منو ،وليلة النصف من الشعباف ،ويوـ الغدير ،واؼبباىلة ،ويوـ الًتوية.
س /وما ىي األغساؿ الثمانية للفعل ؟
 ،وغسل اؼبفرط يف صالة
واألئمة
ج /ىي :غسل اإلحراـ ،وغسل زيارة النيب
الكسوؼ (واآليات) إذا أراد قضاءىا ،وغسل التوبة سواء كاف عن فسق أو كفر ،وصالة اغباجة،
وصالة االستخارة ،وصالة االستسقاء.
س /وما ىي األغساؿ اػبمسة للمكاف ؟
ج /ىي :غسل دخوؿ اغبرـ ،واؼبسجد اغبراـ ،والكعبة ،واؼبدينة ،ومسجد النيب

.

س /ومىت يكوف أداء الغسل يف ىذه األقساـ الثالثة ؟
ج /ما يستحب للفعل واؼبكاف يقدـ عليهما ،وما يستحب للزماف يكوف بعد دخولو.
س /وإذا اجتمعت أغساؿ مندوبة ،فماذا يفعل ؟
ج /يكفي غسل واحد بنية القربة.
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س /وىل ىناؾ أغساؿ مستحبة أخرى ؟
ج /نعم ،يستحب غسل من سعى إىل مصلوب لَتاه عامداً بعد ثالثة أياـ ،وغسل اؼبولود
مستحب.
س /وىل ىذه األغساؿ ذبزي عن الوضوء ؟
ج /كل ىذه األغساؿ ؾبزية عن الوضوء.
س /وىل ىناؾ شيء مستحب يقولو أثناء أداء الغسل أو بعده ؟
ج /األفضل ذكر اسم اهلل أثناء الغسل وبعده ويقوؿ( :اللهم صل على ؿبمد وآؿ ؿبمد
األئمة واؼبهديُت الطيبُت الطاىرين ،وطهر قليب من الشك والشرؾ والظلمة واػببائث).
غسل التوبة:
س /معروؼ أف من يؤمن بالدعوة اليمانية اؼبباركة يغتسل غسل التوبة ،فهل يكوف ذلك
الغسل واجباً عليو أـ مستحباً ؟
ج /هبب على من يؤمن باغبق االغتساؿ بنية غسل التوبة.
س /وىل ىو غسل مستحب أـ واجب يف بقية اؼبوارد ؟
ج /ىو غسل مستحب ،ويبكن اإلتياف بو يف كل وقت.
س /وما ىي كيفيتو ؟
ج /كغسل اعبنابة.
س /وىل هبزي عن الوضوء ؟
ج /نعم هبزي.
س /وىل يبكن ؼبن عليها اغبيض أف تغتسل لو آمنت باغبق ،أو تنتظر حىت تطهر ؟
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ج /يبكنها أف تغتسل ،واألفضل ؽبا أف تعيده عندما تطهر أي تنويو مع غسل اغبيض.
س /وما حكم عبادة من مل يغتسل غسل التوبة بعد اإليباف ؟
ج /عبادتو صحيحة ،ولكن ال يسقط غسل التوبة.
***
][1
(الطهارة الرتابًة)
أي التيمم ،والبحث فيو يكوف من خالؿ نقاط أربع ،وىذه اؼبسائل اؼبتعلقة هبا:
 .3يب يصح يعه انتيًى:
س /مىت يصح التيمم ؟
ج /عند عدـ اؼباء ،أو الوصلة إليو ،أو اػبوؼ واػبشية.
س /عدـ اؼباء واػبوؼ واػبشية واضح ،ولكن ما معٌت (الوصلة إليو) ؟
ج /يعٍت أف اؼباء موجود ولكن ال يبكنو ربصيلو ،كما لو كاف يباع بثمن ال يبكنو دفعو.
س /وفيما ىبص عدـ اؼباء ،ىل هبب عليو الطلب (البحث عن اؼباء) قبل التيمم ؟
ج /هبب الطلب عند عدـ اؼباء ،فيضرب (يسَت ويبحث) يف األرض دبقدار ( 2222مًت) يف
كل جهة من اعبهات األربع إف كانت األرض سهلة أي مستوية ومنبسطة ،و ( 522مًت) إف
كانت حزنة أي فيها جباؿ ومرتفعات ومنخفضات.
س /وىل هبب طلب اؼباء حىت مع الظن بعدـ وجوده ؟
ج /إذا كاف غَت متيقن من عدـ اؼباء فيجب عليو الطلب.
س /ولو أخل بالبحث حىت ضاؽ الوقت وصلى ،ما حكم تيممو وصالتو ؟
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ج /يكوف قد أخطأ وفعل حراماً ،وصح تيممو وصالتو.
س /وىل ىناؾ فرؽ يف اغبكم بُت عدـ اؼباء أو وجود مقدار ضئيل منو ال يكفي لطهارتو بأف
وظيفتو التيمم يف كال األمرين ؟
ج /ال فرؽ بُت األمرين يف اغبكم.
س /وبالنسبة لعدـ الوصلة إىل اؼباء :لو وجد اؼباء بثمن ال يوجد عنده ،فماذا يفعل ؟
ج /من عدـ الثمن أو كاف اؼباء بثمن يضر حبالو فهو كمن عدـ اؼباء ،دبعٌت أف وظيفتهما
التيمم.
س /وإف مل يكن شبن اؼباء مضراً حبالو ،فهل هبب عليو شراؤه ؟
ج /لزـ شراؤه ولو كاف بأضعاؼ شبنو اؼبعتاد ،وكذا القوؿ يف اآللة اليت ىبرج هبا اؼباء ،أي إف
كانت بثمن يستطيع دفعو يلزمو شراءىا ولو كانت بإضعاؼ شبنها.
س /وفيما ىبص اػبوؼ الذي هبوز بو التيمم ماذا يقصد بو ؟
ج /ال فرؽ يف جواز التيمم بُت أف ىباؼ لصاً أو سبعاً أو ىباؼ ضياع ماؿ ،وكذا لو خشي
اؼبرض الشديد أو تشقق اعبلد والتهابو باستعمالو اؼباء شديد الربودة ،فمثل ىؤالء هبوز ؽبم
التيمم.
س /ولو كاف معو ماء للشرب ولكنو ىباؼ العطش إف استعملو ،فهل هبوز لو التيمم ؟
ج /نعم هبوز.
 .2يب جيىز انتيًى به :
س /ما ىو الشيء الذي يتمم بو ؟
ج /كل ما يقع عليو اسم األرض.
س /وىل يبكنو التيمم بالصخر أـ يدقو ويصَته تراباً مث يتمم بو ؟
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ج /يبكن التيمم بالصخر.
س /وىل هبوز التيمم بًتاب عليو قطرات ماء منتشرة ؟
ج /هبوز ،وال يشًتط أف يكوف يابساً.
س /وىل هبوز التيمم بأرض النورة واعبص ؟
ج /نعم هبوز.
س /وما حكم التيمم بًتاب القرب ؟
ج /هبوز التيمم بو.
س /وىل هبوز التيمم بًتاب كاف قد تيمم بو سابقاً ؟
ج /هبوز.
س /وما حكم التيمم باؼبعادف أو الرماد أو النبات اؼبنسحق كاالشناف والدقيق ؟
ج /ال هبوز التيمم بذلك.
س /وىل يصح التيمم بالًتاب اؼبغصوب أو النجس ؟
ج /ال يصح التيمم هبما.
س /والتيمم بالوحل (الطُت) ما ىو حكمو ؟
ج /ال يصح التيمم بالوحل مع وجود الًتاب.
س /وإذا مزج الًتاب بشيء من اؼبعادف ،فهل هبوز التيمم بو ؟
ج /إف استهلكو الًتاب (أي طغى عليو حبيث يسمى تراباً) جاز ،وإال مل هبز.
س /وحكم التيمم باألرض السبخة والرمل ما ىو ؟
ج /يكره.
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س /وىل ىناؾ تراب يستحب التيمم بو ؟
ج /يستحب أف يكوف من ربا األرض ،أي عواليها.
س /ومع فقد الًتاب ماذا يصنع ؟
ج /يتيمم بغبار ثوبو ،أو لبد سرجو (أي مقدـ السرج اؼبرتفع) ،أو عرؼ دابتو (الشعر النابت
فوؽ رقبة الدابة) ،ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل.
س /وىل هبوز التيمم على (الكاشي) الذي ال غبار فيو ؟
ج /هبوز إف اضطر إليو.
 .1كيفيت انتيًى :
س /مىت يصح التيمم ومىت ال يصح ؟
ج /ال يصح التيمم قبل دخوؿ الوقت ،ويصح مع تضييقو ،وال يصح مع سعتو إال إذا حصل
اليأس من الطهارة اؼبائية كحاؿ اؼبريض الذي يضره اؼباء.
س /وماذا هبب يف التيمم ؟
ج /الواجب يف التيمم :النية ،واستدامة حكمها (أي ال يقطع الفعل أو ينوي قطعو)،
والًتتيب :يضع يديو على األرض ،مث يبسح اعببهة هبما من قصاص الشعر إىل طرؼ أنفو ،مث
يضع يديو على األرض مرة ثانية ويبسح ظاىر الكفُت.
س /وىل يشًتط أف ينوي يف التيمم أنو بدالً عن وضوء أو غسل ؟
ج /نعم يشًتط.
س /وىل يف مسح اليدين عند التيمم كيفية خاصة ؟
ج /يبكنو مسحهما بأي صورة.
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س /وىل ضرب اليدين مرتاف على األرض البد منهما يف الوضوء والغسل ؟
ج /نعم ،البد من ضربتُت ضربة للوجو وضربة للكفُت للوضوء والغسل.
س /وإف قطعت كفاه ،كيف يصنع ؟
ج /سقط مسحهما ،واقتصر على اعببهة.
س /ولو قطع بعضهما ،فكيف يبسح يف تيممو ؟
ج /مسح على ما بقي.
س /وىل هبب استيعاب مواضع اؼبسح يف التيمم ؟
ج /نعم هبب ،فلو أبقى منها شيئاً مل يصح.
س /وما ىو حكم نفض اليدين بعد ضرب األرض هبما ؟
ج /يستحب.
س /وىل هبب على اؼبتيمم نزع اػبامت أو التأكد من عدـ اغبائل عند التيمم ؟
ج /ال هبب نزع اػبامت وال هبب التأكد من عدـ اغبائل الصغَت عند التيمم.
س /وىل يشًتط طهارة أعضاء التيمم أي اعببهة والكفاف قبل التيمم ؟
ج /البد من طهارة أعضاء التيمم.
س /ولو تيمم وعلى جسده قباسة ،فهل يصح تيممو ؟
ج /صح تيممو ،كما لو تطهر باؼباء وعليو قباسة فإف وضوءه يكوف صحيحاً ،لكن يراعي يف
التيمم ضيق الوقت ويف الطهارة اؼبائية ال يراعي ذلك.
 .4يف أحكبيه:
س /من صلى بتيممو ىل يعيد صالتو يف حضر كاف أو سفر ؟
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ج /ال يعيد ،سواء كاف يف حضر أو سفر.
س /وىل هبب عليو طلب اؼباء ،وما ىو حكمو لو أخل بالطلب وصلى ؟
ج /هبب عليو طلب اؼباء ،فإف أخل بالطلب وصلى مث وجد اؼباء يف رحلو أو مع أصحابو
تطهر وأعاد الصالة.
س /ومن مل يكن عنده ماء وما يتيمم بو لقيد أو حبس يف موضع قبس ،ماذا يفعل ؟
ج /يسقط عنو الفرض أداء وقضاء ،وهبب عليو الدعاء وقت الفرض.
س /وماذا يفعل لو وجد اؼباء قبل الصالة أو يف أثنائها أو بعد فراغو منها ؟
ج /إذا وجد اؼباء قبل دخولو يف الصالة تطهر مث صلى ،وإف وجده بعد فراغو من الصالة مل
ذبب اإلعادة ،وإف وجده وىو يف الصالة فإف سبكن من اؼباء دوف أف يقطع صالتو تطهر وأمت
الصالة ،وإال فيمضي يف صالتو.
س /وىل يبضي يف صالتو إف كاف قد أكمل ركعة مثالً أو يبضي دبجرد دخولو يف الصالة ؟
ج /يبضي يف صالتو ولو تلبس بتكبَتة اإلحراـ.
س /وىل ىناؾ فرؽ بُت الطهارة اؼبائية والًتابية فيما يفعلو بعدىا ؟
ج /اؼبتيمم يستبيح ما يستبيحو اؼبتطهر باؼباء من صالة ومس حروؼ القرآف واعبلوس يف
اؼبساجد وغَت ذلك فبا يبكن أف يفعلو صاحب الوضوء أو الغسل.
س /وإذا اجتمع ميت وؿبدث وجنب ومعهم من اؼباء ما يكفي أحدىم ،فمن يقدـ ؟
ج /إف كاف ملكاً ألحدىم اختص بو ،وإف كاف ملكاً ؽبم صبيعاً أو ال مالك لو أو مع مالك
يسمح ببذلو ،فاألفضل زبصيص اؼبيت بو.
س /ولو وجد اؼباء مث فقده ،ىل هبدد التيمم بعد فقده أخَتاً ؟
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ج /اؼبتيمم إذا سبكن من استعماؿ اؼباء بطل تيممو ،ولو فقده بعد ذلك احتاج إىل ذبديد
التيمم.
س /وىل يبطل التيمم خبروج الوقت ؟
ج /ال يبطل التيمم خبروج الوقت إذا مل وبدث أو هبد اؼباء ،فإذا أحدث أو وجد اؼباء بطل.
س /وإذا تيمم اعبنب بدالً من الغسل مث أحدث ،فهل يعيده ،وإذا أعاده فسيكوف بدالً عن
أي شيء ؟
ج /يعيد التيمم بدالً من الوضوء إذا كاف حدثو أصغر ومل يتمكن من الوضوء.
س /وىل هبزي التيمم عن االغساؿ اؼبستحبة مع وجود اؼباء وعدـ الضرر من استعمالو ؟
ج /ال هبزي.
س /وإذا كاف على اؼبكلف غسل واجب ومل يتمكن من االغتساؿ ؼبرض أو ما شابو من
األعذار ،فهل يتيمم أوؿ مرة مث يتوضأ لبقية الصلوات ،أـ يتيمم عن كل صالة ؟
ج /يتيمم بدالً عن الغسل وما داـ العذر باقياً يكفيو ىذا التيمم بدالً عن الغسل ،وأما إف
أحدث حدثاً أصغر بعد التيمم فيتوضأ إف أمكنو الوضوء أو يتيمم بدالً عن الوضوء إف تعذر عليو
الوضوء.
س /وإذا تيمم لعذر لصالة الظهرين ،وأتت صالة العشاءين وىو مل وبدث بعد ،فهل هبدد
تيممو ،أـ يبكنو االكتفاء بالتيمم السابق ؟
ج /يكفيو التيمم السابق ما داـ العذر باقياً.
س /وإذا تيمم للصالة بدؿ الغسل ظناً منو أف الوقت ال يكفي للغسل والصالة ،وبعد الفراغ
ظهر أف ىناؾ وقتاً ،فهل يغتسل ويعيد الصالة ؟
ج /يغتسل ويعيد صالتو.
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س /ومن كاف بعض أعضائو مريضاً ال يقدر على غسلو باؼباء وال مسحو ،فهل بوسعو
التيمم ،أو يبعض يف طهارتو (أي يغسل أو يبسح ما يستطيعو والباقي يعوضو بالتيمم) ؟
ج /جاز لو التيمم ،وال يتبعض الطهارة.
س /من الواضح استحباب الطهارة يف صالة اؼبيت ،فلو أراد التيمم استحباباً مع وجود اؼباء،
فهل بوسعو ذلك ؟
ج /هبوز التيمم لصالة اعبنازة مع وجود اؼباء بنية الندب ،وال هبوز لو الدخوؿ بو يف غَت ذلك
من أنواع الصالة.
***
][4
( الهجاسات وأحكامها)
والكالـ يكوف يف أمرين:
 .3أنىاع اننجبسبث:
وىي عشرة أنواع -2 :البوؿ -1 .الغائط -4 .اؼبٍت -3 .اؼبيتة -5 .الدماء -6 .الكلب،
 -7اػبنزير -8 .اؼبسكرات -9 .الفقاع -22 .الكافر.
البول والغائط:
س /مىت وبكم على البوؿ والغائط بالنجاسة ؟
ج /إذا كاف من حيواف ال يؤكل غبمو ،ولو نفس سائلة (أي هبري دمو يف عروؽ) ،سواء كاف
جنسو ؿبرـ األكل كاألسد ،أو عرض لو التحرمي كاغبيواف اعبالؿ ،كالدجاج فانو ؿبلل األكل
ولكنو إذا اعتاد أكل العذرة فانو يصبح جالالً ،وعندئذ يكوف بولو ورجيعو قبساً.
س /وماذا تعٍت النفس السائلة ؟
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ج /أي هبري دمو يف عروؽ ويشخب عند ذحبو.
س /وما ىو حكم بوؿ ورجيع ما ال نفس سائلة لو ؟
ج /طاىر.
س /وما حكم بوؿ البغاؿ واغبمَت والدواب ،وعرؽ اعبنب من اغبراـ ،وعرؽ اإلبل اعبالؿ،
واؼبسوخ ،وذرؽ الدجاج ؟
ج /مكروه.
س /وبضر البوؿ االصطناعي يف اؼبختربات العلمية ووبتوي من ناحية تركيبو الكيميائي
العناصر اليت وبتويها البوؿ الطبيعي فهل يعترب قبساً أيضاً ؟
ج /ال يعترب قبساً.
المني:
س /ىل مٍت كل حيواف قبس ؟
ج /ىو قبس من كل حيواف حل أكلو أو حرـ إذا كاف لو نفس سائلة (كاإلنساف والشياه
واألبقار) ،وأما مٍت ما ال نفس سائلة لو (كالسمك واألفعى) فطاىر.
الميتة:
س /ما ىي اؼبيتة النجسة ؟
ج /ال ينجس من اؼبيتات إال ما لو نفس سائلة.
س /وإذا اقتطع شيء من اغبيواف ذي النفس السائلة ،فما ىو حكمو ؟
ج /كل ما ينجس باؼبوت فما قطع من جسده قبس حياً كاف أو ميتاً.
س /وما ىو حكم ما ال ربلو اغبياة كالعظم والشعر من اغبيواف ذي النفس السائلة ؟
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ج /ما كاف منو ال ربلو اغبياة فهو طاىر ،إال أف تكوف عينو قبسة كالكلب واػبنزير والكافر
فإنو قبس أيضاً.
س /وميتة اإلنساف ،ما ىو حكمها ؟
ج /قبسة.
س /وىل هبب الغسل على من مس ميتاً ؟
ج /هبب الغسل على من مس ميتاً من الناس قبل تطهَته وبعد برده باؼبوت.
س /وإذا القى ببدنو شيئاً من جسد اؼبيت بعد برده وقبل تغسيلو مع الرطوبة ،فهل ينجسو ؟
ج /نعم ينجسو.
س /ومن المس الذي يغسل اؼبيت قبل غسلو ،ىل يتنجس ؟
ج /ال يتنجس.
س /وإف مس قطعة من اؼبيت فيها عظم ،فهل هبب عليو الغسل ؟
ج /هبب الغسل أيضاً.
س /وإف مس بيده ما ال عظم فيو برطوبة ؟
ج /يغسل اليد فقط.
س /وإف مس بيده ميتاً لو نفس سائلة من غَت اإلنساف ،ماذا يفعل ؟
ج /يغسل يده.
س /وإذا قطع من اإلنساف اغبي قطعة غبم من أطراؼ األظافر أو من غَتىا ،فما ىو حكمها
من حيث النجاسة ؟
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ج /ما ينفصل من اغبي من القشور وقطع اعبلد الصغَتة اليت تنفصل نتيجة اعبروح والقروح
واغبروؽ و الكدمات و االلتهابات أو من أطراؼ األصابع أو الشفة طاىرة.
س /وأخَتاً :قد تدخل بعض شحوـ اغبيوانات الغَت مأكولة اللحم أو اؼبتنجسة يف صناعة
الصابوف وبعض مواد التجميل والكريبات اليت تستعمل لدىن بشرة الوجو والبدف والشعر ،فهل
وبكم بطهارهتا وجواز استعماؽبا ،أو البد من التأكد منها قبل االستعماؿ عند الشك فيها ؟
ج /ال وبكم بطهارهتا إال إف كانت تركيبتها قد تبدلت.
الدماء:
س /ما ىي الدماء النجسة ؟
ج /ال ينجس منها إال ما كاف من حيواف لو عرؽ (أي لو نفس سائلة) ،ال ما يكوف لو رشح
كدـ السمك وشبهو (أي ما ال نفس سائلة لو).
س /وىل الدـ الذي هبمد على اعبرح (سواء صار أسوداً أو صار لونو مقارباً للوف اعبلد)
قبساً ؟
ج /الدـ إذا صبد وصار لونو أسوداً يبقى قبساً ،ولكن إف استحاؿ وتغَت لونو إىل لوف مقارب
للجلد فيحكم بطهارتو.
س /وما ىو حكم الدـ داخل الفم واإلذف واألنف ؟
ج /الدـ الذي ىبرج من األوعية الدموية نتيجة جرح أو نزؼ قبس وإف كاف يف الفم أو اإلذف
أو األنف ،وال هبوز ابتالع الدـ الذي ينزؼ يف الفم ،ويبكن تطهَت الفم بغسلو باؼباء أو بدوف
ماء ببصق الدـ الذي فيو فإف استهلك ما تبقى من أثر الدـ يف السوائل اليت يف الفم حكم
بطهارة الفم ،وكذا األنف.
س /وأحياناً يعمل على تفكيك بعض مكونات األعياف النجسة كالدـ وفصلها ،فعند الفصل
ىل تعترب األجزاء طاىرة أـ قبسة ؟
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ج /ال تعترب قبسة.
س /وما حكم دـ اؼبتربع الكافر أو الناصيب إىل اؼبسلم ؟
ج /ال إشكاؿ فيو.
س /والدـ الذي يكوف يف البيضة ما ىو حكمو ؟
ج /الدـ يف بيضة من لو نفس سائلة قبس.
س /وىل هبوز شرب الدـ من الذبيحة اؼبذكاة لغرض العالج ؟
ج /ال هبوز.
الكلب والخنزير:
س /ىل الكلب واػبنزير قبساف عيناً فقط ؟
ج /نبا قبساف عيناً ولعاباً.
س /ولو نزا كلب على حيواف فأولده ،ىل يكوف قبساً أيضاً ؟
ج /روعي يف إغباقو بأحكاـ الكلب إطالؽ االسم ،فإف أطلق عليو اسم الكلب كاف قبساً
وإال فال.
س /وما عدانبا من اغبيواف ،ما ىو حكمو ؟
ج /ليس بنجس.
س /والثعلب واألرنب والفأرة والوزغة ،ىل ىي طاىرة ؟
ج /نعم طاىرة ،ولكن ال يستعمل ماء قليل وقعت فيو فأرة أو جرذ أو وزغة للشرب أو
الطهارة ،وال ماء قليل مات فيو وزغ أو عقرب أو أفعى.
س /وىل هبوز استعماؿ فرشة أسناف مصنوعة من شعر حيواف قبس العُت ؟
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ج /شعر قبس العُت قبس ،أما استعماؿ فرشة األسناف اؼبصنوعة منو فال إشكاؿ فيو ولكن
البد من تطهَت الفم بعد استعماؽبا.
س /وىل هبب التأكد من مادة األسناف االصطناعية وكذا اغبشوات اؼبستعملة إلصالح
األسناف علماً أف أغلبها أجنبية ؟
ج /هبب التأكد واالطمئناف أهنا ليست قبسة وهبوز استعماؽبا ،ولكن بالنسبة للمستعمل
اآلف يف معظم دوؿ العامل ال إشكاؿ فيو.
المسكرات:
س /ما ىو حكم اؼبسكرات ؟
ج /قبسة.
س /واؼبسكرات اعبامدة كاغبشيشة وما شاهبها من "اؼبخدرات" ،ىل تعترب قبسة ؟
ج /ال تعترب قبسة وإف كانت ؿبرمة.
س /وىل الًتياؽ من اؼبسكرات احملرمة والنجسة ؟
ج /كل مسكر سواء كاف سائالً أو جامداً فهو حراـ وال هبوز تناولو اختياراً للسكر ،ولكن
هبوز استخداـ اؼبسكرات لغرض طيب أو صناعي وعندىا ال تعترب قبسة وإف كانت سائلة تبعاً لنية
تصنيعها ؽبذه الفائدة.
س /والعصَت العنيب إذا غال واشتد ومل يسكر ،ما ىو حكمو ؟
ج /قبس ،ويطهر إذا ذىب ثلثاه.
س /وما حكم خبار العصَت العنيب عند الغلي ومل يذىب ثلثاه ؟
ج /خباره طاىر.
س /وما حكم العطور اليت فيها نسبة من الكحوؿ ؟
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ج /إذا كانت كحوالً صنعت للفائدة الصناعية وليس للسكر فتعترب طاىرة وال إشكاؿ يف
استخدامها يف العطور أو الدىاف أو التعقيم.
س /وعند الشك يف ذلك ىل هبب االمتناع عنها ؟
ج /عند الشك تعترب طاىرة وال وبكم بنجاستها.
س /وما حكم (االسبَتتو) العراقي أو األجنيب وذلك اؼبستخدـ يف صبغ األخشاب ؟
ج/كل كحوؿ طاىر إال إذا كاف معتاداً استخدامو من أىل اؼبعصية للسكر.
س /ومن كاف مريضاً ووصف لو الطبيب وصفة عالجية بدواء فيو نسبة من الكحوؿ ،فهل
هبوز لو تناوؿ مثل ىذا الدواء ؟
ج /إذا مل يكن الدواء مسكراً ،ومل يكن الكحوؿ الذي فيو قد صنع ليتناولو أىل الفسق
للسكر ،هبوز تناوؿ ىذا الدواء.
س /وىناؾ بعض األدوية اليت فيها نسبة زبدير عالية ،فما ىو حكمها ؟
ج /هبوز استخدامها وتناوؽبا إذا وصفها الطبيب اؼبختص ضمن اعبرعة واؼبدة اليت وصفها.
الفقاع:
س /ما ىو الفقاع ؟
ج /شراب يتخذ من الشعَت ،وىو ؿبرـ وقبس.
س /وما حكم ماء الشعَت اؼبتعارؼ شربو اليوـ يف بلداف إسالمية ؟
ج /إذا مت نقع الشعَت ومن مث استخالص مائو قبل أف يتخمر هبوز شربو ،وإف مت زبمَته فال
هبوز شربو ،وال وبكم حبليتو فقط ألنو صنع يف البالد اإلسالمية.
الكافر:
س /ما ىو ضابط الكافر ؟
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ج /ضابطو :كل من خرج عن اإلسالـ أو من انتحلو وجحد ما يعلم من الدين ضرورة،
كاػبوارج والغالة والنواصب .واليهود والنصارى إف مل يكونوا غالة وال نواصب فيحكم بطهارهتم.
وما عدا ذلك فليس بنجس يف نفسو ،وإمبا تعرض لو النجاسة.
***
 .2أحكبو اننجبسبث:
وتوضيح أحكامها يكوف دبطالعة اآليت:
تطهير البدن والثياب:
س /مىت ذبب إزالة النجاسة عن الثوب والبدف واألواين ؟
ج /ذبب إزالة النجاسة عن الثياب والبدف للصالة والطواؼ ودخوؿ اؼبساجد ،وعن األواين
الستعماؽبا.
س /وىل ىناؾ قباسة معفو عنها فيما يشًتط فيو الطهارة كالصالة ؟
ج /عفي يف الثوب والبدف عما يشق التحرز عنو من دـ القروح واعبروح اليت ال تشفى وإف
كثر ،وعما دوف دائرة قطرىا ( )2سنتمًت سعة من الدـ اؼبسفوح الذي ليس من أحد الدماء
الثالثة ،وما زاد عن ذلك ذبب إزالتو إف كاف ؾبتمعاً أو متفرقاً.
س /وىل اؼبعفو عنو فبا ىو دوف السنتمًت الواحد مطلق الدـ ؟
ج /اؼبعفو عنو ىو الدـ الذي ليس من أحد الدماء الثالثة (اغبيض واالستحاضة والنفاس).
س /من الواضح أف الصالة يف الثوب النجس ال ذبوز ،فهل ما ال تتم الصالة فيو كاغبزاـ
واعبورب وما شابو كذلك أيضاً ؟
ج /هبوز الصالة فيما ال يتم الصالة فيو منفرداً وإف كاف فيو قباسة مل يعف عنها يف غَته.
س /وإذا أخل اؼبصلي بإزالة النجاسات عن ثوبو أو بدنو ،ىل صالتو صحيحة أـ باطلة ؟
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ج /أعاد يف الوقت ويف خارجو ،فإف مل يعلم مث علم بعد الصالة مل ذبب عليو اإلعادة
مطلقاً.
س /ولو رأى النجاسة وىو يف الصالة ،ماذا يفعل ؟
ج /إف أمكنو إلقاء الثوب وسًت العورة بغَته وجب وأمت ،وإف تعذر إال دبا يبطلها أعاد.
س /وإذا كاف مع اؼبصلي ثوباف وأحدنبا قبس ال يعلمو بعينو ،فبم يصلي ؟
ج /صلى الصالة الواحدة يف كل واحد منهما منفرداً.
س /وإذا كاف الثياب (النجسة) كثَتة وأحدىا طاىر ،كيف يصلي ؟
ج /يصلي بكل واحد منها ،إال أف يتضيق الوقت فيصلي عرياناً.
س /وإذا مل يكن عنده إال ثوب قبس فكيف يصلي ؟
ج /هبب أف يلقي الثوب النجس ويصلي عرياناً إذا مل يكن ىناؾ غَته ،وإف مل يبكنو الصالة
عرياناً صلى فيو وال يعيد.
س /واؼبربية للصيب إذا مل يكن ؽبا إال ثوب واحد كيف تفعل ؟
ج /غسلتو يف كل يوـ مرة ،وإف جعلت تلك الغسلة أماـ صالة الظهر كاف حسناً لتصلي
الظهرين والعشاءين بثوب طاىر.
س /ومن كانت مرضعاً كثَتة األطفاؿ وثوهبا ال يأمن النجاسة من (بوؿ وغائط) ،ما حكم
صالهتا وطهارة ثياهبا ؟
ج /هبب تطهَت الثوب النجس للصالة فيو ،وإذا كانت ال تعلم أف ثوهبا تنجس أـ ال فتبٍت
على أنو طاىر .وبوؿ الرضيع (الذكر) يكفي صب اؼباء على الثوب ليطهر منو ،وإذا مل يكن ؽبا
غَت ثوب واحد فتصلي بو يف النهار وتطهره من بوؿ الرضيع يف الليل.
س /وإف جهل موضع النجاسة يف الثوب أو غَته ،كيف يطهره ؟
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ج /إذا علم موضع النجاسة غسلو ،وإف جهلو غسل كل موضع وبصل فيو االشتباه.
س /وكم يغسل الثوب والبدف من البوؿ ؟
ج /يغسل الثوب والبدف من البوؿ مرتُت ،وباعباري يكفي مرة إف زالت هبا النجاسة.
س /وإذا القى الكافر أو الكلب أو اػبنزير ثوب اإلنساف رطباً ،كيف يطهره ؟
ج /غسل موضع اؼبالقاة واجباً ،وإف كاف يابساً رشو باؼباء استحباباً ،ويف البدف يغسل رطباً.
س /وىل هبب عصر الثياب عند تطهَتىا من النجاسات ؟
ج /تعصر الثياب من النجاسات كلها إال من بوؿ الرضيع ،فإنو يكفي صب اؼباء عليو.
س /وبصورة عامة :مىت هبب العصر أو الدلك ،وكم مرة يكوف ذلك ،وىل تعترب اليداف أثناء
العصر متنجستُت ؟
ج /هبب العصر عندما يكوف ىو الوسيلة لرفع وإزالة عُت النجاسة وال عدد لو بل ردبا تكفي
مرة أو أكثر وتعترب اليد متنجسة ولكن إف بقي يستعمل نفس اليد يف إسباـ غسلة التطهَت فتطهر
يده مع اؼبغسوؿ.
س /وعند تطهَت اؼبشروط بالعصر ،ىل يكفي عصره وىو داخل اؼباء أو هبب إخراجو منو مث
عصره ؟
ج /يكفي عصره وىو يف اؼباء.
س /وىل تطهر اؼبالبس حبركة الغسالة وترؾ اؼباء مفتوح عليها بال عصر ؟
ج /تكفي حركة ماكنة الغسل وال حاجة الستعماؿ اليد معها.
س /وما حكم اللوف اؼبتخلف يف اؼبالبس بعد غسل الدـ أو الغائط مثالً ؟
ج /طاىر.
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تطهير الفراش:
س /إذا ما أريد غسل ثوب أو فرش أو ما شابو من بوؿ أو غَته ،فما ىو اغبكم فيما إذا
غسل باؼباء اعباري أو القليل من حيث تعدد الغسالت وعدمو ؟
ج /يف اؼباء القليل البد من غسلتُت؛ األوىل :تزاؿ فيها عُت النجاسة ،والثانية :غسلة التطهَت،
ويف اؼباء اعباري يبكن االكتفاء بصب اؼباء على عُت النجاسة حىت تذىب أوصافها ويغلب عليها
اؼباء عندىا يكوف اؼبوضع طاىراً.
س /وكيف يتم تطهَت الفرش أو (الكاربت) ،وماذا إذا كاف ملتصقاً بأرض البيت ؟
ج /باؼباء القليل كما بينا سابقاً البد من غسلتُت؛ غسلة إزالة عُت النجاسة وغسلة التطهَت،
فلو فرضنا أف على الفرش الثابت بوالً يراد تطهَته دباء قليل فالطريقة تكوف أوالً :يصب ماء على
موضع البوؿ حىت يستوعب اؼباء اؼبوضع مث يرفع اؼباء مع النجاسة بقطعة قماش أو إسفنج .ثانياً:
يصب ماء على اؼبوضع مرة أخرى ويرفع كذلك بقطعة قماش أو اسفنجة وىذه ىي غسلة
التطهَت ويكوف اؼبوضع بعدىا طاىراً.
أما باؼباء اعباري فيمكن االكتفاء بسكب اؼب اء اعباري على اؼبوضع حىت يغلب اؼباء على
أوصاؼ النجاسة.
وهبذا يظهر كيفية تطهَت أرضية البيت عند تنجسها باعباري أو القليل.
س /وكيف يتم تطهَت األشياء الثابتة كاألبواب وما شابو يف البيت باعباري أو القليل ؟
ج /إف غلب اؼباء اعباري على النجاسة وأوصافها يطهر اؼبوضع .فبالنسبة لتطهَت موضع يف
باب أو شباؾ أو شبهها باؼباء اعباري يبكن بصب اؼباء اعباري على اؼبوضع اؼبتنجس يف الباب
مثال ودلكو حىت يطهر ،واؼباء اؼبتساقط طاىر إف كاف اؼباء اعباري قد غلب على النجاسة
وأوصافها فيو ،أما تطهَت موضع يف باب أو شباؾ قد تنجس بنجاسة باؼباء القليل فيتم بأف تأخذ
اسفنجة وتغسمها باؼباء الطاىر حىت سبتلئ باؼباء مث سبسح هبا اؼبوضع النجس لرفع عُت النجاسة مث
تغسل االسفنجة وتغمسها باؼباء الطاىر مرة أخرى وسبسح هبا اؼبوضع مرة أخرى فتكوف ىذه
اؼبسحة األخَتة ىي غسلة التطهَت ويطهر بعدىا اؼبوضع.
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س /وإذا قبس إنساف بعض ما يتعلق بإنساف آخر كثيابو وطعامو وما شابو ،فهل هبب عليو
إخباره ؟
ج /هبب عليو إخباره.
س /وىل تنجس اغبشرات اليت زبرج من األماكن النجسة ما سبشي عليو من الفرش ؟
ج /ال تنجسو إال إذا نقلت لو النجاسة بصورة ظاىرة مرئية.
س /وإذا أصابت النجاسة شيئاً فتنجس ،والقاه شيء آخر فهل ينجس أيضاً ،وماذا لو القى
الثاين شيئاً ثالثاً ،وىكذا ؟
ج /اؼبتنجس قبس ،ولكنو ال ينجس غَته دبالقاتو إال إف كانت أوصافو قد تغَتت بأوصاؼ
عُت النجاسة أو سبيزت فيو أو عليو عُت النجاسة أو أحد أوصافها.
ما تقدـ كاف يف الدف واللباس والفراش ،وأما اؼبأكوؿ فكذلك أيضاً:
س /لو وجد بعض ـبلفات حيوانات ؽبا نفس سائلة كذرؽ الفأرة أو ما شابو مع الرز أو غَته
فبا ىو مطبوخ ،كيف يتم تطهَته ؟
ج /البد أوالً من رفع عُت النجاسة إف أمكن مث تغسل الرز غسلة لرفع اؼبتبقي من عُت
النجاسة ،مث تغسلو غسلة ثانية لتطهَته.
س /وماذا لو كاف قد رئي يف الرز أو ما شابو قبل الطبخ ،فهل هبب تطهَته ؟
ج /البد من تطهَت اؼبأكوؿ من النجاسة إف وقعت فيو.
ماء الغسالة:
س /ىل اؼباء الذي تغسل بو النجاسة (أي الغسالة) قبس ؟
ج /اؼباء الذي تغسل بو النجاسة قبس سواء كاف يف الغسلة األوىل أو الثانية ،وسواء كاف
متلوثاً بالنجاسة أو مل يكن ،ىذا إذا بقي على اؼبغسوؿ عُت النجاسة ،أما إذا نقي اؼبغسوؿ من
النجاسة فالغسالة طاىرة ،وكذلك القوؿ يف اإلناء.
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س /وىل يعٍت ىذا أف الغسالة ال يبكن التطهر هبا حىت وإف مل تتميز فيها عُت النجاسة أو
أحد صفاهتا الثالثة ؟
ج /نعم ،ال يبكن التطهر هبا.
س /وما حكم ما يصيب بدف اإلنساف أو ثوبو أو ما ىو بقربو أثناء غسل ذلك الشيء
النجس ؟
ج /ال ينجسو إال إف كاف ما أصابو ىو عُت النجاسة أو ماء تغَت بأوصاؼ عُت النجاسة.
واؼباء اؼبتنجس قبس ولكنو ال ينجس غَته دبالقاتو إال إف كانت أوصافو قد تغَتت بأوصاؼ عُت
النجاسة أو سبيزت فيو عُت النجاسة.
باقي المطهرات غير الماء:
س /ما ىي اؼبطهرات األخرى غَت اؼباء ؟
ج /الشمس والنار واألرض.
س /وىل تطهر الشمس شيئاً ؟
ج /الشمس إذا جففت البوؿ وغَته من النجاسات عن األرض والبواري واغبصر طهر
موضعو.
س /ولو انعكس ضوء الشمس دبرآة وما شابو على أرض متنجسة ،فهل يكفي ذلك للحكم
بطهارهتا عند يبوستها ،وكذا لو كانت الشمس من وراء النافذة فهل تطهر ؟
ج /ضوء الشمس لو انعكس دبرآة أو من خالؿ نافذة يعترب مطهراً أيضاً.
س /وماذا تطهر الشمس أيضاً ؟
ج /تطهر كل ما ال يبكن نقلو كالنباتات واألبنية بشرط زواؿ عُت النجاسة ،واألفضل إلقاء
ماء على البوؿ مث إذا جففتو الشمس طهر.
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س /عادة ما ينشر الغسيل على اغبباؿ اؼبثبتة لغرض التنشيف ،فهل تعد (اغبباؿ) من األمور
الثابتة اليت تطهر بالشمس عند تنجسها أو البد من تطهَتىا باؼباء ؟
ج /ال تعد اغبباؿ من األمور الثابتة اليت تطهر بالشمس.
س /والنار ماذا تطهر ؟
ج /تطهر النار ما أحالتو ،فالورقة اؼبتنجسة لو احًتقت بالنار طهر ـبلفات اغبرؽ.
س /وىل يطهر الًتاب أو األرض شيئاً ؟
ج /الًتاب يطهر باطن اػبف وأسفل القدـ والنعل ،واألرض يطهر بعضها بعضاً.
حكم الجلود:
س /وىل هبوز استعماؿ شيء من اعبلود ؟
ج /ال هبوز استعماؿ شيء من اعبلود إال ما كاف طاىراً يف حاؿ اغبياة ،ومذكى.
س /وجلد اغبيواف غَت اؼبأكوؿ إذا كاف مذكى ،ما ىو حكمو ؟
ج /يستحب اجتناب ما ال يؤكل غبمو حىت يدبغ بعد ذكاتو.
س /وما حكم ما صنع من جلود أجنبية كاعبنط والساعات واألحذية وغَتىا وال يعلم بتذكية
اغبيواف ودبغ جلده ؟
ج /ال وبكم بذكاهتا.
س /وىل اعبلد اؼبستورد من بالد أجنبية (غَت مسلمة) ويعمل منو ألبسة من جاكيت
(قمصلة) أو غَتىا كاألحذية واألحزمة ،طاىر ؟ وما حكم لبسها يف الصالة وغَتىا حيث ال
يعلم بتذكيتها ؟
ج /ال وبكم بتذكيتها وال طهارهتا إال إذا حصل العلم بتذكيتها تذكية شرعية.
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س /وقد توضع يف بعض البيوت "قنفات" مغلفة جبلود ال يعلم أصلها ،فما حكم اعبلوس
عليها واالستفادة منها أو مالمستها برطوبة ؟
ج /بالنسبة عبلود اؼبيتة قبسة ،ولكن هبوز االستفادة منها واعبلوس عليها ولبسها وال إشكاؿ
يف ذلك ،أما عند مالمستها برطوبة فيتنجس مالمسها.
***
اآلنيت:
ىذه أحكاـ األواين اؼبستعملة يف األكل والشرب وغَته:
س /ىل هبوز األكل والشرب يف آنية من ذىب أو فضة ؟
ج /ال هبوز.
س /وىل هبوز استعماؽبا يف غَت األكل والشرب ؟
ج /ال هبوز أيضاً.
س /وما حكم األكل والشرب يف اإلناء اؼبفضض ،أو استعمالو يف غَت األكل والشرب ؟
ج /يكره األكل والشرب يف اؼبفضض ،وهبوز ازباذىا لغَت االستعماؿ.
س /واألواين من باقي اؼبعادف ،ما ىو حكمها ؟
ج /ال وبرـ استعماؿ غَت الذىب والفضة من أنواع اؼبعادف واعبواىر ولو تضاعفت أشباهنا.
س /وما حكم أواين اؼبشركُت ؟
ج /طاىرة حىت تعلم قباستها.
س /وىل هبوز استعماؿ أواين اػبمر ؟
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ج /يستعمل من أواين اػبمر ما كاف مقَتاً أو مدىوناً بعد غسلو .ويكره ما كاف خشباً أو قرعاً
أو خزفاً غَت مدىوف.
س /وكيف يغسل اإلناء من ولوغ الكلب ؟
ج /يغسل اإلناء من ولوغ الكلب ثالثاً أوالىن بالًتاب.
س /ومن اػبمر واعبرذ إذا مات فيو ،كيف يطهره ؟
ج /يغسل من اػبمر واعبرذ إذا مات فيو ثالثاً باؼباء ،والسبع أفضل.
س /وما عدا ىذه الثالثة كم يتم غسلو ؟
ج /مرة واحدة غَت غسلة اإلزالة ،أي غسلة أوىل إلزالة عُت النجاسة مث غسلة للتطهَت،
والثالث أفضل.
***
ىذا آخر ما مت ربريره يف ىذا الكتاب فبا يتعلق بأحكاـ كتاب الطهارة عرب سؤاؿ وجواب
 ،وآخر دعوانا أف اغبمد
ألحكاـ شريعة اهلل اليت أوضحها يباين آؿ ؿبمد اإلماـ أضبد اغبسن
هلل رب العاؼبُت وصلى اهلل على ؿبمد وآلو الطاىرين األئمة واؼبهديُت وسلم تسليماً.
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