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 9المحاضرة قم 

         عبادات -المادة: فقه 

   المرحلة: األولى/مسائي

 المصدر: كتاب االختيار في الفقه الحنفي

 :وتطهيرها األنجاس باب - النفساء أحكام -األعذار أهل أحكامعنوان الدرس: 

 والرعاف الرٌح وانفالت البطن وانطالق البول سلس به ومن والمستحاضة) فصل

( شاءوا ما به وٌصلون صالة كل لوقت ٌتوضئون ٌرقأ، ال الذي والجرح الدائم

 لوقت المستحاضة تتوضأ: »قال - وسلم علٌه هللا صلى - النبً أن عمر ابن لرواٌة

: له قالت حٌن حبٌش أبً بنت لفاطمة - والسالم الصالة علٌه - وقال. » «صالة كل

 علٌه - قوله ٌحمل وعلٌه «صالة كل لوقت توضئً"  أطهر فال أستحاض إنً

 قال. الوقت بالصالة ٌراد ألنه ، «صالة لكل تتوضأ المستحاضة» - والسالم الصالة

 آتٌك: وٌقال ، «وصلٌت تٌممت الصالة أدركتنً أٌنما: »- والسالم الصالة علٌه -

 .لوقتها أي: الظهر لصالة

. روٌنا لما( أخرى لصالة فٌتوضئون وضوؤهم، بطل الوقت خرج فإذا: )قال

 بالدخول، زفر وعند ومحمد، حنٌفة أبً عند الوقت بخروج تنتقض المعذور وطهارة

 .كان بأٌهما ٌوسف أبً وعند

 توضأ وإذا الشمس، طلعت ثم للصبح توضأ إذا: مسألتٌن فً تظهر الخالف وثمرة

 األولى فً ٌنتقض فعندهما الظهر، وقت دخل ثم للضحى أو للعٌد الشمس طلوع بعد

 ٌنتقض ٌوسف أبً وعند بالعكس، زفر وعند لعدمه، الثانٌة فً ٌنتقض وال للخروج،

 لو أنها ولزفر بعده، وال قبله تعتبر فال بالوقت، فتتقدر المنافً مع طهارة ألنها فٌهما

 تثبت أنها ولهما. النص خالف وأنه صالة وقت على لزادت بالدخول تبطل لم

 االنتقاض فتعلق الوجوب، دلٌل والدخول الحاجة، زوال دلٌل الوقت وخروج للحاجة

: وقولنا. الشمس طلوع قبل توضأ إذا فٌما مثله ٌلزمه: زفر وقول. أولى بالخروج

 الدم مع الصالة فإن السابق بالحدث لكن عنده، أي: الوقت بخروج وضوءهم انتقض

 .بعده وجد حدثا ٌرفع ال الوضوء ألن;  رخصة

 به ابتلً الذي والحدث إال صالة وقت علٌه ٌمضً ال الذي هو والمعذور: )قال

 وقت من عذر صاحب ٌكون أن من خرج كامال وقتا الدم انقطع لو حتى( موجود

 .االنقطاع
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 .معروفة( عادة ولها العشرة على الدم زاد وإذا: )قال

 مستحاضة كونها علم العشرة على بالزٌادة ألن( استحاضة عادتها على فالزائد)

 أٌام الصالة دعً للمستحاضة - والسالم الصالة علٌه - قال. »أقرائها أٌام إلى فترد

 . «وصلً توضئً ثم أقرائك

 للحٌض صالحة مدة ألنها( شهر كل من عشرة فحٌضها مستحاضة بلغت وإذا: )قال

 .تقدم لما( استحاضة والباقً) بالشك تخرج فال

 

 [النفساء أحكام في فصل]

 من أو بالدم الرحم تنفس من مشتق ألنه( الوالدة عقٌب الخارج الدم: النفاس) فصل

 .موجود والكل الدم أو الولد وهو النفس، خروج

 تقعد» - والسالم الصالة علٌه - لقوله( ٌوما أربعون وأكثره ألقله، حد وال: )قال

 ولو األقل، ٌقدر ولم األكثر قدر «ذلك قبل طهرا ترى أن إال ٌوما أربعٌن النفساء

 التقدٌر عن فاستغنى الرحم من الدم خروج دلٌل الولد خروج وألن لقدره، حد له كان

 .الرحم من أنه على بدوامه لٌستدل التقدٌر إلى فاحتجنا الحٌض، فً دلٌل وال

 لها ٌكن لم فإن استحاضة، علٌها فالزائد عادة ولها األربعٌن الدم جاوز وإذا: )قال

 .الحٌض فً بٌناه وقد( أربعون فنفاسها عادة

 فلو األخٌر، عقٌب: وزفر محمد وقال( . األول عقٌب التوءمٌن فً والنفاس: )قال

 بٌنهما ما: محمد وعند الثانً، من لها نفاس فال أشهر ستة من أقل الوالدتٌن بٌن كان

 المخرج، حٌث من سواء والحٌض النفاس أن له. الثانً من والنفاس استحاضة

. النفاس فكذا الحامل، من ٌوجد ال والحٌض والوطء والصالة الصوم من والمانعٌة

 فم ٌنسد أنه ذكرنا لما الحٌض بخالف وجد، وقد النفاس حد من ذكرنا ما ولهما

 الحمل، بوضع معلق ألنه إجماعا، باألخٌر تنقضً والعدة تحٌض، فال بالحمل الرحم

 .األول بعد حامل وهً الجمٌع فٌتناول

 العدة، به وتنقضً نفساء، به فتصٌر( ولد خلقه بعض استبان الذي والسقط: )قال

 .باالحتٌاط أخذا الولد بمجًء المعلق الشرط وٌنزل ولد، أم به األمة وتصٌر
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 [وتطهيرها األنجاس باب]

 ولم نص نجاسته فً ورد ما حنٌفة أبً عند فالغلٌظة( وخفٌفة غلٌظة النجاسة)

 ٌعارض ال االجتهاد ألن فٌه; اختلفوا وإن اجتنابه فً حرج وال آخر، ٌعارضه

 اتفق ما: المغلظة وعندهما ونجاسته، طهارته فً نصان تعارض ما والمخففة. النص

 االجتهاد ألن نجاسته; فً اختلف ما: والمخففة إصابته، فً بلوى وال نجاسته على

 .كالنص شرعٌة حجة

 إن ووزنا مائعا، كان إن مساحة الدرهم قدر على ٌزٌد أن الغلٌظة من فالمانع: )قال

 إذا: - عنه هللا رضً - عمر لقول الكف، عرض مثل تكون أن وهو( كثٌفا كان

 وظفره منه، أكثر تكون حتى الصالة جواز تمنع ال هذا ظفري قدر النجاسة كانت

 مثقاال، وزنه ٌكون ما أي: المثقال الكبٌر الدرهم: محمد وعن. كفنا من قرٌبا كان

 كان إن الوزن على محمد وقول مائعا، كان إن المساحة على األول فٌحمل

 .مستجسدا

 قدره وإنما عنه، الدرهم بقدر فكنوا المقعدة قدر ٌقولوا أن أرادوا: النخعً قال

 ودم البصر ٌدركها ال كالتً باإلجماع عفو النجاسة قلٌل ألن;  بالدرهم أصحابنا

 أخذا الدرهم قدر الفاصل الحد فجعلنا باإلجماع، معتبر والكثٌر والبراغٌث، البعوض

 جمٌع أصاب قد الخارج كان إن بالحجر االستنجاء بعد فإن االستنجاء، موضع من

 إجماعا، معه جائزة والصالة الدرهم، قدر ٌبلغ وذلك جمٌعه، فً األثر ٌبقى المخرج

 .شرعا عفو الدرهم قدر أن فعلمنا

 الشرع أحكام فً الكل حكم للربع ألن( الثوب ربع ٌبلغ أن الخفٌفة من والمانع)

 والذٌل كالكم أصابه ما ربع: وقٌل الثوب، جمٌع ربع: قٌل ثم وحلقه، الرأس كمسح

 وعنه ذراع، فً ذراع محمد وعند شبر، فً شبر ٌوسف أبً وعند والدخرٌص،

 إلى موكول وهو مقدر، غٌر أنه حنٌفة أبً وعن الربع، والمختار القدمٌن، موضع

 .االستفحاش فً الناس لتفاوت المبتلى رأي

 كالغائط( غلٌظة فنجاسته للتطهٌر موجب وهو اإلنسان بدن من ٌخرج ما وكل)

 الصالة علٌه - لقوله المنً وكذلك فٌه، خالف وال والقًء، والصدٌد والدم والبول

 علٌه - وقوله ، «فافركٌه ٌابسا كان وإن فاغسلٌه، رطبا كان إن: »لعائشة - والسالم

 ، «والدم والبول المنً من الثوب ٌغسل إنما: »ٌاسر بن لعمار - والسالم الصالة

 وذكر. بالفرك ٌطهر ال أنه حنٌفة أبً عن الحسن روى. وجف البدن أصاب ولو

 على ٌدل ال بالفرك واالكتفاء أعم، فٌه البلوى ألن ٌطهر; أنه أصحابنا عن الكرخً

 إذا حتى فٌه، الصالة فتجوز بالفرك ٌقل أنه حنٌفة أبً عن الصحٌح فإن طهارته،
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 كالغائط الطهارة ٌوجب ما كل رأٌنا ثم لهما، خالفا عنده، نجسا ٌعود الماء أصابه

 الطهارات، أكبر ٌوجب ألنه المنً; بنجاسة فقلنا نجسا، والنفاس الحٌض ودم والبول

 .كالعلقة طهارته ٌوجب ال اآلدمً أصل وكونه

;  حنٌفة أبً عند الدواب من لحمه ٌؤكل ال ما وبول( واألخثاء الروث وكذلك: )قال

 فً - والسالم الصالة علٌه - قوله وهو غٌره ٌعارضه لم بنص ثبتت نجاستها ألن

 ". رجس إنه: " الروث

 فٌه، االختالف ووقوع الطرقات فً به البلوى لعموم مخففة وعندهما مثله، واألخثاء

 وألبً. طاهر لحمه ٌؤكل ما روث زفر وعند طاهرة، كلها األرواث مالك فعند

 فصار عنه التحرز ٌمكن حٌوان عن منفصل وهو وفساد، نتن إلى استحال أنه حنٌفة

 وبما بالمسح، تطهر حتى فٌها بالتخفٌف قلنا وقد النعال، فً والضرورة كاآلدمً

 .وزفر مالك قول عن الجواب خرج والمعقول الحدٌث من ذكرنا

 الصالة علٌه - قوله وإلطالق تقدم، لما وخرؤها( الفأرة بول) كذلك( و: )قال

 فً ممكن غٌر الماء، فً ممكن عنه واالحتراز ، «البول من استنزهوا: »- والسالم

 .فٌهما عنه فٌعفى والثٌاب الطعام

 وما فصل، غٌر من روٌنا لما( ال أو أكال والصغٌرة الصغٌر) بول كذلك( و: )قال

 علٌه - قال. »الغسل بمعنى ٌذكر فالنضح ٌأكل، لم إذا الصبً بول نضح من روي

 فٌحمل اغسله، أي ، «بالماء فرجك انضح: " المذي عن سئل لما - والسالم الصالة

 .توفٌقا علٌه

 .فٌه الوجه بٌنا وقد( ٌابسه فً الفرك وٌجزئ رطبه، غسل ٌجب نجس والمنً: )قال

 [االستنجاء حكم]

 االستنجاء أن اعلم( . الرٌح إال السبٌلٌن من ٌخرج ما كل من سنة واالستنجاء) فصل

 :واجبان. أوجه خمسة على

 ٌشٌع ال كً والنفاس والحٌض الجنابة عن الغسل فً المخرج نجاسة غسل أحدهما

 .بدنه فً

 ٌزٌد ألنه األحوط وهو كثر، أو قل محمد عند ٌجب مخرجها تجاوزت إذا والثانً

 سقط المخرج على ما ألن الدرهم; قدر تجاوز إذا ٌجب وعندهما الدرهم، قدر على

 .وراءه ما المعتبر فٌبقى فٌه، االستجمار لجواز اعتباره

 .سنة فغسلها مخرجها النجاسة تتجاوز لم إذا وهو سنة، والثالث
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 .قبله ٌغسل ٌتغوط ولم بال إذا وهو مستحب، والرابع

 .السبٌلٌن من الحدث ٌظهر لم إذا الرٌح من االستنجاء وهو بدعة، والخامس

 فبأي اإلنقاء، المقصود ألن( ٌنقٌه حتى ٌمسحه مقامه ٌقوم وما بالحجر وٌجوز: )قال

 .جاز حصل شًء

 .والنظافة اإلنقاء فً أبلغ ألنه( أفضل. )بالماء( والغسل)

 .بٌناه وقد( الغسل إال ٌجز لم المخرج النجاسة تعدت وإذا: )قال

 عن - والسالم الصالة علٌه - لنهٌه( بروث وال بعظم وال بٌمٌنه ٌستنجً وال: )قال

 .ذلك

 جاز األشٌاء بهذه استنجى فإن عنه، نهً وقد المال إضاعة من فٌه لما( بطعام وال)

 الغٌر بثوب كاالستنجاء الطهارة حصول ٌمنع فال غٌره فً لمعنى المنع ألن وٌكره

 .ومائه

 - لقوله والصحارى، البٌوت فً( الخالء فً واستدبارها القبلة استقبال وٌكره: )قال

 «غربوا أو شرقوا ولكن تستدبروها، وال القبلة تستقبلوا ال: »- والسالم الصالة علٌه

 منه ٌنحط وما للقبلة، مقابل غٌر ألنه به بأس ال االستدبار فً حنٌفة أبً وعن. 

 وٌستنجً أصابع، ثالثة من أكثر االستنجاء فً ٌستعمل وال األرض، نحو ٌنحط

 .أصابعها برءوس تستنجً: وقٌل;  المرأة وكذلك برءوسها، ال بعرضها


