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 01المحاضرة رقم 

         عبادات -المادة: فقه 

   المرحلة: األولى/مسائي

 المصدر: كتاب االختيار في الفقه الحنفي

 :وكيفية إزالتها األنجاس وتطهيرهاأحكام بعض عنوان الدرس: 

 

 والعذرة( كالروث جرم لها نجاسة الخف أصاب وإذا: )قال ذا اصاب الخف نجاسة  إ

 .والبول( كالخمر له جرم ال وما والرطب جاز، باألرض فدلكه فجف)

 فٌهما المسح ٌجزئ: ٌوسف أبو وقال. حنٌفة أبً عند وهذا( الغسل إال فٌه ٌجوز ال)

 ٌوسف وألبً كالثوب، الغسل إال فٌهما ٌجوز ال: محمد وقال. والخمر البول إال

 أذى نعله أو أحدكم خف أصاب إذا: »- والسالم الصالة علٌه - قوله إطالق

 بٌن فصل غٌر من ، «لهما طهور ذلك فإن فٌهما، ولٌصل األرض فً فلٌدلكهما

 ألبً المشاٌخ، أكثر وعلٌه العامة، وللضرورة وغٌره والمستجد والرطب الٌابس

 كان مما أكثر الخف به ٌتلطخ باألرض مسح إذا الرطب أن إال الحدٌث هذا حنٌفة

 وال عنه، معفو وهو ٌسٌر شًء إال ٌتداخله ال الخف ألن الٌابس؛ بخالف ٌطهره فال

 حتى حاله، على فٌبقى الخف على مما ٌجتذب ما فٌه لٌس ألنه والخمر؛ البول كذلك

 أبً عن ذلك ٌروى جرم، له كالذي جاز دلكه ثم فجف رطب طٌن علٌه لصق لو

 فٌجب بالمسح تزول فال النجاسة أجزاء فتتداخله متخلل ألنه الثوب وبخالف ٌوسف،

 .الغسل

 شًء ٌتداخلهما ال لصالبتهما ألنهما فٌهما؛( بمسحهما ٌكتفى والمرآة والسٌف: )قال

 .بالمسح فٌزول النجاسة من

 ؛( التٌمم دون علٌها الصالة جازت أثرها فذهب نجاسة األرض أصابت وإذا: )قال

 وقال. بالحدٌث ثبت بما ٌتأدى فال الكتاب بنص شرطا ثبتت الصعٌد طهارة ألن

 منها، ظهر ما ٌجذب والهواء تنشف األرض أن ولنا. كالتٌمم الصالة تجوز ال :زفر

 أصحابنا عن كاس ابن وروى. التٌمم وٌمنع الصالة جواز ٌمنع ال والقلٌل: فقلت

 شأن من ألن األرض؛ أجزاء إلى استحالت النجاسة ألن؛  للحدٌث أٌضا التٌمم جواز

 فٌجوز تخللت إذا كالخمر تطهر وباالستحالة طبعها، إلى األشٌاء جذب األرض

 ألنها فتطهر الماء علٌها ٌصب رخوة كانت إن نجاسة، األرض أصابت وإذا التٌمم،
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 تكبس ثم علٌها الماء ٌصب صلبة كانت وإن األرض، وجه فٌطهر الماء تنشف

 .الغسالة فٌها اجتمع التً الحفٌرة

 وخرء والحمار البغل ولعاب السمك، ودم الفرس، وبول لحمه، ٌؤكل ما وبول: )قال

 عند فطاهر لحمه ٌؤكل ما بول أما( مخففة نجاسته الطٌور من لحمه ٌؤكل ال ما

 إلى استحال أنه ولهما أٌضا، عنده الفرس بول فٌه وٌدخل العرنٌٌن، لحدٌث محمد

 للتعارض، بتخفٌفه قلنا أنا إال لحمه، ٌؤكل ال ما كبول نجسا فٌكون وخبث نتن

 وعن. بالشمس ٌبٌض ألنه حقٌقة بدم لٌس السمك ودم كالمثلة، نسخ العرنٌٌن وحدٌث

 النصوص، لتعارض والحمار البغل ولعاب لذلك، بخفته فقلنا نجس، أنه ٌوسف أبً

 ألنها عنه، االحتراز ٌمكن ال فإنه البلوى، لعموم الطٌور من لحمه ٌؤكل ال ما وخرء

 بلوى، فال الناس تخالط ال ألنها غلٌظة؛ نجاسته محمد وعند. الهواء من تزرق

 .قلنا ما وجوابه

 ترك على المسلمٌن إلجماع( طاهر الطٌور من لحمه ٌؤكل ما وخرء: )قال

 .الحرام المسجد فً خصوصا ألخرجوها نجسا كان ولو المساجد، فً الحمامات

 .باإلجماع( غلٌظة فنجاستهما األهلً والبط الدجاج إال: )قال

 االحتراز ٌمكن ال ألنه( بشًء فلٌس اإلبر رءوس مثل البول علٌه انتضح وإذا: )قال

 بشًء والبراغٌث البق دم وال وخرؤها الخفافٌش بول ولٌس فٌنتفً، حرج وفٌه عنه

 أبً وعن. طاهر والعروق اللحم فً الدم من ٌبقى وما: الكرخً قال. ذكرنا لما

 .الثٌاب دون األكل فً معفو أنه ٌوسف

 

 [ويجوز يجوز ال وما به النجاسة إزالة يجوز ما]

 :فصل

 ثم: »- والسالم الصالة علٌه - قال. فٌه خالف وال( بالماء النجاسة إزالة وٌجوز)

 . «بالماء اغسلٌه

 .بالعصر ٌنعصر( طاهر مائع وبكل: )قال

 ٌجوز ال: وزفر محمد وقال. والورق الشجر من ٌعتصر وما( الورد وماء كالخل)

 .بالماء إال
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 ثم: »- والسالم الصالة علٌه - قوله: لمحمد رواٌتان البدن فً ٌوسف أبً وعن

 على وبالقٌاس فائدة، التعٌٌن فً كان لما الماء بغٌر جاز ولو.  «بالماء اغسلٌه

 إزالة الثوب وتطهٌر[ 4: المدثر{ ]فطهر وثٌابك: }تعالى قوله ولهما. الحكمٌة

 لو حتى مطلقا اإلزالة الحدٌث من والمراد حقٌقة، الخل فً وجد وقد عنه النجاسة

 الموجب فً الستوائهما الماء فً كما ذكرنا بما تتحقق واإلزالة جاز، بالقطع أزالها

 فشٌئا شٌئا بالعصر وتقاطرها بالدلك بالمائع واختالطها النجاسة ترقٌق من للزوال

 للتقٌٌد ال غالبا المعتاد هو ما على ورد الحدٌث فً الماء وذكر بالكلٌة، تفنى أن إلى

 ترى أال معناها، ٌعقل ال عبادة ألنها ٌستقٌم ال الحكمٌة على والقٌاس ذكرنا، لما به

 أما الماء، وهو الشرع مورد على فٌقتصر النجاسة، موضع غٌر غسل ٌجب أنه

 .بٌنا لما زالت وقد النجاسة إزالة فالمقصود الحقٌقة

 عٌنها بقٌام بالنجاسة الحكم ألن( زوالها فطهارتها مرئٌة عٌن لها كان فإن: )قال

 ما مقتضى وهو بعضهم، عند طهرت الواحدة بالغسلة زالت فلو بزوالها، فٌنعدم

 .المرئٌة بغٌر اعتبارا مرتٌن بعدها غسله ٌشترط بعضهم وعند الكتاب فً ذكره

 دم فً - والسالم الصالة علٌه - لقوله( »زواله ٌشق أثر بقاء ٌضر وال: )قال

 .للحرج ودفعا «أثره ٌضرك وال اغسلٌه: " الحٌض

 غلبة ألن( طهارته ظنه على ٌغلب حتى ٌغسله أن فطهارتها بمرئٌة لٌس وما: )قال

 .الٌقٌن تعذر عند سٌما ال الشرعٌات فً دلٌل الظن

 مرة، كل فً العصر من بد وال للوسوسة، قطعا بالسبع أو بالثالث وٌقدر: )قال

 لحدٌث الثالث قبل بزوالها ٌحكم ال المبسوط فً وذكر( االستنجاء فً ٌقدر وكذلك

 ٌنعصر ال وما طهر، سابغة مرة غسله إذا: ٌوسف أبً عن المنتقى وفً. المستٌقظ

 بالدهن دبغ إذا والجلد النجاسة، فٌها تشربت إذا والحنطة والخزف، كاآلجر بالعصر

 ال: محمد قال. النجس بالماء طبخ إذا واللحم النجس، بالماء موه إذا والسكٌن النجس،

 السكٌن وتموه ثالثا، ٌغسل أن طهارته: ٌوسف أبو وقال. العصر لعدم أبدا ٌطهر

 .مرة كل فً وٌجفف ثالثا، الطاهر بالماء واللحم الحنطة وتطبخ ثالثا، الطاهر بالماء


