
1
باب المياه : فقه 

 

  

 باب املّاٍ :ٌفق

 



2
باب المياه : فقه 



 3 
 باب المياه : فقه           

 الصفحة عـاصر الباب

 5 ........................................................................... أقسام الؿقاه

 7 ......................................................................... ؿاء الطفورال

 7 ......................................................................... لؿطر( ماء ا1

 7 ......................................................................... ( ماء البحر2

 8 .......................................... مسللة: حؽم الؿاء الذي وضع فقه مؾح فغقره

 8 ........................................................................... ( ماء البئر3

 8 .................................................................حول بئر بضاعة فائدة 

 9 ........................................................................د( الثؾج والبر4

 9 .........................................................................( ماء العقون5

 9 .......................................................................... ( ماء زمزم6

 11 ....................... استعؿال ماء زمزم يف رفع الحدث ويف إزالة الخبث مسللة: حؽم

 11 ...................................................................... اآلجن ( الؿاء 7

 11 ........................ (  الؿاء الذي تغقر  بسبب مخالطة صاهر ال يؿؽن التحرز مـه8)

 11 ...عـه )ما دام حافظًا إلصالقه((  الؿاء الذي تغقر بسبب مخالطة صاهر  يؿؽن التحرز 9)

 12 ................................................ ؿقاه  بؿادة الؽؾورالخؾط  مسللة: حؽم

 12 ............................ (  الؿاء الذي خالطته الـجاسة، ولم يتغقر أحد أوصافه11)

 13 ........................ وقعت فقه كجاسة مسللة: ُحؽم الؿاء الراكد الؽثقر أو الؼؾقل إذا

 13 .......................................... حؽم الؿاء الؿتغقر بؿجاورة الـجاسةمسللة: 

 14 ............................................................... (  الؿاء الؿستعؿل11)

 14 ............................................................................فائدة:

 14 ................................................... (  الؿاء الؿسخن  أو  الؿشؿس12)

 15 ........................................ مسللة: حؽم استعؿال الؿاء الؿسخن بالشؿس

 15 .............................................. جسمسللة: ُحؽم الؿاء الُؿسخن بشيء ك

 16 ...................................... (  الؿاء الؿستعؿل بغؿس يد الؼائم من الـوم13)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 4 
 باب المياه : فقه           

 

 

 16 .................. مسللة: يجب غسل الؽػقن قبل إدخالفؿا يف اإلكاء عـد الؼقام من الـوم

 17 الؾقل ................................................ سللة: هل الـفي مخصوص بـومم

 18 اإلكاء عـد االستقؼاظ من الـوم ... فائدة: الِحؽؿة من األمر بغسل القدين قبل غؿسفؿا يف

 18 ............................................................. (  فضل صفور الؿرأة14)

 18 ........................................ؿرأة بػضل صفارة الرجلمسللة: ُحؽم صفارة ال

 19 ................................................. الؿاء الذي أزيؾت عـه الـجاسة( 15)

 21 .................................. الؿاء الذي وقع فقه الفوام مؿا ال كػس له سائؾة( 16)

 21 ................ ماء صفور يرفع الحدث ويزيل الـجس لؽن يحرم استعؿالهفائدة: هـاك 

 21 .................................................................... ثاكًقا: الؿاء الـجس

 21 .........................................إذا اشتبه عؾى الؿسؾم ماء صفور بـجس مسللة:

 22 .......... : إذا لم يتؼقن الشخص كجاسة ماء أو غقره فاكه ال يجب عؾقه السمال عـهمسللة

 22 .......................... مسللة: من عؾم الـجس يجب عؾقه إعالم من أراد أن يستعؿؾه

 22 .................... مسللة: ال يجوز سؼى البفائم التي ُتمكل وُيشرب لبـفا الؿاء الـجس

 22 ........................... سللة: يباح أكل الثؿار والحبوب التي سؼقت بالؿاء الـجسم

 23 ..............................................................إجؿاعات من هذا الباب 

 27 ..............................................................................تؾخقص 

 28 ............................................................... تدريب الؿستوى األول

 31 ................................................................ تدريب الؿستوى الثاين

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 5 
 باب المياه : فقه           

 (1)باب املّاٍ
 

 : (2)جسَ قسًٍٍ طٕٓس ٔإنى ــ عهى انشاجح ــ ُحقسى انًٍبِ ششًعب 

 :هذا الؼول من أدلة

ُؿواْ ﴿ اهلل تعالك: ققل (1  [.6]الؿائدة: ﴾َفَؾْم َتِجُدوْا َماء َفَتَقؿَّ

يف أيةة كؽةرة يف اةقال الـػةل  ةلعؿ ءةؾ  ةا    ﴾ َمتاء ﴿ أن لػظةة: :وجه االستتدالل

 وخرج الؿا  الـجس باإلجؿاع وبؼل  ا عداه عؾك أكف طفقر.

 اهلُل عـفأبل اعقٍد الخدريِّ َرِض  وحديث (2
َ
 قال   ل

ِ
الؿاُء َصفتوٌر )) :ملسو هيلع هللا ىلصراقُل اهلل

ُسه شيءٌ  ((ال يـجِّ
(3)

.   

أن هذا الحديث أثبت قسؿ  ـ الؿا  وهق الؿا  الطفقر وثبت الؿا   وجه االستدالل:

 الـجس باإلجؿاع  وبؼل الؿا  الطاهر ٓ دلقؾ عؾقف.

                                                 
وهو يف اصطالح الؿدخؾ إلك الشل    باب الدار : الؿقضع الذي ُيدخؾ  ـف إلك الدار. الباب لغة : (1) 

 ببتاب الؿقتاه كتاب الطفارة ومـاسبة أن يبدأ الػؼفاءالؿدخؾ إلك  عر ة الشل  الذي ُبقب لف .  الؿملػقن:

فةارة قبةؾ الؽةعن عةـ لؿا   قبةدأ الػؼفةا  بالشةل  الةذي تحصةؾ بةف الطٕن إصؾ أن الطفارة تحصؾ با

 .الطفارة

اءلػك الؽاتب بؼقل واحد يف ءؾ  سةللة  وأيةده بالةدلقؾ  ةـ الؽلةاب والسةـة  ةا ااةلطاع إلةك  لةؽ  (2)

ابقع: لقلعبد هلل هبةذا الؼةقل. وااةلػاد الؽاتةب  ةـ ءلةب الػؼفةا  الؿلؼةد قـ والؿعاصةريـ و ةـ بعة  

خقةر عـا الشرعقة عؾك الشبؽة يف وضع رؤوس الؿسائؾ والبحث عـ أدللفا   جزى اهلل الجؿقع الؿقاقع 

 الجزا .

 يف ))صحقح أبل داود((.  وصححه األلباين(  66(  والرت ذي )67رواه أبق داود ) (3) 
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َقْت إْحةَدى بَ وعـ أن عطقف رضل اهلل عـفا  قالت : ( 3  ُتُق ِّ
ِّ
  َ َخةَرَج  ملسو هيلع هللا ىلصـَةاِت الـبةل

 
ُّ
اْغِسْؾـََفا َثاَلًثتا، َأْو َخْؿًستا َأْو َأْكَثتَر ِمتن ذلتَن، إْن َرَأْيتُتنَّ بَؿتاٍء وِستْدٍر، ))َ ؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

((-َأْو شقًئا ِمن َكاُفوٍر  -واْجَعْؾَن يف اآلِخَرِة َكاُفوًرا 
(1)

. 

بد أن يغقر الؿا   و ع هذا جاز :) أن الؿا  أضقػ إلقف السدر الذي ٓوجه االستدالل

 اللطفر بف لؾؿقت وطفارة الحل والؿقت اقا (.

 اهلُل عـف وعـ أن هاكئ( 4
َ
اغتسَل ومقؿوكتَة متن إكتاٍء  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ الـَّبيَّ ا  قالت:  ))َرِضل

((واحٍد يف قصعٍة فقفا أثُر الَعجقنِ 
(2)

. 

 و ع هذا اغلسؾ الـبل ) أن هذا الؿا  ٓ بد أن يلغقر  ـ أثر العجقـ  وجه االستدالل:

  ـف   دل عؾك أن تغقر الؿا  بطاهر ٓ يمثر عؾك طفقريلف(. ملسو هيلع هللا ىلص

الصقاب: أن الؿا  الؿطؾؼ قسؿان: طفةقر  وكجةس: قةال اهلل  قال ابن باز رحؿه اهلل :

َؿاِء َماًء َصُفوًراتعالك: ﴿ ُل َعَؾتْقؽُ وقال تعةالك: ﴿  [48]الػرقان:  ﴾َوَأْكَزْلـَا ِمَن السَّ ْم ِمتَن َوُيـَتزِّ

َرُكْم بِتهِ  َؿاِء َماًء لُِقَطفِّ إن الؿتاء صفتور ال يـجسته )): ملسو هيلع هللا ىلص  وقةال الـبةل [11]األكػتال: ﴾ السَّ

: إٓ  ةةا تغقةةر طعؿةةف أو ريحةةف أو لقكةةف بشةةل   ةةـ الـجااةةات  نكةةف ملسو هيلع هللا ىلص. و ةةراده ((شتتيء

اب أو أورال الشةجر أو كحقهؿةا   نكةف رت ا يؼع يف الؿا   ـ الة  ايـجس بنجؿاع العؾؿا   أ

 يـجسف  وٓ يػؼده الطفقرية  ا دان ااؿ الؿا  باقًقا. أ ا إن تغقر ااؿ الؿا  بؿا خالطف إلك ٓ

ااؿ آخر: ءالؾبـ  والؼفقة  والشاي  وكحق  لةؽ  نكةف يخةرج بةذلؽ عةـ ااةؿ الؿةا   وٓ 

 الؿخالطة  وٓ يـجس هبا. ذهيسؿك  ا   ولؽـف يف كػسف طاهر هب

                                                 
 (.1258) رواه البخاري (1)

 الـسائل((. يف ))صحقح وصححه األلباين  )26895(  وأحؿد )242رواه الـسائل ) (2)
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 املاء الطًُر ًلا:أَ
 

 الثعثةة  وهةل: أوصةا فأحةد لغقةر يؿطؾةؼ البةاقل عؾةك أصةؾ ِخْؾؼلةف )لةؿ هق الؿا  ال

 .الرائحة(وو الطعؿ   الؾقن 

َؿاِء َماًء َصُفوًرا﴿ ققل اهلل تعالك: الدلقل:  [.84:]الفرقان ﴾َوَأكَزْلـَا ِمَن السَّ

((َماُؤهُ  ُهَو الطَُّفورُ يف البحر: )) ملسو هيلع هللا ىلص وققل الـبل
(1)

. 

  ـف  ويجقز إزالة الـجااة بف. يجقز القضق  وآغلسال حؽؿه:

 :يؾلويـدرج تحلف  ا   يرفع الحدث ويزيل الـجس  فق  ا  طاهر يف كػسف  طفر لغقره 

 ماء املطز( 1)

 صفورية ماء الؿطر: من أدلة

َرُكْم بِهِ ﴿ :كتعال اهلل ققل (1 َؿاِء َماًء لُِقَطفِّ ُل َعَؾْقُؽْم ِمَن السَّ     [.11:]األنفال ﴾َوُيـَزِّ

َؿاِء َماًء َصُفوًرا﴿ تعالك: ققلفو( 2  [.84:]الفرقان ﴾َوَأكَزْلـَا ِمَن السَّ

 ماء البحز (2)

 صفورية ماء البحر: من أدلة

 اهلُل عـف عـ
َ
 : لقا  أبل ُهريرَة َرِضل

ِ
  ملسو هيلع هللا ىلصَاَلَل َرُجٌؾ راقَل اهلل

ِ
    ؼال: يا راقَل اهلل

ُل بؿاِ  الَبحِر؟ إكَّا َكرَءُب الَبحَر وَكحِؿُؾ  عـا الَؼؾقَؾ  ـ الؿا ِ  ْلكا بف َعطِْشـا: أ ـَلَقضَّ    نْن َتقضَّ

 
ِ
((هو الطَّفوُر ماُؤه، الِحلُّ َمقَتُته)): ملسو هيلع هللا ىلص ؼال راقُل اهلل

(1)
. 

                                                 
 .يف ))صحقح اــ الـسائل(( وصححه األلباين(  59  والـسائل )(83واه أبق داود )ر( (1
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  :ِيسأنت: حكى انًبء انزي ٔضع فٍّ يهح فغٍش 

 وهةق الةذي -    اةقا  ءةان الؿؾةح  ائقأةا أو  عةدكقأاةةة عؾةك الةراجح ةةة  طفةقر حؽؿه:

 ابـ تقؿقة. قاراخلوهق طرح قصًدا أو  ـ غقر قصد  واقا     -ـ إرضيسلخرج  ـ باط

يصح القضق  بالؿةا  عـ القضق  بالؿا  الؿالح  ؼال: ) ُسئل ابن عثقؿقن رحؿه اهلل و

ُائؾ عـ القضق  بؿا  البحر  ؼال: هةق  ملسو هيلع هللا ىلص الؿالح بطبقعلف أو بقضع  ؾح  قف ٕن الـبل

ن  قةاه البحةر  الحةة  قجةقز لنكسةان أن يلقضةل الطفقر  اؤه الحؾ  قللف. و ةـ الؿعؾةقن أ

 . (بالؿا  الؿالح اقا  ءان الؿؾح طارئًا أو ءان  الحًا  ـ أصؾف

 ماء البئز (3)

 صفورية ماء البئر: من أدلة

 اهلُل عـف حديث
َ
 ققَؾ لراقِل : قال  أبل اعقٍد الخدريِّ َرِضل

ِ
ُل  ةـ بئةِر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل كلقضَّ

 بئٌر يطرُح 
َ
  الحقُ    قفا بضاعَة َوهل

ِ
ـُ  ؼاَل راةقُل اهلل الؿتاُء ): )ملسو هيلع هللا ىلصولحُؿ الؽعِب والـَّل

ُسه شيءٌ  ((َصفوٌر ال يـجِّ
(2)

.    

 : الخرل اللل يؿسح هبا دن الحق .الِحَقُض  

 فبئذة: نى ٌكٍ انصحببت سضٕاٌ اهلل عهٍٓى ٌهقٌٕ انُجبسبث فً انبئش عًًذا. 

ءان  لؽ  ـ أجةؾ ):  ات لؾبئر ةة ةة عـ وصقل الـجاا رحؿه اهللقال اإلمام الخطابي  

أن هذا البئر  قضعفا يف حةدور  ةـ إرض   وأن السةققل ءاكةت تؽشةح هةذه إقةذار ـ 

  .(الطرل وإ ـقة وتحؿؾفا وتؾؼقفا  قفا

                                                                                                                                  
 .الؿصدر السابؼ ((1

 يف ))صحقح أبل داود((.  وصححه االلباين(  66(  والرت ذي )67رواه أبق داود )(2) 
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 د َزالجلج َ الَب (4)

 صفورية ماء الثؾج والبرد: من أدلة

 اهلُل عـةةف قةال حةديث
َ
  :أبةل ُهريةرَة َرِضةل

ِ
ةةَعِة   ملسو هيلع هللا ىلصءةاَن َراةقُل اهلل   إَ ا َءبَّةَر يف الصَّ

ـَ اللَّْؽبِق ل َأَرَأْيَت ُاُؽقَتَؽ بْق   بَلبِل َأْكَت َوُأ ِّ
ِ
ِر َاَؽَت ُهـَقًَّة َقْبَؾ َأْن َيْؼَرَأ  َ ُؼؾُت: يا َراقَل اهلل

ُفمَّ َباِعْد َبْقـِي وبْقَن َخَطاَياَي كؿا بَ )) :َواْلِؼَراَ ِة   ا َتُؼقُل؟ قاَل  اَعْدَت بْقَن الَؿْشرِِق َأُقوُل: الؾَّ

ُفتمَّ اْغِستْؾـِي  َكِس، الؾَّ ـِي ِمن َخَطاَياَي كؿا ُيـَؼَّى الثَّْوُب األْبتَقُض ِمتَن التدَّ ُفمَّ َكؼِّ َواْلَؿْغرِِب، الؾَّ

((ِمن َخَطاَياَي بالثَّْؾِج َواْلَؿاِء َواْلَبَردِ 
(1)

.  

 أي القاخ. الدكس:   أي طفرين. كؼـي:   أي  كقبل. خطاياي:   وقت قصقر.هـقة: 

 أي الؿا  الجا د يـزل  ـ السحاب قطعا صغارا ويسؿك حب الغؿان. البرد:

 ( و هو ما يـبع من األرض) ماء العُّى( 5) 

 صفورية ماء العقن: من أدلة

َؿاء َماًء َفَسَؾَؽُه َيـَابِقَع فِي األَرْ ﴿ تعالك: ققل اهلل  .[11]الزمر:  ﴾ضِ َأَلْم َتَر َأنَّ اهللَ َأكَزَل ِمَن السَّ

 بالـجس.  ِـَّةَ ويسلدل بأية عؾك طفارة  ا  العققن إ  ٓ 

 ماء سمشم  (6)       

 صفورية ماء زمزم: من أدلة

 بـ أبل طالب حديث
ِّ
دَعا بَسْجٍل ِمن متاء  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسوَل اهلل رضل اهلل عـف: )) عؾل

ل ((زمزم، فَشرِب مـه وتوضَّ
(2)

. 

                                                 
 (.598)ومسؾم (  744)رواه البخاري  ((1

 (.46يف ))تؿان الؿـف(( ) وحسـه األلباين(  885 ذي )(  والرت1935رواه أبق داود )  (2)
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ْلق العظقؿة  السجل :     ؿؾق ة  َأو  قفا  ا  قّؾ َأو ءثر.الدَّ

  :لؽـ إن وجةد ٌجٕص اسخعًبل يبء صيضو فً سفع انحذد ٔفً إصانت انخبذيسأنت  

 غقره يف إزالة الخبث   رتءف أولك  وإن لؿ يقجد غقره   ع  اكع  ـ إزالة الخبث بف. 

 وٓ يؽةةره الطفةةر بؿةةا  ز ةةزن: ولؽةةـ إولةةك عةةدن إزالةةة) رحؿتته اهلل: الـتتووي قتتال

 .(الـجااة بف

 املاء اآلجو  (7)

الؿةا  الةذي يقضةع  ) ثةال: هق الؿا  الذي َتغقَّر بطقل  ْؽثِف يف الؿؽان. الؿاء اآلجن:

 .( دة طقيؾة  قلغقر الخزاكاتيف 

 ؼل اإلجؿاع عؾى صفوريته:وكُ 

وأْجؿعقا عؾك أنَّ القضقَ  بالؿا  أِجـ  ـ غقر كجااٍة ) قال ابن الؿـذر)رحؿه اهلل(:

 (.ْت  قف  جائزٌ حؾَّ 

  طايز ال ميكو التحزس مهٌ الط ب خمباملاء الذي تغري  بض  (8)   

 ةةا دان ااةةؿ الؿةةا  باققةةًا   وإكؿةةا وقةةع  قةةف  ةةل   ةةـ ):  (رحؿتته اهلل) قتتال ابتتن بتتاز

 (.الطاهرات: ءالرتاب  واللبـ   ؿا ٓ يسؾبف ااؿ الؿا   فذا ٓ يضره

ُؿواَفَؾْم تَ ﴿ققل اهلل تعالك:  :ويدل عؾقه  .[84: النساء] ﴾ِجُدوا َماًء َفَتَقؿَّ

: أن الـؽةرة يف اةقال الـػةل والؼاعتدة .وهذا عان يف ءؾ  ا  ٕكف كؽرة يف اةقال الـػةل

  ـ صقغ العؿقن  فذا يعؿ ءؾ  ا   ع يجقز اللقؿؿ  ع وجقده .
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إنَّ الصتعقَد الطقِّتَب قةال: )) ملسو هيلع هللا ىلصأبل  ر الغػاري أن الـبل  حديث: ويدل عؾقه أيًضا

((فوٌر ما لم َتِجِد الؿاءَ صَ 
(1)

. 

                               وهق طفقر خالطف طاهر لؿ يسؾبف ااؿ الؿا .  وهذا واجد لؾؿا 

  :طفقر  ٕكف  ؿا يشؼ صقن الؿةا  عـةف  وهبةذا أ لةت  أبالصد الؿلغقر الؿا يسأنت

  الؾجـة الدائؿة.

 (ما دام حافظًا إلطالقٌ)التحزس عهٌ  املاء الذي تغري بضبب خمالط  طايز  ميكو  (9)    

الؿا  الذي تغقر بسبب  خالطة طاهر  يؿؽـ اللحرز عـف طفقر ةةة عؾةك الةراجح ةةة  ةا 

دان حا ظًا إلطعقف   نن خرج عـ إطعقف بحقث صار ٓ يلـاولف ااةؿ الؿةا  الؿطؾةؼ ءةان 

 طاهرًا يف كػسف  غقر  طفر لغقره.

 صفورية: ومؿا يدل عؾى

 رضل اهلل عـفا  قالةت : حديث أن عطقف 
ِّ
َقةْت إْحةَدى َبـَةاِت الـبةل   َ َخةَرَج  ملسو هيلع هللا ىلصُتُق ِّ

 
ُّ
اْغِسْؾـََفا َثاَلًثا، َأْو َخْؿًستا َأْو َأْكَثتَر ِمتن ذلتَن، إْن َرَأْيتُتنَّ بَؿتاٍء وِستْدٍر، ))َ ؼاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل

((- َأْو شقًئا ِمن َكاُفورٍ  -واْجَعْؾَن يف اآلِخَرِة َكاُفوًرا 
(2)

. 

اغتسَل ومقؿوكَة من إكاٍء واحٍد يف قصعٍة فقفا أثُر  ملسو هيلع هللا ىلصإنَّ الـَّبيَّ أن هاكئ:  ))وحديث 

((الَعجقنِ 
(3)

. 

                                                 
 يف ))صحقح أبل داود((.وصححه األلباين  ( 21324(  وأحؿد )333أخرجف أبق داود ) (1)

 (.1258) رواه البخاري (2)

 يف ))صحقح الـسائل((. وصححه األلباين  )26895(  وأحؿد )242رواه الـسائل ) (3)
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 ػل الحديثقـ وجد آخلعط  إٓ أكف لؿ يبؾغ بحقث يسؾب عـةف إطةعل ااةؿ الؿةا   

  عؾقف. 

: )إصؾ يف الطفارة  ـ الحةدث الؿةا   وٓ طفةارة بن عثقؿقن رحؿه اهللالشقخ ا قال

بالؿا : اقا  ءان الؿةا  كؼقأةا  أن ُ لغقِّةًرا بشةل  طةاهر: ٕن الؼةقل الةراجح أن الؿةا  إ ا إٓ 

أكف ٓ تةزول طفقريلةف  بةؾ طفةقر طةاهر يف  -وهق باٍل عؾك ااؿ الؿا   -تغقر بشل  طاهر 

 .كػسف ُ طفر لغقره(

 :خؾط  قاه الشرب بؿادة الؽؾقر   وهل عـ سئل الشقخ ابن باز رحؿه اهلل: يسأنت 

  ادة تغقر لقن وطعؿ الؿا     فؾ يمثر هذا عؾك تطفقره لؾؿلقضئ ؟

  ل تقضع  قف لؿـع  ا قد يضةر الـةاستغقر الؿا  بالطاهرات وبإدوية الل ):  فلجاب 

 .( ع بؼا  ااؿ الؿا  عؾك حالف    نن هذا ٓ يضر  ولق حصؾ بع  اللغقر بذلؽ

  :الؿةقاد طةاهرة  طفةرة  ٕ ةا  الؿقاه الؿعبةلة اللةل يضةال إلقفةا عةدد  ةـ يسأنت

  حا ظة عؾك ااؿفا.

 املاء الذي خالطتٌ الهجاص ، َمل ِتغري أحد أَصافٌ   (11)

 ومؿا يدل عؾى صفوريته: 

 اهلُل عـف قال حديث
َ
 : أبل اعقٍد الخدريِّ َرِضل

ِ
ُل  ـ بئةِر  ملسو هيلع هللا ىلصققَؾ لراقِل اهلل أكلقضَّ

 بئةةٌر يطةةرُح  قفةةا الحةةقُ  ولحةةُؿ الؽةةعِب 
َ
  بضةةاعَة َوهةةل

ِ
ـُ  ؼةةاَل راةةقُل اهلل  :ملسو هيلع هللا ىلص والـَّةةل

ُسه شيءٌ )) ((الؿاُء َصفوٌر ال يـجِّ
(1)

.  

                                                 
 يف ))صحقح أبل داود((. وصححه االلباين(  66 ذي )(  والرت67رواه أبق داود ) ((1
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 : يسأنت: ُحكى انًبء انشاكذ انكثٍش أٔ انقهٍم إرا ٔقعج فٍّ َجبست 

أن الؿةةا  الةةدائؿ )الراءةةد( إ ا ءةةان ءثقةةرًا أكةةف ٓ يةةـجس  ال ختتالب بتتقن العؾؿتتاء( 1

 .ة ) الؾقن أو الطعؿ أو الرائحة (الثعثبؿخالطلف لؾـجااة إٓ إ ا تغقرت أحدى أوصا ف 

) واتػؼقا أن الؿا  الراءد إ ا ءان  ـ الؽثرة بحقةث إ ا حةر   قال ابن حزم رحؿه اهلل:

واطف لؿ يلحر  طر اه وٓ  ل   ـفؿا  اكف ٓ يـجسف  ةل  إٓ  ةا غقةر لقكةف أو طعؿةف أو 

 رائحلف (.

إٓ إ ا تغقر  ثؾف  ثؾ الؿةا   راجح تتتت عؾى ال( الؿا  الدائؿ)الراءد( الؼؾقؾ ٓ يـجس 2

 الؽثقر أي أكف إ ا تغقر تـجس وإن لؿ يلغقر  ع يلـجس.

 ابـ باز و ابـ عثقؿقـ رحؿفؿا اهلل.ورجحف 

  :حكى انًبء انًخغٍش بًجبٔسة انُجبستيسأنت: 

اتػؼ إئؿة إربعة عؾك أن الؿا  الؿلغقر بؿجاورة الـجااة ءؿا لةق ءةان إلةك جاكةب 

هبا ٕن اللغقر حصؾ بالؿجةاورة ريحف ة أو عذرة لؿ تخالطف  نكف طفقر ولق تغقر الؿا  جقػ

ٓ بالؿؿازجةة ءالطقةب يـلشةةر ريحةف يف الؿؽةان وعقـةةف باققةة لةؿ تـلؼةةؾ  ؽةذلؽ الؿقلةة لةةق 

 جاورت  اً   نن ريحفا قد يـلؼؾ إلةك الؿةا  وعقـفةا باققةة  ةع يؽةقن تغقةر الؿةا  بؿؿازجةةٍ 

 ولذلؽ  فق طفقر . 

 و ةع : )-الؿا  الؿلغقر بؿجةاورة الـجااةة عـ -قال ابـ عثقؿقـ رحؿف اهلل  :فبئذة

ُه عـف إن أ ؽـ:  فق  اٌ  رائحُلُف خبقثٌة  وربَّؿةا يؽةقن  َّٓ أنَّ إَولك اللـزُّ ءقن الؿاِ  طفقًرا: إ

وائُح  ؽروباٍت تُحؾُّ يف هذا الؿا ِ   .( قف  ـ الـاِحقِة الطبِّقِة ضرٌر  وقد تحِؿؾ هذه الرَّ
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  املاء املضتعمل ( 11)

 صفورية الؿاء الؿستعؿل: من أدلة

ُؿواتعالك: ﴿  ققل اهلل  .[6]الؿائدة: ﴾ َفَؾْم َتِجُدوا َماًء َفَتَقؿَّ

 وهذا ) ا (  ولؿ يلِت دلقٌؾ يـصُّ عؾك خروِجف عـ طفقريلف    قبؼك عؾك ُحْؽؿف.

بقِّع بـِت ُ عقِّ   وعـ مَستح رأَسته ِمتن  ملسو هيلع هللا ىلصَرستوَل اهلل أنَّ : ))-رضل اهلل عـفةا  -الرُّ

((فْضل ماٍء كان بقده
(1)

 . 

((إنَّ الُؿتْمِمَن ال يتـُجُس )) :قةال ملسو هيلع هللا ىلصوعـ أبل هريةرة رضةل اهلل عـةف أن الـبةل 
(2)

.  

  فق  ا  طفقر ٓقك بدكًا طاهرًا  ؾؿ يسؾبف الطفقرية.

 ورجح هذا الؼقل ابـ باز وابـ عثقؿقـ رحؿفؿا اهلل.

 :ق: الؿا  الؿـػصؾ أو الؿلسةاقط  ةـ أعضةا  الؿلقضةئ ه الؿاء الؿستعؿل  فبئذة

أو الؿغلسؾ. ولقس هق الؿا  الذي  ضؾ وبؼل بعد القضةق  أو آغلسةال يف اإلكةا  الةذي 

 ُيغرتل  ـف ٕن هذا الؿا  يطؾؼ عؾقف ) ضؾ الؿا ( واقليت حؽؿف ةة إن  ا  اهلل ةة.

 املاء املضخو  أَ  املشمط ( 12)

 لؿسخن:صفورية الؿاء ا من أدلة

 اهلُل عـف: ) عـ عؿر بـ
َ
ُل بالحؿقِم، ويغَتِسُل مـهالخطَّاب َرِضل ((أكَّه كان يتوضَّ

(3)
   . 

                                                 
ـَه األلباين(  132رواه أبق داود ) (1)  يف ))صحقح أبل داود((.       وحسَّ

 (.371) ومسؾم(   285) رواه البخاري ((2

ال يف 193أخرجةةف البخةةاري  عؾؼةةًا بصةةقغة الجةةزن قبةةؾ حةةديث ) (3) ًٓ عبةةدالرزَّ (  وأخرجةةف  قصةةق

 (.1/52يف ))إروا  الغؾقؾ(( ) صحح إسـاده األلباينو(  675))الؿصـَّػ(( )
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كتان ابتُن عؿتر َيغتِستل ))سللُت كافًعا عن الؿاء الستاِخن  فؼتال:  )(وعـ أيقب قال:

((بالحؿقم
(1)

 : هق الؿا  الساخـ. الحؿقم.     

 :يسأنت: حكى اسخعًبل انًبء انًسخٍ ببنشًس 

يجةةقز ااةةلعؿالف  طؾؼةةًا  ةةـ غقةةر ءراهةةة اةةقا  أءةةان هةةذا آاةةلعؿال يف البةةدن أن يف 

 الثقب.

صحقح وٓ ضعقػ وورد أثر ) لقس يف الؿا  الؿشؿس خرب  قال ابن حزم رحؿه اهلل :

اـاد ٓ بلس بف والشا عل إكؿا ءرهف  ـ جفة الطب وقةد ءةان عالؿةًا بةف : قةال عـ عؿر بن

ؿا  الؿشؿس إٓ  ـ جفة الطب (  العجب  ـ الشا عقة إ  أخذوا الشا عل : ) وٓ أءره ال

وقةد كةص . .عًا وٓ حجة لفؿ وقد يخطةئ الطبقةبققلف هذا حؽؿًا وجعؾقه  ؽروهًا  ر

 الشا عل يف إن عؾك أكف إكؿا ءرهف  ـ جفة الطب ولؿ يدع أكف اعلؿد  قف عؾك حديث (.

الؿسةخـ بالشةؿس حةديث وٓ أثةر ) وٓ يصةح يف الؿةا   وقال ابن الؼقم رحؿته اهلل :

 (.با  وٓ عابقهوٓ ءرهف أحد  ـ قد ا  إط

: ) ٓ كعؾؿ دلةقعً صةحقحًا يؿـةع  ةـ قالت الؾجـة الدائؿة لؾبحوث العؾؿقة واإلفتاءو

 االعؿال الؿا  الؿشؿس (. 

 :ًُسخٍ بشًء َجس   يسأنت: ُحكى انًبء ان

ـجس سةةخـ بالـجااةةة  ؾةةقس بةة) وأ ةةا الؿ :شتتقخ اإلستتالم ابتتن تقؿقتتة رحؿتته اهللقتتال 

   (.باتػال إئؿة إ ا لؿ يحصؾ لف  ا يـجسف وأ ا ءراهلف  ػقفا كزاع

                                                 
ال يف ))الؿصةةـَّػ(( ) (1) وصتتححه (  257(  وابةةـ أبةةل  ةةقبة يف ))الؿصةةـَّػ(( )676رواه عبةةدالرزَّ

 (.17يف ))إروا  الغؾقؾ(( ) األلباين

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 16 
 باب المياه : فقه           

 

)الةراجح أكةف ٓ يؽةره اللطفةر بةف ٕن إصةؾ عةدن  قال الشقخ ابن عثقؿقن رحؿه اهلل:

 .الؽراهة والؽراهة حؽؿ  رعل يحلاج إلك دلقؾ(

 املاء املضتعمل بغمط ِد القائم مو الهُم  (13)

ٕن طفةارة القةد  لقؼـةة وكجااةلفا  شةؽق   قفةا : هق ققل الجؿفقرؼقل بطفارتف وال

 .والقؼقـ ٓ يزول بالشؽ

 يسأنت: ٌجب غسم انكفٍٍ قبم إدخبنًٓب فً اإلَبء عُذ انقٍبو يٍ انُٕو:  

إذا استقؼَظ أحُدكم من كوِمِه فال ))قال :  ملسو هيلع هللا ىلصعـ أبل هريرة رضل اهلل عـف أن الـبل 

((كاِء حتى َيغسَؾفا ثالًثا فنكُه ال يدري أيَن باتْت َيُدهُ َيغؿْس يَدُه يف اإل
(1)

 . 

 القارد يف الحديث يؼلضل القجقب . إ ر وهذا

: ) الحةةديث صةةريح بةةإ ر  قتتال الشتتقخ محؿتتد بتتن إبتتراهقم حل الشتتقخ رحؿتته اهلل

قةال:  ملسو هيلع هللا ىلصبغسؾفؿا قبؾ إدخالفؿا اإلكا  وققلف عةـ أبةل هريةرة رضةل اهلل عـةف أن الـبةل 

ا استقؼَظ أحُدكم من كوِمِه فال َيغؿْس يَدُه يف اإلكاِء حتى َيغسَؾفا ثالًثا فنكُه ال يدري أيَن إذ))

(( رواه  سؾؿ  ع يحؾ إدخالفؿا قبؾ غسؾفؿا ثعثًا  نن أدخؾفؿا قبؾ  لةؽ  فةق باتْت َيُدهُ 

 ... (.ملسو هيلع هللا ىلصعاٍص آثؿ  خالػ ٕ ر الراقل 

 .         وقال بالقجقب ابـ باز و ابـ عثقؿقـ رحؿفؿا اهلل

: الؽػ دون  ا زاد عؾقفا لجريةان العةادة أن الةذي يةدخؾ يف اإلكةا   الؿراد بالقد هـاو

  ـ القد هق الؽػ.

                                                 
 .(278) مسؾم رواه ((1
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: هق إكا  القضق  ءؿا ورد اللصريح بةذلؽ يف روايةة البخةاري وهةل : والؿراد باإلكاء

نن أحتدُكم ال إذا استقؼَظ أحتدُكم متن كومتِه فؾقغستْل يتدُه قبتل أن ُيتدخَؾفا يف وضتوئِه ، فت)

(  يدري أين باتْت يدهُ 
(1)

 ويؾحؼ بف إكا  الغسؾ ٕكف وضق  وزيادة .. 

 يسأنت: ْم انًُٓ يخصٕص بُٕو انهٍم؟ 

)  ذهبـا و ذهب الؿحؼؼقـ أن هذا الحؽؿ لقس  خصقصًا  قال الـووي رحؿه اهلل :

ره لف غؿسفا بالؼقان  ـ الـقن بؾ الؿعلرب  قف الشؽ يف كجااة القد  ؿلك  ؽ يف كجاالفا ء

يف اإلكا  قبؾ غسؾفا اقا  قةان  ةـ كةقن الؾقةؾ أو الـفةار أو  ةؽ يف كجااةلفا  ةـ غقةر كةقن 

(  عـةاه أكةف ٓ يةل ـ الـجااةة  فنكه ال يدري أين باتت يده)وهذا  ذهب جؿفقر العؾؿا ...

عؾك يده وهذا عان لقجقد احلؿال الـجااة يف كقن الؾقةؾ والـفةار ويف القؼظةة و ءةر الؾقةؾ 

 (.أكف  خصقص بف بؾ  ءر العؾة بعده أوٓ لؽقكف الغالب ولؿ يؼلصر عؾقف خق ًا  ـ تقهؿ

ؾ وإكؿةا خةص : ) اللعؾقؾ يؼلضل إلحال كقن الـفار بـقن الؾقة قال ابن حجر رحؿه اهلل

 كقن الؾقؾ بالذءر لؾغؾبة (.

ورجةةح هةةذا الؼةةقل ابةةـ بةةاز وابةةـ عثقؿةةقـ رحؿفؿةةا اهلل لعؿةةقن الـفةةل يف كةةقن الؾقةةؾ 

 .فار ٕكف ٓ  رل بقـفؿا يف الحؽؿوالـ

 

 

 

 

                                                 
 .(162) البخاري رواه (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 18 
 باب المياه : فقه           

 

            فبئذة: انِحكًـت يـٍ اريـش بغسـم انٍـذٌٍ قبـم غًسـًٓب فـً اإلَـبء عُـذ

 االسخٍقبظ يٍ انُٕو :

: )  نن ققؾ :  ةا الحؽؿةة يف الـفةل عةـ غؿةس القةد  ؿه اهللقال الشقخ ابن عثقؿقن رح

 قبؾ غسؾفا ثعثًا لؿـ قان  ـ الـقن ؟ .

فتتنن أحتتدكم ال يتتدري أيتتن باتتتت بؼقلةةف : )) ملسو هيلع هللا ىلصأن الحؽؿةةة بقـفةةا الـبةةل  أجقةةب:

 نن قال قائؾ : وضعت يدي يف جراب  لعرل أ ا لؿ تؿس  قئًا كجسًا  ةـ بةدين   ((.يده

 .؟الذءر أو الدبر  ن ا ٓ تـجس جا   رعل ولق  رض أ ا  ستثؿ إكـل كؿت عؾك االـ

 الجقاب : أن الػؼفا  رحؿفةؿ اهلل قةالقا : إن العؾةة غقةر  عؾق ةة  العؿةؾ بةذلؽ  ةـ 

فنن أحدكم ال يدري باب اللعبد الؿح  لؽـ ظاهر الحديث أن الؿسللة  عؾؾة بؼقلف : ))

 ((.أين باتت يده

 فضل طًُر املزأة  ( 14)

للطفر بػضؾ  ا  الؿرأة الةذي تطفةرت بةف يف طفةارة واجبةة أو  سةلحبة اةقا  يجقز ا

 خؾت بف أو لؿ تخؾ   فق  ا  طاهر  طفر ير ع الحدث  طؾؼًا وٓ يؽره االعؿالف. 

 ومؿا يدل عؾى صفوريته:

كتتاَن َيْغَتِستتُل بَػْضتتِل  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ َرستتوَل اهللِ ابةةـ عبةةاس رضةةل اهلل عـفؿةةا: )) حةةديث

((َمْقُؿوَكةَ 
(1)

.   

                                                 
 (.323) مسؾم رواه ((1
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ل بػضتِل ُغْستِؾفا  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ الـَّبيَّ وعـ ابـ عباس عـ  قؿقكة رضل اهلل عـفا : )) َتوضَّ

((مَن الَجـابةِ 
(1)

  . 

)  الصقاب : أن الرجؾ لق تطفر بؿا خؾت بف الؿةرأة  ةنِن  قال ابن عثقؿقن رحؿه اهلل :

 طفارتف صحقحة ويرتػع حدثف وهذا اخلقار  قخ اإِلاعن ابـ تقؿقة رحؿف اهلل (.

 هق الؿا  الؿلبؼل  ـ وضقئفا أو اغلسالفا.  فضل صفور الؿرأة:لؿراد بت ا

 . أي ٓ يراها أحد أثـا  تطّفرها الؿراد بخؾوة الؿرأة بالؿاء:

  :يسأنت: ُحكى طٓبسة انًشأة بفضم طٓبسة انشجم 

أو  سلحبة وُكؼةؾ يجقز تطفر الؿرأة بػضؾ  ا  الرجؾ الذي تطفر بف يف طفارة واجبة 

 .ؾك  لؽاإلجؿاع ع

 الذي أسِلت عهٌ الهجاص  املاء( 15)

طفةقر   ) الؿا  الذي أزيؾت عـف الـجااة بلن تغقرت بـػسفا أو بنضا ة  ا  طفةقر إلقةف

 (:ةة عؾك الراجح ةة 

: ) والصحقح : أكف إ ا زال تغقةر الؿةا  الةـجس بةلي  قال الشقخ ابن عثقؿقن رحؿه اهلل

لةك ثبةت لعؾةة زال بزوالفةا وأي  ةرل بةقـ أن طريؼ ءةان  نكةف يؽةقن طفةقرًا ٕن الحؽةؿ  

 يؽقن ءثقرًا أو يسقرًا  العؾة واحدة  لك زالت الـجااة  نكف يؽقن طفقرًا(. 

(  وعؾةة الـجااةة الخبةث  ) الحؽم يدور متع عؾتته وجتودًا وعتدمًا قبعذة أصٕنٍت:

  فق كجس و لل لؿ يقجد  فق لقس بـجس.   ؿلل وجد يف  ل

                                                 
 ((.صحقح ابـ  اجفيف)) األلباين وصححه(  323جف )رواه ابـ  ا (1)
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 ٌ اهلُام مما ال نفط لٌ صائل املاء الذي َقع فّ (16) 

 صفوريته: ومؿا يدل عؾى

إذا وقتع التذباُب يف : ))ملسو هيلع هللا ىلصأبل هريرة رضةل اهلل عـةف قةال: قةال راةقل اهلل  حديث

((شراِب أحِدكم فْؾقغؿْسه ، ثم ْلقـزْعه : فننَّ يف إحدى جـاَحْقه داٌء ، و يف اآلخرِ شػاءٌ 
(1)

. 

اب والـحةؾ والبةؼ وكحقهةا  نكةف ٓ يةمثر  نن  ات يف الؿا   ا ٓ كػس لف اائؾة ءالذب

وهةذه إ ةقا  لةقس   لؽ  قف   ٕن الؿؼلضل للـجقس الؿقلة إكؿا هق د فا الؿحلؼـ  قفا 

   أي لقس لفا دن اائؾ.لفا كػس اائؾة

 الحشرات والؽائـات الضارة. الفوام:

  ٔ ،ّْٕفبئذة: ُْبك يبء طٕٓس ٌشفع انحذد ٌٔضٌم انُجس نكٍ ٌحشو اسخعًبن: 

 : مقاه حبار ثؿود غقر بئر الـاقة فاكه يحرم استعؿاله  (1

َأْرَض  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـَّتاَس َكَزُلتوا متع َرستوِل اهللِ : ))عـ عبد اهلل بةـ عؿةر رضةل اهلل عـةف

َأْن ُيَفرِيُؼتوا متا  ملسو هيلع هللا ىلصَثُؿوَد، الِحْجَر، َفاْسَتَؼْوا ِمن بْئرَِها، واْعَتَجـُوا بته، فتلَمَرُهْم َرستوُل اهللِ 

ْوا ِمن بْئرَِها، وَأْن َيْعِؾُػوا اإلبَِل الَعِجقَن، وَأَمَرُهْم َأْن َيْسَتُؼوا ِمَن البِْئرِ الَّتي َكاَكْت َترُِدَهتا اْسَتؼَ 

((الـَّاَقةُ 
(2)

. 

 كه يحرم استعؿاله:فن اء غقر الؿباح كالؿسروق والؿغصوب( الؿ2

متاَءُكم وأمتواَلُؽم إنَّ د )): قةال ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبةل   عبد اهلل رضل اهلل عـةفجابر بـ عـ  

(( عَؾقُؽم حراٌم كُحرَمِة َيوِمُؽم هذا يف َشْفرُِكم هذا يف بؾِدُكم هذا
(3)

. 

                                                 
 .)3322) رواه البخاري (1)

 .)3379) رواه مسؾم ((2

 .)1218) رواه مسؾم ((3
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ًّا: املاء الهجط  ثان
     

 خالطلف كجااة  غقرت أحد أوصا ف.هق الؿا  الذي الؿاء الـجس: 

ْت  قةف أْجؿعقا عؾك أنَّ الؿةا  الؼؾقةَؾ أو الؽثقةر إ ا وقَعة): قال ابن الؿـذر )رحؿه اهلل(

 .(كجااٌة   غقَّرت لؾؿا  طعًؿا أو لقًكا أو ِريًحا: أكَّف كِجٌس  ا دان ءذلؽ

 .ٓ ير ع الحدث وٓ يزيؾ الـجس حؽؿه:

 :اشخبّ عهى انًسهى يبء طٕٓس بُجس إرا يسأنت : 

إ ا ا لبف عؾك الؿسؾؿ  ا  طفقر وآخةر كجةس  نكةف يلحةرى ويغؾِّةب طفةارة أحةدهؿا 

 لقؼـًا  ـ كجااة أحدهؿا وطفارة أخر.ويسلعؿؾف  هذا إ ا ءان  

وأ ا إن ءان غقر  لقؼـ  نن إصؾ يف إ قا  الطفارة و ـفا الؿةا   وحقةث أن الؿةا  

ٓ يـجس إٓ إ ا تغقر لقكف أو طعؿف أو رائحلف بالـجااة   ةن ا تغقةر الؿةا  بالـجااةة حؽةؿ 

 بـجاالف  وإن لؿ يلغقر بـك عؾك إصؾ وهق طفارتف. 

 والحجارة والثقاب وإرض    الطفارة  قاهـا يف إصؾو : يالسعد قال

 :القؼقن ال يزول بالشن قاعدة أصولقة. 

 عبةد اهلل بةـ زيةد رضةل اهلل عـةف:  عةـ :دلقل الؼاعتدة
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصأكَّةُف َ ةَؽا إلةك َراةقِل اهلل

ةَعِة؟ َ ؼةاَل: َ  يف الصَّ ْ
ةل ُجُؾ الذي ُيَخقَُّؾ إَلْقِف أكَّف َيِجُد الشَّ  -أْو ال َيـَْصترِْب  -َيـَْػتِتْل  ال)) الرَّ

((حتَّى َيْسؿع َصْوًتا أْو َيِجَد ِريًحا
(1)

. 

                                                 
 (.137) رواه البخاري (1)
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 ن ا ءان الؿا  طفقرا  ثؿ  ؽ هؾ تـجس أن ٓ   إصؾ الطفقرية.  

 إ ا لؿ يلؼقـ الشخص كجااة  ا  أو غقره  اكف ٓ يجب عؾقف السمال عـفيسأنت :. 

 يسلعؿؾف ٕكف  ـ باب ققلةف  أن:  ـ عؾؿ الـجس يجب عؾقف إععن  ـ أراد يسأنت

يُن  : ))ملسو هيلع هللا ىلصولؼقلةةف  [.2]الؿائةةدة: ﴾َوالتَّْؼتتَوى   َوَتَعتتاَوُكوا َعَؾتتى اْلبِتترِّ ﴿ :تعةةالك التتدِّ

((الـَِّصقَحةُ 
(1)

.   

  :الؿةا  الةـجس: ٕن  لةؽ  اللل ُتمءؾ وُيشرب لبـفةآ يجقز اؼك البفائؿ يسأنت

ـاب الـجااات يف  لءؾف و ؾبسةف يجعؾفا يف حؽؿ الجعلة: وٕكف  طؾقب  ـ الؿسؾؿ اجل

 .و رءبف وجؿقع  ئقكف

 يباح أءؾ الثؿار والحبقب اللل اؼقت بالؿا  الـجس أو اؿدت بـجس  :يسأنت

أءثةةر الػؼفةةا .  قةةالقا: ٕن الـجااةةة تسةةلحقؾ يف باطـفةةا  لطفةةر بآاةةلحالة  ءالةةدن  عـةةد

 .يسلحقؾ يف أعضا  الحققان  لحؿًا ويصقر لبـًا

أ ا إ ا ءان يسبب ضةررا  نكةف ٓ يجةقز  .يرتتب عؾك االعؿالف ضررهذا إ ا لؿ  قؾت:

((ال ضَرَر وال ِضرارَ )) :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  لؼقلاالعؿالف 
(2)

. 

 

 

 

                                                 
 (.55) رواه مسؾم (1)

 .(896يف ))إروا  الغؾقؾ(( )حه األلباين حوص(  4541الدارقطـل يف ))الســ(( ) رواه  ((2
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 (1) يذا البابيف إمجاعات 
 

 ((ؿاء اؾبحر طفور)): 
وقد أجؿع جؿفقر العؾؿةا  وجؿاعةة أئؿةة الػلقةا بإ صةار ) :(رحؿه اهلل) ابن عبد البرقال 

 (.ر طفقر  اؤه  وأن القضق  جائز بفالبح  ـ الػؼفا   أن

 ((ؿاء اؾدؿاء طفور)): 
 (.وقد أجؿعقا عؾك جقاز الطفارة بؿا  السؿا ) :)رحؿه اهلل(ابن كجقم قال 

 ((غقر مبا ال ميؽن اؾتحرز ؿـه طفوراملاء املت:)) 
 لثاين:  ا ٓ يؿؽةـ اللحةرز  ـةف  ءالطحؾةب والخةز واةائر  ةا:)ا(رحؿه اهلل)ابن قدامة قال 

 يـبت يف الؿا   وءذلؽ ورل الشجر الذي يسؼط يف الؿا   أو تحؿؾف الريح  لؾؼقف  قف  و ا تجذبف

 (.وٓ كعؾؿ يف هذه إكقاع خعً ا  ...السققل  ـ العقدان واللبـ وكحقه

 ((اء املتغقر ططافر قخخ  حؽؿهامل)): 
 لؽـ بشرط أن يؽقن اللغقر بحقث يزول ااؿ الؿا  عـف.

وهذا إجؿاع ٓ خعل  قف  إ ا تغقر بؿا غؾب عؾقف  ـ كجس أو ) ه اهلل(:)رحؿالؼرصبي قال

 (.طاهر: أكف غقر  طفر

 ((املاء املتغقر طـجادة قخخ  حؽؿفا)): 
وأجؿعةةقا عؾةةك أن الؿةةا  الؼؾقةةؾ والؽثقةةر  إ ا وقعةةت  قةةف ) )رحؿتته اهلل(:ابتتن الؿـذرقتتال 

 (.س   ا دان ءذلؽالـجااة   غقرت لؾؿا  طعًؿا  أو لقًكا  أو ريًحا  أكف كج

 

                                                 
 .الؼحطاين اعقد بـ اا ةعة اإلجؿاع يف الػؼف اإلاع ل  ٕ قاق راجع:( (1
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 (( طفور تغقرهاملاء اؾؽثقر اؾواؼع ػقه جنادة ؾم)): 
وأجؿعقا أن الؿا  الؽثقةر  ةـ الـقةؾ والبحةر وكحةق  لةؽ  إ ا ) )رحؿه اهلل(:ابن الؿـذرقال 

 (.وقعت  قف كجااة   ؾؿ تغقر لف طعًؿا أو لقًكا أو ريًحا  أكف بحالف ويلطفر  ـف

 ((  اؾطفورقة ػفو طفور ؿا قواػؼه ػي خاؾطةإذا املاء)): 
الثالةةث:  ةةا يقا ةةؼ الؿةةا  يف صةةػلقف الطفةةارة  والطفقريةةة  ) )رحؿتته اهلل(:ابتتن قدامةقتتال 

وٓ كعؾةؿ يف ). . .  ثةؿ قةال: (ءالرتاب إ ا غقر الؿا  ٓ يؿـع الطفقرية: ٕكةف طةاهر  طفةر ءالؿةا 

 (.هذه إكقاع خعً ا

 ((طفارة املاء املتغقر مبجاورة دون ممادة)): 
ءؿةا لةق تغقةر بجقػةة "وققلةف: )حقث يؼقل  ارًحا لؽعن الؿةاتـ:  (رحؿه اهللالـووي )ال ق

يعـل: جقػة  ؾؼاة خارج الؿا  قريبة  ـف  ويف هذه الصقرة ٓ تضر الجقػة قطًعا  بةؾ الؿةا   "بؼربف

 (.طفقر بع خعل

 ((جواز اؾطفارة طاملاء اآلجِن)): 
أن القضق  بالؿا  أجـ  ـ غقةر كجااةة حؾةت أجؿعقا عؾك :)()رحؿه اهللقال ابن الؿـذر

 .( قف جائز

 ((اؾتطفر طاملاء املدخن جائز)): 
وأ ا  سللة اللطفر بالؿا  الؿسخـ   اتػؼقا عؾك جقازه إٓ  ةا ) (:رحؿه اهللابن حجر )قال 

 (.روي عـ  جاهد

 ((ؾقس طـجس املاء املدخن طاؾـجادة)): 
بالـجااة   ؾةقس بةـجس باتػةال إئؿةة  إ ا لةؿ  وأ ا الؿسخـ) (:رحؿه اهللابن تقؿقة )قال 

 (.يحصؾ لف  ا يـجسف
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  ((ٍطفورقة املاء املدتعؿَل ؿن طافر)): 
الؿا  الطاهر إ ا االعؿؾف إكسان يف غقر ر ع الحدث   نن هذا آالعؿال ٓ يغقر  ـ أي إن 

 حؽؿ الؿا  يف  ل .

 (.قر الؿا   سلعؿًع باإلجؿاعولق تقضل  لقضئ لؾلربد: ٓ يص) :( رحؿه اهللالعقـي )قال 

  ((اؾـدى أو اؾبؾل اؾباؼي عؾى أعضاء املتطفر))طفورقة: 
ويف إجؿةةاع أهةةؾ العؾةةؿ أن الـةةدى البةةاقل عؾةةك أعضةةا  ) (:رحؿتته اهللابتتن الؿـتتذر )قتتال 

 (.الؿلقضئ والؿغلسؾ  و ا قطر  ـف عؾك ثقاهبؿا طاهر: دلقؾ عؾك طفارة الؿا  الؿسلعؿؾ

 (( اء املدتعؿل ػي غقر اؾطفارةاالـتػاع طاملجواز)): 
إ ا ءان لدى الؿسؾؿ  ا   سلعؿًع يف طفارة  وأراد أن يسلعؿؾف يف  رب أو طبخ أو غقةره  

  نن  لؽ جائز.

 ـع الطفةارة - نن ققؾ: ٓ يؾزن  ـ عدن جؿعف الؿا  الؿسلعؿؾ ) ) رحؿه اهلل(:الـوويقال 

 (.وكحقها   ع جقازها بف بآتػالبف  ولفذا لؿ يجؿعقه لؾشرب والطبخ والعجـ واللربد 

 (( ػضل وضوء اؾرجلطفارة)): 
 (.واتػؼقا عؾك جقاز وضق  الرجؾ والؿرأة بػضؾ الرجؾ: )) رحؿه اهلل(الـوويقال 

 ((جواز وضوء اؾرجال واؾـداء ؿن إـاء واحد:)) 
واتػؼ العؾؿةا  عؾةك جةقاز وضةق  الرجةؾ والؿةرأة واغلسةالفؿا : ))رحؿه اهلل(الـوويقال 

 .(ا  ـ إكا  واحدجؿقعً 

  ((اؾطفارة طغقر املاء املطؾق غقر جائزة)): 
وأجؿعقا عؾك أن القضق  ٓ يجقز بؿا  القرد  و ا  الشجر  ) :(رحؿه اهللابن الؿـذر )قال 

 (.و ا  العصػر  وٓ تجقز الطفارة إٓ بؿا   طؾؼ  يؼع عؾقف ااؿ الؿا 
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 ((اؾطفارة طاملائعات دوى املاء غقر جائزة)): 
وأ ا  ا اقى الؿا   ـ الؿائعات الطاهرة   ع خعل يف أكف ٓ ) :(رحؿه اهللالؽاساين )قال 

 .(تحصؾ هبا الطفارة الحؽؿقة  وهل زوال الحدث

  ((عدم جواز اؾوضوء طاؾـبق  املشتد)): 
الؼقل بجةقاز القضةق  بالـبقةذ  شةفقر عةـ أبةل حـقػةة رحؿةف اهلل  ولؽةـ إ ا ا ةلد الـبقةذ  

  نكف يلػؼ  ع الجؿاهقر  ـ العؾؿا    قؽقن إجؿاًعا بعدن جقاز القضق  بف. لصبح  سؽًرا  

ا: ٓ يجةقز : )-و ـ  ـ ءبار الحـػقة -)رحؿه اهلل(البابرتيقال  و ا ا ةلد  ـفةا  وصةار  ةرأ

 .(القضق  بف باإلجؿاع: ٕكف صار  سؽًرا حراً ا

 ((طفارة املاء اؾ ي دون اؾؼؾتني طاملؽاثرة:)) 
 بؾةغ قؾلةقـ   قصةقر طةاهًرا  -أي الؿا  الؿضال إلقةف-إ ا ءاثره ) (:ه اهللرحؿالـووي )قال 

 (. طفًرا بع خعل  اقا  ءان الذي أورده عؾقف طاهًرا أو كجًسا  قؾقًع أو ءثقًرا

  ((اؾطفارة املتقؼـة ؾؾؿاء ال تزول طاؾشك)): 
الؿةا   و ةؽ يف إ ا تقؼـ طفارة )حقث يؼقل  ارًحا ققل الؿاتـ:  (رحؿه اهللالـووي )قال 

 هذه هل الصقرة إولك.(  كجاالف  تقضل بف  هذه الصقر الثعث  لػؼ عؾقفا

 ((املاء املتقؼن جنادته ال تزول طاؾشك)): 
وإن تةقؼـ كجااةلف  و ةؽ يف )حقةث يؼةقل  ةارًحا قةقل الؿةاتـ:  (رحؿه اهللالـووي )قال 

 الصقرة الثاكقة.ل هوهذه  ( طفارتف  لؿ يلقضل بف  هذه الصقر الثعث  لػؼ عؾقفا

 (( طفورقة املاء غقر املتقؼن طفارته وال جنادته)): 
 وإن لؿ يلقؼـ طفارتف  وٓ)حقث يؼقل  ارًحا ققل الؿاتـ:  (رحؿه اهللالـووي )قال 

 الصقرة الثالثهل وهذه  (.كجاالف  تقضل بف  هذه الصقر الثعث  لػؼ عؾقفا 
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 تلخّص 
   

 أقسام املًاه -أ

 

 

 ( جنس2)                      ( طهىر                                                           1)         

                                                                         

 كل ماء خالطته جناسة                                :                                                     ويهدرج حتته   

 فغريت أحد أوصافه

 .يبء انًطش  (1)                                            

 .يبء انبحش   (2)                                            

 .يبء انبئش   (3)                                            

 .انثهج ٔ انبشد   (4)                                            

 .-ٔ ْٕ يب ٌُبع يٍ ارسض  -يبء انعٌٍٕ    (5)               

 .يبء صيضو   (6)                                            

 .انًبء اَجٍ   (7)                                            

 .انًبء انزي حغٍش  بسبب يخبنطت طبْش ال ًٌكٍ انخحشص يُّ   (8)                                           

انًبء انزي حغٍش بسبب يخبنطت طبْش  ًٌكٍ انخحشص عُّ )يب    (9)                                            

 .داو حبفظًب إلطالقّ(

 .نًبء انزي خبنطخّ انُجبست، ٔنى ٌخغٍش أحذ أٔصبفّا (11)                                   

 .انًبء انًسخعًم  (11)                                             

 .انًبء انًسخٍ  أٔ  انًشًس  (12)  

 .انًبء انًسخعًم بغًس ٌذ انقبئى يٍ انُٕو  (13)                        

 .فضم طٕٓس انًشأة  (14)                                            

 .انًبء انزي أصٌهج عُّ انُجبست  (15)   

 انًبء انزي ٔقع فٍّ انٕٓاو يًب ال َفس نّ سبئهت  (16)                              
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 تدريب املستىى األول

 

 ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية: -أ
  .ال يرفع الحدثلؽـه زيل الـجس والؿاء الطفور ي  (1

 ع فقه مؾح.ِض ال يجوز الوضوء بؿاء و  (2

 .ـجاسات يف بئر بضاعة لئال تـتشركان أصحاب الـبي يؾؼون بال  (3

  .يجوز استخدام ماء زمزم يف إزالة الـجاسة  (4

   .الوضوء بالؿاء الؿتغقر بالصدأيجوز   (5

 .الؿاء الدائم الذي ال يجري إن وقعت فقه كجاسة صار كجًسا تغقر أو لم يتغقر  (6

 .حال بليال يـجس الؿاء الؽثقر الجاري   (7

 الؿؼصود عـد الػؼفاء بالؿاء الؿستعؿل أي الؿستعؿل يف أعؿال البقت من صبخ   (8

 .وغقره

 .الؿؼصود بػضل صفور الؿرأة أي الؿاء الؿتساقط من أعضاء الوضوء  (9

  .يجوز صفارة الؿرأة بػضل صفور الرجل  (11

 .يزيل الـجس والؿاء الؿغصوب يرفع الحدث   (11

  .كجس يتركفؿا ويتقؿمء ؿاإذا اشتبه عؾى الؿسؾم ماء صفور ب (12

 اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: -ب

 أربعة أقسام[          –ثالثة أقسام  –]قسؿقن :                  إلىعؾى الراجح تؼسم الؿقاه شرًعا (  1

 [                                                   غقر جائز         –]          جائز       الؽؾور:            الوضوء بالؿقاه الؿعالجة بؿادة ( 2

 [                                                               صفور        –     كجس]          بؿجاورة الـجاسة:                          الؿاء الؿتغقر( 3

)              ( 

)              ( 

)              ( 

)              ( 

   (           ) 

)              ( 

)              ( 

 

)              ( 

)              ( 

)              ( 

)              ( 

)              ( 
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 :الوضوء بالؿاء الؿسخن بالـجاسة( 4

 جس:ائم التي كمكل من الؿاء الـسؼي البف( 5

 غسل القدين قبل إدخالفؿا يف إكاء الوضوء عـد( 6

 م:الؼقام من الـو   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [                                          غقر جائز                  –]          جائز      

 غقر جائز              [                                              –]          جائز      

 

 واجب   [    –مستحب      –  ]    مباح 
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 الثانٌتدريب املستىى 

 
 

 ( اذؽر دؾقؾني عؾى أن املقاه ؼدؿان ػؼط؟1
 عؾى: واحدًا ؾقؾًاد ( اذؽر2

 .البحر قاهصفارة م (1

 .صفارة مقاه البئر (2

 .قر أحد أوصافهالؿاء الذي خالطته الـجاسة، ولم يتغ صفارة (3

 .صفارة الؿاء الؿستعؿل (4

 .صفارة الؿاء الؿشؿس (5

 .صفارة فضل صفور الؿرأة (6

 .صفارة الؿاء الذي وقع فقه الفوام مؿا ال كػس له سائؾة (7

 .غؿس القدين يف اإلكاء عـد االستقؼاظ من الـوم قبل غسؾفؿا خارجهحرمة  (8

 ؿا قؾي:حؽم (  وضح 3
 .ُحؽم الؿاء الذي وضع فقه مؾح فغقره (1

 .إزالة الخبث بؿاء زمزمؽم ُح  (2

كالطحالتب،  صتاهر ال يؿؽتن التحترز مـته ةلطتب مخاببست ُحؽم الؿاء الذي تغقتر (3

 .وورق الشجر

 .ُحؽم الؿاء الؿتغقر بؿجاورة الـجاسة (4

 .أو الؼؾقل إذا وقعت فقه كجاسة ُحؽم الؿاء الراكد الؽثقر (5

 .ُحؽم غسل القدين قبل إدخالفؿا اإلكاء (6
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  ( ؿا املؼصود :4
 الطفور. الؿاء (1

  .الؿاء اآلجن (2

 .الؿاء الؿستعؿل (3

 .فضل صفور الؿرأة (4

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 أبو أحمد                                                                         
 حمند  الغباشٌ                                                                             

  غفر اهلل له ولوالديه وللمسلمني                                                                                                                           

ohamed201718@yahoo.comM 
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