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الرحيم
الرحمٰن ّ
بسم اهلل ّ
الدرس الثاني
كتاب الطهارة
الباب األول :أحكام الطّهارة والمياه
املسأأةل ا ألوىل :التعريف ّ
ابلطهارة وبيان أأقساهما
ّ -١
الصالة و أأمه رشوطها.
الطهارة يه مفتاح ّ
والطهارة عىل قسمني:
 الطهارة املعنوية ويه طهارة القلب من الرشك واملعايص. الثاين :الطهارة ا ِحل ّس ّية. -٢تعريفها:
يه يف اللّغة النظافة والزناهة من ا ألقذار.
يف الإصالح رفع احلدث ،وزوال اخلَبث:
الصالة وهو نوعان:
 املراد ابرتفاع احلدث :إازاةل الوصف املانع من ّ حدث أأصغر وهو اذلي يقوم بأأعضاء الوضوء اكلبول والغائط.حدث أأكرب وهو اذلي يقوم ابلبدن اكجلنابة وهذا يرتفع ابلغُسل.وعىل هذا طهارة احلدث :صغرى ويه الوضوء ،وكربى ويه الغُسل .وبدل مهنام عند تعذرهام وهو التميم.
املراد بزوال اخلَبث :إازاةل النجاسة من البدن والثوب واملاكن.املسأأةل الثانية :املاء اذلي ََت ُص ُل به ّ
الطهارة
الطهارة هو املاء ّ
املاء اذلي ََت ُص ُل به ّ
الطهور وهو ّ
السامء
الطاهر يف ذاته املطهّر لغريه ،وهو البايق عىل أأصل خلقته ،سواء اكن انز ًل من ّ
ماء ليطهرمك به}
اكملطر و َذ ْوب الثلوج و َالربد أأو جار ًاي يف ا ألرض كامء ا ألهنار والعيون والبحار .لقوهل تعاىل{ :ويُزنل عليمك من ّ
السامء ً
الربد" .رواه
ماء طهور ًا} (الفرقان  .)٨٤وقوهل " :اللهم اغسلين من خطياي ابملاء والثلج و َ َ
(ا ألنفال  )١١ولقوهل{ :و أأنزلنا من السامء ً
البخاري ومسمل .ولقوهل  عن ماء البحر" :هو الطهور ماؤه ،احل ُّل ميتته" .رواه أأبو داود والرتمذي.
ماء فتميّموا صعيد ًا ط ّيب ًا} (املائدة
ول َتصل الطهارة مبائع غري املاء اكخل ّل والبزنين والعصري واللميون وحنو ذكل ،لقوهل تعاىل{ :فمل جتدوا ً
.)٦
املسأأةل الثالثة :املاء اإذا خالطته جناسة
املاء اإذا خالطته جناسة ّ
فغريت أأحد أأوصافه الثالثة رحيه أأو َطعمه أأو ل َ ْونه فهو جنس ابلإجامع ،ل وجوز اس تعامهل ،فال يَرفع احلَدَ ث ول
يُزيل اخلبث سواء اكن قلي ًال أأو كثري ًا.
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و أأ ّما اإذا خالطته جناسة ومل ّ
تغري أأحدَ أأوصافه فاإن اكن قلي ًال ،فقيل مل ينجس وهو قول الإمام ماكل والظاهرية ،وحلديث أأيب سعيد
هور ل يُنَ ِ ّجسه يشء" .رواه أأمحد و أأبو داود والرتمذي والنسايئ.
اخلُدْ ري قال" :قال رسول هللا " :ا ّإن املاء َط ٌ
وقيل :ين ُجس وهو قول احلنفية والشافعية واحلنابةل ،حلديث ابن معر أأن رسول هللا rقال" :اإذا بلغ املاء قُلَتَ ْني مل َحي ِملِ اخلَ َبث" ويف لفظ
"مل يَن ُجس" .رواه أأبو داود والرتمذي والنسايئ وابن ماجد .وال ُق ّةل يه اجلَرة اليررية مقدارها حنو  ٢٢٢كيلوغرام .مففهوم احلديث اإذا اكن
املاء دون ال ُقلتني ووقعت فيه جناسة ّغريته و ّجن َس ته .فاملسأأةل فهيا خالف.
وإاذا اكن كثري ًا مل ين ُجس قو ًل واحد ًا.
املسأأةل الرابعة :املاء اإذا خالطه طاهر
املاء اإذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الشجر أأو الصابون أأو غري ذكل من املواد ّ
فالصحيح أأن ّه
الطاهرة ،ومل يغ ِلب ذكل اخملالط عليهّ ،
غسلْ َن ابنته" :اغسلهنا ثالاث أأو مخسا أأو أأكرث من ذكل اإن
َطهور وجوز التطهر به من احلدَ ث والنجاسة ،حلديث النّ ّيب  rلل ِن ْسوة الاليت َ
َر َأيْ ُُت مبا ٍء ِ
وسدْ ر واجعلن يف الآخرة اكفور ًا "...رواه البخاري ومسمل.
وقسم امجلهور املاء اإىل ثالثة أأقسام :جنس وطاهر يصلح للعادة ّ
(اكلطبخ وحنو
وعىل هذا فاملاء قسامن :جنس وطهور وهو قول احلنفيةّ .
ذكل) َ
وطهور يَرفع احلدَ ث ويُزيل النجاسة.
املسأأةل اخلامسة :حمك املاء املس تعمل يف طهارة
الطهارة اكملاء املنفصل عن أأعضاء امل ُ ِ
املاء املس تعمل يف ّ
توضئ واملُغت َ ِسل َطهور يَرفع احلَدث ويُزيل اخلبث ما دام أأن ّه مل يتغري منه أأحدُ
أأوصافه الثالثة.
ودليل طهارته " :أأن النّ ّيب " اكن اإذا توضأأ اكدوا ي َ ْقتَ ِتلون عىل َوضوئه" .رواه البخاري .و َالوضوء هو املاء اذلي ي ُس تعمل يف ُالوضوء.
نساءه اكنوا ي َ ْغت َ ِسلون يف ا ِجلفان (مجع َج ْفنة ويه القَ ْصعة) .رواه مسمل و أأبو داود والن َ َس ِايئ و ِالرت ِمذي.
و ألن النّ ّيب  و َ
املسأأةل السادسة :أأسأآر الا َد ِميني وهبمية ا ألنعام
رشب الشّ ارب منه .فا ألديم طاهر ُوس ْؤره طاهر.
الس ْؤر هو ما ب َ ِق َي يف الإانء بعد ُ ْ
ُّ
وكذكل ُس ْؤر اجلُنب واحلائض ،لقول ّالرسول " املؤ ِمن ل يَن ُجس" .رواه مسمل .واكنت عائشة ترشب من الإانء ويه حائض فيأأخذه
رسول هللا  rفيضَ ع فَاه عىل موضع ِفهيا (الفاه أأي الفم) .رواه مسمل.
وقد أأمجع ال ُعلامء عىل َطهارة ُس ْؤر ما ي ُ ْؤ َ ُ
َك لَح ُمه من ا ألنعام وغريها.
اكلس باع واحلُمر وغريها اختلف العلامء فهيا عىل قولني:
و أأ ّما ما ل ي ُ ْؤ ََك ُمحله ِ ّ
 قيل طاهرة وبه قال امجلهور قيل جنسة وبه قال احلنفيةحر ِز مهنا ألهنا ختالط الناس كثري ًا ،كام قال النّ ّيب " :اإهنّ ا ليست بنَجِ س إانّام يه من َّ
الط َّوافني عليمك
و أأ ّما سؤر اله ِّرة فطاهر ِل َمشقة التَ ُّ
و َّ
الط ّوافات" .رواه أأمحد و أأبو داود و ِالرت ِهذي( .الطوافني أأي تُ ِيرث ادلخول عىل الناس ولو بغري اإذهنم وتس تعمل ا ألواين ،فَففَّ َف الإسالم
سؤرها).
يف ِ
و أأ ّما ُسؤر اللكب فنجس حلديث أأيب هريرة أأ ّن رسول هللا  قالَ :
"طهور اانء أأحدمك اإذا َول َ َع ( أأي رشب منه بلسانه) فيه اللكب أأن
ِ
ِ
يغسهل س ب َع ّمرات ُأولهن ُّ
ابلرتاب" .رواه البخاري ومسمل.

