
أي واملراد عند  (َوُهوَ ) ( أي إطالق الفقهاء واملصنفنيال ُمَراُد ِعن َد اْل ِط ََلقِ ) احلدث (َأي   ،أسباب الحدث) بيان( باب) هذا
َص َغرُ ) احلدث اإلطالق .. ن أريد غريه .. فالبد من التقييد باألكرب، نعم قد يطلق احلدث فينصرف إىل األكرب كما إذا نوى فإ (اْل 

وكذلك قد يطلق احلدث ويراد به األصغر واألكرب، كما يف  ،ن اجلنابة رفع احلدث .. فإنه ينصرف إىل األكرب لقرينة كونه عليهاملغتسل ع
قوهلم : الطهارة ارتفاع احلدث ...إخل، لكن ذلك غري غالب، واألسباب مجع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إىل غريه، واصطالحا :ما 

عدمه العدم لذاته، وبعضهم عرفه بأنه الوصف الوجودي الظاهر املنضبط املعرف للحكم أو غريه، وتقدم يلزم من وجوده الوجود ومن 
أو نفس اخلارج  الطهر، مدة نتهي هبااملرتتب عليه، أو األسباب اليت ت ، وهي األمر املعنوي، أو املنعأربعةأن للحدث إطالقات 

ة أسباب إليه مبعىن الالم، وإن أريد املعىن الثالث فاإلضافة بيانية، أي باب أسباب فإن أريد به أحد املعنيني األولني فإضاف املخصوص،
، واألقرب أن ، أما املعىن الرابع فغري مراد هناللجنس، لذا عرب يف املنهج بقوله: باب األحداث .. أل يف احلدثتكون هي احلدث، و 

باألعضاء، وال منعا  اه" فاخلروج سبب للحدث، وليس هو أمرا معنويا قائماملعىن الثالث هو املراد هنا، بقرينة قوله " خروج شئ من قبل
َها) مرتتبا على األمر املعنوي ولكن عدل املصنف عن التعبري هبا ليسلم من االعرتاض ( بِنَ َواِقِض ال ُوُضوءِ ) أي عن األحداث( َويُ َعب َُّر َعن  

و الصالة، ، فيستلزم بطالن ما بين عليه من حنلنقض رفع الشئ من أصله، إذ ايقتضي بطالن الطهر السابق .. التعبري بالنواقضبأن 
، كما أنه يقال انتهى الصوم بالغروب ال بطل به، وقد جياب عن ذلك بأن ال أكثر الطهر باحلدث مدة نتهيواألمر ليس كذلك، إذ ت

ن األحداث مبوجبات الوضوء، وعدل املصنف عن التعبري بالنواقض صار حقيقة عرفية على انتهاء الطهر ال بطالنه، وقد يعرب أيضا ع
، وقدم املصنف ء وحدها، وليس كذلك بل موجبه احلدث مع القيام لنحو الصالةو هذا التعبري أيضا القتضائه أن األحداث توجب الوض

سبق من الطهارة، إذ ، وألن احلدث أهذا الباب على فروض الوضوء .. ألن املتوضئ ينوي رفع احلدث، فيحتاج ملعرفة ما ينويه أوالا 
وحصر  فقط،( َأر بَ َعة  ) أي األحداث (ِهيَ )اإلنسان يولد يف حكم احملدث، ولدفع ما يتوهم أنه ال يسمى حدثا إال ما كان بعد طهارة 

ما األحداث يف األنواع األربعة .. تعبدي، فال يقاس عليها نوع خامس، وإن كان بعض هذه األحداث معقول املعىن يقاس عليه غريه ك
فال نقض بالبلوغ بالسن، وال مبس األمرد اجلميل، وال مبس فرج هبيمة، وال بأكل حلم اجلزور  قيس على النوم .. حنو اجلنون واإلغماء ،

يف األربعة، وكذا ال نقض خبروج النجاسة من غري السبيلني كالقئ والفصد واحلجامة، وال بالقهقهة يف الصالة، وال بالردة  على املذهب
 اتصلت باملوت، وأما وجوب غسل الرجلني عند نزع اخلف وهو بطهر املسح .. فال يرد ألن الكالم يف موجب الوضوء التام إال إن

ء  ) األربعة األسباب أي (َأَحُدَها) ( سواء كان ُدبُرِهِ ) خروج شئ من ()َأو   احلي الواضح (َأي  ال ُمتَ َوضِّئِ  ِمن  قُ ُبِلهِ ) يقينا( ُخُروُج َشي 
قَاَل ) قليال أو كثريا ،رجعتينا أو رحيا ولو من الذكر، طاهرا أو جنسا، جافا أو رطبا، انفصل أو ال كدودة أطلت برأسها مث اخلارج ع

ِئنُ  "، َحد  ِمن ُكم  ِمن  ال َغاِئطِ َأو  َجاَء أَ "  تَ َعاَلى َر ِض تُ ق َضى ِفيِه ال  ) أي املنخفض (َوال َغاِئُط: ال َمَكاُن ال ُمَطم  ِمِه ِمن  اْل  َي بِاس  َحاَجُة، ُسمِّ
ولقوله صلى اهلل عليه وسلم " لكن من بول أو غائط " وقوله يف املذي " يغسل ( ل ُمَجاَورَةِ )عالقة ا ( لِ ) من قبل أو دبر جمازا( ال َخارِجُ 

ريرة احلدث فساء أو " وقوله " ال وضوء إال من حدث " قال أبو هذكره ويتوضأ " وقوله " ال ينصرف حىت يسمع صوتا أو جيد رحيا
لِ  .. َوَسَواء  ِفي الن َّق ضِ ) ضراط ( واحلصى والدود ملا روي عن عروة عن َوالنَّاِدُر َكالدَّمِ ) ( والغائط واملذي والوديال َخارُِج ال ُمع َتاُد َكال بَ و 

حليض فإنه أسود يعرف، فإذا كان  فاطمة بنت أيب حبيش أهنا كانت تستحاض، فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال " إذا كان دم ا
)إَّلَّ  اس عليه ما سواهقكذلك فامسكي عن الصالة، وإذا كان اآلخر .. فتوضئي فإمنا هو دم عرق" فأمرها بالوضوء ودمها غري معتاد في

ُقُض ال ُوُضوءَ ) أي مين الشخص نفسه اخلارج منه أوال ال َمِنيَّ( رج املين من غري أن ، فإن قيل كيف خيوإن أوجب الغسل (َفََل يَ ن  
َكَأن  ) يصاحب خروجه ناقض للوضوء ، فإنه مىت جامع أو استمىن .. انتقض وضوؤه باللمس أو املس، فبني الشارح صورة ذلك بقوله



تَ َلَم النَّائُِم قَاِعًدا َل ) أو نظر فأمىن (َعَلى ُوُضوء  ) حالة كونه ( ممكنا مقعده من األرضاح  ََعمَّ ِمن  ال ُوُضوءِ اِْلَنَُّه يُوِجُب ال ُغس  ( وما ْل 
أي عموم كون  –ال يوجب أدوهنما وهو الوضوء بعمومه  –أي خصوص كونه منيا  –رين وهو الغسل خبصوصه ثأوجب أعظم األ

، فإن قيل احليض والنفاس أوجبا الغسل خبصوص كوهنما حيضا ونفاسا، ومع ذلك أوجبا الوضوء، فما الفرق؟ فأشار الشارح  -خارجا 
لَ ) ـما(َمَع إيَجابِهِ ) والنفاس الوضوء (َوِإنََّما نَ َقَض ال َحي ضُ ) اجلواب بقولهإىل  ألن احليض والنفاس حكمهما أغلظ، وألن ( .. ال ُغس 

( ِء َمَعهُ َة لِبَ َقاِء ال ُوُضو ََّل فَائِدَ ) حنو احليض الشأن واحلال أن أي ألن( ِْلَنَّهُ )و سنة يف الغسل، إذ الوضوءاجلنابة يصح الوضوء معها 
وضوء قطعا، أما لو قلنا خروج املين يوجب الوضوء ففي صحة  صالة املغتسل بدونصحة  خبالف املين، فإن للوضوء معه فائدة وهي

 .أنه ينوي به سنة الغسل إن قلنا خروج املين ال ينقض الوضوء، وإال نوى به رفع احلدث بدون الوضوء خالف، ومن فوائده أيضا الصالة
 :تنبيهات

يب وابن اختلف يف دائم احلدث هل شفاؤه ينقض طهره أو ال ؟ ذهب إىل األول الرملي والشيخ زكريا يف الغرر وإىل الثاين اخلط -1
مث شفي، فعند الرملي ملا كان املرض سببا يف العفو عن اخلارج ..   ،خرج منه حدثه الدائم بعد الوضوء أو معه نحجر، وحمل النزاع فيم
اؤه ناقضا، وعند ابن حجر واخلطيب أن حدثه مل يرتفع أصال بوضوئه، فكيف يقال إنه أحدث بشفائه؟ إذ كان زوال املرض وشف

 .، وال يرتتب على اخلالف كبري مثرة، فعلى القولني .. جيب أن ينوي رفع احلدث إذا أراد الوضوءحتصيل احلاصل حمال
 قض حينئذ ألن يقني الطهارة ال يزال بالشكاحرتزت بقويل "يقينا" عما لو شك أخرج منه شئ أو ال؟ فال ن -2
 قوله " من قبله " يشمل خمرج البول والولد من األنثى كما هو ظاهر -3
احرتز الشارح بقوله " املتوضئ " عن خروج شئ من قبل أو دبر احملدث .. ألن الكالم يف اخلارج الناقض للوضوء، وذلك ال  -4

 ألنه حتصيل حاصل ،دث .. فليس بناقضيتصور إال من املتوضئ، أما اخلارج من احمل
 تغسيله، نعم جيب إزالة اخلارج النجس  بعد غسله .. فإنه ال يوجب إعادة احرتزت بقويل " احلي " عن خروج شئ من امليت -5
كخارج   احرتزت بقويل " الواضح " عن اخلنثى املشكل فإنه ال ينتقض وضوؤه خبروج شئ من أحد قبليه، الحتمال زيادته، فيكون -6

 من منفتح حتت املعدة مع انفتاح األصلي، وسيأيت أنه ال نقض به، نعم ما خرج من قبليه معا أو من دبره .. ناقض للوضوء
.. فإنه  مث خرج منها ،يف فرجها امرأة " عن مين غري الشخص بأن استدخلته مين الشخص نفسه اخلارج منه أوال احرتزت بقويل " -7

 مث خرج منه ثانيا .. فإن ينقض ،خص اخلارج منه ثانيا كأن استدخل منيه يف ذكرهالش ينقض ، وكذا عن مين
 عفرو 

، فإن كانا أصليني .. نقض اخلارج من كل منهما، وإن  لو خلق له ذكران .. فإما أن يكونا أصليني أو أحدمها أصليا واآلخر زائدا -
لزائد أو يشتبه، فإن اشتبه .. نقض اخلارج من كل منهما، وإن متيز .. كان أحدمها أصليا واآلخر زائدا .. فإما أن يتميز األصلي عن ا

ا أن يسامت األصلي الزائد أو ال .. فإن سامت .. نقض اخلارج من كل منهما، وإال .. فال نقض إال باألصلي، وكذا يقال فيما لو مفإ
 .ح العباب وحاشية فتح اجلوادخلق للمرأة فرجان، وهذا حاصل املعتمد من خالف طويل كما حققه ابن حجر يف شر 

من دبر املتوضئ احلي أو زاد خروجه .. انتقض وضوؤه، وكذا لو خرج منه دم وهو داخل الدبر، أما لو   نابت يف الدبر باسور لو خرج -
عد ، وكذا ينتقض الوضوء خبروج مقعدة الباسور، فلو توضأ الشخص ب.. فال نقض مبا خرج منه وخرج منه الدم كان خارج الدبر

خروجها مث أدخلها بقطنة .. مل ينتقض وضوؤه بذلك حىت ولو انفصل على القطنة شئ منها، ألن ذلك املنفصل حاصل بعد خروج 
 املقعدة



الشهاب ابن حجر واخلطيب  لو وضعت احلامل ولدا جافا .. وجب عليها الغسل اتفاقا ، ويف وجوب الوضوء عليها خالف ، فرجح -
طيب عن فتوى الشهاب الرملي أخذا من قول املصنف " إن صومها يبطل بذلك ، وألن الولد منعقد من مين االنتقاض بذلك ونقله اخل

الشمس الرملي إىل عدم االنتقاض  أبيه ومين أمه أي فإذا ولدت املرأة .. صح أن يقال خرج منها غري منيها فينتقض وضوؤها، ورجح
ب عن والده صحيح مرجوع عنه ، وعلل بأن الولد استحال إىل احليوانية فال يقال : أيضا وقال إن ما نقله اخلطي ونقله عن إفتاء والده

الولد منعقد من منيه ومنيها حىت يلزم النقض ، إذ مع االستحالة ال يلزم أن يعطى الولد سائر أحكام املين ، لكن سيأيت يف باب الغسل 
نا بعدم ههنا ال ختلو عن بلة وإن كنا ال نشاهدها وهو ينايف قوله عن الشمس الرملي يف تعليل وجوب الغسل بالوالدة بال بلل .. أ

 النقض
 ما ذكر من اخلالف يف الولد اجلاف .. يأيت مثله يف العلقة واملضغة اجلافتني -
لو خرجت بعض أعضاء الولد وانفصلت .. وجب الوضوء ال الغسل ، أما إذا مل تنفصل .. فال حيكم بالنقض بناء على أنا ال  -
، وعليه لو صلت وهو بارز منها غري منفصل عنها .. صحت صالهتا ألنا ال نعلم اتصال اجلزء املسترت من الولد ض بالشك ننق

 بالنجاسة
مجيع الولد متقطعا .. فال خيلو من حالتني : إما أن يتواصل خروج أعضائه املتقطعة حبيث ينسب بعضها إىل بعض ،  املرأة لو ولدت -

صلة ال ينسب بعضا إىل بعض ، ففي األوىل جيب الغسل خبروج آخر عضو منه وتبني عدم النقض باألعضاء أو ال بأن خرجب متفا
قبله ، ويف األوىل ينتقض الوضوء بكل عضو ، فإذا استتم خروجه .. وجب الغسل ، وعلى الصورة األوىل لو توضأت وصلت ، مث تبني 

يوجب أو ال ؟ رجح سم وع ش عدم القضاء ، ألن خروج بعض الولد ال أن واجبها الغسل .. هل جيب عليها قضاء تلك الصلوات 
 الغسل ، فوقت وجوبه .. خروج آخر عضو من الولد

َرُجهُ   ،  إذ يفهم من قوله " انسد" أنه كان مفتوحا قبل ذلك ،انسداد عارضا - قبال كان أو دبرا أو مها معا -األصلي ( )َوَلو  ان َسدَّ َمخ 
َرج  )أال خيرج منه شئ وإن مل يلتحم  .. رجواملراد بانسداد املخ َت َمِعَدتِهِ ) بدل األصلي( َوان  َفَتَح َمخ  عند األطباء واللغويون ( َوِهيَ  َتح 

رِ ) مكان( ِمن  )والفقهاء : مستقر الطعام  َت الصَّد  نفس السرة، فقوله " انفتح حتت  .. املراد هبا هنالكن و  ،(السُّرَِّة إَلى ال ُمن َخِسِف َتح 
َت السُّرَِّة ) "معدته ( وإذا انسد نُِقضَ ) والريح الغائطو خروجه كالبول ( ال ُمع َتادُ َفَخَرَج ِمن ُه  - َكَما قَاَلُه ِفي الدَّقَاِئقِ   -َأي  ان  َفَتَح َتح 

 لو خرج( وََكَذا) فالأحد املخرجني .. نقض اخلارج املناسب له فقط ، فلو انسد القبل وخرج من املنفتح البول .. نقض ، أو الغائط .. 
َظ َهرِ  ) القول (ِفي) نقض الوضوء .. ودم (نَاِدر  َكُدود  ) دِّ ِفي ال ُمع َتاِد ال ُمن سَ ) املخرج األصلي (َمَقامَ ) ارضأي املنفتح الع (ِلِقَياِمهِ  ،اْل 

 القول (وَ ) ( البد من خمرج خيرج منه ذلكلنَّاِدرِ َفَكَذا ِفي ا)الطبيعة  اتدفعه الفضالت اليترج منه خت من خمرج لإلنسانإذ البد ( َضُرورَةً 
ُقضُ ) أي مقام األصلي (َمَقاَمهُ ) أي املخرج املنفتح (الثَّاِني يَ ُقوُل: ََّل َضُرورََة ِفي ِقَياِمهِ ) )َأو  ان  َفَتَح اخلارج منه  (ِفي النَّاِدِر َفََل يَ ن  

قَ َها َوَما ) أو ما حياذيها (بَِأن  ان  َفَتَح ِفي السُّرَّةِ ) خ " أو فوقه " أي فوق حتت املعدةإذ يف بعض النس (ال َمِعَدةِ ) حتت( َأي  فَ و قَ  فَ و 
قَ َها، َكَما قَاَلُه ِفي الدَّقَاِئقِ  َص ِليُّ ، فَ و  تَ َها َوُهوَ )  انفتح( َأو   ،ُمن َسد  َوُهَو َأي  اْل  َفِتح  َفََل ) أي املخرج األصلي (َتح  ُقُض  ُمن   ال َخارُِج يَ ن  

َظ َهرِ ) القول( ِفيُه ال ُمع َتاُد ِمن   َبُه ) ( أي املعتاد اخلارجِْلَنَّهُ ) والضمري يف "منه " يعود إىل املذكور يف الصورتني( اْل  ِء َأش  ِقَها بِال َقي  ِمن  فَ و 
َفلَ  فَ ُعُه إَلى َأس  ِتَها) املنفتح( وَ  ،إذ  َما ُتِحيُلُه الطَِّبيَعُة َتد  َص ِليِّ ََّل َضُرورََة إ ِمن  َتح  َرِجِه َمَع ان ِفَتاِح اْل  فيناط احلكم باخلارج من ( َلى َمخ 

ُقُض ِْلَنَّهُ ) يقول( الثَّاِني) القول( وَ ) األصلي دون غريه َرُجُه إَلى َما ذُِكرَ َضُروِريُّ ال ُخُروِج َتَحوَّ ) أي اخلارج املعتاد( يَ ن   وأجيب  (َل َمخ 
 (َوَعَلى َهَذا) به بالقئ كما تقدم، وبأنه ال ضرورة إىل إقامة احلادث مقام األصلي مع انفتاحهمبنع أنه خارج معتاد يف األوىل بل هو أش



ُقُض النَّا) القول الثاين القائل بالنقض َظ َهرِ ََّل يَ ن   ان  َفَتَح ) انتفى املعنيان بأن (َوَلو  ) أما على القول األول .. فال نقض به جزما (ِدُر ِفي اْل 
َص   قَ َها َواْل  َفِتح  فَ و  ءِ ) جزما( ََّل نَ ق ضَ ) أنه املذهب    (فَ  .. ِليُّ ُمن   أي يف اخلارج من فوق املعدة مع انفتاح ( َوِفيهِ ) والرعاف (َكال َقي 

ه  ) األصلي . اهـ وضعف ابن النقيب طريقة قال النووي : ذهب كثريون من األصحاب إىل أن فيه طريقني ، الثاين على قولني( َوج 
َفِتحِ ) عيفها أشار الشارح بقوله وفيه وجهالقولني، وإىل تض سواء كان فوق املعدة أو حتتها مع انفتاح ( َوَحي ُث ِقيَل بِالن َّق ِض ِفي ال ُمن  

مُ ) .. األصلي أو انسداده َص ِليِّ ) املخرج( َفِقيَل َلُه ُحك  ِتن َجاِء ِفيِه بِال َحَجِر، َوِإي) دبرا كان أو قبال (اْل  َزاِء اَِّلس  َجاِب ال ُوُضوِء ِمن  إج 
رِيِم النََّظِر إلَي هِ ) إجياب (ِبَمسِِّه، وَ  يََلِج ِفيِه، َوَتح  ِل بِاْل ِ َق ال َعو رَةِ ) ولو كان (ال ُغس  أو يف وجه  أو فيها ( بأن انفتح فوق سرة رجلفَ و 

ََصحُّ ) ، وكل ذلك أوجه ضعيفة ال يعول عليهاامرأة إن قلنا وجهها ليس بعورة ِلُخُروِجِه َعن  َمِظنَِّة ) من القول بذك كله (ال َمن عُ  َواْل 
َوةِ  ِتن َجاِء بِ )ـــــل(وَ ) فيه سه، وال جيب الغسل باإليالجمبفال نقض ( الشَّه   املخرج   ُُ اإلجزاء (ال َحَجِر َعن  ال ِقَياِس َفََل يَ تَ َعدَّىُخُروِج اَِّلس 

َص ِليَّ ) َكاُمُه بَاِقَية  َأمَّا اْل َ ) فاملنفتح ال يثبت له إال النقض باخلارج منه (اْل  فلو أوجل حشفة منسد يف فرج أجنبية .. وجب  (ص ِليُّ فََأح 
َص ِليِّ ) احلد ُدوَد اْل  ن َساُن َمس  َفِتُحهُ ) الفرجني أو أحدمها سواء خلق منسد (َوَلو  ُخِلَق اْل ِ َص ِليِّ ِفي ان ِتَقاِض ال ُوُضوِء ) الطارئ( َفُمن   َكاْل 

َت ال َمِعَدِة َكاَن أَ ) يف أي حمل سواء كان منفتحا (ن هُ بِال َخارِِج مِ  قَ َهاَتح  منفتحا أنه ال نقض مبا خيرج املنافذ األصلية   وأفهم قوله( و  فَ و 
ُدوُد َكُعض و  زَائِد   )روج الريق والنفس وهو بعيد غاية البعد وإال .. لقيل بالنقض خب، خالفا البن حجر كالفم واألنف واالذن  ِمن  َوال َمس 

يََلُج ِفيِه ) جيب( ال ُخن َثى ََّل َيِجُب ِبَمسِِّه ُوُضوء  َوََّل  ِح ال ُمَهذَِّب: َوَلم  َأَر ِلغَي رِِه  ،ُغس ل . قَاَلُه ال َماَور ِديُّ بِِإيََلِجِه َأو  اْل ِ قَاَل ِفي َشر 
.. أنه ال تثبت له مجيع أحكام األصلي من  بالنقض فقط حتاملنف صختصيوظاهر اقتصار الشارح على ( ُمَوافَ َقِتِه َأو  ُمَخاَلَفِتهَتص رِيًحا بِ 

 .ووجوب الغسل بإيالجه أو اإليالج فيه ،والوضوء مبسه ،وجوب سرته
 تنبيهات :

تقدم أنه حيث انسد األصلي عارضا .. ثبت تعلق باملنفتح النقض باخلارج منه، وزاد يف اجملموع أنه لو نام ممكنا هذا املنفتح من -1
 ض .. مل ينتقض وضوؤهاألر 
 صورته لبقاء  –خالفا للشارح واخلطيب والرمليني  -رجح ابن حجر تبعا لصاحب البيان أن األصلي املنسد خلقة أحكامه باقية -2
رجح الرمليان واخلطيب أن مجيع أحكام األصلي املسدود خلقة تنتقل إىل املنفتح ، فيجب سرته وجيب الوضوء مبسه والغسل -3

 إليالج فيه ، خالفا البن حجر بإيالجه وا
حيث قلنا إن األصلي املنسد كعضو زائد .. مل حيرم اإليالج فيه وبه كما قاله ع ش ، وفيه نظر ظاهر ، فإن سقوط احلد ال ينايف  -4

 احلرمة
م  َأو  َغي رِِه َكجُ  َزَواُل ال َعق لِ ) من أسباب احلدث( الثَّاِني) ِييِز بِنَ و  ر  ُنون  َأو  َأي  التَّم   أو ،تناول دواءمرٍض ل أمث به أو ال، أو(  إغ َماء  َأو  ُسك 

، واجلنون مرض يزيل اإلدراك من القلب مع بقاء احلركة والقوة يف األعضاء، واإلغماء زوال اإلدراك معروفوالنوم عته أوذهول أو سحر، 
َص ُل فِ ) ، والسكر خبل يف العقل مع طرب واختالل نطقمع فتور األعضاء َناِن { َذِلَك َحِديُث َأِبي َداُود َوَغي رِهِ )النقض بــ (يَواْل  ال َعي  

ِم ِممَّا ذُِكرَ ) ولقوله صلى اهلل عليه وسلم من نام فليتوضأ (وَِكاُء السَِّه، َفَمن  نَاَم فَ ل َيتَ َوضَّأ { ُر الن َّو   من اجلنون وما عطف عليه (َوَغي  
 خبالف النوم كما سيأيت ولو مع متكني املقعدة معهيزيل اإلدراك بالكلية لذا انتقض الوضوء  هألن (لِ ِفي الذُُّهو ) أي من النوم (َأب  َلُغ ِمن هُ )
بُرِ َمِظنَّة  ) أي الذهول (الَِّذي ُهوَ ) ء  ِمن  الدُّ اليقني كما أقيمت الشهادة املفيدة للظن مقام اليقني يف  مقاماملظنة  فأقيمت( ِلُخُروِج َشي 



َعَر ِبَها) ، فال يقال األصل عدم خروج شئ من الدبرىشغل الذمة باحلق املدع  معناه( إذ  السَّهُ  ؛ال َحِديثُ ) أي هبذه املظنة (َكَما َأش 
بُ رُ ) َنانِ  :َووَِكاُؤهُ ) أي حلقته (الدُّ ُعُر بِِه، َوال َعي   ء  ََّل َيش  ُرَج ِمن ُه َشي  عىن أن وامل (ةِ ال َيِقظَ ِكَنايَة  َعن  ) أي فتحهما (ِحَفاظُُه َعن  َأن  َيخ 

تنقض الوضوء، لبقاء فال  وحديث النفس وأوائل نشوة السكر النعاس بزوال العقل، وخرج للوعاء حيفظ ما فيهاليقظة للدبر .. كالوكاء 
َعِدهِ )إَّلَّ  أن يسمع كالم احلاضرين وإن مل يفهمه النعاسنوع متييز معها، وعالمة  ِن َمق  َم ُمَمكِّ وليس بني بعض  (ن  َمَقرِّهِ َأي  َأل َيتَ ي ِه مِ   نَ و 

ُقضُ ). اهـ قال اإلمام األعظم يف األم : سواء الراكب للسفينة وللبعري والدابة واملستوي على األرضمقعده ومقره جتاف،  ( ذلك َفََل يَ ن  
كان النائم املمكن   وكذا لو، .. فال ينقض كان مسندا ظهره لشئ لو أزيل لسقط ذلك النائملو   حىت سواء كان يسريا أو كثريا النوم

ء  ِفيهِ ) حنو عمامة .. فال ينقضبيديه أو  ضاما ساقيهحمتبيا بأن جيلس على ألييه وينصب ركبتيه   أي يف النائم املمكن (ِْلَم ِن ُخُروِج َشي 
داوود " ينامون حىت  ولقول أنس رضي اهلل عنه " كان أصحاب رسول اهلل ينامون مث يصلون وال يتوضؤون " ويف رواية أليب (ِمن  ُدبُرِهِ )

يأمن من خروج فإن قيل النائم املمكن مقعده  ختفق رؤوسهم " فحمل النوم هنا على املمكن، فال يعارض حديث " من نام فليتوضأ "
.. فالوجه أن يقال بنقض الوضوء لعدم متكني القبل، فأشار الشارح إىل  شئ من دبره، لكنه ال يأمن خروج شئ من قبله لعدم متكينه

رَتِهِ ) اب ذلك بقولهجو  ِتَماِل ُخُروِج رِيح  ِمن  ال ُقُبِل لُِند  َرَة بِاح  ( والنادر ال حكم له، فخروج ريح من القبل مع عدم التمكن َوََّل ِعب  
ِكيَن ِلَمن  نَاَم َعَلى قَ َفاُه مُ تَ  َوََّل )متوهم، نعم لو تيقن خروجه من القبل .. انتقض الوضوء  َعَدُه ِبمَ م  بأن  ،رامستثف كانولو  (َقرِّهِ ل ِصًقا َمق 

َعِدِه َوَمَقرِِّه َتَجاف  ) أدخل إزاره بني ألييه وفخذيه بال  أي تباعد ال مينع خروج شئ( َوََّل ِلَمن  نَاَم قَاِعًدا َوُهَو َهزِيل  بَ ي َن بَ ع ِض َمق 
عض مقعده ومقره جتاف يسري مينع خروج إحساس عادة، فإن سد هذا التجايف بشئ .. كان ممكنا فال نقض، أما لو كان هزيال وبني ب

 .شئ بال إحساس عادة .. فال نقض
 : تنبيهات

اعرتض على املصنف بأن النوم ال يزيل العقل بل يسرته، فلو قال : الثاين الغلبة على العقل .. لكان أحسن، وأشار الشارح إىل -1
 جواب ذلك بأن املراد بالعقل هنا التمييز ، وهو يزول بالنوم وغريه

 ظاهر استثناء النوم فقط مما يزيل التمييز .. أن غريه كاجلنون واإلغماء ينقض الوضوء ولو مع متكني املقعدة-2
استثناء النوم من زوال العقل .. متصل، ألن املراد بالعقل التمييز كما تقدم ، فاملستثىن من جنس املستثىن منه ، خبالف ما لو أبقي -3

 ء منقطع حينئذالعقل على ظاهره .. فاالستثنا
قيد الشهاب ابن حجر النوم بكونه من القاعد ، واعرتضه العالمة ابن قاسم بأن القائم قد يكون ممكنا كما لو انتصب وفرج بني -4

 قدميه وأخرج املخرج بشئ مرتفع كعمود مثال
 غفلة قلوهبم وإن نامت أعينهم ميستثىن من النقض بالنوم على غري هيئة املتمكن .. األنبياء عليهم الصالة والسالم، لعد -5
 ال يقاس األولياء على األنبياء يف ذلك، فلو أغمي على ويل حالة الذكر .. انتقض وضوؤه خالفا للمالكية -6

 فروع
لو خلق إنسان بال دبر أصال، ومل ينفتح له خمرج .. فال ينتقض وضوؤه بنومه ولو غري ممكن لتيقن عدم خروج شئ من دبره، وال عربة -

 تمال خروج شئ من قبله لندرتهباح



م خالفا جزم به الشهاب ابن قاسيف البويطي صرحيا و من عالمات النوم الرؤيا، فلو تيقن الرؤيا وشك يف النوم .. انتقض وضوؤه كما  -
تيقن الرؤيا  تيقن الرؤيا ال يكون إال مع النوم، فإن قيل حيتمل أهنا حديث نفس .. قلنا فلم يوجد، ألن للخطيب وابن حجر والرملي

 حينئذ مع أن الفرض تيقنها، نعم لو مل يتيقنها وشك يف النوم .. فال نقض 
لو زالت إحدى أليي نائم ممكن قبل انتباهه .. انتقض وضوؤه، أو زالت مع انتباهه أو بعده .. فال نقض ، وكذا لو شك يف تقدم  -

 انتباهه على زوال ألييه
   أنه ممكن أو ال ، أو أن ما خطر بباله رؤيا أو حديث نفس .. فال نقض للشكلو شك يف أنه نائم أو ناعس ، أو يف -
، ألن قصري .. بطلت صالتهركن يف  النوم لو نام ممكنا يف الصالة .. مل يضر إن قصر النوم، وكذا إن طال يف ركن طويل، فإن طال -

أو قائما مستندا بإسته إىل حنو عمود كما مرت صورة املمكن تطويل الركن القصري مبطل للصالة، ومعلوم أن الكالم يف النائم قاعدا 
القائم، فإن قيل سيأيت أن تطويل الركن القصري يبطل عمده ال سهوه، والنوم أبلغ من السهو، فلم قلتم ببطالن صالته؟ قلنا ألن 

 مقدمات النوم ال تقع إال باالختيار .. فنزلت منزلة العمد
يقينا، واملراد بالرجل الذكر إذا بلغ حدا يشتهى عند ( َبَشَرَتي  الرَُّجِل َوال َمر َأةِ ) من شئ وإن قل   (ال ِتَقاءُ ) من أسباب احلدث (الثَّاِلثُ )

ذوات الطباع السليمة ولو مل يبلغ، وباملرأة األنثى إذا بلغت حدا تشتهى عند ذوي الطباع السليمة ولو مل تبلغ، وال فرق بني أن يكون 
فحال أو خصيا أو عنينا أو جمبوبا أو ممسوحا، وسواء   الذكر، بشهوة أو ال، وال بني أن يكون بإكراهوا أو نسيانا أو التالقي عمدا أو سه

قَاَل اللَُّه ) وهاء، ولو ملس عضوا أشل أو زائدا .. انتقض الوضوء، وكذا لو ملس بهشمشتهاة أو ال بأن كانت عجوزا  األنثىكانت 
ُتم  ا ُتم  َكَما ُقِرَئ بِهِ لنَِّساَء{ أَ تَ َعاَلى }َأو  ََّلَمس  الظاهر توافق القراءتني، واللمس ال خيتص  ( ال جامعتم خالفا أليب حنيفة، ألني  َلَمس 

، فعطف اللمس على اجملئ "باجلماع بل هو شامل له ولغريه، قال تعاىل " فلمسوه بأيديهم " وقال صلى اهلل عليه وسلم " لعلك ملست 
ا وجوب التيمم عند فقد املاء .. فدل على أنه حدث، ولقوله صلى اهلل عليه وسلم " من قبلة الرجل امرأته من الغائط ورتب عليهم

ُهَماَكَما َفسََّرُه ِبِه اب ُن ُعَمَر َرِضَي اللَُّه عَ ) فقط( ال َجسُّ بِال َيدِ ) اجلس باليد وبغريها، أو هو (َواللَّم سُ ) الوضوء " فأحلق باجلس باليد  (ن  
َوةِ ) أي باللمس الذي هو اجلس باليد( َوال َمع َنى ِفي الن َّق ِض ِبهِ ) ور االلتقاءباقي ص اليت ال تليق حبال ( َأنَُّه َمِظنَّة  ِلَِلل ِتَذاِذ ال ُمِثيِر لِلشَّه 

أي  ( ِفي َذِلكَ ) اجلس باليد أي( َوِمث  ُلهُ ) اتفاقا ، فال يقال اإلثارة قد توجد مع النظر مع أنه ال ينقضاملتعبد إذ املتوضئ متلبس بعبادة
أي على باقي صور  (َوُأط ِلَق َعَلي هِ ) أي باجلس باليد( بِهِ ) ( ذلك الباقيبَاِقي ُصَوِر اَِّلل ِتَقاِء، فَأُل ِحقَ ) كونه مظنة لاللتذاذ املثري للشهوة

ُس تَ َوسًُّعا) االلتقاء ما قاله ابن عمر، وقد علمت أنه يطلق أيضا على اللمس حقيقة يف اجلس باليد فقط على  إذ( ِفي ال َباِب اللَّم 
َرًما( ، والبشرة ظاهر اجللد، ويف معناها جلم األسنان واللسان ألنه يلتذ هبمااجلس بغري اليد حقيقة لو شك يف احملرمية ف يقينا، )إَّلَّ َمح 

ضوؤه مبسهن ما مل ميس عددا زائدا وعدمها .. فال نقض، كأن اختلطت حمرمه بأجنبيات حمصورات أو غري حمصورات، فال ينتقض و 
على عدد حمارمه، فلو اشتبهت عشر حمارم له بنساء قرية ما، فلمس أحد عشرة امرأة .. انتقض وضوؤه جزما للتيقن من أنه ملس غري 

حملرم هي من حرم وا ،حمرمه، وكذا لو علم أن حمرمه بيضاء واشتبهت فلمس امرأة سوداء .. فإنا حنكم بالنقض للقطع بأنه ملس غري حمرمه
ن فإهنن حيرم وحنو اجملوسية، وعمتها وخالتها " أخت زوجته حترميا مؤبدانكاحها حترميا مؤبدا بسبب مباح حلرمتها، فخرج بقولنا " 

.. ، وخرج بقولنا " بسبب مباح " بنت املوطوءة بشبهة وأمها األخريةوباإلسالم يف  املوت يف اأُلْول ي اتلعارض قد يزول بالطالق أو 
فإهنما حترمان على التأبيد ال بسبب مباح، إذ وطء الشبهة ال يوصف بإباحة وال غريها، وخرج بقولنا " حلرمتها " نساء النيب صلى اهلل 

ُسَها) وسيأيت للشارح تعريف غري هذا عليه وسلم فإهنن حيرمن على التأبيد حلرمته صلى اهلل عليه وسلم ال حلرمتهن، ُقُض َلم   (َفََل يَ ن  



َظ َهرِ ) القول( )ِفي الوضوء َوةِ  ِْلَن ََّها) وهو املنصوص يف مجيع كتب اإلمام األعظم اجلديدة والقدمية (اْل  أي شأهنا  (لَي َست  َمَحَلا لِلشَّه 
ُقضُ ) حرملة عنه حكاه( الثَّاِني) القول( وَ ) ذلك، فلو ملسها بشهوة .. فال نقض أيضا يَةِ ُعُموِم النِّ لِ ) الوضوء ملسهن( يَ ن   ( َساِء ِفي اْل 

َها) القول( وَ ) مل تفصل بني احملارم وغريهنفإهنا  تَ ن َبَط ِمن   َوَُّل اس  ، وهو مظنة االلتذاذ املثري للشهوة (َمع ًنى َخصََّصَها) أي من اآلية (اْل 
َرُم َمن  َحُرَم ِنَكاُحَها بَِنَسب  ) وذلك منتف يف احملارم ( َأو  ُمَصاَهَرة  ) ( كأمه وأخته من الرضاعَأو  َرَضاع  ) هاليت ولدت ( أي قرابة كأمهَوال َمح 

 (النَِّكاحِ ) كتاب( ِفي) أي احملرمات (بَ َياُن َذِلكَ  َوَسَيأ ِتي) أي ارتباط يشبه القرابة كما يف أم الزوجة وبنتها، وزوجة االبن، وزوجة األب
َظ َهرِ ) القول( ِفي رَُجًَل َكاَن َأو  ام َرَأًة َكََلِمس  ِفي ان ِتَقاِض ُوُضوئِِه اللَّم سُ َوُهَو َمن  َوَقَع َعَلي ِه  )َوال َمل ُموسُ  إن شاء اهلل تعاىل  اْل 

ت َ  ِس َكال ُمش  ِة اللَّم  ِتَراِكِهَما ِفي َلذَّ ِة ال ِجَماعِ َِّلش  ( واحرتز بامللموس عن املسوس فرجه، فال ينتقض وضوؤه، ألنه مل يوجد منه رَِكيَن ِفي َلذَّ
وسيأيت أن الناقض مس الفرج، وأما قول عائشة " وقعت يدي على بطن قدميه "فمحمول على وإمنا حصل له مس اليد،  مس للفرج،

يَِة فِ ) القول( وَ ) ، ووقائع األحوال الفعلية يسقط االستدالل هبا االحتمالأنه من وراء حائل ُقُض ُوُقوفًا َمَع ظَاِهِر اْل  ي الثَّاِني ََّل يَ ن  
ِمسِ اق ِتَصارِِه عَ  ُقُض َصِغيَرة   وأجيب بأن املعىن من اآلية مظنة االلتذاذ وامللموس والالمس فيه سواء (َلى الَلَّ ُلغ   َأي  َمن   )َوََّل تَ ن   َلم  تَ ب  

تَ َهى ا ُتش  كان ذلك إذا   اللمس به أوأي ملسه  (َشع ر  َوِسن  َوظُف ر  )وال ينقض  ()وَ عند ذوي الطباع السليمة كالصحابة والتابعني  (َحدا
ََصحِّ ) الوجه( ِفي) متصال بالالمس أو امللموس ِس ال َمذ ُكورَاِت ِْلَنَّ ) ( الذي هو مظنة االلتذاذ املثري للشهوةَِّلن ِتَفاِء ال َمع َنى اْل  ِفي َلم 

َوِة َوبَاِقيَ َها)( وهو الذي مل يبلغ حدا يشتهى َأوََّلَها ِسِه َوِإن  ال َتذَّ بِالنََّظِر ) يهمن الشعر وما عطف عل (لَي َس َمَحَلا لِلشَّه  ََّل يُ ل َتذُّ بَِلم 
ُقضُ ) الوجه( إلَي ِه، وَ  يَِة ِفي ُعُموِمَها لِلصَِّغيَرةِ ) ملسها واللمس هبا( الثَّاِني يَ ن   َزاِء ال َمذ ُكورَةِ  َنَظًرا إَلى ظَاِهِر اْل  َج  ( فإهنا ما دامت َوِلْل 

ِس ال َمر َأِة َصغِ ) مرأةامن ملسها أنه ملس  يصدق علىمتصلة ..  ِري ال ِخََلُف ِفي َلم  تَ َهى َوَيج  واألصح أنه ال ينتقض وضوؤها ( يًرا ََّل ُيش 
( وتوهم بعض ضعفة الطلبة أن وضوء املرأة ال ينتقض بلمس الصغري، لكن ال ُمَهذَِّب َعن  الدَّارِِميِّ ِفي َشر ِح ) املصنف( ذََكَرهُ ) بلمسه

مث أشار الشارح إىل  ومثله الصغرية، ،أو ملسه إياها، وهو غلط ألن الصغري ال يشتهي وال ُيشتهى ها إياهوضوء الصغري ينتقض بلمس
 ،و  ال َمر َأةِ َوََّل نَ ق َض بِال ِتَقاِء َبَشَرَتي  الرَُّجَلي ِن، َوال َمر َأتَ ي ِن، َوال ُخن ثَ يَ ي ِن، َوال ُخن َثى َوالرَُّجِل أَ ) حمرتز قول املصنف " الرجل واملرأة " بقوله

، فرجح الرملي ( كما تقدم فيحرج الشعر والسن والظفر، واختلف يف باطن العني والعظم بعد كشط اجللد عنهَوال َبَشَرُة ظَاِهُر ال ِجل دِ 
النقض هبما، ورجح اخلطيب النقض بباطن العني دون العظم، ورجح ابن حجر عدم النقض هبا وهو أوجه عندي ألن باطن العني ليس 
 مظنة لاللتذاذ بلمسه أشبه الشعر والسن، وإن التذ بالنظر إليه، ولذة النظر ال تستلزم لذة اللمس، وأما العظم فال لذة يف ملسه وال يف

، ويلحق باللسان .. سقف احللق، وبباطن العني .. باطن األنف فيجري فيه اخلالف النظر إليه بل النظر إليه أو ملسه قد يورث انقباضا
 املذكور

 تنبيهات: 
إخل " أن حمل النقض بذلك عند عدم احلائل ولو رقيقا شفافا ال مينع إدراك لون البشرة، فمع  علم من قول املصنف " التقاء بشريت-1

، فلو كثر الوسخ على البشرة .. فإما أن يكون من العرق، أو من الغبار مع احلائل ال نقض ولو كان اللمس بشهوة خالفا للمالكية
إن كان من األول انتقض الوضوء بلمسه ألنه صار كاجلزء من البدن فال مينع اإلحساس، وإن كان الوسخ من الثاين .. فإما أن العرق ، ف

ميكن فصله عن البدن من غري مشقة تبيح التيمم أو ال ميكن إال مع تلك املشقة ، فاألول صار كاحلائل املنفصل املانع من اإلحساس 
، معه، وجتب إزالته يف الوضوء والغسل ، والثاين كاجلزء من البدن كالوشم فينتقض الوضوء معه، وال جتب إزالتهباللذة فال ينتقض الوضوء 



أما اجللد إذا مات ويبس حبيث ال حيس اإلنسان بلمسه .. فينقض الوضوء بلمسه ألنه جزء من البدن أشبه اليد الشالء وتقدم أن ملس 
 لد خالفا الربماوي واجلمل، إذ هو جلد ميت يف احلقيقة، ومنه القشف امليت على اجلاألشل ناقض

اعرتض على املصنف بـأن التعبري بالرجل واملرأة خيرج الصيب والصبية، والصحيح أهنما إذا بلغا حدا يشتهى عرفا .. نقضا وانتقضا،  -2
ل للصيب، ولعل تعبري املصنف بذلك ألنه الرجل يطلق لغة على الصيب أيضا كما يف قوهلم الرجل خري من املرأة فإنه شاموأجيب بأن 

فظهر أن تعبري املنهاج أحسن  كما قاله ابن النقيب وتبعه الويل العراقي،  يشمل ملس الرجل أنثى غري آدمية وملس املرأة ذكرا غري آدمي،
 ب وابن حجرخالفا للخطي ، فلو ملس الرجل امرأة جنية ، أو ملست املرأة رجال جنيا .. انتقض الوضوءمن تعبري غريه

 مشل قول املصنف الرجل واملرأة .. امليت وامليتة، لكن ينتقض وضوء احلي إذا ملسهما ال وضوؤمها -3
 التقاء البشرة، أو شك يف كون املتالمسني خمتلفني ذكورة وأنوثة .. فإنه ال نقض حينئذاحرتزت بقويل يقينا عما لو شك يف  -4
إخل " يشمل الالمس وامللموس، فلم أفرد امللموس بالذكر بعد ذلك، وأحال على الالمس  اعرتض على املصنف بأن قوله " التقاء -5

 مع أن الالمس مل يتقدم له حكم خاص به حىت حييل عليه؟ وأجيب بأنه ملا كان يف امللموس خالف صرح بالالمس وامللموس ليحكيه
والسن والظفر حيث كانت متصالت، فإن انفصلت .. فال أشرت بقويل " إذا كان ذلك متصال " إىل أن حمل اخلالف يف الشعر  -6

 تنقض جزما
اعلم أن اخلالف يف ملس الصغرية على وجهني، أما يف الشعر والسن والظفر .. ففي اجملموع ذكر املصنف فيها طريقني وقال إن  -7

رية يف األصح، وال شعر وسن وظفر املذهب منهما الذي قطع به اجلمهور : عدم االنتقاض ، فكان ينبغي أن يقول : وال تنقض صغ
 على املذهب

 فروع
لو العن زوجته .. حرمت عليه على الـتأبيد، وينتقض وضوؤه بلمسها جزما، أما لو نفى بنتا باللعان .. فال تنقض وضوؤه كما قرره  -

 الشيخ العشماوي شيخ البجريمي خالفا للبلقيين
نتقض وضوؤه بلمس إحداهن، ومع ذلك جيوز له أن يتزوج أي واحدة منهن، فإن لو اختلطن حمرمه بأجنبيات غري حمصورات .. مل ي -

تزوج بالفعل .. فهل ينتقض وضوؤه بلمسها أو ال؟ قال الشمس اخلطيب نعم ينتقض ألن احلكم ال يتبعض، أي ال يقال جيوز الوطء 
واج فرع عن عدم احملرمية، وعدم النقض فرع عن ثبوت لعدم تيقن احملرمية، وكذا ال ينتقض الوضوء لوجود احملرمية احتماال، إذ حل الز 

 يف تبعيض احلكم، أي فيعمل مبقتضى الشك يف كلاحملرمية املانعة من الزواج، ورجح الشمس الرملي عدم النقض، وقال : وال بعد 
ومل يصدقه الزوج .. فإن  –ابنته أي ادعى أهنا  –يتفرع على املسألة السابقة أنه لو تزوج بامرأة جمهولة النسب، مث استلحقها أبوه  -

 ، وينتقض عن اخلطيب ينتقض وضوؤه بلمسها عند الرمليالنسب يثبت فتصري أختا له، وال ينفسخ نكاحه اتفاقا .. وال
لو تيقن الرضاع من امرأة معينة، وشك هل رضع منها مخس رضعات أو ال؟ .. فال نقض بلمسها، وكذا لو شك هل رضعت هذه  -

أو ال ، أو تيقن رضاعها من أمه وشك هل رضعت مخس رضعات أو ال ؟ .. مل ينتقض وضوؤه بلمسها، وجاز له أن  املرأة من أمه
 يتزوجها اتفاقا، فإن تزوجها .. نقض مليها عند احلطيب دون الرملي

فمحل عدم ، ذكرا وال أنثىيقاس العضو املبان على الشعر والسن والظفر، ألنه ال لذة يف ملسه، وألن المسه ال يصدق عليه أن ملس  -
النقض بلمسه حيث مل يصح أن يقال لذلك العضو املبان .. هذا ذكر أو هذه أنثى، فلو قطع من جزعه نصفني .. فلمس نصفه 



عليه اسم أنثى مثال، أما لو ملس النصف األسفل .. فال نقض لعد بقاء االسم، وكذا  قاألعلى انتقض وضوؤه ألن هذا النصف يصد
  من مفرق رأسه لزوال االسم عن كل من النصفنيلو شق نصفني

لو التصق العضو املبان بالبدن مرة أخرى وحلته احلياة بأن منا وسرى فيه الدم .. انتقض الوضوء بلمسه عن الشهاب الرملي وابن  -
رأة وحلتها احلياة .. انتقض قاسم، واستوجهه الشهاب ابن حجر، فإن مل حتله احلياة .. فال نقض، فلو التصقت يد رجل مبانة ببدن ام

 وضوء الرجل صاحب اليد بلمسها
 لو التصق عضو امرأة مبان يف هبيمة وحلته احلياة .. فالوجه الوجيه عدم النقض بلمسه ، إذ ليس ملسا للنساء -
بن قاسم والبصري، ألنه لو التصق عضو هبيمة ببدن امرأة فالتحم هبا وحلته احلياة .. فجزم الشهاب الرملي بالنقض بلمسه ووافقه ا -

املتجمد الذي تتعذر إزالته، بل إحلاق ذلك العضو بالبدن أوىل منه، وجزم الشهاب ابن حجر بعدم أشبه الوسخ ف ،صار جزءا من املرأة
 النقض وإن منا، ألنه يف حكم املنفصل

 تفصيله إن شاء اهللله إذا مل يكن العضو املبان فرجا .. فإنه ينقض  مطلقا كما سيأيت : حمل ذلك ك تنبيه
( َمسُّ ) من أسباب احلدث (الرَّاِبعُ ) َدِميِّ ِسِه َأو  َغي رِهِ ) الواضح قُ ُبِل اْل  ، وسواء كان ( عمدا أو سهوا أو مكرهاذََكًرا َكاَن َأو  أُن  َثى ِمن  نَ ف 

َص ُل ِفي َذِلَك َحِديُث ) أو جبزء منه (َبط ِن ال َكفِّ )بِ  املاس واضحا أم مشكال، وسواء كان القبل متصال أم منفصال الت ِّر ِمِذيِّ َواب ِن اْل 
ث ي، وملا كان املس يف احلدوهذه أعم من سابقتها لشموهلا الذكر واألنثى "(َوِفي ِرَوايَة  فَ ر َجُه فَ ل َيتَ َوضَّأ   ،َمن  َمسَّ ذََكَرهُ "َوَغي رِِهَما  ِحبَّانَ 
َوال ُمَراُد ال َمسُّ ) جزء من البدن، ومل يكن ذلك مرادا .. بني الشارح املراد بقولهيشمل املس بأي  –لكونه نكرة يف سياق الشرط  –عام 

إَذا َأف َضى َأَحدُُكم  بَِيِدِه ") والدارقطين (َحِديِث اب ِن ِحبَّانَ )مفهوم (   ِ ل) ( وإمنا خصصنا عموم حديث " من مس فرجه " ..بَِبط ِن ال َكفِّ 
نَ هُ  ر  إَلى فَ ر ِجِه، َولَي َس بَ ي   ف َضاءُ  ،" َوََّل ِحَجاب  فَ ل َيتَ َوضَّأ  َما ِست   وإمنا مل يذكر الشارح هذا  (.لَُغًة ال َمسُّ بَِبط ِن ال َكفِّ ) املذكور (َواْل ِ

احلديث أوال مع كونه نصا يف املقصود من حيث إن اإلفضاء هو اجلس ببطن الكف خبالف املس .. لكون احلديث األول أصح شئ 
 -مث صرح الشارح جبواب سؤال مقدر  ه البخاري، وألن احلديث الثاين كالتفسري لألول، وشأن التفسري يكون متأخرا،يف الباب كما قال

َوَمسُّ ال َفر ِج ِمن  َغي رِِه ) فقال -شمل فرج غريه؟يفرج نفسه، فلماذا عممتم احلكم لمس من  انتقاض وضوء : احلديث نص يفحاصله
لكون علة و أي  (َوِلَهَذا) فيكون النقض به أوىل، ويف رواية " من مس ذكرا فليتوضأ" (ِه ِلَهت ِكِه ُحر َمَة َغي رِهِ سِ َأف َحُش ِمن  َمسِِّه ِمن  نَ ف  

 (َوِقيلَ ) ألنه ال هتك منه لغريه ؛أي إىل الغري املسوس فرجه(  يَ تَ َعدَّى الن َّق ُض إلَي هِ ََّل ) انتقاض الوضوء مبس الفرج هتك حرمة الغري ..
مَ  ِفيِه ِخََلفُ ) ة الشهوة، فيكونبل العل من  بنقض وضوءأهنم حكموا  هنا : ، ويدل للراجحوالراجح فيه بيانه( ال َمل ُموِس، َوَقد  تَ َقدَّ

، مث إن قوله " قبل اآلدمي " يشمل ذكر س ذلكمع أنه ال شهوة يف م حمارمهأحد  جمن مس فر  ووضوءمس فرح الصغري ولو رضيعا، 
َري  َهاَوقُ ُبُل ال َمر َأِة النَّاِقضُ ) فالذي ينقض مسه من الذكر .. مجيعه من أصله إىل رأسه الرجل، وفرج األنثى، ( أي  َمسُُّه ُمل تَ َقى ُشف 

بباطنهما ما يظهر منهما عند القعود لقضاء حاجتها وينطبق عند القيام، شفراها امللتقيان من أوهلما إىل آخرمها ظاهرا وباطنا، واملراد 
َري نِ )شاهد منهما عند انطباق بعضهما على بعض املوبالظاهر  من فتحة  (َوذََكَرُه ِفي َشر ِح ال ُمَهذَِّب، َقاَل: فَِإن  َمسَّت  َما َورَاَء الشُّف 

ن كل لك ال ، ألنقض مبس األنثيني وال باألليني وال مبا بني القبل والدبر وال بالعانةوكذا ال  (َلم  يُ ن تَ َقض  ِبََل ِخََلف  ) الولد أو البول
َدِميِّ  ال َجِديِد َحل َقُة ُدبُرِهِ ) القول( يفِ ) تنقض( )وََكَذا يسمى قبال، والنقض منوط باالسم  النقض مبس (ِقَياًسا َعَلى) أي مسها (َأي  اْل 

هُ ) ال َقِديُم ََّل نَ ق َض ) القول (وَ ) دبروألن قوله صلى اهلل عليه وسلم " من مس فرجا " يشمل ال (َماقُ ُبِلِه ِبَجاِمِع الن َّق ِض بِال َخارِِج ِمن  
ِح ال ُمَهذَّ  ََحاِديِث السَّابَِقِة ِفي اَِّلق ِتَصاِر َعَلى ال ُقُبِل. َوَعب ََّر ِفي َشر  بُِر َوقَاَل: ال ُمَراُد بِِه ُمل تَ َقى ِبَمسَِّها ُوُقوفًا َمَع ظَاِهِر اْل  ِب بِالدُّ



َفِذ. َأمَّا َما َورَاَء َذِلَك ِمن   َل َيتَ ي نِ ) صفحة ( بَاِطنِ ال َمن   ُقُض َفََل ي َ ) يسترت من األليني عند اطباق بعضهما على بعض بالقياموهي ما  (اْل  ن  
، ان  تَ َهى وجيوز  (َوََّلُم َحل َقة  َساِكَنة  ) الفخذوال ما بني القبل والدبر وال العانة وال الرفغان ومها أصال  األنثييانوكذا ال ينقض  (ِبََل ِخََلف 

ُج بَِهيَمة  ) ها على لغة رديئةفتح ُقُض َمسُُّه ِفي ال َجِديِد إذ   ََّل فَ ر  أي مس فرجها، وألنه ال  (ِفي َذِلكَ ) تنهتك( َلَها  ََّل ُحر َمةَ َأي  ََّل يَ ن  
ع   - َوال َقِديمُ ) لكونه ال يشتهى طبعا تعبد عليه وال جيب سرت فرجها بن عبد عبداهلل مد حم عن يونس بن عبداألعلى، وأيب (َوَحَكاُه َجم 

َدِميِّ  -) إذ مها من رواة اجلديد (َجِديًدا) احلكم ُقُض َكَفر ِج اْل  جبامع وجوب الغسل باإليالج فيه، فيكون فرجها كفرجه يف  (َأنَُّه يَ ن  
ألن القدمي قائل بعدم النقض مبس  ؛استنباطا( ضِ ي ُدبُرَِها ِبَعَدِم الن َّق  َوالرَّاِفِعيُّ ِفي الشَّر ِح َحَكى ال ِخََلَف ِفي قُ ُبِلَها َوَقَطَع فِ )املس 

 إذ ال حرمة هلا ؛يقول بعدم النقض يف دبر البهيمة أوىل مع ظاهر األخبار، فألن وقوفا ، وعدم إحلاقه بقبلهدبر اآلدمي الذي له حرمة
ِج ال  ) َص َحاَب َأط َلُقوا ال ِخََلَف ِفي فَ ر  ( والذي استنبطه اإلمام الرافعي مبين َبِهيَمِة فَ َلم  َيُخصُّوا بِِه ال ُقُبلَ َوتَ َعقََّبُه ِفي الرَّو َضِة بَِأنَّ اْل 

ُقُض فَ ر ُج  ، واجلديد قائل بإحلاق الدبر بالقبل سواء من اآلدمي أو من غريهعلى أن القول بالنقض قدمي، وقد علمت أنه جديد )َويَ ن  
( أي َوَمَحلُّ ال َجبِّ )كما سيأيت   الفرج، واسم الفرج شامل لفرج امليت والصغريولو رضيعا، ألن النقض منوط مبس  (ال َميِِّت َوالصَِّغيرِ 

ََشلُّ  َوالذََّكرُ ) أو الدبر القطع للفرج بأن قطع ذكر الرجل من أصله ومل يبق منه شئ، أو قـُوِّر فرج األنثى ( وهو الذي ينقبض وال اْل 
ءِ ) بالعكس وأينبسط  ََصحِّ ) الوجه (ِفي)طل عملها وهي اليت ب (َوبِال َيِد الشََّلَّ ُلهُ ِْلَنَّ َمَحلَّ ال َجبِّ ِفي َمع نَ  اْل   ى الذََّكِر ِْلَنَُّه َأص 

ِم ِفي َغي رِهِ  إن بقي من من فرج امليت والصغري والذكر األشل واملس باليد الشالء، ف (ِممَّا ذُِكرَ ) أي غري حمل اجلب (َوِلُشُموِل اَِّلس 
ُقُض ال َمذ ُكورَاُت َِّلن ِتَفاِء الذََّكِر ِفي َمَحلِّ ال َجبِّ )الوجه  (وَ ) .. نقض مسه قطعاالذكر شئ شاخص وإن قل جدا  الثَّاِني ََّل تَ ن  

َوِة ِفي َغي رِهِ  ، مث إن ضابط باطن الكف الذي حيصل النقص باملس به .. ما بأن النقض معلل بانتهاك احلرمة د  ( ورُ َوَِّلن ِتَفاِء َمِظنَِّة الشَّه 
ََصاِبِع َوَما   من راحة اليد عند وضع إحدى اليدين على األخرى مع حتامل يسري، ولذلك قال املصنفيسترت ُقُض رَأ ُس اْل  )َوََّل يَ ن  

نَ َها( يف  (َحر فُ َها َوَحر ُف ال َكفِّ )ال ينقض  (وَ )أي بني األصابع وهي ما يسترت عند انضمام بعضها إىل بعض ال خصوص النقر فقط  بَ ي  
ِت ال َكفِّ سَ َعن  ) أي خلروج املذكورات من رأس األصابع وما عطف عليها( ِلُخُروِجَها) صحالوجه األ واملراد حبرف األصابع .. حرف ( م 
َوِقيَل: ) اإلهبام، وأما حرف الكف فهو من أصل اخلنصر إىل رأس الزند، ومن رأس الزند إىل أصل اإلهبامحرف السبابة و حرف اخلنصر و 

ُقُض ِْلَن َّهَ  حنو اللني واخلشونة .. ال يعتمد على املس  من( ورد بأن من أراد معرفة ما يعرف باللمس ا ِمن  ِجن ِس َبَشَرِة بَاِطِن ال َكفِّ تَ ن  
 بتلك املذكورات، بل بباطن الكف

 تنبيهات:
ال ينافيه قوله و ، .. انتقض وضوء زيد فقط من غري فعل من زيد املراد باملس هنا االمنساس، فلو وضع شخص ذكره يف كف زيد-1

 ، مث إن املراد مبس قبل اآلدمي ببطن الكف .. مس جزء من الفرج جبزءاآليت هلتك حرمة غريه؛ ألن املراد غالبا أو أن املراد انتهاكه
 من بطن الكف 

أحوال؛ ألن املاس  ففي أصل املسألة أربعةكرا كان أو أنثى " عن اخلنثى، قال البجريمي على اإلقناع : احرتز املصنف بقوله " ذ  -2
" أي املاس مشكال واملمسوس  أو بالعكس ،أو املاس واضحا واملمسوس مشكال ،أو مشكلني ،واملمسوس إما أن يكونا واضحني

 واضحا "
 " أي ينتقض وضوء املمسوس منهما " فأما الواضحان فحكمهما واضح 



" أي فيكون قد مس  مال توافقهما ذكورة إن مس آلة النساءوأما اخلنثيان فال ينتقض وضوء أحدمها مبسه أحد الفرجني فقط الحت 
" أي فتكون قد مست عضوا زائد من املرأة وال نقض بذلك وال يقال وأنوثة إن مس آلة الرجال عضوا زائد من الرجل وال نقض بذلك"

 حيتمل أيضا ختالفهما فيحصل النقض باللمس، ألنا نقول هذا حمتمل وال ننقض الطهارة بالشك"
" أي فينتقض  أو خمتلفني ،أو أنثيني فقد مس آلة النساء ،الف ما إذا مس الفرجني مجيعا فإهنما إن كان ذكرين فقد مس آلة الذكورخب 

، فإن قيل حيتمل أن يكن أحد اخلنثيني حمرما لآلخر أو أحدمها صغريا ال يشتهى .. فال ينتقض وضوؤه وضوؤه باللمس واملس معا
ال يؤثر  " يف اجلنس " فاالختالف "فال ننقض به للشك، لكن حنكم بنقض وضوئه أيضا باملس دون اللمسباللمس، قلنا سلمنا ذلك 

 ن ال يكون بينهما حمرمية وال صغريف املس، فال يشرتط يف هذه وهي ما لو مس الفرجني مجيعا أ
ثى مثل ما له بشرط عدم احملرمية والصغر، فيشرتط لنقض وضوء املاس أن ميس من اخلن .. وأما إذا كان املاس واضحا واملمسوس خنثى
سوس إن كان يف األوىل من اخلنثى، وإن كان أنثى فبمس آلة النساء منه؛ ألن املم الرجالفإن كان املاس ذكرا انتقض وضوءه مبس آلة 

"  ويف الثانية الصغر"،" وهو عدم احملرمية و  حصل النقض باللمس بالشرط املذكورأو أنثى  " أي انتقض وضوؤه باملس "، ذكرا فواضح
 " أي بالشرط املذكور" وإن كان ذكرا فالنقض باللمس  " انتقض وضوؤه باملس " أيأنثى فواضح " اخلنثى يف نفس األمر " إن كان

أو أنثى  ،فالنقض باملس ذكراإن كان  " أي اخلنثى " فالنقض ظاهر؛ ألنه .. واضحا " ذكرا " وأما إذا كان املاس خنثى واملمسوس
 فلنقض هبما إن كان املس بباطن الكفا
أو ذكرا فالنقض  " إن كان املس ببطن الكف" النقض باملسأنثى؛ ألن اخلنثى إن كان أنثى ف " الواضح املمسوس " خبالف ما إذا كان 

 هبما
نا ذكرين انتقض ملاس فإنه ينتقض وضوء أحدمها ال بعينه؛ ألهنما إن كا .. هه ذكر  مس صاحبُ و صاحبه  مشكلني فرج   وأما لو مس أحدُ 

" أما املتيقن  غري متيقن " أي االنتقاض لكليهما باللمس" الذكر أو أنثيني فلماس الفرج أو خمتلفني فلكليهما باللمس، إال أن هذا
نه لو وفائدة االنتقاض ألحدمها ال بعينه أ انتقاض واحد منهما ال بعينه، ألن أحدمها انتقض وضوؤه إما باملس أو باللمس أو هبما"ف

 اهـ مع إيضاحاقتدت بأحدمها امرأة ال تقتدي باآلخر لتعينه للبطالن، وكذلك ال يقتدي أحدمها باآلخر.
لو دق  ويؤخذ من ذلك أنهالفرج،  الذكر أو أشرت بقويل متصال أو منفصال أنه ال فرق بينهما ما دام يطلق على املنفصل اسم -3

 فال نقض .. أو خنثى واضحلو شك هل هو من ، نعم فال نقض مبسه الذكر وسحق حبيث مل يسم ذكرا أو بعض ذكر ..
تقدم أن مس القبل املبان أو بعضه ينقض الوضوء، لكن يستثىن من ذلك ما يقطع يف اخلتان وهو يف لذكر يسمى قلفة ، ويف املرأة  -4

 ُبليسمى بظرا .. فال ينقض مسه بعد قطعه، ألنه بعد قطعه ال يسمى قـُُبال وال حىت بعض قُـ 
 وقع اخلالف يف البظر قبل قطعه .. هل ينقض مسه أو ال ؟ اعتمد الشيخ الرملي النقض ، واعتمد الشهاب ابن حجر عدم النقض -5
ي الروض النقض مبسه، وعن ابنه الشمس يف شرح العباب شفنقل عن الشهاب الرملي يف حوا اختلف يف حمل البظر بعد قطعه؛ -6

 .أنه يقول بعد النقض مبس البظر متصال، فيكون قائال بعدم النقض مبس حمله من باب أوىلعدم النقض، وتقدم عن ابن حجر 
قيدت قول الشارح " حلديث ابن حبان إخل" بقويل مفهوم .. إشارة إىل أن املخصص لعموم خرب " من مس فرجه" مفهوم حديث  -7

، واإلفضاء فرد كرة يف سياق الشرط إذ الفعل يف قوة النكرةنشامل للمس ببطن الكف وغريها؛ ألنه  عام ملسا ألن " إذا أفضى إخل "
من أفراد العام، وذكر فرد من أفراد العام حبكم العام ال خيصصه كما هو القاعدة األصولية، فال يصح أن تكون الرواية الثانية خمصصة 



أفهم أن غري اإلفضاء  "إذا أفضى أحدكم بيده"له األقرب ادعاء ختصيص عموم املس مبفهوم خرب اإلفضاء؛ ألن قو فلعموم الرواية األوىل، 
 "من مس"ال يكون ناقضا فنأخذ هذا املفهوم وخنصص به عموم قوله 

قيدت قول الشارح " واإلفضاء " بقويل "املذكور" .. إشارة إىل أن أل فيه للعهد الذكري، أي اإلفضاء املذكور يف احلديث وهو  -8
 األزهري ، قالاملطلق ليس معناه يف اللغة خمصوصا باملس فضال عن تقييده ببطن الكفاإلفضاء اإلفضاء باليد، وإمنا فعلت ذلك ألن 

ضاء باليد فإلفإن قيد ااهـ  ا، وأفضيت إىل الشئ وصلت إليهالتهذيب: وحقيقة اإلفضاء االنتهاء، وأفضى إىل امرأته باشرها أو جامعهيف 
الشافعي " واإلفضاء ال يكون إال ببطن الكف .. حممول على اإلفضاء باليد ال  .. كان معناه اجلس ببطن الكف، فقول اإلمام األعظم

 مطلق اإلفضاء
مقتضى عبارة الشارح " ملتقى شفريها " أن مجيع امللتقى ينقض كما بينت يف شرحها، وتبعه على ذلك شيخ اإلسالم يف شرح  -9

ملتقى وهو مقتضى عبارة النووي يف اجملموع حيث قال :  واشي الروض،واعتمده الشهاب الرملي يف ح والرملي يف هناية احملتاج،، الروض
وعبارة الشهاب ابن حجر " ملتقى شفريه احمليطني باملنفذ إحاطة الشفتني بالفم دون ما عدا ذلك " وقريبا من ذلك  اهـ. شفري املرأة

 املراد الشفران من أوهلما - وقول الغزيالعباب :  ، وقال الشهاب ابن حجر يف شرحعبارة الشيخ اخلطيب والشيخ زكريا يف شرح املنهج
  هو الوهم اهـ - إىل آخرمها ال ما هو على املنفذ فقط كما وهم فيه مجاعة من املتأخرين

اعتمد الشيخ اخلطيب أن املراد ببني األصابع .. النقر اليت بني األصابع فقط، أي ما بني أصول األصابع، وكأن الشيخ الرملي  -10
، ويكون املراد حبرف الكف .. من انضمام بعضها إىل بعضلى ذلك، وعليه فيكون املراد حبرف األصابع .. مايسترت منها عند تابعه ع

، وما ذكرته يف الشرح هو ما عتمده اإلهبام رأسومن رأس الزند إىل  إىل أصل اإلهبام، السبابةمن حرف و  ،إىل رأس الزند حرف اخلنصر
 ويب والشوبريالشيخ احلليب وتبعه القلي

 فروع
كان على لو خلق له ذكران .. انتقض الوضوء مبس أحدمها سواء كانا أصليني أو أحدمها زائد واشتبه باألصلي، أو مل يشتبه لكنه  -

كما اعتمده   والذي ال ينقض هو الزائد الذي علمت زيادته ومل يكن عامال وال على سنن األصلي، أو كان عامال، األصلي سنن
 .حجر خالفا ألكثر أصحاب احلواشي الشهاب ابن

لو خلق له كفان .. انتقض الوضوء باملس هبما سواء كانتا أصليتني أو إحدامها زائدة واشتبهت باألصلية، أو مل تشتبه لكنها كانت  -
يف  ، سواء كانتا على معصم واحد أو معصمني خالفا للخطيب وابن حجر، أو مل تسامت لكنها كانت عاملةعلى سنن األصلية

 التحفة.
 ، فال نقض هبا مطلقاخبالف ما لو كانت يف ظهرها ،لو خلق له يف بطن كفه سلعة نقض جبميع جوانبها -
 .. نقض املس بباطنها وظاهرها كالسلعة، وإن كانت مسامتة.. ولو خلق له إصبع زائدة يف باطن الكف، فإن كانت غري مسامتة  -

نقض .. مل تنقض ال ظاهرها وال باطنها، وإن كانت مسامتة  .. فإن كانت غري مسامتة ،أو يف ظهر الكف ،نقض بباطنها دون ظاهرها
 باطنها دون ظاهرها 

 –وإن مل تكن عاملة  –لو قطعت اليد وصارت معلقة جبلدة .. انتقض الوضوء باملس هبا  -
س هبا، مع أنه جيب غسلها يف الوضوء كما لو اختذ أمنلة من ذهب أو فضة، أو يدا من أحدمها .. مل ينتقض الوضوء باللمس أو امل -

 سيأيت إن شاء اهلل تعاىل



 
 
 
 
 
 

  .الصواب أن مذهب اإلمام أن لكل معنى الزم بين بالمعنى األخص

  ! والقول بأن مذهبه كفاية اللزوم البين بالمعنى األعم كما ذكره السيد في حاشيته على شرح المطالع واشتهر عند بعض المتأخرين غير صحيح

اللفظية هي كونها ألنه على تقدير كفاية اللزوم البين بالمعنى األعم تخرج الداللة االلتزامية من الداللة الوضعية اللفظية، وذلك ألن الداللة الوضعية 

  .بحيث متى أطلق اللفظ فهم المعنى للعلم بالوضع

 ! ه من تصور الالزم كذلكوال يكفي في اللزوم البين بالمعنى األعم تصور الملزوم فقط، بل ال بد في


