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َملا فرغ املؤلف رمحه اهللا من ذكر ما يتعلق بأحكام الطهارة الصغرى والطهارة الكربى، عاد إىل بيان ما 
 ."والنواقض في الطهارة الصغرى سبعة": رمحه اهللافقال ترتفع به الطهارة؛ 

ا مجع ؛ مجع ناقضة، وليست مجع ناقض، هذا هو األصوب يف النواقض"النواقض":رمحه اهللا قوله  أ
ال جيمع به إال املؤنث، وهذا يف قول بعض اللغويني، وعدوا ما ) فواعل(قضة وليست مجع ناقض؛ ألن نا

 .ًّخالف ذلك شاذا؛ كفوارس، وهوالك، وحنو ذلك
 هي مفسدات الطهارة، فنواقض الوضوء  فالنواقضمفسدات الطهارة،: واملقصود بالنواقض؛ أي

ستعمل يف اهلدم املعنوي؛ ألن الطهارة من احلدث ُلكن يمفسداته، واألصل يف النقض أنه هدم البناء، و
ٍحكمية أو عينية؟ حكمية وليست عينية، فكذلك هدمها يكون بأمر معنوي َّ. 

إىل أحداث وأسباب، : ذكر رمحه اهللا يف النواقض مجلة من املفسدات، وهي يف اجلملة تنقسم إىل قسمني
ًوأسباب لنقض الوضوء؛ يعين ليست حدثا،  أحداث: نواقض الوضوء يف اجلملة تنقسم إىل قسمني

 .لكنها سبب لنقض الوضوء
الخارج من السبيلين، والفاحش من غيرهما، :والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية":ال رمحه اهللاق

ًوزوال العقل بغير نوم يسير جالسا أو قائما، ومس الفرج والمرأة بشهوة، وأكل لحم اإلبل،  ً ٍ

 ".ِّوالردة
نواقض املفسدات اليت ذكرها املؤلف رمحه اهللا على وجه اإلمجال، بدأها باخلارج من السبيلني، هذه هي ال

 أن اخلارج من السبيلني ينقض الوضوء يف اجلملة، واختلفوا يف تفاصيل ؛وهذا ال خالف فيه بني العلماء
 .يف هذا الشأن
ُمن القبل والدبر،:  أي؛"الخارج من السبيلين":قوله رمحه اهللا ُ 
ٌمن غري السبيلني، كما لو خرج بول من غري السبيل، كما :  أي؛"ماوالفاحش من غيره":قوله رمحه اهللا

ِّلو احتاج اإلنسان إىل عملية، فأجري له خمرج للبول غري املخرج املعتاد، أو كذلك خمرج طيب للغائط غري  ِ
َّاملخرج املعتاد، فإنه يكون ملحقا باخلارج من السبيلني، وبعضهم تكلم عنه فيما يتعلق بالفاحش من  ً ُ

 .ريمهاغ
ًهل يكون ناقضا أو :  أن ذاك يتبع اخلارج من السبيلني، واختلفوا فيه-واهللا تعاىل أعلم-والذي يظهر 
 أن ما ال يتحكم فيه اإلنسان من املخارج غري املعتادة فإنه ينقض الوضوء، وأما  والصوابليس بناقض،

 .عليهالتفريق بني كونه خيرج من أعلى البدن أو من أسفله، فهذا ال دليل 
ا ،لو خرجت جناسة من غري السبيلني:  يعين؛"والفاحش من غيرهما":اهللاقوله رمحه   وكانت كثرية، فإ

ٍ أنه ال ينقض إال ما كان من حدث، نص عليه  والصوابٍ كالدم، وهذا حمل خالف بني العلماء،،تنقض
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السنة، وأما ما مل يرد ُالدليل من الكتاب أو السنة؛ ألن األصل يف النواقض أن يرجع فيها إىل الكتاب و
 .فيه دليل من الكتاب والسنة فاألصل أنه ال ينقض حىت يقوم الدليل

 غيابه، :  أي؛"وزوال العقل": :قوله رمحه اهللا
ًبغير نوم يسير جالسا أو قائما":قوله رمحه اهللا ً ٍ ، استثىن النوم اليسري، وهو الذي ال يغيب فيه اإلنسان "ٍ

 عن اإلحساس،
ًجالسا أو قائما" :قوله رمحه اهللا  .اتني احلالني فإنه ينقضً فلو كان يسريا على غري ه"ً

أن النائم ال :  هو أحد األقوال يف املسألة، والصواب فيما يتعلق بالنوم-رمحه اهللا-وهذا الذي ذكره 
ًه إال إذا غاب عنه الشعور واحلس على أي هيئة كان، فلو كان جالسا أو قائما أو وءينتقض وض ً ِّ

ه، وإمنا ذكر من ذكر من الفقهاء اجللوس ءام أن شعوره معه مل يغب فإنه ال ينتقض وضو ما د،ًجعاطمض
ا حالة ال يغيب فيها الشعور، ويدرك اإلنسان فيها ما يكون منه غالبا، ذه  فلذلك قيدوهًوالقيام؛ أل  

ذه األحوال، وأنه ال ينتقض فيها، وعلى كل حال وضوء إذا مل النوم اليسري ال ينقض ال: الصفات أو 
 .ِّيغب فيه حس اإلنسان على أي صفة كان

ًزوال العقل بإغماء مثال، زوال العقل بصرع، بأي نوع من أنواع :  يعين؛"زوال العقل":قوله رمحه اهللا
أن زوال العقل قد يقرتن به خروج شيء من اإلنسان وهو ال : ذهاب العقل وتغييبه، والسبب يف هذا
ِ سبب؟ سبب وليس حدثا يف ذاته، إمنا زوال العقل مظنة حصول ٌيشعر، وبالتايل زوال العقل حدث أم َ ً ٌ

تمل َما كان حي: يعين) املظنة تقوم مقام املئنة(أن املظنة تقوم مقام املئنة، معىن : احلدث، والقاعدة الفقهية
 .معه حصول الشيء، فإن الشريعة تقيم ذلك االحتمال مقام التحقق إذا مل ميكن التوقي منه

ًال واحتماله قوي، ِل العقل على سبيل املثال هو مظنة حصول احلدث، فلما كان ذلك حمتمفالنوم وزوا
ًقا حصوالَّجعلته الشريعة كما لو كان احلدث حمق النواقض : ، فهذا من األسباب كما تقدم قبل قليل، قلناً

 .أحداث وأسباب: تنقسم إىل قسمني
ً أيضا هذا سبب، وليس حدثا؛ ألن "ومس الفرج":قوله رمحه اهللا مس الفرج قد يكون معه خروج لشيء ً

أنه ال  ولكن الراجح يف مس الفرج، ينقض الوضوء، فلذلك هذا من األسباب، وليس من األحداث
ه؛ حلديث ءينقض الوضوء إال إذا كان قد خرج منه شيء، أما إذا مل خيرج منه شيء فإنه ال ينتقض وضو

َإنما هو بضعة منك«: طلق بن علي ْ ِ ٌ َ ْ َ َ ُ َ َِّ«. 
 هذا سبب أو حدث؟ هذا سبب، والصواب. شهوةلومس املرأة :  أي؛"شهوةلأة والمر":قوله رمحه اهللا
 .شهوة ال ينقض الوضوء إال إذا حتقق خروج شيءلأن مس املرأة 
يمة األنعام وهو اإلبل، والسبب يف :  أي؛"وأكل لحم اإلبل": قوله رمحه اهللا أكل حلم هذا النوع من 

العلماء على أن أكل حلم اإلبل ال ينقض هو ورود احلديث، وهي مسألة خمتلف فيها؛ فجمهور : ذلك
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الوضوء، وذهب اإلمام أمحد وفقهاء احلديث إىل نقض الوضوء بأكل حلم اإلبل؛ لورود ذلك يف حديث 
 أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سئل عن الوضوء من حلم الغنم، ،رواه مسلم من حديث جابر بن مسرة

َإن شئت«: فقال ْ ِ ْ ْنـعم«: فقال اإلبل، وسئل عن الوضوء من حلم »ِ َ َ«. 
هي اخلروج عن الدين، :  هذا آخر ما ذكره املصنف رمحه اهللا من النواقض، والردة"والردة":رمحه اهللاقوله 

أن الردة تبطل العمل، والوضوء من العمل، فتبطله الردة، وهذا حمل اتفاق بني أهل : والسبب يف هذا
ا الوضوء، وحيتاج معها اإلنسان: العلم   .جتديد الوضوءإىل  أن الردة مما يبطل 


