
 

 أكاديمية إتقان للمعلم والمربي د.هناء جادو

 

 أسئلة وأجوبة خاصة بفقه الطهارة

 : حكم إفرازات المهبل عند المرأة

ما يخرج من المرأة عند الشهوة مذي ،أما ما سوى ذلك مما يسميه الفقهاء )رطوبات الفرج ( ويطلق عليه حديثا )إفرازات 

المهبل (والتي تخرج من فرج المرأة في غالب األوقات وتزداد أثناء الحمل وعند بذل المجهود أو المشي الكثير ، فهذه طاهرة 

عدم الدليل على نجاستها ، ومثل هذه اإلفرازات الشك أنها كانت تصيب النساء زمن الوحي ، ولم يرد فيها شئ عن النبي ، ل

 باإلضافة أن مخرجها غير مخرج البول النجس فدل على طهارتها

 

 قاعدة مهمة: ليس كل محرم نجس

يان الطهارة ، وأن التحريم ال يالزم النجاسة ، فإن الحشيشة يقول اإلمام الصنعاني في سبل السالم : ) والحق أن األصل في األع

 محرمة وهي طاهرة والخمر محرم وليس نجس

وأما النجاسة فيالزمها التحريم ، فكل نجس محرم وليس العكس ، وذلك الن الحكم في النجاسة هو المنع عن مالمستها على كل 

كم بالتحريم ، فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة حال ، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها ، بخالف الح

 ( وإجماعا

 أوال ما حكم اقتناء الكلب ؟

ال يجوز للمسلم أن يقتني الكلب ، إال إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع . َعْن أَبِي 

َب ِه قِيَراٌط إاِل َكلْ : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَّهُ َعلَْيِه َوَسلََّم :)َمْن أَْمَسَك َكْلبًا فَإِنَّهُ َيْنقُُص ُكلَّ يَْوٍم ِمْن َعَملِ ُهَرْيَرةَ َرِضَي اللَّهُ َعْنهُ قَاَل 

  رواه البخاري َحْرٍث أَْو َماِشيٍَة (

 : كيفية التطهير

أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه  ويجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات ، أوالهن بالتراب ، لحديث

 ( رواه مسلم وسلم : ) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن بالتراب 

 : حكم المالبس أو البدن إن أصابه الكلب بلعابه

اٍت أُوالُهنَّ بِالتَُّراِب إعماال للحديث يري فقهاء الشافعية والحنابلة : أنه يغسل الثوب أو البدن إن أصابه  الكلب بلعابه َسْبَع َمرَّ

 .السابق وذكر اإلناء خرج مخرج األغلب

بينما يرى بعض الفقهاءأنه يغسل الثوب بما يتحقق به إزالة أثر لعابه ؛ ألن الحديث الوارد خاص بتطهير اإلناء الذي ولغ فيه 

 .سبع مرات، وال يلزم أن نجعل إحدى الغسالت بالتراب –حينئٍذ  –الكلب؛ فال يلزم غسل الثوب أو البدن 

بالنسبة لغسيل اإلناء الذي ولغ فيه الكلب بالمنظفات العادية فهل يجوز اإلستعاضة بتلك المطهرات عن إستعمال التراب: 

تراب وهذا احتمال بعيد ، فإن فالصحيح : أن ال يجزئ إستعمال المنظفات عن استعمال التراب ، لكن لو فرض عدم وجود ال

 . ” استعمال المنظفات، أو الصابون خير من عدمه

 هل تجوز المتاجرة في الخمور والخنازير إذا كان ال يبيعها لمسلم ؟

ال يجوز المتاجرة فيما حرم الله من األطعمة وغيرها ، كالخمور والخنزير ولو مع غير المسلمين ؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه 

أنه قال : ) إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( وألنه صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها وحاملها  وسلم

 “ والمحمولة إليه وآكل ثمنها وعاصرها ومعتصرها
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 أسئلة وأجوبة خاصة بفقه الطهارة

 جواز التطهير بالمنظفات الكيماوية وبتكرير مياه المجاري

النجاسة، فال ريح وال طعم وال لون، فقد صار الشيء طاهراً، وقد كثرت  يقول الشيخ يوسف القرضاوي : فمادام قد زال وصف

وسائل التعقيم والتكرير، فها أنت ترى تكرير مياه المجاري حتى تعود نظيفة في بعض االدول األوربية ، فهذه إذا زال وصف 

وية، فإذا زالت النجاسة وعينها النجاسة عنها عادت إلى الطهارة، وكذلك بعض المغاسل تنظف المالبس بالمنظفات الكيما

 .وأوصافها، فهذا يرجع إلى الطهارة، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى

وقد اتفق الفقهاء على أن هناك نجاسات تزول باالستحالة، كقولهم في الخمر باعتبار أنها نجسة عندهم: إنها تزول باالستحالة إذا 

ير، فزال التغير بنفسه طهر، وجاء في بعض األحاديث التطهير بالدباغة، كقوله صلى انقلبت خالً بنفسها، وكذلك إذا تنجس بالتغ

 الله عليه وسلم: )إذا دبغ اإلهاب فقد طهر( أخرجه مسلم

 :كيفية تطهير السجاد إذا عسر نزعه

، ونفس لنجاسةويسأل كثير من الناس عن تنظيف سجاد البيوت الملصوق بالغراء على أرض البيت )الموكيت(إذا وقعت عليه ا

الحكم في مرتبة السرير أو كرسي االنتريه إذا أصابته النجاسة فتزال النجاسة من بول أو غائط وتقلع إذا أمكن ، وبعد ذلك 

 نسكب ماًء وننشفه، ونسكب وننشف

 بإزالة عين النجاسة وإراقة الكثير من الماء :  تطهير األرض

 لبالمسح أو الغس :تطهير المرآة واألسطح المصقولة

  يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك باألرض إذا ذهب أثر النجاسة : تطهير النعل

  :فتاوي شائعة

  لو سقط شئ على المرء ال يدري هل هو ماء أو بول ال يجب عليه أن يسأل ، فلو سأل لم يجب على المسئول أن يجيبه

 . ولو علم أنه نجس ، وال يجب عليه غسل ذلك

 سة من الثوب وجب عليه غسله كله ، ألنه ال سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إال بغسله جميعه من خفي عليه موضع النجا

  ، فهو من باب ) ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب (

  

  

 


